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3· LA VEU DE L’ALCALDE

PERE GARRIGA I SOLÀ

GANES DE FER
POBLE

Arbúcies ha sigut des de sempre un poble diferenciat dels pobles veïns
i de la resta del país. Un poble molt viu amb una gran riquesa d’entitats
i d’activitats que funcionen a part de l’Ajuntament. Amb gent amb moltes iniciatives i moltes ganes de fer coses, de construir una comunitat,
de fer poble, en positiu. Gent amb empenta que ha construït al llarg dels
anys el municipi que ara tenim.
Aquestes persones sempre és pregunten què poden fer per ajudar Arbúcies perquè sigui un poble millor. Gent que no espera res a canvi, ni
la tutela de les administracions públiques per moure un peu, ni esperen
que l’Ajuntament els ho faci tot. Persones actives que esperonen a tota
la comunitat d’aquesta vall del Montseny.
I això ho veiem sempre amb les moltes entitats i associacions que tenim
al nostre poble. Uns col·lectius que són motor de bona part de l’activitat
pública que és fa i que també participen activament en les festes que
s’organitzen des de l’Ajuntament. I també ho veiem cada dia a títol individual. Aquesta riquesa és vital per mantenir el pols actiu de la vida en
comunitat.
I això s’ha tornat a demostrar, ara fa poc. Primer, quan ens va afectar lel
temporal Gloria i entre veïnat i amistats la societat arbucienca vam poder recuperar una certa normalitat en només tres dies. I, darrerament,
amb els gravíssims problemes que ens ha portat la pandèmia de la Covid-19, on centenars de persones s’han mobilitzat per ajudar a qui més
ho necessitaven. I això, com és diu popularment, no es paga amb diners.
Aprofito aquestes ratlles per agrair, en nom meu i de tota la corporació, aquestes cooperacions ciutadanes, agrair a totes aquestes persones
que, anònimament, fan tant i tant sense demanar res a canvi. A totes
aquelles persones que pensen què poden fer per Arbúcies i no què pot
fer Arbúcies per elles, moltes gràcies per la seva actitud de vida.
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LA DONA EN EL TÈXTIL
PREN PROTAGONISME AMB
LA REFORMA DEL MEMGA
El Museu Etnològic del Montseny, La Gabella (MEMGA) ha reobert totes les seves sales després
d’un any d’obres centrades en la
millora del recorregut de la visita
i, sobretot, en l’actualització museogràfica dels diferents espais,
en què es descriu el model industrial del Montseny, amb la torne-

ria, la carrosseria i el món del tèxtil.
El projecte de remodelació també ha incidit en la restauració, reforçament, impermeabilització i
aïllament tèrmic dels teulats originals de l’edifici de La Gabella, així
com de les cobertes de la galeria
nord i la remodelació dels siste-

mes elèctrics i de climatització
del conjunt de la segona planta
del museu, amb l’objectiu de millorar tant les condicions de visita,
la conservació de les col·leccions
com l’eficiència energètica. En
el marc d’aquestes obres també
s’ha ampliat l’espai dedicat a les
exposicions temporals a la planta
baixa de l’edifici, amb la incorporació d’una nova sala, amb una
superfície aproximada de 150m2.
El projecte executat compren una
superfície aproximada de 500m2
dels 2000m2 que té el MEMGA i ha tingut un cost 576.000
euros, que ha comptat amb finançament dels Fons FEDER, la
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Diputació de Girona, el Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament d’Arbúcies.
El MEMGA ha reobert les portes
i dels nous espais en destaquen
tres punts del recorregut:
- L’espai dedicat a les llegendes
del Montseny i a la vida quotidiana. Aquest àmbit gira al voltant
de la recreació escenogràfica
d’una gran llar de foc, com les
que es podien trobar als masos
del Montseny des de fa més de
300 anys. Aquest espai genera
l’atmosfera perfecte per escoltar
les llegendes més conegudes del
Montseny.
- L’omnibus d’onze places de l’any
1923, de carrosseries Ayats, (exemple dels primers models d’autobusos carrossats a Arbúcies), el
gran centre productor de Catalunya i que ara ocupa tot sol l’espai central de la segona planta,
guanya visibilitat i acompanyat
d’una producció audiovisual. Destaca la recuperació de la gran encavallada de fusta a 4 vessants
del teulat original de l’edifici, del
1600, i que amb la nova il·luminació recupera tota la seva força.
- La nova sala del tèxtil, que permet completar el discurs del
model industrial arbucienc, originat a finals del segle XIX. L’activitat tèxtil a la vall d’Arbúcies, amb
una presència important des de
mitjans del segle XVII, va rebre un
gran impuls amb les fàbriques
construïdes a la dècada de 1880.
Un gran teler de més de 200 anys
i fotografies de les dones i nenes
que treballaven en aquesta activitat són un dels elements centrals de l’exposició.

Segons Jordi Tura, director del
MEMGA: “El visitant descobreix
nous espais que fins ara no tenien
presència en el recorregut del
museu, com el de la vida quotidiana o el món del tèxtil i la incorporació de la dona al món industrial,
al mateix temps que s’ha adaptat
tot el conjunt de les sales de la
segona planta, que permet explicar el món de la industrialització
amb una museografia molt més

moderna i oberta”.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga,
assenyala: “L’adaptació i millora
d’equipaments culturals com La
Gabella és un repte i una obligació
que tenim les administracions
cap a la nostra ciutadania. Aquest
procés de remodelació ha de permetre reforçar el lligam amb el
Montseny i convertir el museu en
un element clau del territori”.

6· HISENDA
El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies
va aprovar el pressupost 2021, que
ascendeix als 10.250.000 euros i
en què les inversions suposen una
gran part de la despesa que durà
a terme el consistori enguany
i que es xifren en 2.543.451,45
euros. Les energies renovables,
l’arranjament dels desperfectes
del Gloria, les millores a la xarxa
de sanejament, l’ampliació de
nínxols al cementiri, les obres de
remodelació del Museu Etnològic
del Montseny, el nou Centre d’Interpretació vescomtat de Cabrera,
l’Espai d’aigua i salut i la nova Llar
de Jubilats són els projectes que
centren el capítol d’inversions.

L'AJUNTAMENT APROVA
UN PRESSUPOST DE
10.250.000 EUROS

A més, durant aquest exercici està
previst amortitzar en 820.000 euros el deute del Consistori. Pel que
fa als ingressos, cal recordar que
l'Ajuntament va aprovar la congelació dels impostos, taxes i preus
públics per aquest 2021.
Gloria
La despesa total dels desperfectes
que va provocar el Gloria el gener
del 2020 és d’1,8 milions d’euros i,
en el pressupost d’aquest 2021, es
destinaran 662.000 euros a arranjaments d’esllavissades, esvorancs, a la reconstrucció de murs,
refer voreres i esculleres. Durant el
2020 ja es van dur a terme diverses actuacions com ara la reparació del passeig de Palacagüina,
la carretera d’accés a Joanet, Can
Cassó, el passeig de la Riera o les
diferents esllavissades que va haver-hi al centre de la vila, les més
destacades la del carrer Castell i
la de la placeta Frederic Mompou.
Recordem que Arbúcies va ser un
dels municipis més afectats pel
temporal Gloria ja que en només
3 dies van caure 430 litres per

Passera d'en Joan dels gossos que va desparèixer amb el Gloria

metre quadrat, segons les dades
registrades per l’Observatori Meteorlògic a Puig Ses Olles.
Centre d’interpretació vescomtat de Cabrera
El nou centre de divulgació lligat
al vescomtat de Cabrera, es tracta
d’un projecte que compta amb el
cofinançament del Fons Europeu
de Desenvolupament Regional
(FEDER), el departament de Cultura de la Generalitat, la Diputació
de Girona i l'Ajuntament i que té
per objectiu generar una proposta de turisme cultural creant tot
un seguit de rutes i altres productes turístics al voltant del llegat

patrimonial del vescomtat de Cabrera i del castell de Montsoriu.
Energies renovables
El consistori ha previst invertir aquest any 250.000 euros en
energies renovables. Concretament, en projectes i obres encarades a la biomassa forestal i a la
implementació de l’energia solar en equipaments municipals.
En aquest sentit, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha explicat
que l’Ajuntament segueix compromès treballant un any més per
aconseguir el 100 per cent de l’eficiència energètica en els edificis
municipals. Cal recordar que fa 5
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anys l’Ajuntament va rebre el Premi Solar Europeu 2016 pel projecte d’autogeneració de calor mitjançant una caldera de biomassa
de 500 kW, "cosa que demostra el
compromís del consistori des de
fa anys amb les energies renovables", assenyala l'alcalde d'Arbúcies, Pere Garriga.
Museu Etnològic del Montseny

Les obres de millora i adequació
del Museu Etnològic del Montseny, La Gabella, repercutiran en
576.000 euros en el pressupost
2021. Uns treballs que tenen per
objectiu la remodelació i renovació museogràfica de les diferents
sales i espais de la segona planta
del Museu, en els àmbits dedicats
a explicar la societat industrial.
Una part de la inversió també es

Actuació al clavegueram al seu pas pel Sorrall

actuació que dona continuïtat
a les diferents obres de millora
que s’han dut a terme en els últims 6 anys pel que fa al col·lector
que transcórrer al llarg de la Riera
d’Arbúcies, així com als diferents
treballs que es duran a terme a
la xarxa de sanejament de la riera
Xica.
Cementiri municipal
Per aquest 2021 està previst una
ampliació en el nombre de nínxols
del cementiri municipal, que tindrà un despesa de 65.000 euros.
Concretament, s’obrirà un nou ca-

destina a la rehabilitació i aïllament de les cobertes originals de
l’edifici.
Xarxa de sanejament
El compte general de l’Ajuntament també preveu una partida
per continuar amb els treballs de
millora de la xarxa de sanejament
del municipi. En aquest cas, la inversió serà de 127.00 euros. Una

