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Urbanisme

Gran remodelació i revitalització del centre històric
del municipi gràcies al Pla de Barris
El projecte ha permès reformar diferents carrers i equipaments municipals
Quan l’any 2009 el Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar per unanimitat el Pla de
Barris, poc es podia imaginar que aquesta
iniciativa ajudaria a canviar una bona part
de la fisonomia del municipi. Un projecte
per ajudar a la revitalització de desenes
de poblacions de tot Catalunya que venia
de la mà del llavors conseller socialista de
Territori i Sostenibilitat, Joaquim Nadal.
El Pla, que a Arbúcies va estar liderat pel
regidor d’Urbanisme, Antoni Ronda, ha
permès una inversió al centre de la vila de
5.000.000 d’euros durant aquests últims 9
anys (2009-2018).
Les actuacions que el Pla de Barris ha permès tirar endavant a Arbúcies se centren
en equipaments municipals com les Naus
Ayats i Can Delfí, i els carrers, principalment, Castell, Camprodon i Sorrall i diversos programes de dinamització i promoció
comercial, turística i cultural i de la gent
gran.
El Ple del 29 de setembre del 2009 va acceptar per unanimitat la subvenció per
valor de 3.750.000 euros del Pla de Barris
amb els vots d’Entesa (5 regidors), ERC (4
regidors), CUPA (2 regidors), PSC (1 regidor)
i Independents per Arbúcies (1 regidor).
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, explica:
“El Pla va néixer el 2009, però no va ser fins
el 2012 que s’hi va començar a treballar de
veritat”. En aquest sentit, cal dir que el govern municipal d’Entesa va canviar alguns
dels objectius i partides pressupostàries
inicials del Pla de Barris “per adequar-ho
a les necessitats reals d’arbúcies”, diu Garriga. Per la seva banda, Ronda explica:
“La importància que té el Pla de Barris és
claríssima i es veu en com ha canviat el poble aquests darrers anys”. I Garriga afegeix:
“És molt gran la satisfacció de la feina feta
quan veus la transformació del poble”.
Entre els anys 2009 i 2011, s’havia executat
un 14 per cent del pressupost total del Pla
de Barris. Va ser a partir del 2012 quan es
comença la seva implantació real i es decideix iniciar la remodelació del carrer Camprodon.
A partir dels anys 2014 i 2015 que es van
posar en marxa els nous projectes de Can
Cassó, Camprodon i Castell, així com diver2

ses actuacions de promoció i dinamització
turística, comercial i cultural com la Fira del
Tió o les Jornades de Recreació Històrica
del Combat d’Arbúcies.
Pel que fa a la recuperació de l’espai de Can
Cassó, cal dir que en un prinicipi no estava
previst en el pressupost del Pla de Barris, ja
que en el seu lloc s’havia d’adaptar la plaça
de Ca l’Ànima, “però el desembre de 2013
el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació d’aquesta actuació per tal d’adequar
l’espai de Can Cassó en el seu lloc” assenyala Garriga, que afegeix: “Aquesta modificació es va consensuar en el seu dia amb
els veïns de la plaça de Ca l’Ànima”.
Amb les obres de recuperació i adequació,
s’ha volgut que Can Cassó retornés a l’es-

Estat en què es trobava Can Cassó al 2014

Fotografia de Can Cassó del 2017

plendor dels seus millors anys quan des de
principis del segle passat hi era habitual
fer-hi berenars, sardanes, balls, els envelats de la Festa Major i el vermut de les
Enramades.
Al 2014 van començar les primeres actuacions amb l’ampliació de la pista, la instal·lació de les llotges al lateral, la recuperació del bar i la construcció dels lavabos i
es va ampliar la zona de magatzem. Però va
ser al 2017 que van finalitzar les obres de
millora amb l’ampliació de l’escenari i de la
pista i la recuperació de la font de Can Cassó. Així com també es va fer de nou la vorera i l’aparcament de davant de les Naus
Ayats. “La reforma de Can Cassó ha permès la recuperació l’espai ludicofestiu més

La veu de l’alcalde

Quin poble volem?
Ja hi som. Tenim l’estiu a sobre i amb
ell el temps de fer carrer, sopars,
trobades, temps de festes majors,
la nostra i la d’altres pobles, temps
de viure i conviure. Un bon moment
per parlar de tot i de res, d’arreglar
el món i de retrobaments. Un temps
per tot on, si volem, hi ha de tot. Hem
de marcar les prioritats, els objectius
i pencar per assolir-los.
Però també hem de trobar aquells
moments per parlar de quin poble
volem, de quina relació volem amb
els veïns més propers i els del barri,
amb la família i les amistats. I és moment per posar les coses al seu lloc.
I també de decidir què aportem nosaltres a aquest “tot” que ens acompanya al llarg de la vida. Què fem per
mantenir viva la flama d’allò que ens
interessa.
Jo no sóc ningú per donar lliçons
a ningú sobre els seus àmbits més

emblemàtic de la vila”, assegura Garriga.
Al gener del 2015 també van començar les
obres de reurbanització del carrer Camprodon, que van consistir en l’ampliació les
voreres fins als 2,10 metres, refer tota la
xarxa d’aigua potable, la millora del clave-

personals. Ni vull fer-ho. Però sí que
voldria que reflexionéssim sobre Arbúcies. Que millorem dia a dia és innegable. Com ho és que queda molta feina per fer. Potser més de la que
hem fet. Des de sempre l’ajuntament
treballa, més enllà de grups municipals, per millorar el que tenim cada
any. De deixar uns carrers i places més
bonics i més endreçats. De millorar les
festes, la cultura, l’esport, l’urbanisme... tots els àmbits, en definitiva.
Si mirem la història ens adonarem de
com ha canviat el nostre estimat poble. De com hem canviat també nosaltres. Però no ens hem d’aturar ni
caure en el cofoisme. Ans al contrari.
L’ajuntament és un servei públic i cal
treballar per tothom per igual. Totes
les persones que hi treballem ho sabem. Però necessitem de tothom, cadascú des del seu lloc, però pensant
en el col·lectiu. Tenim un munt d’enti-

tats i associacions que ho posen tot al
servei del poble.
Una vegada més us demano que ens
ajudeu a fer un poble encara una mica
millor, que ens digueu en què podem
millorar Arbúcies. Però, sobretot, que
cadascú de nosaltres ens hi posem
per ser-hi. Que ens hi comprometem
de valent. Des de les nostres possibilitats. Tots som necessaris. Fem-ho.
Gràcies per endavant!

gueram, fer la separació d’aigües blanques
i negres i la reordenació de l’aparcament
de vehicles. També es van deixar els tubs
preparats per a possibles futures instal·lacions, un fet que evitarà haver d’obrir el
carrer. També es van soterrar els conteni-

dors i es van posar arbres al llarg de tots
dos carrers, així com bancs i papereres noves. Aquestes obres han permès recuperar
un dels espais amb més història del poble,
la placeta dels Encantats, la part que uneix
el Camprodon i el Pont amb el carrer del

El carrer Camprodon abans de començar les obres de reurbanització

Pere Garriga Solà

Ben vostre,
Pere Garriga i Solà
Batlle d’Arbúcies

El carrer Camprodon un cop acabades les obres, l’estiu del 2016

3

Urbanisme

El carrer Castell a principis del 2014

Sorrall.
Pel que fa al carrer Castell, les obres van
començar el primer trimestre del 2014 i
van acabar la tardor del 2015 i van consistir en la remodelació de tot el carrer, per
tal d’oferir un millor pas per a les persones

Obres a la nau petita l’octubre del 2016

Una de les dues sales de dansa de la nau petita
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Estat actual del carrer Castell

i millor mobilitat per als vehicles en una de
les trames més antigues del municipi. Amb
la reforma es va canviar el ferm de tota la
via, es va substituir l’empedrat original per
lloses. Aprofitant aquestes obres, l’Ajuntament també va finançar les remodelacions

del carrer Montseny i de la travessia Montseny. Una trama urbana que la qual durant
50 anys no s’hi havia actuat.
El 2014 es va aprovar el nou projecte de
les Naus Ayats per convertir aquest espai
(juntament amb Can Cassó) en el Centre
Cultural Polivalent d’Arbúcies. Amb la
nova proposta s’hi distribueixen el nou
teatre, els bucs d’assaig, l’Escola de Dansa, Ràdio Arbúcies i l’espai d’assaig de les
corals.
Les obres es van centrar en l’arranjament
d’una part de la segona planta de l’edifici
per tal de situar-hi els bucs d’assaig, que
l’abril del 2015 es van inaugurar. L’espai
actual consta de 4 bucs de 12,84 metres
quadrats, un d’ells és una sala de control
i, a més a més, hi ha una sala de gravació
de 21,29 metres quadrats. L’espai també
compta amb 8 armaris en els quals els
músics que en fan ús hi poden guardar
els instruments. Es tracta d’un espai que
funciona independentment de la resta del
complex de les Naus Ayats.
La tardor del 2016 es van iniciar les obres
a la nau petita d’aquest gran complex cultural. Les obres que s’hi van dur a terme
van estar encaminades a la construcció de
dues sales perquè en pugui fer ús l’Escola de Dansa. Aquest espai es va posar en
funcionament el setembre del 2016. Des
de llavors, també s’han dut a terme les
obres a la nau gran, que acollirà el teatre.
La reforma de l’espai ja està pràcticament
acabada. El projecte inicial de les Naus
Ayats es va canviar per complet el 2013,
per intentar treure un millor rendiment
a tot l’espai. Ha estat gràcies a això que
s’han generat els espais per a les dues sales de dansa i s’ha millorat l’aforament del
teatre, que ara se situarà amb més de 300
persones. També s’ha pogut habilitar una
gran sala al pis de dalt, sobre la recepció,
que s’utilitza pels assajos de les corals.