L'Hotel d'Entitats acollirà la nova Llar de Jubilats

rrer, Mare de Déu de la Pietat, que
donarà cabuda a 60 nous nínxols.
Llar de Jubilats
Pel que fa a les obres de la nova
Llar de Jubilats, que s’ubicarà a
l’edifici de l’Hotel d’Entitats, està
previst que els treballs finalitzin
aquest any amb una inversió de
55.000 euros d’un total de 700.000
euros, que s’han anat invertint en
diferents exercicis fiscals. Un nou
equipament repartit en 4 plantes
amb molta més lluminositat i espais exteriors en comparació amb
l’actual edifici. Amb aquest nou

emplaçament, el casal dels avis
disposarà de més espai per als tallers, serveis i oci que s’ofereixen als
més de 700 socis que té l’Associació de Jubilats i Pensionistes.
L’alcalde d’Arbúcies ha assenyalat:
“El pressupost de l’Ajuntament
aquest 2021 persegueix dos objectius. Per una banda, actuar principalment sobre les àrees d’atenció
a les persones per tal de fer front
a les desigualtats provocades per
la Covid-19. I, de l’altra, dur a terme
inversió pública per ajudar a reactivar l’economia local”.
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82 PROPOSTES PER A LA
REACTIVACIÓ ECONÒMICA
POST COVID-19

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, explica que l’objectiu d’aquest
Pla es pal·liar els efectes desfavorables provocats per la crisi
sanitària i afavorir un desenvolupament econòmic sostenible
generant més activitat econòmica, més ocupació i una millor inserció per a les persones i col·lectius més vulnerables.
En aquest sentit, la taxa de
desocupació a Arbúcies des del
març de 2020 al març de 2021
ha augmentat un 3 per cent, del
10,67 per cent registrat abans de
la pandèmia al 13,92 per cent un
any després de la crisi sanitària.
Tanmateix, a l’octubre de 2020
l’atur al municipi va arribar al 14,20
per cent. (Les persones afectades
per ERTO no estan incloses dins
aquestes xifres).

El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies
ha aprovat amb el suport de tots
els grups municipals, Entesa,
ERC i CUP el Pla de reactivació
econòmica post Covid-19 per
tal de pal·liar les greus conseqüències de l’emergència social
i econòmica provocada per la
Covid-19. I els ajuntaments, com
a administració més propera a la
ciutadania, han de ser proactius i estar a l’alçada per afrontar aquest
repte. Per aquest motiu l’Ajuntament d’Arbúcies ha impulsat la
redacció d’aquest Pla, que s’emmarca en la voluntat de fer front
a l’impacte econòmic i social de
l’Estat d’Alarma en el teixit comer-

cial, les famílies i les empreses.
Aquest document pretén establir
un full de ruta a seguir durant els
propers mesos. El pla es concreta
en 82 actuacions que s’estructuren en 3 línies estratègiques per
tal d’afrontar aquesta emergència social i econòmica: atenció
social i ajuda a les famílies, promoció econòmica i foment de
l’ocupació. De les 82 accions actuals 9 ja han estat realitzades i finalitzades, 68 ja s’estan executant
des del segon semestre del 2020.
De fet, aquest Pla és un document viu i adaptable perquè la incertesa actual així ho fa necessari.

Per tal de pal·liar els efectes
econòmics derivats de la pandèmia, des de les diverses regidories de l’Ajuntament es duen
a terme diferents accions destinades a l’atenció social i ajudar a les famílies, a la promoció
econòmica i al foment de l’ocupació.
En l’àrea d’Atenció a les Persones
destaca l’habitatge d’urgència
social, l’atenció a la gent gran, el
centre obert, les beques per a activitats extraescolars i els microcrèdits per a persones vulnerables i autònomes.
Pel que fa a la Regidoria de Cultura s’ha impulsat l’ús de la plataforma en línia Codetickets per a
la compra d’entrades per a espectacles, que també s’ha estès
a d’altres regidories i serveis. A
l’àrea d’Educació i Ensenyament
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s’inclouen les accions de neteja i
desinfecció dels espais docents,
així com el Pla de Garantia Juvenil. I a la Regidoria d’Igualtat
s’impulsen els plans d’inserció de
dones majors de 45 anys.
A les regidories d’Activitat Física
i Esport i Festes, s’ha dotat les
ins- tal·lacions i espais de recursos per tal de complir les noves
normatives i protocols marcats
per sanitat, el que es coneix com
a adequació dels espais a la “nova
normalitat”. I a l’àrea de Noves
Tecnologies, s’està impulsant l’ús
de l’administració electrònica entre la ciutadania.
A l’àrea d’Hisenda s’ha redactat el Pla econòmic financer
que preveu la modificació dels
pressupostos per adequar-los
a les conseqüències socials i
econòmiques de la Covid-19. Així
com es va dotar d’una nova partida al Pressupost 2020 destinada

100 GUANYADORS
DE LA CAMPANYA
ESTIMA ARBÚCIES,
FES POBLE

Un centenar d’arbuciencs i arbucienques van guanyar un val
de 20 euros cadascun de la campanya comercial impulsada des
de l’Ajuntament Estima Arbúcies,

a ajudes socials i es va reconsiderar
el pla d’inversions municipals per
prioritzar aquelles que tinguin un
major impacte amb l’ocupació
i la generació de llocs de treball
i, finalment, fomentar la inversió
pública i les infraestructures
com a instrument de creació de
riquesa i ocupació
A les Regidoria de Promoció
Econòmica les accions plantejades fan referència a l’impuls
de l’ocupació a través dels programes Treball i Formació, Garantia Juvenil i Treballs als Barris.
Així com el suport al teixit empresarial i comercial del municipi a través de la creació de les
taules d’emergència comercial i
empresarial, el suport a l’Associació de Comerç, la bonificació de
la taxa d’ocupació de via pública
i, finalment, la creació de l’apeu
al polígon Torres Pujals, amb l’objectiu de promoure i dinamitzar
les activitats empresarials d’una

fes poble.
Aquesta iniciativa, que té per objectiu incentivar el comerç i la
restauració locals, es va celebrar
entre el 25 de març i l’11 d’abril i
es va aconseguir recollir més de
4.000 tiquets de compra entre
tots els establiments participants.
Entre tots aquests tiquets, es va
fer el sorteig davant el jutge de
pau i es van premiar 100 persones,
que van ser obsequiades amb
vals de 20 euros per gastar a les
botigues i comerços del municipi.

zona delimitada a partir d’un pla
d’acció que s’ha d’adequar a les
finalitats d’interès general.
I, finalment, des de l’àrea de Turisme
es vol donar potenciar la marca turística del municipi a mitjançant un concurs per al nou
logotip i imatge gràfica, amb la
redacció del nou Pla estratègic
de turisme, la posada en valor
del patrimoni paisatgístic, l’increment de la competitivitat de la
indústria agroalimentària i dels
productes locals que culminaria
amb una fira de productes de
proximitat.
“Des de les administracions
públiques hem de fer tot el que
estigui a les nostres mans perquè la recuperació de l’economia
local s’acceleri per tal de reduir
el nombre de persones a l’atur i
que viuen en situacions de precarietat”, conclou l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga.
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El govern de l’Estat espanyol, en
el Reial Decret llei 5/2021 publicat
al Butlletí Oficial de l’Estat del 13
de febrer de 2021, va aprovar una
sèrie de mesures extraordinàries
pel sector empresarial afectat per
la crisi de la Covid-19, però a la llista de possibles receptors d’ajudes
no hi consta el del sector carrosser
d’autobusos i autocars.

MOCIÓ PERQUÈ LES CARROSSERES ES CONSIDERIN EMPRESES AFECTADES PER LA COVID-19

Posteriorment, el Consell de Ministres va aprovar una modificació
del Reial Decret llei perquè les comunitats autònomes poguessin
incloure més sectors beneficiaris
de les ajudes per la Covid-19. És per
aquest motiu que el Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar una
moció per tal que s’inclogui les
carrosseres al conjunt d’empreses susceptibles de rebre suport
econòmic de les institucions.
Arbúcies acull 4 empreses de producte final del sector carrosser,
amb una llarga trajectòria històrica en el territori. La indústria carrossera va néixer al nostre municipi el segle XIX. La indústria
carrossera es converteix amb el
temps en l'activitat amb més èxit
i la que donarà una personalitat
més peculiar a la vila.
Avui aquestes empreses representen la majoria del sector de
Catalunya amb un pes important
a la nivell comarcal. El 43 per cent
dels llocs de treball del municipi es
troben en aquest sector, un miler
de llocs de treball directes a Arbúcies i en els pobles veïns (Breda,
Hostalric, Sant Hilari Sacalm, Santa Coloma de Farners...). El sector
és un referent a la Comarca de la
Selva. L’índex d’especialització és
de 262,39 respecte de la província
de Girona.

Ple de l'Ajuntament d'Arbúcies

La crisi generada per la pandèmia
de la Covid-19 va comportar la
paralització de la indústria i, per
tant, l’aplicació d’ERTOs a totes les
empreses. Avui la normalitat no
ha tornat en el sector i encara es
veuen immerses en ERTOs totalment o parcial i les perspectives
de futur depenen del turisme,
bàsicament. En aquests moments
la situació és complicada malgrat
l’esforç important per a la continuïtat de les empreses.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda demanar al Govern de la Generalitat que incorpori els CNAES (Classificació Nacional

d’Activitats Econòmiques) referents al sector de fabricació de carrosseries d’autobusos i autocars
a les ajudes previstes en el RDL
5/2021 de medidas extraordinarias
de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia
de la Covid-19 publicat al BOE el
13/02/2021; comunicar l’aprovació
d’aquesta moció al Govern de la
Generalitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació de Girona i al
Consell Comarcal de la Selva i als
grups polítics amb representació
parlamentària; i, finalment. demanar al Consell comarcal de la Selva i a la Diputació de Girona que
aprovin aquesta moció.
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ARBÚCIES RECLAMA UNA
SOLUCIÓ PER ALS PROBLEMES AMB INTERNET
Des de fa temps Arbúcies pateix,
periòdicament, talls en la connexió d'internet i telefonia fixa, fet que
comporta importants perjudicis
a la ciutadania, empreses, autònoms, personal que teletreballa
des de la pròpia llar i a la mateixa
administració.
Cada vegada que es produeix una
incidència, des de l'Ajuntament
es notifica a l'operador de telecomunicacions proveïdora del servei

(generalment Telefonica-Movistar)
a través d'un canal directe que
té com objectiu atendre les incidències que afecten un ampli
nombre de població. La resolució
d'aquests problemes va a càrrec del mateix operador i, malauradament, tot i les contínues
demandes per part de l'Ajuntament, no s'informa ni del temps
de resolució previst ni en el moment que es dona la incidència
com a resolta.

La causa d'aquestes incidències es
troba principalment en la manca
d'inversió dels operadors en el manteniment de les infraestructures, en
alguns punts en un estat molt precari,
que comporta que qualsevol imprevist deixi sense servei als seus clients.
Davant l'augment d'aquests talls, que
també afecten altres poblacions: Riells, Breda, Sant Feliu de Buixalleu i
Sant Hilari, des de l'Ajuntament s'està
treballant amb aquests municipis per
emprendre accions conjuntes. Amb
l'assessorament de Localret (Consorci
local format per les adminis- tracions
locals de Catalunya per mi- llorar
l'acció en l'impuls de la societat de la
informació), s'estan estudiant les accions que puguin ser més efectives
per tal de solucionar definitivament
aquests greus problemes.
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ARBÚCIES RECORDA LES
VÍCTIMES DE L'ACCIDENT
AERI AL MONTSENY

La font de la Cresta, lloc on es va
sinistrar l’avió Comet-4 procedent
de Manchester que transportava
112 passatgers, va ser l'escenari de
l’homenatge que va voler retre el
poble d’Arbúcies a totes les víctimes d’aquell fatal accident que
es va produir fa 51 anys.
El vicepresident de la Generalitat,
Jordi Puigneró; el cònsol britànic,
Lloyd Milen; el subdelegat del govern, Albert Bramon; l’alcaldessa
de Viladrau, Noemí Bastias, i l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, van
recordar les causes d’aquell fatídic
accident que es va produir el 3 de
juliol del 1970 i han fet una ofrena
floral al monòlit en record a les 112
persones que hi van perdre la vida.
Tot seguit, l’acte d’homenatge
es va traslladar al cementiri d’Arbúcies, on hi ha enterrades les
víctimes i en el qual l’alcalde d’Ar-
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Camps i Josep Ferrarons, i un de
Viladrau, Jaume Tordera, que van
ser presents a lloc de l’accident
aquell fatídic 3 de juliol de 1970 i
que van ajudar en les feines de rescat i van recordar de manera molt
emotiva els fets viscuts.
L’homenatge a totes aquelles persones i a les seves famílies va acabar amb una ofrena floral per part
de totes les institucions presents,
així com de la Policia Local, cos de
Bombers i Protecció Civil i també
de tots els ciutadans d’Arbúcies
que es van voler sumar a aquest
sentit i emotiu acte.

búcies va fer esment a la consternació que va viure el municipi en
saber-se la notícia de l’accident i
la solidaritat de tots els seus veïns
en les tasques de rescat durant els
dies posteriors. En aquest mateix
sentit, el vicepresident de la Ge-

neralitat va voler donar les gràcies
“a la bona gent de l’època que
voluntàriament van deixar-ho tot
per anar a socórrer els passatgers
de l’avió sense saber què es trobarien”. A l’acte també hi van participar dos veïns d’Arbúcies, Joan
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ES RENOVA EL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ AMB
CREU ROJA

La renovació del document inclou
el suport del consistori en el servei
de distribució d’aliments que es du
a terme des de Creu Roja, així com
els cursos de formació que s’organitzen per a persones amb atur
de llarga durada i el servei d’acollida que es proporciona des de la
mateixa entitat.
A més, amb aquest conveni l’Ajuntament i l’Obra Social "la Caixa" es
comprometen a fer-se càrrec de les
despeses de manteniment del local
de què disposa la Creu Roja al carrer Camprodon i la cessió d’un espai
per a emmagatzemar els aliments
per a la seva posterior distribució.

L'alcalde d'Arbúcies i el representant de Creu Roja a Arbúcies

Signatura del nou conveni entre
l’Ajuntament d’Arbúcies i Creu Roja
per seguir treballant en diferents
temes d’acció social i d’atenció a les

persones, en un moments en què la
pandèmia de la Covid-19 ha afectat
greument els col·lectius més vulnerables.

COL·LABORACIÓ
AMB L'AICE

d’Implants Coclears (AICE), que té
per objectiu assessorar i obtenir
solucions adequades a les persones
amb deficiències auditives i a les
quals se'ls hi ha posat un implant
coclear. Així mateix també donen
assessorament a les famílies del seu
entorn, posant especial èmfasi en
els col·lectius de persones grans, infància i adolescència.

La sala de plens de l’Ajuntament va
acollir l’acte de signatura del conveni amb la Federació d’Associacions

Segons ha explicat el regidor
d’Atenció a les Persones, Jaume
Salmeron, l’Ajuntament, l’Obra Social "la Caixa" i Creu Roja estan treballant per tal de disposar d’un centre de distribució d’aliments, que
estaria coordinat entre Creu Roja,
Càritas i el consistori. Salmeron assenyala: “Amb la signatura d’aquest
conveni per dos anys estem donant
continuïtat a la tasca que hem anat
desenvolupant en l’àmbit de l’acció
social”.

A l’acte hi van assistir Joan Zamora, preisident de la Federació AICE;
Sílvia Lazausa, vicepresidenta de
la Federació AICE; Manel Rejano,
del departament de Comunicaicó
d’AICE; l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga; el regidor d’Atenció a les
Persones, Jaume Salmeron, i el regidor d’Urbanisme i usuari d’implants
coclears, Martí Pastells.
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L'AJUNTAMENT I LA FUNDACIÓ MAPFRE, UNITS
PER LA INTEGRACIÓ SOCIAL
L’Ajuntament d’Arbúcies i la Fundació
Mapfre van firmar un acord de col·laboració per dinamitzar el Programa Social de Treball de la Fundació Mapfre,
que inclou la iniciativa "Junts ho podem fer", que té per objectiu la inserció

de joves amb discapacitat física i intel·lectual i fomentar la seva integració
sociolaboral.

dor d’Atenció a les Persones, Jaume
Salmeron i el representant de la Fundació Mapfre, Joaquim Teixidó, que va
reconèixer a l’Ajuntament el seu compromís amb les persones amb més
necessitats i el seu suport a la formació
i al futur professional d’aquestes persones. En aquest sentit, Teixidó va
assenyalar la importància d’aquest tipus d’iniciatives que contribueixen al
benestar i a la igualtat d’oportunitats
de les persones que es troben en risc
d’exclusió social i en situació d’atur.

A l’acte de signatura hi va assistir l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, el regi-

Per la seva banda, Garriga va agrair la
col·laboració de la Fundació Mapfre

L'alcade i tinent d'alcalde amb els representants de la Fundació Mapfre

per contribuir en la inclusió social per a
col·lectius amb dificultats per accedir
al mercat laboral, ja que “les barreres
que actualment encara hi ha no són
per la falta de capacitat laboral o professional, sinó per la falta de confiança
i suport de la societat”.
Amb el programa "Junts ho podem
fer", l’Ajuntament d’Arbúcies demostra una vegada més el seu compromís
amb les persones vulnerables per tal
de donar-los suport mitjançant difer-

ents actuacions.
En aquest moment, dos joves del
municipi amb una discapacitat física
o intel·lectual ja estan participant en
aquestes iniciatives. Fundació Mapfre
subvenciona la contractació de persones i l’Ajuntament cerca empreses
o entitats col·laboradores que es converteixen en contractants.
Enguany, l’Ajuntament ha arribat
a un acord amb l’ONG arbucienca

Bantandicori per desenvolupar un
dels plans d’inserció promogut per la
Fundació Mapfre. Una col·laboració
amb entitats d’acció social i cooperació amb voluntat de continuïtat.
“L’Ajuntament diversifica cada cop
més els recursos d’inserció amb l’objectiu d’arribar a més persones i implicar el teixit associatiu i empresarial
local en la lluita contra l’exclusió social”,
afirma Jaume Salmeron, regidor
d’Atenció a les Persones.
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ES REFÀ LA PASSERA
DE CAN PAIRANA

ES REPARA EL
CLAVEGUERAM DE LA
RIERA XICA

Aquesta primavera s'han dut a
terme els treballs de reparació de
la passera de Can Pairana. Aquesta
acció respon a la voluntat de l'Ajuntament perquè els ciutadans puguin gaudir de l'entorn.