Aquest 2018 s’han fet diverses obres als
carrers Ramon Pagès, Vicenç Bosch i Sorrall, i s’estan executant les obres del nou
ajuntament, situat a l’edifici de Can Delfí Molí del Roquer.
A principis d’any van començar les obres del
Ramon Pagès i Vicenç Bosch. Una reforma
integral que ha consistit en la col·locació de
llosa de pedra i, al centre de la via, formigó

de color. Tot això amb l’objectiu que l’aspecte d’ambdós carrers s’unifiqués amb la
resta de carrers del centre històric de la vila.
A banda d’aquestes obres, al carrer Ramon
Pagès també s’ha aprofitat per refer tota la
xarxa d’aigua potable i realitzar la separació
d’aigües brutes i netes.
Acabades aquestes obres, al mes de març
es van iniciar les del carrer Sorrall, l’últim

tram de la via que estava pendent de reformar. S’ha dut a terme la nova pavimentació
i s’han fet les voreres noves. D’aquesta
manera tot el carrer segueix la mateixa estètica. A més, també s’ha aprofitat per fer
la separació d’aigües i fer de nou la xarxa
d’abastament d’aigua potable. “Ara hem de
començar a posar fil a l’agulla per refer el
carrer Havana”, explica l’alcalde.

Carrer Ramon Pagès

Carrer Vicenç Bosch

Carrer Sorrall

Finalment, en l’apartat d’obres, actualment s’estan executant les del nou ajuntament, situat a l’edifici del Molí del
Roquer, conegut com a Can Delfí. En un
principi, aquest equipament estava pensat com un nou espai de museïtzació,
però l’actual govern municipal va decidir
canviar-ne l’ús i convertir Can Delfí en el
nou ajuntament.
Els treballs de reforma avancen a bon
ritme i aquesta tardor, l’actual ajuntament de la plaça de la Vila farà el trasllat
a la nova seu del consistori. El nou ajuntament, que constarà de 4 plantes, s’organitzarà de la següent manera:
A la planta de sota la plaça, a nivell de la
riera, s’hi ubicaran els arxius municipals i
la maquinària de funcionament de l’edifici com ara l’ascensor.
A la planta baixa s’hi accedirà per la nova
plaça que passarà a anomenar-se plaça
de l’U d’octubre, on abans hi havia la
vivenda coneguda amb el nom de Can
Quiquet. Aquesta serà l’entrada principal
de l’edifici. A més, en aquest nivell s’hi
instal·laran els serveis d’administració i
recepció de l’ajuntament, així com també
hi haurà la sala d’actes.
La primera planta, a l’alçada del carrer
Estenedor, acollirà els serveis d’Atenció a
les Persones, el Jutjat de Pau, Secretaria
i Alcaldia.
Finalment, al segon pis s’hi instal·laran els
serveis urbanístics, així com l’Oficina d’Habitatge, l’Oficina de Promoció
Econòmica, els serveis informàtics i

de noves tecnologies i les regidories i
els serveis tècnics municipals (cultura,
gent gran, medi ambient, joventut, governació, salut, educació, participació
ciutadana, comunicació, pagesia...).
El nou ajuntament comptarà amb molt

més espai per a cada un dels serveis i diferents sales de reunions.
Actualment, l’ajuntament ocupa espais
en diferents edificis i, amb les obres,
s’unificaran tots els serveis en un sol lloc
per millorar els serveis a la ciutadania.

Sala d’actes que tindrà el nou ajuntament
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Fira del Tió

Dins el projecte del Pla de Barris també s’han
dut a terme diversos programes enfocats a
la promoció comercial, turística i cultural del
municipi.
Pel que fa al programa de dinamització de
l’activitat comercial, s’han dut a terme dif-

Fira de cooperativisime i economia social

erents accions com la posada en marxa de
la Fira del Tió el 2014, la campanya Barris
antics molt per oferir, molt per descobrir i
també la Fira de cooperativisme que es va
engegar el 2016 i aquest estiu es col·locaran
les noves pantalles LED que oferiran infor-

Activitat organitzada en el marc de la primera edició del Cassònia

Caminada de la gent gran
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mació als arbuciencs i als visitants dels propers esdeveniments.
Totes aquestes iniciatives tenen per objectiu
dinamitzar l’activitat comercial, sempre amb
col·laboració amb l’associació de comerciants, per oferir un ventall d’activitats que
puguin captar l’atenció i atraure nous visitants a la vila i nous clients als establiments
comercials.
El programa del Pla de Barris té com a objectiu reivindicar els elements culturals, entre
d’altres, de la vila. Amb aquesta finalitat des
de l’Ajuntament i també mitjançant el Museu Etnològic del Montseny s’organitzen activitats de tots tipus encarades a dinamitzar
la vila i en especial el seu barri antic des
d’una vessant cultural i turística.
En aquest sentit, s’ha dut a terme l’arranjament de les centenàries fonts de bomba (2012), que formen part del patrimoni
històric i cultural d’Arbúcies per tal que els
visitants puguin gaudir-ne tot recorrent un
itinerari pel barri antic. Per altra banda, des
del 2014 s’organitzen les Jornades de Recreació Històrica del Combat que recreen els
fets que tingueren lloc a Arbúcies el 1714.
També s’han ideat un seguit d’activitats
lúdiques i culturals per tal de promoure un
turisme creatiu i participatiu com ara el cicle de teatre Teatrefest o el cicle de música
Arbsons. En la vessant cultural, el 2017, es va
organtizar el Cassònia. Una jornada pensada
per a tota la família amb activitats per a tots
els gustos i per a totes les edats. Degut a l’èxit de la primera edició, enguany es repetirà i
se celebrarà el dissabte 15 de setembre.
Finalment, també s’està fent el programa de
dinamització de la gent gran, que organitza i proposa activitats que afavoreixin les
relacions humanes i la millora de les seves
capacitats tant físiques com psíquiques buscant que puguin gaudir d’una vida més sana,
autònoma i feliç. Algunes d’aquestes activitats són: Escola d’Esquena, ativitat física per
a la gent gran, aquagim, itineraris saludables
i tallers pràctics al parcs urbans de salut.

El cap de setmana del 9 i 10 de juny es va
estrenar la nova coberta i la carpa gegant
que s’ha llogat des de l’Ajuntament per tal
de poder-hi celebrar els diferents actes
que organitzen les entitats i l’Ajuntament
durant l’estiu.
El regidor d’Obres, Àngel Cabrero, ha explicat que la coberta fixa s’ha construït
amb la voluntat de protegir del sol i la
pluja els artistes que hi actuïn. I la carpa
gegant s’ha col·locat amb l’objectiu de
traslladar tots els actes, festes i celebracions que normalment es feien a d’altres
emplaçaments, com ara el poliesportiu
de Can Delfí. A més, a la carpa també s’hi
han instal·lat uns llums a l’interior. “Can
Cassó és un espai emblemàtic del poble
que hem recuperat i volem potenciar-lo

S’instal·la una gran carpa a Can Cassó per celebrar-hi les festes de l’estiu
celebrant-hi el major nombre d’actes possibles i que els arbuciencs i arbucienques
es facin seu”.
Hi ha diferents les entitats i associacions
que ja han gaudit i i gaudiran d’aquest nou
espai cobert amb actes que van començarel dissabte 9 de juny i que s’allargaran fins
al primer cap de setmana d’agost, últim
concert del cicle musical Notes d’Aigua.
Les primeres d’estrenar la carpa van ser
les Lutiana amb el concert que van oferir el 9 de juny. La setmana següent van

ser les escoles Dr. Carulla i Vedruna que
van utilitzar l’espai de Can Cassó per celebrar-hi les festes de final de curs. El 30 de
juny, la Trobada de Joves de la Selva també
va tenir lloc en aquest emplaçament. I, al
mes de juliol, s’hi han celebrat les festes
de Sant Cristòfol, de la Gent Gran i un gran
nombre d’actes de la Festa Major. L’últim
acte que hi tindrà lloc serà el concert del
Notes d’Aigua del 6 d’agost en el qual hi
actuaran el grup Tastet de Gospel, format
per 40 cantants.

Imatge de la gran carpa de Can Cassó després d’instal·lar-la

Tanca protectora
al carrer del Sol
S’han instal·lat unes tanques protectores al carrer del Sol, ja que a la banda del
carrer que no hi ha cases, no hi havia cap
barrera de protecció per als vehicles.
Així doncs, s’han col·locat unes tanques
que són de fusta per fora però de ferro
de la part interior.
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Urbanisme i Obres
El tram de col·lector de la xarxa de sanejament que va des de la placeta del carrer de
la Riera fins a la depuradora s’ha de substituir, ja que l’actual ha quedat insuficient pel
volum d’aigües residuals que hi transcorren. El tub està compost per una canonada
de formigó de 400 mm de diàmetre i es
canviarà per una nova canonada de 630
mm de diàmetre de polièster i de millor
qualitat. S’ha tenir present que quan es va
construir el col·lector existent, als anys 80,
la població arbucienca era d’uns 4.700 habitants i, actualment, la població és de 6.700
aproximadament. Per tant, amb l’augment
de la població, els tubs han quedat insuficients pel cabal d’aigües residuals que es
generen en aquest tram final en hores de
molta afluència. El regidor d’Obres, Àngel
Cabrero, ha assenyalat: “Aquesta actuació
és urgent, ja que en moments puntuals
s’aboquen aigües residuals a la llera i, per
tant, cal que corregim aquest impacte sobre el medi ambient”. Els beneficis que
s’aconseguiran amb aquesta actuació són
el no abocament d’aigües residuals a la riera i reduir les tasques de manteniment i
allargar la durada del tub.

Substitució del col·lector que va del
carrer de la Riera a la depuradora

Estat actual del col·lector situat entre el carrer de la Riera i la depuradora

Nou gronxador a la plaça Diverses reformes al
de la Solidaritat
camp de futbol

Recentment s’ha col·locat un nou gronxador a la plaça de la Solidaritat. Aquesta actuació s’ha fet per la petició del Ple dels Infants
de posar gronxadors nous a algun parc infantil. Així doncs, des del
mateix Ple Infantils es va decidir instal·lar un gronxador niu a la
plaça de la Solidaritat per gaudir-ne tots els nens de la vila.
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Durant el mes de juny s’han fet diverses actuacions al camp
de futbol. Una d’elles ha estat la construcció d’un mur de contenció per evitar esllavissades a la zona d’accés als vestidors.
En aquest sentit, també s’ha repassat la teulada dels vestidors
antics perquè hi havia goteres.

Promoció Econòmica i Joanet
El concurs Barris antics molt per descobrir,
molt per oferir ha premiat 51 veïns d’Arbúcies amb vals de descompte o productes
d’establiments del municipi o bé amb visites
guiades, estades, àpats o lots de productes
de la resta de comerços participants en la
campanya com ara Artesa de Segre, Balaguer, Calafell, El Vendrell, Falset, Figueres,
la Bisbal de l’Empordà, l’Escala, Mollerussa,
Tortosa o Ulldecona, entre molts altres.
A banda de premiar als veïns de la localitat,
aquesta campanya, que s’ha desenvolupat
durant tot el mes de juny a 82 comerços del
municipi, també ha guardonat l’establiment
El Casino com a premi al comerciant.
Els objectius d’aquesta campanya, que ha
organitzat la Regidoria de Promoció Econòmica, eren els de potenciar el comerç de
proximitat i, per als clients, premiar-los per
comprar als establiments del barri. Barris
antics molt per descobrir, molt per oferir és
una iniciativa en la qual hi han participat 37
localitats més d’arreu del territori català i
que també ha comptat amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, les diputacions, PIMEC i el CCAM (Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya). Aquesta actuació
d’impuls del comerç local es du a terme als
municipis que es troben dins el projecte Pla
de Barris.

51 premiats del concurs Barris antics
molt per descobrir, molt per oferir

Lots de productes sortejats pel concurs

Espectacle infantil al local social de Joanet

Recreació, havaneres i espectacle infantil a la Festa del Roser de Joanet
Malgrat la pluja que va ser present durant tota la jornada, la Festa del Roser de
Joanet es va poder celebrar. Això sí, totes les activitats, que normalment es fan

a l’airel lliure, es van dur a terme dins el
local social.
El més petits van poder gaudir amb l’espectacle infantil Embarbussacontes, a

càrrec de la companyia Els Trambòtics i,
tot seguit, es va celebrar el dinar de germanor en el qual hi van assistir més de
50 persones. A la tarda, un petit grup de
miquelets van recrear la retirada el 1810
del Coronel Estrada d’Hostalric a Vic amb
una caminada sota la pluja intensa des
d’Hostalric fins a Joanet. Finalment, els
assistents van poder gaudir d’un concert
d’havaneres a càrrec del grup Terral.
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Economia Social
L’Ajuntament d’Arbúcies treballa des de fa
uns mesos per definir un nou model de
menjadors escolars d’àmbit local que modifiqui substancialment el model actual. A
hores d’ara, els menjadors escolars arbuciencs
estan gestionats per l’empresa Eurest per
mitjà d’una concessió administrativa adjudicada pel Consell Comarcal.
Amb l’objectiu de construir un nou model,
el passat mes de gener es va constituir la
Comissió Municipal de Menjadors. Aquest
espai de treball està format pel equips directius de la llar d’infants municipal i de
les dues escoles de primària del municipi.
Tanmateix, també en formen part representants de les AMPA de l’Escola Vedruna
i de l’Escola Dr. Carulla. També la regidoria
i els tècnics de la Regidoria d’Educació de
l’Ajuntament.
El passat mes de març, un informe jurídic
elaborat per la secretària-interventora municipal avalava la gestió de menjadors escolars com una competència municipal. L’article 85 de la Llei de Bases de Règim local
i el Decret 160/1996, del 14 de maig, permet que els ajuntaments gestionin aquests
serveis previ conveni amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Entre totes les parts, hem definit un
model superador d’errors i mancances detectats en l’actual.
La gestió quedarà en mans de la competència municipal i es cogestionarà amb empreses del tercer sector o de l’economia social i
cooperativa. L’exigència inicial del nou pro-

Arbúcies inicia el canvi de model
dels menjadors escolars

Cuina del Jardinet

jecte és treballar amb productes de proximitat i de temporada. Progressivament, s’aniran
introduint productes ecològics fins a un
mínim d’un 15 per cent en els menús. Es
preveu una diferenciació en els menús entre la línia de 0 a 3 anys i la resta de centres.
Pel que fa al personal, s’agafa el compromís
d’oferir al personal actual la possibilitat
d’incorporar-se a la nova empresa.
Paral·lelament, s’incrementa la qualitat en
el servei, sobretot en la revisió de les ràtios
de monitoratge, i els productes alimentaris.
Els preus baixen significativament entre un
3 i un 5 per cent en funció dels casos i del

centre.
En una primer fase, El Jardinet i l’Escola Vedruna ja s’estructuraran amb el nou
model el curs 2018-2019. El curs següent
serà el torn de l’Escola Dr. Carulla. L’Ajuntament està iniciant els tràmits amb el Consell Comarcal i el Departament per fer el
nou conveni.
En definitiva, generem un nou espai de
sobirania alimentària amb una gestió més
propera i cooperativa. I amb una baixada de
costos per als usuaris. Un servei consensuat
amb la comunitat educativa i que era llargament esperat.

Arbúcies, pionera en treballar
amb la moneda social FairCoin

afavoreixin una economia al servei de les
persones”.
La utilització d’aquesta moneda social té
per objectiu fomentar i afavorir l’economia social i solidària, l’economia local i el
cooperativisme. El FairCoin és la primera
criptomoneda democràtica mundial, cooperativista, ecològica, descentralitzada,
transparent, ràpida i altament segura.
El seu funcionament és senzill. Amb un
mòbil o tauleta Android, només cal baixar-se l’aplicació “FairCoin” del Play Store i
carregar faircoins al moneder via getfaircoin.net (en efectiu, transferència o targeta). Si no, es pot demanar una targeta
recarregable FairPay a l’Oficina de Canvi
(laselva@getfaircoin.net) , que també acceptaran els comerços i entitats adherits.
Trobareu tota la informació a l’Ajuntament o bé a l’Oficina de Canvi al carrer Jacint Verdaguer, 23.