ARRANJAMENTS
DE PASSOS ENTRE CARRERS
El temporal Gloria va provocar danys
greus a tot el municipi. Pel que fa
a la riera Xica, el Gloria va malmetre la major part del col·lector que
transcorre a un costat de la llera
d’aquesta riera i que recull les aigües
residuals del nucli urbà. La zona
afectada s’estén des de la capella de
la Pietat fins al polígon Torres Pujals,
que s’ha dividit en 6 trams: capella
de la Pietat, carrer la Selva – carrer
Guilleries, Taller Aymerich, Molí Sec
i el polígon industrial.
L'accés peatonal que connecta el
carrer Loreto Mataró i la plaça Frederic Mompou s'ha arranjat. També
s'ha reparat l'accés que hi ha directe
entre el Loreto Marató i el carrer
Turó del Campament.

Segons els danys de cada tram, s’ha
dut a terme un tipus d’intervenció o
una altra, però majoritàriament els
treballs han anat enfocats a la substitució de l’antic col·lector de pòrt-

land de 40 centímetres de diàmetre
per un de nou de 60 de polipropilè i
la reconstrucció del talús en el qual
se subjectava el tub i que a causa de
les intenses pluges va esfondrar-se.
També s’ha refet la passera de la
bassa d’en Joan dels gossos, que
uneix el nucli urbà amb la variant i la
urbanització de Pujals.
El cost de les obres és de 148.631,17
euros i s’han finançat entre l’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament d’Arbúcies. El regidor d’Obres,
Àngel Cabrero, assenyala: “Amb
aquestes obres garantim una xarxa
de clavegueram per als propers 50
anys que, a més, ens permet connectar el polígon industrial Torres
Pujals amb la depuradora”.
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S'APROVA EL PROJECTE
D'AMPLIACIÓ DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL

El ple de l’Ajuntament d’Arbúcies
va aprovar per unanimitat el projecte constructiu de 51 nínxols a

NOU DIPÒSIT DE
VEHICLES
L'Ajuntament ha habilitat un nou
espai com a dipòsit de vehicles municipal, que s'ha ubicat a la zona
del tanatori, al polígon del Cal Xic. A
partir d'ara, els vehicles que retiri la
Policia Municipal es traslladaran en
aquest nou espai, ja que fins ara el
dipòsit estava situat al polígon del
Prat del Moliner.

la zona d’ampliació del cementiri
municipal, concretament, al carrer Mare de Déu de la Pietat, de

nova creació.
La problemàtica que planteja actualment el cementiri municipal
és que no disposa de prou nínxols
per a cobrir el futur servei de la
població, malgrat que es disposa
de suficient superfície reservada
per aquest ús, ja que permet la
construcció de 120 nínxols nous i
192 columbaris, distribuïts en tres
carrers diferents, però a cotes no
accessibles per als vehicles funeraris ni per a la maquinaria d’obra.
És per aquest motiu que les
obres que es proposen en el projecte tenen en compte, per una
banda, la necessitat d’ampliar els
nínxols i, de l’altra, el fet que els
nous carrers no són accessibles
amb vehicle. És per això que es
proposa la construcció de 51 nínxols prefabricats de fàcil transport
i muntatge, que tindran un cost
de 62.000 euros. Davant la necessitat i urgència de l’ampliació, les
obres es duran a terme aquest
2021.
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REPARACIONS AL
PG. DE LA RIERA
Els darrers mesos, s'han dut a terme
diferents reparacions al passeig de la
Riera, al seu pas entre el poliesportiu
de Can Delfí i el carrer La Farga. Els
arranjaments han consistsit en diverses actuacions.

MILLORES A LA
PLAÇA DE LA VILA
La plaça de la Vila llueix nou aspecte,
ja que s'ha repicat una part de la
façana de l'església, de manera que
segueix el mateix estil que la paret
que es va repicar fa uns anys i que
dona a les escaletes. A més, s'han
pintat les voltes falses i s'ha repicat
la volta de davant el bar La Plaça.

NOU CONTENIDOR D'ENVASOS
La Regidoria de Medi Ambient ha
habilitat un nou contenidor d'envasos a l'àrea de contenidors del carrer
Sant Jaume, degut a la gran demanda que hi havia. És per això que el
contenidor de vidre actual no és soterrat com la resta de contenidors.

S'ha reparat la barana en dos punts
en què es trobava molt malmesa: a
l'alçada del carrer La Farga i a davant
de la sala de judo situada al pavelló
de Can Delfí. Per altra banda, en
aquest mateix punt s'ha arreglat l'esvoranc que hi havia i que va provocar
el temporal Gloria. I, finalment, també s'han recol·locat les pedres de la
llera de la riera per tal de desviar l'aigua cap a altres direccions.
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LA LEGISLATURA
DEL 80 PER CENT
ENTESA PER ARBÚCIES
En una situació d’excepcionalitat,
hem prestat tots els serveis públics
i executat projectes clau, de present i de futur, com l’Espai d’Aigua
i Salut, la nova Llar de Jubilats i la
modernització de La Gabella. Tanmateix, s’estan treballant nous projectes pels propers mesos. Aquests

EMPATIA
MUNICIPAL
ERC - ARBÚCIES
Des d'ERC Arbúcies podríem parlar
de molts temes, tan recurrents com
de la biblioteca que mai arriba, l’estat
de deixadesa de les nostres places i
carrers, de la brutícia que sobresurt
dels contenidors i que un bon servei
porta a porta ajudaria a mitigar...Són temes enquistats que veiem

RECUPEREM ELS
CARRERS
CUP ARBÚCIES
Des de fa temps s'està produint
a Arbúcies un aïllament general.
Arran de la pandèmia i les diferents mesures restrictives, sortim
menys i l'activitat social de la vila
s'ha reduït. Tot i que això és un fet
evident de la nova normalitat no
podem deixar de fer una valoració

dos anys han estat productius,
malgrat tot.
I què fan ERC i CUP des de l’oposició? Com heu anat veient, oposar-se a tot, criticar-ho tot i projectar
un discurs que tot es fa malament.
Tot , de portes enfora.
De portes endins, en els plens, on
decidim projectes i actuacions,
ERC i CUP aproven el 80 per cent
de propostes que planteja el govern. L’acció de govern aprova amb
un notable. Les propostes d’ENTESA tiren endavant per unanimitat
en vuit de cada deu ocasions.

On és el desastre? I el tot és dolent?
I les grans diferències? I el no permanent? Que cadascú gestioni les
seves contradiccions.
Per la gent d’ENTESA, allò important, és el suport majoritari de la
ciutadania a un projecte de poble
per les persones i el suport dels tres
grups municipals a la majoria d’ accions de govern.
Seguim treballant per superar la
crisi. Amb esforç i voluntat de servei. La legislatura del 80 per cent és
una bona base per no deixar ningú
enrere.

que l'equip de govern no té la capacitat ni l'energia per arremangar-se
d'una vegada, més enllà de promeses vagues.
Ara, a més a més, en les últimes setmanes han passat fets preocupants.
Ja havíem tingut episodis en anteriors ocasions però aquesta vegada
s’està allargant molt. Baralles greus,
crits, agressions verbals… on la seguretat preocupa els veïns. El descans
nocturn en alguns carrers es complica i fa que la paciència veïnal s’acabi.
Creiem que cal una revisió urgent.
La seguretat és una àrea que creiem

fermament que s’hauria de cuidar,
entenem que el cos de Policía Local
treballa amb tots els mitjans que té,
però no són suficients. És important
cuidar el cos dotant-lo dels mitjans
necessaris.
De nou volem treballar per poder
trobar solucions. És un tema de poble on tots podem aportar. Demanem una taula de treball conjunta
per tal de trobar les eines necessàries
per solucionar el problema que ara
ens ocupa.
Amb tot, us desitgem una BONA
FESTA MAJOR.

sobre l'estat del teixit i de la vida
associativa arbucienca.
Ens preocupa la poca activitat
cultural i la falta de dinamització
en general. No tenim una biblioteca digna, tampoc hi ha massa
oferta d'oci, i encara menys per a
joves, infants o dones. Però tenim
infraestructures molt potents per
poder utilitzar i poder fer tot allò
que ens fa feliços: la socialització.
Tanmateix, amb l'excusa de la
pandèmia no les potenciem.
És per això que la CUP Arbúcies
hem iniciat una campanya per

a poder teixir vincles i complicitats entre les arbucienques, per
a poder recuperar la vida social i
cultural, per a tornar a conquerir
l'espai públic. Aquesta tasca no
només depèn de nosaltres, sinó
que és imprescindible que ens
organitzem com a poble, participant activament a les entitats i
associacions, comprant al comerç
local, organitzant actes culturals,
festius o de cohesió social, deixant
jugar als nostres infants a parcs i
places. En definitiva, recuperant
els CARRERS.

L’ENTREVISTA

Sílvia Carbó Martí
La Sílvia Carbó i Martí té 39 anys i és nascuda a Cassà de la Selva. Ara fa un any la van nomenar directora de l’Institut Montsoriu
d’Arbúcies, en plena pandèmia, però la Sílvia té un caràcter idoni per afrontar els problemes i mantenir la calma. Coneixem una
mica més aquesta dona forta, valenta i decidida.