Des d’avui mateix, els consumidors que
ho desitgin poden pagar amb la moneda social FairCoin alguns preus públics
de l’Ajuntament, així com també poder
fer-ho en algunes entitats i comerços del
municipi. Es tracta d’una experiència pionera en l’àmbit municipal, ja que cap
altre ajuntament treballa amb FairCoin.
Aquesta experiència pilot ja s’ha posat
en marxa i durant 3 mesos els arbuciens i arbucienques podran pagar alguns
preus públics amb aquesta moneda. El
carnet de les Piscines Municipals es pot
pagar amb FairCoin i durant el primer cap
10

de setmana d’obertura de les piscines,
ja s’han tramitat 12 abonaments amb
aquest sistema de pagament. A més, també es podran pagar les activitats dirigides
que s’organitzen al poliesportiu de Can
Pons i, al setembre, els cursos de l’Escola d’Adults. Altres entitats i comerços de
la vila també accepten el pagament amb
aquest tipus de moneda.
El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, ha
explicat: “Aquesta iniciativa s’emmarca
en un seguit d’accions encaminades a la
promoció de l’economia social i cooperativa i a unes polítiques públiques que

Participació Ciutadana i Governació

Es constitueix la Xarxa d’Entitats
per treballar per la República

Albano Dante Fachín

Ramon Cotarelo

Arbúcies ha constituït una nova eina per treballar per la República catalana. Es tracta de la
XEDA, la Xarxa d’Entitats d’Arbúcies, formada
per 41 associacions de l’àmbit social, cultural,
esportiu i cívic de la vila amb coordinació amb
l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest nou col·lectiu és el de treballar per Catalunya i per la construcció de la República catalana amb el teixit
associatiu arbucienc.
La constitució de la xarxa d’entitats culmina

un procés de treball unitari endegat amb el
Manifest unitari signat el passat 11 de setembre per les associacions del municipi i l’acte de
suport a l’Associació Catalana pels Drets Civils,
del passat mes de febrer, on les entitats arbucienques hi van tenir un paper protagonista.
Algunes de les accions que es duran a terme
són xerrades, conferències, activitats i tallers.
A la segona trobada de la XEDA es va escollir la comissió permanent, integrada per 8

entitats i l’Ajuntament. Segons va explicar el
tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, “l’objectiu
principal de la xarxa és trobar un espai de participació per a les entitats en coordinació amb
l’àmbit institucional. És imprescindible que el
teixit associatiu arbucienc, ric i plural, generi
dinàmiques locals cap a la República”. Dues
activitats estan ja en procés de definició, un
lipdub republicà i un acte sobre la constitució
catalana amb algun jurista que ha participat
en el projecte.
El primer acte que es va organitzar des de la
XEDA va ser la conferència amb el polític Albano Danto Fachín que portava per títol De la
República Catalana a la resposta repressiva de
l’estat i la presentació del llibre Informe urgent
des dels escons 4 i 5, d’Àngels Martínez i Albano Dante. L’acte va tenir lloc a la Llar de Jubilats i va comptar amb un centenar d’assistents.
El segon acte va ser la conferència amb el
politòleg Ramon Cotarelo. A la presentació,
a càrrec del regidor de Cultura, Manel Serras,
va explicar que, fins ara, Cotarelo ha defensat
el dret a l’autodetermianció des de Madrid,
però que ara es trasllada amb la seva família
a viure a Girona. Durant la conferència, Cotarelo va assegurar que “és inqüestionable el
dret a l’autodeterminació de tots els pobles
i, també, el de Catalunya”. “Catalunya és un
país immens, amb una gran història i obre un
camí inexplorable, posa en marxa una revolució pacíficia, democràtica amb una societat
desenvolupada”, va concloure Cotarelo.

Nous uniformes
de la Policia Local

El regidor de Governació, Martí Pastells, amb alguns integrants de la Policia Local d’Arbúcies

La Policia Local llueix un nou uniforme.
Aquest canvi és per l’obligatorietat dels
cossos de seguretat de Catalunya a vestir
amb el mateix uniforme (Policia Local,
Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana).
Els nous uniformes s’harmonitzen amb
l’objectiu de reforçar la imatge conjunta com a Policia de Catalunya. Compten
amb novetats com el color de la camisa,
que passa a ser de blau fosc i té serigrafiada a la banda dreta del pit i a l’esquena la
paraula “Policia”. Al costat esquerre hi figura l’escut propi. Les espatlles són de color groc fluor i acompanyen la senyera en
posició horitzontal. La gorra també és de
color blau fosc i formada per copa, visera i
cinturó gris reflectant, amb dues línies de
quadres serigrafiats en color blanc.
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La veu dels grups municipals

Ester Soms Pagespetit
Regidora d’ERC

Joaquim Bohils Cuberta
Regidor de CiU

Jaume Salmeron Font
Regidor d’Entesa

El Pla de Barris demanat per
ERC - Arbúcies

Encara hi som a temps!

La Xarxa

El Pla de Barris que ara finalitza, va ser
presentat per ERC-Arbúcies amb la resta de l’equip de govern de la legislatura
2007/11. Inicialment, les actuacions previstes eren l’adequació de les Naus Ayats,
la remodelació del carrer Camprodon
o la rehabilitació de l’edifici de Can Delfí, entre altres. En general, l’objectiu era
emprendre millores en l’àmbit econòmic,
comercial i cultural.
Totes aquestes actuacions sumaven
un import de 5.000.000 euros i un cop
aprovat el projecte per la Generalitat de
Catalunya, Arbúcies va poder disposar
de 3.750.000 euros per dur a terme les
diferents intervencions, és a dir, es subvencionava el 75 per cent de la totalitat.
Malgrat això, la Generalitat, a causa de la
crisi econòmica dels darrers anys, va facilitar els diners molt més tard del previst;
és per això que els objectius inicials han
anat variant amb el temps.
Aquest mes de juny de 2018 el Pla de Barris arriba a la seva fi, sortosament amb
un gran volum d’actuacions realitzades.
Des d’ERC-Arbúcies ens sentim copartícips de moltes de les millores realitzades
durant els últims 9 anys. Us fem saber algunes d’aquestes inversions que considerem importants: a Can Cassó i Naus Ayats
hi ha hagut una inversió de d’1.500.000
euros, al carrer Camprodon 778.000 euros, a Can Delfí 617.611 euros (recordem
que Can Delfí va rebre també una ajuda
molt destacada del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER)) i el carrer
Sorrall, Vicenç Bosch, CAP, Ramon Pagès
i Castell han tingut una inversió conjunta
de 854.000 euros.

Des d’aquestes línies he deixat clara la
nostra posició respecte la piscina coberta. L’hem de fer, i l’hem de fer a la zona
esportiva de Can Pons. Fa escassos dies
que han obert les piscines d’estiu i com a
usuari, cada vegada tinc més clara aquesta posició.
Les actuals piscines gaudeixen d’un espai
únic. Va ser una de les primeres obres fetes després de la recuperació de la democràcia i molts arbuciencs les hem gaudit
i hi hem après a nedar en un espai clar,
obert i privilegiat. La construcció de les
piscines cobertes en aquest espai empetitiria gairebé la meitat de l’espai actual
i el faria insuficient durant el mes de juliol quan les piscines estan molt plenes
d’usuaris.
Però a part de garantir l’espai suficient
per les piscines d’estiu, l’existència de
més d’un vas d’aigua on la mainada pugui nedar i jugar sense que els pares
pateixin, situar la piscina coberta a Can
Pons té més punts a favor. L’existència de
més aparcament o les sinergies positives
amb d’altres pràctiques esportives que ja
s’ubiquen a la zona esportiva en són dos
motius més. A més a més, l’estalvi econòmic hauria de permetre posar el dia les
actuals piscines.
Pensem-hi, encara hi som temps. Ara
com ara, veig molts més punts a favor de
fer la piscina coberta a Can Pons que no
fer-la a Can Delfí, malmetent un espai,
com el de l’actual piscina, deixant-lo petit
i del tot insuficient per als arbuciencs i les
arbucienques.

Fa un parell de mesos es constituïa la Xarxa
d’Entitats d’Arbúcies (XEDA). La Xarxa intenta
generar un espai de participació per a les entitats cíviques del poble i prendre part, des de
l’àmbit local, en el procés polític que Catalunya
està vivint els darrers anys. Algunes entitats
feia temps que ens feien notar la manca d’espai participatiu per les associacions i col·lectius locals fora de l’àmbit de les entitats polítiques. Ens asseguraven que era necessari que
la màxima institució local i les entitats treballessin plegades per generar dinàmiques més
transversals i unitàries. En aquest context,
l’Ajuntament i 43 entitats impulsen la Xarxa.
Les experiències reeixides dels actes unitaris i
cívics de les darreres Diades i l’acte de suport
a l’associació catalana de familiars i presos
polítics, participat per l’ajuntament i diverses associacions d’Arbúcies, semblaven un
bon punt de partida per estructurar aquesta
coordinació. Fins ara, la Xarxa ha promogut
tres xerrades amb el periodista Quico Sallés,
l’exdiputat Albano Dante Fachin i el politòleg
Ramon Cotarelo amb una participació exitosa. S’està treballant en l’organització d’un lipdub republicà pel proper 29 de setembre i en
l’organització de les activitats de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya 2019.
Un treball constant i sense estridències. Un
espai obert i plural. Aprofitem aquest espai
per refermar un cop més l’enorme luxe que
representa, com a poble, disposar d’una xarxa
associativa tan rica i activa. Tanmateix, volem
ressaltar el compromís de totes en aquest
nou espai. I agraïm la disponibilitat i la capacitat de treball que permet posar Arbúcies en
primer pla en la reivindicació d’un país lliure
i una societat cohesionada. Gràcies a totes.
Seguim treballant amb il·lusió i humilitat com
fins ara. Restem a la vostra disposició. Com
sempre de bracet. Acompanyant. Al servei de
la gent. Al servei del poble.
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L’Entrevista

“De cop i volta, t’apareixen nens jugant al mig del desert”
Borrell i Busquets relaten la seva experiència després de guanyar la Titan Desert
Anar amb bicicleta pel desert no ha de resultar gens fàcil. I no obstant això, pels dos
arbuciencs Jordi Borrell i Guillem Busquets,
ambdós de 39 anys, l’experiència no va
resultar gens traumàtica. Tot el contrari.
Formant l’equip que representava al poble

vi de marxes. En Guillem, que anava un pèl
avançat, va recular per veure què passava
i mirar de solucionar-ho. “La situació era
complicada”, ens explica en Guillem. “Vam
decidir trencar la cadena, posar el pinyó
petit fix i continuar. Però això era molt dur.

Guillem Busquets i Jordi Borrell a la Titan Desert 2018			

d’Arbúcies, es van proclamar campions de la
categoria Ambassador en l’edició que es va
celebrar enguany en terres del Marroc.
“No ens ho imaginàvem que això pogués
passar”, ens confessen amb un ampli
somriure de complicitat. “Tots dos teníem
experiències anteriors a la Titan Desert, i
sabíem que teníem alguna opció. De fet,
vam començar la carrera amb molta energia i amb ganes de fer quelcom important.
Havíem guanyat quatre de les cinc primeres
etapes, però a l’última, quan semblava que
anàvem disparats cap a la victòria, vam tenir
molts problemes”.
Quan havien superat ja els 15 primers quilòmetres, la bicicleta d’en Jordi va topar contra una llosa de pedra i va trencar tot el can-

Foto: Jordi Borrell

A les pujades havia d’empènyer a en Jordi
i ens cansàvem molt”. En aquestes condicions van recórrer uns 25 quilòmetres.
I llavors es va produir una d’aquelles situacions miraculoses que només passen en
circumstàncies extremes i que et canvien el
curs de la teva vida. Parat al mig del camí hi
havia un amic de moltes batalles a la Titan
Desert, el manresà David Pons. “I doncs.
Què us passa?”, els va preguntar. Després
d’escoltar la resposta, els va dir: “Ho hem de
resoldre. No podem pas permetre que els
de Castella (un equip de Madrid que anava
segon) us acabin guanyant”. Van buscar solucions. Però no les trobaven, i al final, en
David va fer l’oferiment més noble: “Agafeu
la meva bici i jo ja arribaré com pugui amb

la vostra”.
“Ell estava esperant a la seva dona que també corria”, diu en Jordi. “No tenia cap opció,
però volia acabar. I amb la nostra bici no ho
tenia fàcil. Però ho va fer. I gràcies a ell, nosaltres vam poder ser campions de la nostra
categoria. Sempre li estarem agraïts”. Tant
en Jordi com en Guillem expliquen que en
aquest tipus de cursa es genera molta amistat i companyonia. “Passem moltes hores
junts i parlem i compartim moments inoblidables. Amb en Guillem només ens veiem a
la Titan. Però som amics. I ara encara mes”.
La convivència és intensa. El matí esmorzen
plegats al campament i, després, a l’hora
de dinar el menjador és obert des de la una
fins a les 11 de la nit. Els participants passen
moltes hores asseguts en un sofà o estirats
al terra sota l’ombra de les tendes. “El menjar és bo. Coses senzilles, arròs, pasta, cuscús, carn. Intentes evitar les coses crues i les
salses perquè no et facin mal”.
La cursa té una durada de vuit dies. I participar-hi té un cost de 2.000 euros per persona i 500 euros del viatge en avió des de
Barcelona. “És car, però també et donen
molt: assistència, menjar, dormir”, diu en
Guillem. “I saps que col·labores en una
bona causa, perquè el principal patrocinador és una marca d’audiofonia i els metges
de l’expedició ajuden els habitants de les
poblacions per on passem”. La participació no seria possible sense el suport d’una
colla de patrocinadors com l’Ajuntament
d’Arbúcies, en Xavi Pérez, Autopòdium,
Mecànica Montseny, MGrup, l’Ajuntament de Vilablareix, MetallLògic, Weldgin,
i molts altres de més petits.
“Les dunes plantegen molts problemes”,
comenten. “De vegades les afrontes pujant-les, perquè et semblen assequibles.
Però gairebé sempre és millor rodejar-les.
Les pistes són dolentes, amb rocs al mig,
matolls. Vam travessar algun oasi. Però el
que més ens va sobtar va ser que de cop
i volta, al mig del desert, t’apareixien una
colla de nens amb un cavall, un burro o
unes cabres, saltant descalços sobre unes
pedres que cremaven i no sabies d’on havien sortit”.
Tots dos tenen molt clar que hi tornaran.
“Segur. Aquí no s’acaba la nostra aventura”.
			

Manel Serras
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Festes

27 Catifes i 29 Racons al Concurs de Flors Naturals

Catifa Passatgers al tren dels veïns de la font del Bon Humor

La gran qualitat de les catifes al Concurs de
Catifes de Flors Naturals d’enguany ha fet
que el jurat premiés 5 catifes i no 3 com
cada any. Així doncs els premis es van atorgar de la següent manera:
La catifa dels jubilats, que portava per títol
Rutes, es van endur el premi al treball que
fa referència al perfilat i a la col·locació de
la flor, i els Catifactions, l’accèssit en aquesta categoria amb una catifa titulada Postals del món. Pel que fa al disseny i a l’originalitat, els amics del Segimon Folgueroles
i les seves Flors sobre rodes es van emportar un any més el premi d’aquesta categoria, però el jurat també va premiar amb
l’accèssit a la catifa de Can Julià a Cal Raiat
Homenatge a Keith Haring. Finalment, el
premi a la varietat de flor se’l van endur
els veïns de la font del Bon Humor i la seva
catifa Passatgers al tren.
Enguany, el jurat ho ha tingut molt difícil a
l’hora de valorar cada una de les catifes, ja
que s’han trobat que moltes d’elles eren
d’una gran qualitat. Un fet que ja va passar
l’any passat i que demostra que les Catifes
és una tradició que es manté viva i que
cada any puja de nivell.
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Catifa Postals del món dels Catifactions

Aquest any les confeccions que es van
elaborar en el concurs van ser un total
de 27, tot i que a concurs n’hi van entrar
13. Pel que fa als Racons Catifes aquest
any se’n van fer 29, repartits a tot el nucli
històric del poble com ara el carrer Sorrall i l’Havana, la placeta dels Encantats,
la plaça de la Vila, la placeta dels Bosquerols i al carrer Castell. A més, aquest
any també se n’ha pogut veure un al llarg
de la riera d’Arbúcies.
Enguany, a l’acte d’entrega de premis del
Concurs de Catifes, amb motiu dels 10
anys dels Racons Catifa, també es va voler reconèixer a totes aquelles persones
que hi participen des del primer any amb
un petit obsequi i que són: Joan Illa, Esther Puntí i M. Àngels Pallerols, Residència Casa de Repòs i Mireia Cerdà.
La regidora de Turisme, Maria Tayeda,
es va mostrar molt satisfeta per la gran
participació dels veïns d’Arbúcies que, un
any més, van sortir al carrer per elaborar
aquestes impressionants confeccions florals, com també per fer els Racons Catifes
que donen un toc original i divertit a la
jornada. “Una gran diada que sense la implicació de tots aquests veïns i veïnes de
la vila no seria possible”.
Desenes dʼarbuciencs van omplir des
de bon matí els carrers dʼArbúcies per
començar amb lʼelaboració de les confeccions de flors naturals i, a partir de mig
matí, centenars de visitants van arribar
per assistir a una de les festes més importants del municipi, les Catifes. Els passejants van poder veure tot el procés dʼelaboració: des del perfilat del dibuix fins com
es posava la flor, una gran varietat de plantes que són les protagonistes de la jornada i que permeten que les catifes llueixin
cada any. El clavell, la ginesta, la paradella,
la gerbera i el pi són les flors més utilitzades en la confecció de les catifes.