"AMB UN MILLOR
TRANSPORT PÚBLIC, AFEGIRÍEM
MÉS ESTUDIS"

-Ara farà un any que vas prendre
possessió del càrrec de directora de
l'Institut Montsoriu d’Arbúcies. Un
any ben entretingut, no?
-I tant!
-T’esperaves que anés millor o pitjor
del que ha anat?
-No m’esperava res. Jo ja sabia que hi
hauria molta feina de gestió de la Covid-19, que n’he tingut molta, però tampoc sabia què hi havia abans. Per tant,
no sé si la feina s’ha duplicat o no, perquè l’any passat no era directora i crec
que si no hi hagués hagut la gestió Covid, hi hauria hagut una altra feina, una
altra gestió o una altra feina per tirar endavant, s’ha anat compensant.
-Quina afectació ha tingut la Covid-19 en l'àmbit de l'alumnat? Número de casos, classes confinades...
-En total hi ha hagut 11 grups confinats, 38 positius totals acumulats entre professors i alumnes i, a part del pic
que vam tenir just abans de Setmana

Santa, que van ser uns quants grups,
la incidència total ha sigut molt petita;
des del 28 d’abril no tenim cap grup
confinat, ni cap positiu.
-És complicat ser directora d’un institut com el d’Arbúcies?
-No. És un institut que té ESO, batxillerat i cicles i això implica una complicació perquè té tres ensenyaments
diferents. És un institut mitjà amb 50
professors i 470 alumnes…, si tens un
bon equip no és difícil.
-El pitjor, a vegades, és la relació
amb els pares?
-No, ni molt menys! En general la majoria de pares estan contents, col·laboren, sempre hi ha algú que no, però el
percentatge és molt petit, igual que
d’alumnes.
-Quins estudis actualment s’estan
fent a l’Institut d’Arbúcies?
-Hi ha ESO, batxillerat Científic-Tecnològic i Humanístic-Social i els dos
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cicles administratius, el d’Electromecànica i el de Gestió Administrativa.
-N’afegiries algun més?
-Es podria estudiar l'opció d'incloure estudis sobre Aprofitament Forestal i d'altres pels alumnes que no es graduen
en ESO, és a dir, es podria fer un ICE,
ja que hi hauria un gran percentatge
d'alumnes entre Arbúcies i rodalies.
-De què depèn que es puguin fer o
no?
-És voluntat de l’institut demanar-ho.
La complicació més important que té
Arbúcies és el transport. No hi ha línies
d’autobús perquè els alumnes puguin
venir de fora i això ens limita per incorporar estudis nous, et limites a només
la gent d’Arbúcies. Per instal·lacions es
podria fer perquè són òptimes, fins i tot
podries fer graus superiors.

perquè el més important per a ells no
acostuma anar més enllà de demà
passat. Tenen tendència a comentar
que veuen un futur desencoratjador,
ara i sempre, ho pensin o no.
-Parlem més de temes personals…
Per ser directora d’institut, irremeiablement has de ser una professional de les caminades?
-Hahahaha! Absolutament sí. Poden
ser caminades o qualsevol altra cosa

d’arbres junts en poc espai. Hi ha tants
km2 per recórrer…
-Has pensat que amb uns petits articles i les fotografies que fas, estaria bé traslladar-ho a un llibre?
-No, ho faig amb un perfil específic
perquè m’agrada fer fotos i classificar-les. Però publico quan vull, com
vull i no vull que sigui cap obligació.
Ara mateix ja hi tinc moltes rutes pendents per penjar-hi.

-Et veus molts anys de directora?
-No ho sé. Crec que un màxim de 8.
La meva intenció és l’any vinent presentar projecte de Direcció per fer 4
anys més perquè aquest any ha sigut un nomenament extraordinari,
perquè no tenia els requisits per presentar-m’hi, i no sé si m'hi veig més
anys perquè trobo a faltar fer classe i
m’agradaria molt tornar-hi.
-En tots els anys que portes de docent, l’alumnat ha canviat molt? Em
refereixo a actituds, comportament,
etc.
-No, els veig més o menys igual. Potser
ha anat canviant tot. Fa 10 anys si posaves deures no passava gaire res, ara
és diferent. Però té més a veure amb
els diversos canvis en les pedagogies, la
metodologia d’ensenyament.
-Com veuen els nanos, la situació actual de crisi post pandèmica? Creuen
en un futur esperançador?
-En veu alta diuen que no hi pensen,

que t’ajudi a desconnectar per després poder estar centrat i ser eficient.
A mi m’ajuda a descansar, a carregar piles, a connectar amb la natura.
És fàcil, econòmic, a l’abast…, tot són
avantatges.
-Has creat un perfil d’Instagram que
es diu @arbuciesapeu on vas penjant fotografies de les teves caminades i que defineixes com a “Rutes
a peu des de qualsevol punt dins
del terme municipal d’Arbúcies”. Vivim en un entorn privilegiat?
-I tant! Quan vaig venir a viure aquí, el
que més em sorprenia era la quantitat

-Què et va portar a viure a Arbúcies?
-L’amor!
-Una altra de les teves grans passions és la cuina oi?
-Sí! Les màquines de cuinar, bàsicament, i saber com funcionen!
-Sílvia, gràcies per aquesta entrevista, descansa, gaudeix de les vacances i esperem que el proper curs
sigui una miqueta més tranquil que
no pas aquest que deixem enrere.
-Ja sortirà una altra cosa… Hahahaha!
		
		
Jordi Bartomeus
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LES CATIFES TORNEN UN
ANY DESPRÉS ALS CARRES
D'ARBÚCIES
Arbúcies va celebrar una de les
diades més esperades pels seus
ciutadans, les Catifes de flors. L’entusiasme i l’emoció es respiraven
entre tots els catifaires, que després d’un any de pausa, van poder
tornar a confeccionar els dissenys
florals pels carrers del nucli urbà
del municipi. En total, aquest any
es van poder veure 22 catifes i 15
raconsCATIFES.
Pel que fa a les catifes, enguany es tractava de petites mostres
florals perquè cadascuna d’elles
es pogués elaborar amb grups

bombolla i, així poden respectar
les mesures sanitàries vigents. Els
dissenys que van lluir anaven des
de figures geomètriques, vitralls,
ocells, motius japonesos i flors, motiu que es va repetir en més d’una
catifa, així com també dissenys
més reivindicatius. A banda de les
catifes confeccionades pels veïns
de cada carrer, també entitats i associacions del municipi van participar en la seva elaboració.
Els 15 raconsCATIFES es van poder veure en diferents espais com
la plaça de la Vila, la placeta de

les Olles, el carrer Sorrall, al carrer Pont, al carrer Segimon Folgueroles i a la placeta de Ca la Rossa. Els racons són petits dissenys
artisticoflorals que omplen de color diversos espais de la vila. Aquesta iniciativa municipal es va crear
el 2007 i vol donar a conèixer una
selecció de les mi- llors propostes
artístiques el diumenge de catifes,
quan Arbúcies es converteix indiscutiblement en la vila jardí del
Montseny.
La pluja, però, també va ser una
de les protagonistes de la jornada.
Al matí, els catifaires van haver de
fer ús de l’enginy per tal d’assecar
els carrers i poder col·locar el disseny de la catifa, ja que fins a les
8 del matí va estar plovent. Per
sort, la pluja va donar un treva i les
catifes es van poder confeccionar
sense problema. Tanmateix, a la
tarda, quan ja s’havia donat el tret
de sortida a la cercavila amb els ge-
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gants, grallers, flabiolaires i els New
Serafins, es va haver de suspendre
pel gran xàfec que va caure. Només
els New Serafins van poder seguir
tocant pels carrers on s’havien confeccionat les catifes i donar per aca-

bada una gran jornada catifaire a
Arbúcies.
L’alcalde, Pere Garriga, es va mostrar
molt satisfet per la resposta de la
gent de la vila. “Un any més els ar-

buciencs i arbucienques han tornat
a sortir al carrer per tal de fer-nos
gaudir d’una diada tan nostrada
com les Catifes i fer-nos viure una
tradició tan arrelada al municipi”.
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Les Enramades, tot i no poder-se
celebrar amb normalitat, van
comptar amb molta participació
dels arbuciencs i arbucienques en
els diversos actes que es van organitzar des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament.
Les notes del Pasdoble lleuger van
tornar a posar la pell de gallina als
assistents a la passada de la Plaça,
com que és la primera, és la més
esperada per a tothom. Els veïns i
veïnes van esperar amb les atxes
que els New Serafins passessin per
davant de portals i balcons. Abans,
però, l’espectacle d’humor d’El Sevilla va fer riure de valent la platea
de Can Cassó.
L’endemà, divendres, la plaça de la
Vila es va omplir de joves balladors
per ballar la dansa de la Plaça. A la
tarda, el tastet de patinatge i la posterior mostra de patinatge i funky
va omplir el pati de l’IES Montsoriu.
L’espectacle de màgia de després a
Can Cassó va fer passar una estona
d’allò més divertida i entretinguda
al públic familiar que hi va assistir.
A la nit, va ser el torn de les colles
joves, que no es van voler perdre