Catifa Rutes de la Llar de Jubilats

Catifa Homenatge a Keith Haring, de Can Julià a Cal Raiat

Catifa Flors sobre rodes, dels Amics del Segimon Folgueroles
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El dijous 31 de maig a 2/4 de 8 del
vespre, amb el tret de sortida a la botifarrada popular a la plaça de la Vila, van
començar les Enramades. La festa per excel·lència de tots els arbuciencs i arbucienques, la celebració que tothom espera
que arribi. Les banderetes i les branques
de vern decoraven els carrers del veïnat
de la plaça, que dijous al vespre van rebre
centenars d’arbuciencs a punt per celebrar un any més la festa més estimada. A
la botifarrada popular la va seguir la traca
inaugural i, tot seguit, les notes del Pasodoble ligero de la mà dels New Serafins
van donar pas a la primera passada, la de
la Plaça.
La passada, com sempre, va acabar amb
una gran rotllana a la plaça de la Vila amb
tots els veïns brandant les atxes al ritme de
la música. A l’acabar, la cobla L’Arbucienca
va tocar les sardanes, xotis i vals tal com
marca la tradició. Tot seguit, concert amb
l’orquestra La Gira-sol per als joves.
L’endemà va arribar la passada del Castell, el dia més esperat de tot el jovent
arbucienc que durant els dies previs
havien preparat les samarretes per lluir
a la concentració de colles i al posterior
concurs de samarretes (que organitza
cada any l’Associació de Festes Joves) a
la mitja part del concert de La Montecarlo a la placeta de Ca la Rossa. Enguany,
els encarregats d’atorgar el pernil, a la
millor camiseta, i la cullera de fusta, a la
pitjor, van ser els integrants de la mateixa
16

Botifarrada, passades i danses per
celebrar un any més les Enramades

orquestra.
Dissabte, a banda de la dansa del Castell
a ¼ de 2 i del concert de tarda als jardins
de l’Hotel Montsoliu amb la cobla Montgrins, a 2/4 de 8 de la tarda, a Can Jombo,
hi va haver l’actuació d’Amalgama, duet
musical de violí i guitarra amb Anna Valls
i Esteve Vilarrasa. Aquest any van comptar amb la participació dels alumnes de
violí de l’Escola de Música Mestre Lluís
Torres d’Arbúcies i d’altres violinistes del
poble per interpretar una peça musical,
juntament amb el duet. I, al vespre, a Can
Cassó, els arbuciencs van poder gaudir de

l’espectacle En Peyu i en Dani.
Fins diumenge, el temps va respectar les
Enramades i va deixar celebrar tots els
actes, però diumenge, la presentació del
llibre El barri de la plata i les havaneres es
van haver de fer a l’interior a causa de la
pluja. Per sort, però, la treva de la pluja va
deixar que els veïns del Sorrall poguessin
fer la passada del seu carrer.
Dilluns, dimarts i dimecres les passades
matinals i les danses es van poder celebrar sense patir per pluja. Però els concerts de tarda de dimarts i dimecres es
van haver de fer a aixopluc. Així com tam-

bé el concert d’Acoustic Dreams de l’Enramada de Magnes i l’acte de Fi de Festa
amb la Montgrins, que per por de la pluja
i el fred es va celebrar a la Llar de Jubilats.
Va ser a la mitja part d’aquest concert
que es van fer les entregues dels premis
dels diferents concursos de Catifes i d’Enramades com ara el concurs de dibuix
per la portada del llibret d’Enramades, el
concurs de Catifes, el concurs d’enramar
carrers i places, el concurs de balcons organtizat per un grup de veïns anomenat
Regadores florides i el de rodolins, organtizat per l’Associació de Comerç.
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Educació
Escola Vedruna
Enguany, a totes les escoles Vedruna de
Catalunya s’ha iniciat l’itinerari psicopedagògic, amb la finalitat d’acompanyar el
creixement personal dels alumnes i adaptar-nos com a mestres i escola a les seves
capacitats, interessos i possibilitats. Per
això, es fan tot un seguit d’actuacions al
llarg de la seva vida escolar, tenint present
sempre el seu procés evolutiu i maduratiu.
En aquest itinerari es podran trobar actuacions vinculades a:
- Detecció precoç, principalment a l’etapa
d’educació infantil, com el treball preventiu de pràxies, el cribratge de daltonisme,
agudesa visual o auditiu.
- Coneixement de les capacitats cognitives i acadèmiques, amb proves, algunes
d’elles externes, que el Departament
d’Ensenyament realitza a tot Catalunya,
i d’altres d’internes seleccionades per
psicopedagogs, com ara l’avaluació de la
competència lingüística i de la comprensió lectora a Primer, de capacitats a Segon, o de competències matemàtiques
en altres cursos.
- Tècniques d’estudi i cohesió de grup,
amb els sociogrames pertinents a cicle

Escola Dr. Carulla
Acabem un nou curs el 2017-18, el número 40 realitzat a la nostra escola. Si ens
parem a pensar-hi, quants nens i nenes
deuen haver passat per aquestes classes?
Quanta gent del nostre poble ha passat pel
Carulla? Quants hem crescut amb els seus
ensenyaments, valors, festes, mestres…?
Quina responsabilitat!!! Creiem que en
podem estar ben orgullosos tots plegats.
Enguany la setmana Cultural ha tingut el
lema 40 anys ensenyant, 40 anys aprenent, perquè una cosa no va mai deslligada de l’altra. Al llarg de tota la setmana hem parlat amb exalumnes i mestres,
hem fet exposicions, hem conegut una
mica més a fons la nostra història… També
hem fet un lipdub amb tots els alumnes de
l’escola, mestres, personal del centre i representants de l’AMPA i un muntatge amb
imatges aèries de l’escola. Us convidem
a veure-ho a la nostra pàgina web www.
carulla.cat.
Els temps han canviat, els sistemes educa18

L’itinerari piscopedagògic del Vedruna

mitjà i superior, el qüestionari sobre tècniques d’estudi i del sistema d’aprenentatge de l’alumnat, amb la finalitat que
coneguin i aprofitin el seu potencial i de
vetllar pel canvi d’etapa.
Totes les actuacions han estat pensades i

dissenyades per buscar la personalització
i l’adaptació dels processos d’ensenyament-aprenentatge a les característiques
i necessitats dels nostres alumnes. Esperem que aquesta sigui una bona eina per
ajudar-los a tots.

40 anys de l’Escola Dr. Carulla

tius també, però els valors bàsics que ens
han transmès i transmetrem des d’aquesta escola sempre seran els mateixos: respecte, diàleg, esforç, treball, solidaritat,
amistat..., valors que mai passen de moda
i que cal recordar i posar en pràctica en el

dia a dia perquè el que volem és esdevenir
millor persones.
Des d’aquí també volem agrair el suport de
tots aquests anys de l’Ajuntament i tota la
comunitat educativa. Moltes gràcies i que
per molts anys més en puguem gaudir!

Els regidors del Ple dels Infants amb companys de classe que van assistir a l’últim ple

Acaba la quarta legislatura del
Ple dels Infants
El Ple dels Infants va celebrar l’últim ple de
legislatura 2017-2018. Una sessió en què
l’alcaldessa, Judith Gràcia, i el tinent d’alcalde, Jofre Llorens van fer un emotiu discurs
de comiat de part de tots els regidors de 6è
que deixen el Ple dels Infants per deixar pas
als nous regidors que s’incorporaran al curs
2018-2019.

Per la seva banda, el regidor d’Educació,
Jaume Salmeron, també va fer un discurs
d’agraïment per la feina realitzada per tots
els regidors i per totes les propostes que han
presentat al llarg del curs, ja que “ens permeten tenir una altra visió del poble i de les
necessitats dels infants”. Per concloure l’acte, Salmeron va fer entrega dels diplomes

Anna Bover i Finn Wenworth-Allen,
guanyadors de l’Ecopropostes 2018

Els premiats amb l’alcalde d’Arbúcies i professores de l’IES Montsoriu

de reconeixement a tots els regidors de 6è:
Judith Gràcia, Jofre Llorens, Muntsa Gómez,
Nil Rovira, Joel Rovira, Dani Massachs i Laura
Moreno.
Tot i acabar-se la legislatura, les activitats del
Ple dels Infants seguiran per la Festa Major
amb el cinema a la fresca, un acte que es va
tornar a impulsar a través del Ple i del qual
enguany serà la quarta edició. A més, a la
jornada familiar Cassònia, que tindrà lloc el
15 de setembre, se celebrarà una festa Holly,
una proposta que també va venir de la mà
dels regidors del Ple dels Infants.

Els alumnes de l’IES Montsoriu Anna
Bover i Finn Wenwort-Allen han estat
premiats pel concurs Ecopropostes que
convoca l’Associació les Ecopropostes de
Ràdio Marina. Anna Bover va guanyar el
segon premi de Batxillerat pel treball Un
estudi sobre les energies renovable per a
calefacció al municipi d’Arbúcies. I Finn
Wenwort-Allen va guanyar l’accèssit en la
categoria de treballs d’ESO. La 23a edició
d’aquest certamen de Medi Ambient es
va celebrar al Jardí Botànic Marimurtra
de Blanes i va comptar amb la presència
de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga. Com
en cada edició, el jurat va estar format
per Martí Boada, Francesc Mauri i Joan
Pedrola.
Al concurs, hi poden participar tots els
joves d’edats compreses entre els 12 i
18 anys. Els participants podran presentar un treball dedicat al medi ambient
pròxim que pot contenir, o bé un estudi
sobre algun element de l’entorn natural,
o bé una proposta concreta de millora de
l’entorn proper, que descrigui una mancança i que inclogui una solució.
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Joventut

200 nens i nenes participen a l’Esplai d’estiu municipal aquest juliol

Activitat de l’Esplai

Un any més, al mes de juliol, ha tornat l’Esplai d’estiu municipal que organitza la Regidoria de Joventut. Enguany hi participen
200 nens i nenes repartits en 8 grups. Un
d’aquests grups està format per joves de 6è
i 1r d’ESO, als quals se’ls organitza activitats
adaptades a la seva edat i també han fet
una sortida de tres dies a Joanet.
Aquest any, el centre d’interès és la màquina del temps i els infants, a través de
les diferents activitats que organtizen els
monitors, han viatjat al passat i al futur. A
més, cada grup s’ha construït la seva pròpia
màquina del temps.
Mitjançant les diferents activitats com ara
els jocs de cucanya, les manualitats i les
excursions pel municipi, des de l’Esplai es
promouen valors com la descoberta de
l’entorn, el respecte, la companyonia i la no
competitivitat. Cal recordar que enguany
l’Esplai s’ha hagut de desplaçar, degut a les
obres a l’Hotel d’Entitats, a d’altres ubicacions: Can Cassó, el pati de l’escola Dr. Carulla i de l’Institut Montsoriu.
L’Esplai es reprendrà a partir del 27 d’agost
i fins al 7 de setembre.