MOLTA PARTICIPACIÓ I
ENTUSIASME PER
LES ENRAMADES
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la nit musical amb el grup Banda
Neon. A més, els New Serafins durant el recorregut de la passada del
Castell, també van aparèixer a Can
Cassó per tocar les notes de la passada, cosa que va fer embogir a tot
el públic.
El dissabte, la dansa del Castell va
ser un any més de les més partici-

patives de totes les danses i, a la tarda, les famílies van poder participar
en dues activitats: la gimcana amb
codis QR i al circuit d’obstacles BTT,
que es feia a Can Pons. El concert de
la Cobla Montgrins també va ser un
dels actes amb més assistència. I a
la nit, els arbuciencs WC Teatre van
omplir de gom a gom Can Cassó
amb el seu espectacle El sopar dels

idiotes.
El diumenge al matí va ser el torn
de les activitats esportives, amb l’exhibició de judo i aikido a Can Cassó i
el triangular de l’escoleta de l’EFA al
Camp de Futbol. A la tarda, les tradicionals havaneres amb rom cremat,
enguany amb el grup Les Anxovetes,
van ser tot un èxit de participació.
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ra, Paula Valverde i Guillem Badia,
que va guanyar el primer premi del
segon cicle. Els finalistes del cicle
superiror que van recollir el diploma van ser Maria Cuberta, Martina
Ramon i la guanyadora de la portada del llibret, Malak Amejji, que es
va endur el primer premi del tercer
cicle.

el 2n premi i Edmon Montsant amb
el 3r premi.
Del concurs d’enramar les places i
carrers de la nostra vila, el 1r premi va
ser pel carrer Ramón Pagès, valorat
en 200 euros, el 2n premi va ser pel
carrer Domènech Rafart, valorat en
100 euros i el 3r premi és pel Veïnat
de Can Tort, valorat en 50 euros.

Pel que fa al concurs de fotografia,
organitzat per l’Associació Fotogràfica d’Arbúcies i amb premis de
l'Associació de Comerç i Foto Ruano Pro, els guanyadors de la categoria infantil van ser Berta Cuminal
amb el 1r premi, Roc Montsant amb
el 2n premi i Abril González amb el
3r premi. Els guanyadors de la categoria juvenil vans ser Júlia Font
amb el 1r premi, Emad Barry amb

Del concurs de rodolins digitals, el
guanyador de la categoria infantil
va ser Yaroslav Bilinsky; la guanyadora de la categoria juvenil va ser
Júlia Font, i la guanyadora de la categoria adult va ser Anna Prats.

Guanyadors del concurs de portada del llibret d'Enramades

Guanyadors del concurs de fotografia

Com cada any, l’Orquestra Montgrins va posar la música al concert
del fi de festa de les Enramades
d’enguany. Durant l’acte, es va fer
el lliurament dels premis dels diferents concursos organitzats a les
Enramades: concurs de portada
del llibret d’Enramades, gimcana
fotogràfica de Catifes, concurs
d’enramar carrers i places, concurs
de rodolins i el concurs de balcons
florits.
Del concurs de dibuix per a la portada del llibret de les Enramades,
organitzat des del Ple dels Infants,
els finalistes del cicle inicial van ser
Aina Guinda, Isaac Amrani i Robert Falip, que es va endur el primer
premi del primer cicle. Els finalistes
del cicle mitjà van ser Greta Ser-

Guanyadors del concurs d'enramar carrers

Guanyadors del concurs de rodolins

Finalment, del concurs de balcons
florits, organitzat per les Regadores
florides, es van premiar 4 balcons,
els de Pilar Vila, Nuri Busquets, Do-

Guanyadors del concurs de balcons florits
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lors Prat i Anna Prats.
Després del concert de la Montgrins, que va acabar amb les notes
del "Pasodoble lleuger", himne de
les Enramades, els focs artificials
que es van tirar des del Turó del
Pi i des del Sagrat Cor van posar el
punt i final a les Enramades 2021.
La regidora de Festes, Judit Prat,
assenyala: “Hem demostrat un any

més que les Enramades és la festa
més esperada de l'any per a tots els
arbuciencs i arbucienques i el sentiment de pertinença no desapareix
malgrat viure un context sanitari
impensable. Hem sortit al carrer i
ens hem emocionat com els anys
anteriors, hem assistit als actes
programats i ens hem adaptat als
canvis d'última hora. Quin orgull de
poble!”, subratlla la regidora.

“Esperem que aquest any sigui l'últim que haguem de fer esment a
la « certa normalitat» i que el 2022
puguem viure, abraçar, sentir, ballar i gaudir les nostres Enramades
sense mascaretes ni restriccions”
desitja Prat, que acaba donant un
sincer agraïment a tothom per la
col·laboració i per sortir al carrer a
demostrar que les Enramades són
i seran la nostra gran festa.
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El 4 de juliol va fer un any de la inauguració del Centre Esportiu Municipal de Can Delfí. Un any des
que va inaugurar la nova piscina
climatitzada i 10 mesos des que
es van posar en funcionament les
sales d’activitats dirigides i la sala
de musculació. Les piscines exteriors ja s’havien inaugurat l’estiu del
2019.
El CEM és un nou espai esportiu
municipal on es treballa pel benestar i la salut dels usuaris. Per
aquest motiu, s’ofereix un conjunt
integral de serveis que permetin
gaudir d’una millor qualitat de vida.
Tot això, en una instal·lació formada per una piscina climatitzada de
4 carrils i 25 metres de llargada i 3
sales de gimnàs que ocupen una
superfície de 400 metres quadrats
i uns vestidors amb capacitat per a
200 persones. A més, hi ha es dues
piscines exteriors, una de petita de
6x12 i una de gran de 230 metres
quadrats i un espai de gespa de
1.200 metres quadrats.

MÉS DE 700 ABONATS
UN ANY DESPRÉS DE LA
INAUGURACIÓ DEL CEM
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El centre compta amb diferents
espais per a activitats físiques i esportives pensades per a tothom,
des d’aquelles persones que volen començar a fer de l’exercici un
hàbit, fins a les que van al gimnàs
per entrenar amb regularitat.
Totes les activitats són compatibles amb els diferents objectius
que s’hagi marcat cadascú. Entre les activitats que s’hi poden
desenvolupar hi ha spinning, pilates, aquadynamic, funcional,
tonificació, GAC, bodypump, ioga,
escola d’esquena, bodycombat,
sh’bam, ballaruka, funky i Mou-te
(per als més petits).

Sala de musculació

Un nou equipament esportiu
al municipi que ha tingut molt
bona acollida entre els arbuciencs
i les arbucienques, malgrat totes
les dificultats que hi ha hagut
des que se'n va obrir les portes, ja
que a causa de la pandèmia de
la Covid-19, el CEM ha hagut de
romandre tancat durant uns mesos i ha hagut de conviure amb
moltes restriccions d’aforament
fins fa relativament pocs mesos.

Sala d'spinning i activitats dirigides

Des de la seva posada en funcionament es comptabilitzen un total de
723 abonaments: 322 abonaments
individuals, 126 abonaments familiars i 1 abonament de cap de setmana.

Piscina climatitzada

A més a més, hi ha tots aquells usuaris que no disposen de carnet del
CEM, però que assisteixen de manera puntual als cursets: 129 al curset
de natació, 97 a les classes de funky
i Mou-te, 115 a les classes d’escola
d’esquena i 30 a les de ioga. A l'estiu,
també hi ha les persones que es fan
el carnet només per a les piscines.
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Les obres del CEM Can Delfí van
iniciar-se el març de 2019 amb la
construcció de les dues piscines
exteriors i la nova sala de motors i,
paral·lelament, es van tirar endavant les obres de la nova piscina climatitzada i l’edifici amb les sales de
gimnàs i els vestidors.
En aquest sentit, el regidor d'Activitat Física i Esport que hi havia en
aquell moment, Àngel Cabrero, explica que la decisió de fer una reforma a les piscines ja venia del 2011.
"Aleshores ja teníem unes piscines
amb molts problemes, tant de ma-

quinària com de vasos i vestidors.
Per això, el 2015 decidim posar-hi remei", assenyala.
S'havia de decidir si fer unes piscines
exteriors noves amb uns vestidors
o bé, fer un projecte que inclogués
una piscina coberta i sales de
gimnàs i, així, concentrar la major
part de l'esport municipal en un
sol espai. Per aquest motiu, es va
encarregar un estudi de viabilitat,
"el resultat del qual va ser que era
viable, sempre que es fes tenint en
compte la realitat del municipi", diu
Cabrero.

El 2016 s'encarrega el projecte de
l'obra i el gener del 2019 s'inicia. Va
ser aquell estiu mateix que els arbuciencs i arbucienques van poder estrenar les piscines exteriors. Al
cap d’un any, el juliol del 2020 es va
inaugurar la piscina climatitzada i la
resta del complex, que es va posar a
ple rendiment al mes de setembre
de l’any passat. Cabrero conclou:
"Es tracta d'una de les grans obres
que s'han fet a Arbúcies i en podrà
gaudir molta gent. Una obra absolutament necessària, no només per
la gent que fa esport , sinó per tota
aquella gent que també fa salut" .
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Finalment, l'actual regidora d'Activitat Física i Esport, Anna Rotllant, assegura: "Estem molt satisfets de poder oferir aquest ampli
ventall d'activitats per a tota la
població. Fer esport és fer salut i
l'equip de govern també treballem per millorar el benestar de
les persones".
Rotllant explica que no ha estat

una obertura fàcil, ja que des d'un
principi es va haver de tancar la
instal·lació a causa de la pandèmia i durant aquest primer any
hi ha hagut molts canvis d'horaris,
d'aforaments, de reserves, d'ús de
mascareta..., però sempre pensant
a protegir al màxim als usuaris i és
per això que des de la Regidoria
es vol agrair la paciència que han
mostrat tots els usuaris.