Carulla i Vedruna acomiaden el curs amb una festa

El dissabte 16 de juny l’Escola Dr. Carulla va celebrar la seva
festa de final de curs amb diferents actes durant tota la tarda
i vespre, que enguany van tenir lloc a l’espai de Can Cassó. Es
va començar amb els jocs de cucanya, organitzats per la comissió de festes de l’AMPA i es va seguir amb les exhibicions
de funky a càrrec de diferents alumnes del centre que formen
part del grup de funky de la Regidoria d’Activitat Física i Esport.
Després, hi va haver l’actuació d’un mag i tot seguit, va tenir
lloc el sopar, en què cada família havia de portar el seu menjar.
Els alumnes de 6è, que el curs que ve aniran a l’institut, van
oferir un ball, com també ho van fer els mestres del centre.
Finalment, la festa de final de curs 2017-2018 va acabar amb
una rifa entre tots els assistents.
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El pati de l’Escola Vedruna va ser l’escenari del festival de fi de
curs, en què més de 200 alumnes del centre van participar amb
diverses actuacions musicals, algunes d’elles relacionades amb
projectes treballats a l’aula durant el curs. L’espectacle va finalitzar amb la interpretació, per part de tots els alumnes del centre,
de la cançó L’escola, pròpia de la xarxa d’escoles Vedruna de Catalunya. Seguidament l’AMPA va organitzar el sopar de comiat de
curs a la nova carpa de Can Cassó, que també va tenir un gran
èxit de participació. La vetllada va comptar amb la participació
del nou grup musical Maïlack, integrat en part per mares i pares
de l’escola, que s’estrenava per a l’ocasió. Per finalitzar la vetllada
l’AMPA va obsequiar els alumnes de 6è, que és l’últim any que
estan a l’escola, amb una samarreta dissenyada per ells mateixos.

Activitat Física i Esport

Imatge del ball inicial del festival d’aeròbic

Aeròbic, dansa i patinatge acaben el curs amb els seus festivals
Més de 230 balladors van fer vibrar el poliesportiu de Can Pons el diumenge 10 de
juny amb el festival d’aeròbic, funky i zumba
que organitza la Regidoria d’Activitat Física i
Esport. Al llarg dels 16 balls, els espectadors
van poder veure personatges com ara els
Minions, les Supergirls, Thor, les Bruixes del
Montseny, les Catwoman o Star Wars, entre

Un dels grups de l’Escola fent el ball de Cleòpatra

d’altres. Enguany, les actuacions també van
comptar amb un espectacle de llums.
El diumenge 17 de juny va ser el torn de l’Escola de Dansa, que aquest any celebrava els 30
anys de la Mostra de Dansa. Per l’efemèride,
les participants van oferir una primera part
de balls d’homenatge a personatges cèlebres
com ara Cervantes, Bill Gates, Shakespeare,

Frank Sinatra, Charlie Chaplin, Cleòpatra o
Salvador Dalí. I, la segona part va estar dedicada a Walt Disney amb balls al ritme de les
bandes sonores més conegudes com Tarza, la
Sireneta, Frozen, El Rei Lleó o Mary Poppins.
Finalment, el dissabte 30 de juny va tenir lloc
el festival de patinatge, que enguany portava
per títol Tarda de contes. Les patinadores del
club van oferir 5 balls: La rateta que escombrava l’escaleta, Pinotxo, L’aneguet lleig i El
vestit nou de l’emperador. A banda d’aquestes coreografies, també es van poder veure
balls del CPA Girona, CET10, del Club Patí Ripoll i del Club Patí Breda.

El grup de grans del Club Patí Arbúcies
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Activitat Física i Esport

El Cadet de l’EFA, imbatible
Durant la celebració de la Festa del Futbol, que va tenir lloc el dissabte 9 de juny,
l’Ajuntament va voler retre homenatge a
l’equip de jugadors del Cadet de l’Escola

La temporada pels jugadors de la categoria Sots-25 del Club Bàsquet Arbúces ha
estat quasi immillorable. Per una banda,
l’ascens a Tercera Catalana que farà que
la temporada que ve, el Sots-25 passi
a ser el Sénior B. I, de l’altra, l’equip va
estar a punt de fer-se amb el Campionat
de Catalunya Sots-25, però es va haver
de conformar amb la segona plaça, tot i
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de Futbol Arbucienca per haver aconseguit la primera plaça de la lliga de 2a divisió de la Federació Catalana de Futbol. A
més, l’equip s’ha mostrat imbatible al llarg

de la temporada perquè dels 26 partits
jugats només n’ha empatat un. El regidor
d’Activitat Física i Esport, Àngel Cabrero, va
fer entrega d’una placa de reconeixement
i va felicitar a tot l’equip per la feina ben
feta i per l’esforç i dedicació que han demostrat durant tota la temproada.

Doblet de l’equip Sots-25 del CBA
això, un resultat molt meritori i de reconeixement per part de l’Ajuntament que
els va fer entrega d’una placa pels èxits
aconseguits al llarg de la temporada. A
l’acte, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, i

el regidor d’Activitat Física i Esport, Àngel
Cabrero, també van reconèixer la tasca
realitzada pels dos entrenedors del Sénior, Miquel Martínez i Santiago Lodos al
llarg de les tres darreres temporades.

La Marxa de la Primavera, Al juliol tornen l’spinning i
passada per aigua
la zumba a la fresca

El diumenge 13 de maig es va celebrar la 39a edició de la Marxa de la Primavera, que enguany va estar passada per aigua.
No obstant això, van ser 175 participants que es van animar a
fer aquesta marxa popular que transcórre al llarg de 15 quilòmetres per alguns dels indrets naturals més emblemàtics dels
boscos d’Arbúcies i que organitza cada any la Regidoria d’Activitat Física i Esport. Al final del recorregut, els participants van
rebre un petit obsequi i van gaudir d’un bon esmorzar.

Aquest mes de juliol hem pogut tornar a gaudir de l’spinning i zumba a la fresca, a Can Cassó. Enguany, l’spinning, que els últims dos
anys s’havia fet a les piscines, també s’ha situat a Can Cassó. Així,
els dilluns i els dimecres s’han organitzat les classes de zumba i els
dimarts i els dijous, les d’spinning. Aquestes activitats tenen per
objectiu que les persones que durant l’any practiquen aquests esports, ho puguin fer a la fresca a l’estiu, però que també aquelles
persones que s’hi vulguin iniciar, ho puguin fer de forma gratuïta.

Els Bram de Breda, primers L’hereu, la pubilla i la
del torneig de futbol 7
clàssica dels Clàssics

Foto: Clàssics Montseny - Guilleries

El cap de setmana del 15 i 16 de juny es va celebrar el primer
torneig de futbol 7, preparat pels arbuciencs Otger Bonet i Ricard Rincon com a treball de final de curs del Grau Superior
d’Esports al CEES de Vic i organitzat per l’EFA. Al torneig, on hi
van participar 12 equips, el van acabar guanyant els bredencs
Bram.