La regidora d'Activitat Física i Esport vol acabar agraint a tots els
treballadors de l'Espai d'Aigua i
Salut, les ganes i la il·lusió que han
posat en aquest projecte, ja que
ells són el motor de l'espai que fan
que dia a dia tiri endavant.
"Desitgem que ben aviat puguem
gaudir del 100 per cent de la instal·lació durant molts anys".

Classe d'aquadynamic

Classe de pilates

Classe d'estiraments

Classe de tonificació
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CLOENDA DEL
CURS DE FUNKY I
MOU-TE
Can Cassó va acollir la cloenda del
curs de funky i mou-te que organitza la Regidoria d'Activitat Física i Esport i el CEM Can Delfí. Un total de
115 alumnes, repartits en 11 grups,
van ensenyar davant un nombrós
públic els balls assajats durant el
curs. Enguany, davant les mesures
contra la Covid-19, el format de l'acte va ser diferent del festival habitual: es van fer dues sessions per tal
de poder donar cabuda a tots els
familiars dels dansaires i cada grup
només va fer l'exhibició d'un ball.
Des de la Regidoria d'Activitat Física esperen que l'any vinent es pugui tornar a organitzar el festival al
mateix pavelló de Can Pons i amb
el format habitual.
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SE CELEBRA LA
32A MOSTRA DE
DANSA
Sota el títol Ballem la vida, l'Escola de Dansa d'Arbúcies va organitzar la 32a Mostra de Dansa a les
Naus Ayats el cap de setmana del
19 i 20 de juny.
El lema del festival d'enguany
va insipirar els balls de la segona
part de l'espectacle, en què es van
poder veure coreografies amb la
música de temes com In un'altra
vita, La vida es bella, I will survive,
Story of my life, Ballant la vida o
Que bonica la vida, entre d'altres.
A la primera part de la mostra, les
ballarines van ballar al ritme de
cançons com Les tres bessones,
Bohemian Rapsody, El petit príncep o Let's go.

EL CLUB TENNIS I
PÀDEL CELEBRA
EL 18È ANIVERSARI

El Club Tennis i Pàdel d'Arbúcies
va celebrar el 18è aniversari de
l'entitat el cap de setmana del
14 al 16 de maig amb el torneig
masculí, femeneí i mixt. L'alcalde,
Pere Garriga, va ser present a l'acte d'entrega dels premis a tots els
guardonats del torneig.

Guanyadors del torneig masculí categoria plata
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DISSENY D'UN NOU
MAPA TURÍSTIC
D'ARBÚCIES

Trini Rossell amb una de les treballadores de la residència d'Arbúcies

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ AL CIRCUIT
D'ORIENTACIÓ

L’Ajuntament d’Arbúcies ha dissenyat un nou mapa turístic per tal
d'actualitzar els recursos turístics de
què disposa el municipi.
El nou mapa turístic consta de dues
versions. Una en el qual podem
veure els carrers d’Arbúcies i on es
destaquen elements patrimonials
d’especial rellevància per al municipi com ara les fonts de bomba, la
plaça de la Vila, el Pou de Ca l’Escultor, la Farga del Roquer o la Font del
Ferro. I l’altra cara del mapa hi podem trobar tot el terme municipal
d’Arbúcies amb les principals rutes
de senderisme que s’hi poden realitzar, com ara la que porta fins a
Sant Pere Desplà, a la Dona d’Aigua
o al Castell de Montsoriu i els elements patrimonials que hi podem
trobar com ara el pont del Molí de
les Pipes, l’església de Santa Maria
de Lliors o el turó de Monfort. Amb
aquests dos mapes es vol oferir als
turistes diferents propostes per visitar i conèixer aquells indrets més
emblemàtics d’Arbúcies, ja sigui a
través de les rutes de senderisme o
bé, coneixent millor el nucli urbà.

50 persones repartides en 11 grups
van participar al circuit d'orientació
que es va organitzar el dissabte 19 de
juny des de la Regidoria de Turisme
de l'Ajuntament. Un circuit en el qual
les famílies van haver de recórrer indrets emblemàtics del municipi i superar una prova. Alguns dels punts
del circuit van ser la plaça de la Vila,
la placeta dels Bosquerols, la Farga...
En acabar, els participants havien de
tornar al punt d'inici, la plaça 1 d'octubre, per comprovar si havien resolt
bé les proves del circuit.
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RUTA AUTOGUIADA, NOU
PRODUCTE TURÍSTIC PER
CONÈIXER EL MUNICIPI
L'Ajuntament d'Arbúcies ha dissenyat un nou producte audiovisual per complementar l’oferta
turística del municipi. Es tracta
d’una ruta autoguiada pel centre
de la vila per tal de posar en valor
el patrimoni cultural i històric que
té Arbúcies, a banda del patrimo-

ni natural i paisatgístic que ofereix
el Parc Natural del Montseny.
A la ruta, s’expliquen diferents
indrets i edificis que podem trobar tot passejant per Arbúcies.
El visitant, si segueix el mapa,
començarà la ruta a la plaça de

la Vila i se li explicarà mitjançant
vídeos el significat de l’Arbre de la
Llibertat, les voltes de la plaça o edificis com el Museu Etnològic del
Montseny, La Gabella. Resseguint
la ruta, s’arribarà al Gorg Nou, a
la Farga del Roquer o al carrer
del Pont, on es donarà a conèixer l’edifici del Molí del Roquer, on
hi ha actualment l’Ajuntament, el
Roquer o Can Xacris. Aquesta ruta
autoguiada també ens portarà al
pou de l’Escultor i al Pont Vermell
fins arribar al carrer Camprodon,
on l’explicació dels diferents edificis modernistes que hi ha, donarà
per acabada aquesta passejada
pel centre històric de la vila.
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Els alumnes de les escoles Vedruna i Carulla van poder gaudir d'un espectacle de circ a Can Cassó

ARBÚCIES CELEBRA LA
SETMANA CULTURAL DE
SANT JORDI

Amb la diada de Sant Jordi va arrencar la Setmana Cultural que organitza cada any l’Ajuntament d’Arbúcies
i que compta amb la col·laboració
del Museu Etnològic del Montseny i
la Biblioteca Municipal.
Les parades de llibres i roses no van
poder faltar a la celebració del Sant
Jordi, com tampoc una activitat dirigida a les escoles. Enguany, degut a
la situació sanitària, es va programar
un espectacle de circ per als centres
educatius amb la companyia Pessic
de Circ, que van actuar a Can Cassó.
El mateix dia de Sant Jordi, a les 12
del migdia, a la plaça de la Vila, hi va
haver la presentació del llibre Poesia
forestal, de Martí Boada, a càrrec del
mateix autor i amb la presència del
regidor de Cultura, Manel Serras.

Foto: Associació Fotogràfica d'Arbúcies

El dissabte 24 d’abril va tenir lloc la
presentació del llibre Històries del
Montseny, d’Òscar Farrerons Vidal.
L’acte va comptar amb l’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga, Julià Guillamon, periodista i autor del pròleg, i
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Àngel Madrià, director de l’editorial
Gavarres.
Finalment, la Setmana Cultural va
acabar amb la sessió de contes infantils que va organitzar la Bibliote-

ca Municipal el dimarts 29 d’abril a
2 quarts de 6 de la tarda, a la Llar de
Jubilats, sota el títol Contes d'el cul
d'en Jaumet.
Per altra banda, des de la Regidoria

de Polítiques d'Igualtat s'ha elaborat una guia amb recomanacions
d'alguns llibres coeducatius amb
l’objectiu de facilitar a pares i mares
la tasca en la recerca de contes que
formin nens i nenes en igualtat.

Premiats i jurat dels premis de poesia ametista

ENTREGA DELS
PREMIS DE
POESIA AMETISTA
El teatre de les Naus Ayats va ser
l’escenari de l’acte d’entrega dels
premis Poesia Ametista, que cada
any s’emmarca dins la celebració de
Sant Jordi i de la Setmana Cultural.
Pep Obiols i Neus Rubio van ser els
encarregats de presentar la 26a edició dels premis. Tot seguit, els membres del jurat van ser els encarregats
de lliurar els premis de les diferents

categories: infantil, juvenil i adulta.
Pel que fa a la categoria infantil,
Emma Martín va obtenir el primer
premi amb el poema El cant del rossinyol, Arnau Solà amb l’obra El turó
de Montsoriu el segon, i Míriam Domènec amb el poema La perniciosa
màgia de la tardor, el tercer. Cada
un dels guanyadors es va endur un
lot de llibres, el diploma acreditant
el premi i, la guanyadora la pedra
ametista.
En la categoria juvenil, des de l’any
passat es va ampliar la participació
de treballs no només a la poesia,
sinó també al rap i al microrelat.

Malgrat tot, només hi va haver participació en l’àmbit de la poesia i el
guanyador va ser Bernat Castanyer
amb el poema "El gorg negre", que li
va valdre endur-se un premi valorat
en 75 euros i la pedra ametista.
Finalment, en la categoria adulta,
Rosa Díaz amb el poema "El mont
dels homes de seny", va guanyar el
primer premi valorat en 300 euros i
la pedra ametista; la segona posició
va ser per Marta Colomer amb el
poema "Seré aquí", que li va valdre el
segon premi valorat en 200 euros i,
en tercera posició, Ariadna Méndez,
amb l’obra "Desitjos de l’alba", va obtenir un premi de 100 euros.
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ES COMMEMORA
EL DIA MUNDIAL
DEL TEATRE

El 27 de març se celebra el Dia
Mundial del Teatre. A Arbúcies,
per commemorar aquesta diada
es va representar l'obra La porta
oberta, el diumenge 28 de març a
les 6 de la tarda a la Llar de Jubilats. L'espectacle va anar a càrrec
de Teatre de Cambra amb Jose
Baron i Edu Gibert, que van arrencar els somriures de la platea amb
el seu humor i la història d'una
comèdia negra que rebusca a la
frontera entre la compassió i el
xantatge emocional. On el natural i el grotesc es donen la mà.
On l’amabilitat i l’empatia no són
sempre la millor opció.