A la celebració dels 10 anys dels Clàssics Montseny Guilleries,
que va consistir en un gran dinar, l’entitat a través dels vots
dels seus integrants, va escollir l’hereu, la pubilla i el “clàssic”.
L’Imma Anguita va ser elegida la pubilla, en Toni Navarrete
l’hereu i la Pepi Bancells va ser escollida com a Clàssica.
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Cultura

Recreacions històriques per
reviure el Combat de 1714

Recreació del Combat d’Arbúcies al passeig de la Riera

El diumenge 17 de juny Arbúcies va tornar a viure les Jornades de Recreació del
Combat d’Arbúcies. Unes jornades en les
quals s’explica què va passar aquell 13 de
gener de 1714 en plena guerra de Successió, en el qual els sometents d’Arbúcies,
Espinelves, Sant Hilari i Viladrau van infringir una derrota important a les tropes

Recreacions a la plaça de la Vila
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dels exèrcits borbònics que es dirigien
d’Hostalric a Osona. Posteriorment, en
represàlia, l’1 d’abril del mateix any, Arbúcies va ser totalment cremada.
Per retornar al Montseny del 1700, es van
organitzar diverses recreacions durant
tot el dia a la plaça de la Vila, al Museu
Etnològic del Montseny i al passeig de la

Riera.
Els actes van començar amb una passejada per la ruta del combat i amb diverses
activitats a la plaça de la Vila com les bitlles catalanes, jocs del 1714 i la recreació
de la vida al campament amb els grups de
recreació Miquelets de Girona - Regiment
de Sant Narcís, els Miquelets de Catalunya i els Hússars Hongaresos - Moià 1714.
A partir de les 11 del matí, al Museu Etnològic del Montseny, el públic va poder
visitar l’exposició de puntes de coixí antigues i participar al taller de puntes de
coixí. També a La Gabella, Francesc Riart
va oferir la xerrada El vestit a la Catalunya
del 1700 i Assumpta Mercader va encarnar la Teresa d’Arbúcies, aquella dona
que ens rep a casa seva per explicar-nos
que el seu marit i el seu fil gran han hagut
de marxar i que es pregunta què serà de
la terra si no tornen, què serà de la casa,
què serà de nosaltres, i en ella podrem
veure a moltes dones d’Arbúcies de llavors i de moltes altres èpoques.
Les recreacions van seguir a les 12 del
migdia amb El país us necessita, seguiu la
bandera de Sant Narcís i amb el Combat
d’Arbúcies al passeig de la Riera.
Els actes van continuar a la tarda amb
la representació dels millors fusellers
del rei, en què els participants havien
d’aconseguir fer el major nombre de trets
en dos minuts. I les jornades van acabar
amb els juraments a la bandera de Sant
Narcís, arenga i salves d’honor.

L’alcalde d’Arbúcies a l’esquerra de la consellera de Cultura, Laura Borràs

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va signar com a president del Patronat del Museu Etnològic del Montseny, el passat 22
de juny, el nou conveni amb la consellera
de Cultura, Laura Borràs. Aquest conveni
integra 24 entitats que col·laboren en la
recerca etnològica impulsada pel Departament de Cultura per al trienni 2018-2020,
a través de l’Observatori del Patrimoni Etnològic i Immaterial. Aquest observatori
fou creat per poder conèixer puntualment

L’Ajuntament d’Arbúcies signa un conveni amb el Departament de Cultura
i de manera actualitzada la situació del
patrimoni etnològic català en tots els seus
vessants, incloent-hi la recerca i la difusió.
El Museu Etnològic del Montseny és una
de les entitats que en forma part des dels

seus inicis i que treballa en aquest àmbit.
L’acte va servir per refermar el compromís
per continuar treballant en xarxa arreu del
país en la recerca i difusió del patrimoni
etnològic i immaterial.

Maria Antònia
Pastells presenta
Pinzellades

Presentació de l’exposició amb l’alcalde d’Arbúcies i M. Antònia Pastells

El Museu Etnològic del Montseny va acollir durant el mes de juny l’exposició Pinzellades, la primera exposició individual de la
pintora arbucienca Maria Antònia Pastells.
Aquesta mostra presentava una trentena
de pintures realitzades els darrers 10 anys
dividida en 3 apartats, on el visitant podia
veure el seu treball amb la tècnica de la
pintura a l’oli: paisatges i entorns urbans
i també una selecció de pintures a l’aquarel·la. L’acte de presentació va tenir lloc el
16 de juny amb una visita comentada a
l’exposició, amb l’assistència de més de 40
persones que van poder seguir les explicacions de la Maria Antònia Pastells i van
gaudir de les seves pinzellades.
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Cultura

Concerts de fi de curs de les Lutiana i l’Escola de Música

Concert de les Lutiana a Can Cassó

Concert de la coral de l’Escola de Música

Al mes de juny van tenir lloc els concerts
de fi de curs del Cor Lutiana i de l’Escola
de Música Mestre Lluís Torres.
Can Cassó va acollir el 9 de juny el concert
de les Lutiana. L’acte va servir per presentar el cor Lutiana Jove, la formació juvenil
formada per una desena de noies de 13 i
14 anys d’Arbúcies i Sant Hilari que feien
la seva presentació en públic.

El concert, sota la direcció de Quim Riumalló i Sílvia Brugués, que estrenava la
carpa de grans dimensions que l’Ajuntament d’Arbúcies ha instal·lat a la pista de
Can Cassó, va constar de tres parts, fent
un repàs a cançons d’arreu del món: l’actuació del Cor Lutiana Jove, el Cor Lutiana
i finalment els dos cors van interpretar algunes peces conjuntes.

Per altra banda, el dimecres 20 de juny, a
la Llar de Jubilats, els diferents grups de
l’Escola de Música van fer les tradicionals
audicions de final de curs en què es van
poder veure les habilitats apreses al llarg
de tot el curs. Per acabar, la coral de l’Escola va oferir un petit concert de cant. Enguany se celebren els 35 anys de l’Escola
de Música Mestre Lluís Torres.

Arbúcies acull la
Trobada de Joves
de la Selva

Taller de teatre amb l’arbucienc José Baron
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Foto: Oficina Jove de la Selva

L’espai de Can Cassó va acollir el dissabte
30 de juny la Trobada de Joves de la Selva
Cul inquiet. Una jornada en què els joves
van poder participar en diferents tallers
d’imatge, gastronomia, moviment corporal, disseny, teatre i música durant al matí.
Al migdia, els mateixos joves van elaborar
el dinar. I, a la tarda, van fer un intercanvi
d’experiències entre els mateixos joves,
una activitat de creació de nous projectes
culturals i, per tancar la jornada, l’Orquestra Jove de la Selva va oferir un concert.
La trobada va ser organtizada per l’Oficina
Jove de la Selva, amb el suport de la taula
de professionals de joventut de la Selva i
la col·laboració de la Diputació de Girona.

Celebrem els 50 anys de la Biblioteca d’Arbúcies

La biblioteca quan estava situada al carrer Camprodon, on actualment hi ha la farmàcia

El 28 de juliol de 1968 obria les portes la primera biblioteca pública d’Arbúcies. Enguany
celebrem, doncs, el mig segle de funcionament del servei bibliotecari al nostre poble.
Sembla pertinent fer una mica d’història per
recordar d’on venim i saber on som i cap on
anem.
L’estiu de 1968 la Biblioteca d’Arbúcies era
una realitat gràcies, en bona part, a l’existència de la Xarxa de biblioteques de “la Caixa”.
Moltes generacions d’arbuciencs recordem
el local situat al carrer Camprodon, 22, que
comptava amb un fons inicial de 1.186 volums, entre llibres i revistes d’àmbit local i
sobre el Parc Natural del Montseny. Les xerrades i exposicions dinamitzaven el servei.
No va ser fins al 1999 que la gestió del centre fou municipalitzada. D’aleshores ençà la
Biblioteca d’Arbúcies ocupa la part baixa de
Can Cornet, al carrer Pont, 2, en un local de
100 metres quadrats distribuïts en dues plantes. Malgrat les mancances evidents d’espai
que té aquest local, els serveis bibliotecaris es
mantenen vigents.
Així, al préstec habitual i diari, cal sumar-hi les
múltiples activitats que organitza al voltant
dels llibres: hores del conte i tallers mensuals,
tres clubs de lectura fixos –un per a adults i
dos per a infants–, dos d’esporàdics –per a joves d’ESO i alumnes del Consorci per a la Normalització Lingüística– i suport permanent
amb lots de llibres pel Club de Lectura de la
Llar de Jubilats. També servim lots a les escoles, oferim xerrades amb escriptors, recitals
de poesia, premis literaris i sortides al teatre.
L’oferta cultural es complementa amb la ges-

tió d’un destacable fons bibliogràfic, que actualment disposa d’uns 24.000 volums –entre
llibres, revistes i pel·lícules– prestables a qualsevol usuari de manera gratuïta.
L’any 2004 la biblioteca va passar a formar
part de la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, fet que representà
importants millores pel servei: vam poder informatitzar el fons i fer-lo consultable en línia,
tenir servei de préstec interbibliotecari –amb
1.500 paquets a l’any–, suport en la gestió,
finançament de la compra de llibres, etc. Les
xifres anuals no enganyen: més de 12.000 visites, 2.000 assistents a les nostres activitats i
el préstec de més de 16.000 documents avalen la necessitat i l’ús del servei de biblioteca
pública a Arbúcies.

Avui dia el concepte general del que pot arribar a ser una biblioteca és molt més ampli del
que es tenia fa uns anys: pot ser un centre cultural, però també social, a l’abast de tothom
i obert a una població diversa. La biblioteca
pública a Catalunya canvia paral·lelament a
la societat actual. Cal observar les necessitats
que aquesta té i fer que la biblioteca sigui un
element cohesionador per a la millora de la
convivència i el dia a dia dels arbuciencs. La
gratuïtat dels nostres serveis ens dona un
enorme avantatge per a aconseguir-ho. Volem contribuir a la divulgació cultural dins de
la població, així com a la formació lectora des
de la infància fins a la vellesa. Perquè la lectura i la cultura ens acompanyen al llarg de tota
la vida.
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