CARME SANSA,
A ARBÚCIES

La Llar de Jubilats va acollir el diumenge 14 de març la gran actriu catalana Carme Sansa, que va representar al teatre Daniel Martí l'obra
Isabel Cinc Hores, de Toni Strubell.
Isabel Vila va ser la primera sindicalista catalana, activista cultural, infermera, mestra i directora d’escola,
en un dels períodes més foscos de la
nostra història el segle XIX entrat ja
el segon segle de domini borbònic.
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Can Cassó va ser l'escenari del primer concert del Cicle de música
Notes d'Aigua, que es va celebrar
el dissabte 10 de juliol i en què hi
van assistir unes 300 persones.
Aquest any, l'Orquestra Selvatana
ha estat l'encarregada d'obrir el
cicle d'estiu i ho va fer davant un
públic molt entusiasta.

ÈXIT D'ASSISTÈNCIA AL
CONCERT DE L'ORQUESTRA SELVATANA

A la primera part del concert es
van poder escoltar peces de tot
el món, musicals, òpera, entre
d'altres i, a la segona part, van interpretar exclusivament música
catalana amb cançons de cantautors, sardanes, havaneres...
El cicle Notes d'Aigua seguirà el
proper diumenge 1 d'agost i el
diumenge 15 d'agost, sempre que
les mesures contra la Covid-19
permetin la celebració d'aquests
tipus d'esdeveniments.

LA FLAMA DEL
CANIGÓ PER
SANT JOAN
La flama del Canigó va arribar a Arbúcies la tarda del 23 de juny de la
mà del Club Ciclista Arbúcies, que la
va recollir a Joanet. Des de la placeta
de Can Reus, es va fer una cercavila
fins a la plaça de la Vila, on es va encendre el peveter i els representants
de l'Associació de Jubilats van llegir
el manifest de la diada dels Països
Catalans. L'acte va finalitzar amb el
cant d'Els Segadors.

40· MEDI AMBIENT

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
LET'S CLEAN UP EUROPE

El Consell Local per la República d'Arbúcies en col·laboració amb l'Ajuntament i ANC va organitzar el dissabte
8 de maig una una recollida de residus al municipi emmarcada dins la
campanya Let's Clean Up Europe,
que se celebra anualment.
La recollida es va centrar en tres zones: el polígon de Cal Xic, el passeig
de la Riera i coll de Revell. Des de l'entitat valoren molt positivament l'activitat i també les deixalles aplegades:
179 quilos. Expliquen que molts
d'aquests quilos van ser recollits a
coll de Revell, ja que algunes persones fins i tot hi llencen televisors.
Des del Consell Local per la República diuen que va ser una jornada
assolellada, conscienciadora i festiva,
que va comptar amb l'entusiasme
dels usuaris del TOM i altres ciutadanes voluntàries que s'hi van apuntar.
Esperen poder repetir l'activitat l'any
vinent amb més voluntaris.

NETEJA DE
L'ENTORN AMB
ALUMNES DE L'IES

Alumnes de 3r d'ESO de l'IES
Montsoriu d'Arbúcies, en el marc
del Servei Comunitari, van realitzar una neteja de l'entorn en diferents espais del municipi: passeig
de la Riera, zona esportiva de Can
Pons, polígon del Cal Xic, font del
Ferro i zona de les Pipes.

41· salut

CAMPANYA DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19
A LES NAUS AYATS

El Centre Cultural Polivalent Naus
Ayats ha acollit la campanya de
vacunació contra la Covid-19 des
que es va iniciar amb les persones
majors de 85 anys. Per tal de no
saturar el centre de salut, la Regidoria de Salut de l'Ajuntament ha
facilitat un equipament per dur a
terme les diferents campanyes de
vacunació.
Les vacunes s'han anat administrant en funció dels trams d'edat
que anava indicant el Departament de Salut i segons la disponibilitat de vaccins que han anat
arribant cada setmana, expliquen
des del CAP. Les vacunes que s'han
posat són Pfizer, Astrazeneca i Jansen, segons les franges d'edat.

Campanya de vacunació de persones majors de 85 anys

XERRADA SOBRE
PERSPECTIVES
LGTBI+

En commemoració del 28 de juny,
dia de l'alliberament LGTBI+, es va
celebrar una xerrada-taller Perspectives LGTBI+. Una introducció
al col·lectiu.
L'arbucienca Glòria Grau, psicòlo-

ga i sexòloga, va ser la ponent de
la xerrada, i va explicar per què se
celebrar el dia de l'orgull, i va respondre preguntes com ara "Quina diferència hi ha entre una personal bisexual o binària?".
Tot amb l'objectiu d'apropar
les perspectives LGTBI+ i fer reflexionar i aclarir algunes qüestions sobre temes al voltant del
gènere, l'atracció, les expressions i vivències entorn de les diversitats sexuals i de gènere que
existeixen.

A banda d'aquest punt de vacunació al municipi, la població s'ha pogut vacunar a diferents punts que
s'han habilitat arreu del territori i
demanant cita prèvia a través de
La Meva Salut.

42· JOVENTUT

150 NENS I NENES A
L'ESPLAI D'ESTIU
L’Esplai d’Estiu Municipal va obrir
les seves portes el dimecres 23 de
juny i s’allargarà fins al divendres 30
de juliol. Més d’un mes en què els
150 nens i nenes que hi participen
podran gaudir de diferents activi-

tats que es desenvoluparan en carrers, places i indrets emblemàtics
del municipi.
Enguany, s’ha organitzat el casal
seguint les mesures contra la Co-

vid-19 que ha marcat el Departament de Joventut, ja que tot i la
flexibilització d’algunes normatives, encara no es pot dur a terme
l’activitat de l’Esplai com en d’altres
anys. L’any passat, la temàtica principal van ser les emocions per ajudar els infants en el procés emocional de post-confinament. Aquest
estiu, sense deixar enrere aquest
acompanyament emocional, s’ha
recuperat el fil conductor d’anys
anteriors. El centre d’interès és un
viatge a la lluna de dos exmembres
de l’Esplai, en Max i la Kora i, a través
d’aquest leitmotiv, cada divendres
s’organitzarà una activitat estrella:
una gimcana marrana, una festa
holi... i moltes altres sorpreses més.
L’Esplai d’Estiu Municipal està organitzat des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Arbúcies i
enguany aplega 150 infants, repartits en 12 grups de convivència diferents, que van des dels cursos de
P2 fins a ESO. I, com cada any, es
divideix en dos períodes: del 23 de
juny al 30 de juliol i del 30 d’agost al
10 de setembre.

43· El RACÓ DE LES ESCOLES

ESCOLA DR. CARULLA
TALLER DE PERCUSSIÓ

Taller de percussió?! Que guai! Amb aquesta
actitud començaven els alumnes de 4t de
primària de l’escola el taller de percussió
Arbúcies-Palacagüina dirigit per Bikentios
Chávez.
Amb el coneixement de diferents instruments de percussió d’origen llatinoamericà
mitjançant cançons i l'ús de tècniques de
percussió i musicoteràpia, els alumnes s’endinsaven en la cultura de Nicaragua, dins
el marc de l’agermanament Arbúcies-Palacagüina.
El treball en equip, la interdependència
amb els companys, la creativitat, l’autoestima, l’expressivitat i la comunicació no verbal
han estat un treball constant.
Els alumnes han crescut intel·lectualment
i emocionalment, i han establert des del
principi una connexió molt estreta amb en
Bikentios.
L’escola agraeix a SOARPAL la possibilitat
d’haver gaudit d’aquest taller a l’escola i esperem que el proper curs es pugui repetir
l’experiència.

ESCOLA VEDRUNA
TANQUEM UN CURS,
COMENCEM UNA NOVA ETAPA

Aquest curs hem après a conviure amb la
pandèmia i amb les mesures de seguretat. Ha sigut molt complex, pels alumnes,
mestres i famílies, és per això que donem
gràcies pel seu gran esforç, participació i
comprensió.
Cal dir que, tot i les dificultats de la Covid-19,
estem contents i contentes, només hem
tingut 5 cursos confinats en tot el curs, per
tant hem pogut treballar amb certa normalitat. No només ens hem adaptat a la
situació, sinó que també hem implementat
el canvi metodològic. Hem pogut gaudir
del nostre entorn tan bonic fent sortides i
portant l’aula a l’exterior.
A poc a poc les mesures han anat canviant
i s’han pogut realitzar activitats de final de
curs, excursions, festivals i graduacions de
manera presencial.
El curs 21/22 l’Escola Vedruna d’Arbúcies
comencem una nova etapa. Després de 23
anys en Ramon Reyero deixa el relleu de
la direcció a la Glòria Bohils. El nou equip
directiu estarà format per l’Anna Expósito
com a directora d’Infantil i en Marc Noguera, com a director de Primària.
Estem a punt per iniciar nous reptes amb
molta il·lusió!

Guanyadora cartell Festa Major: Sílvia Massó

