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Hisenda

S’aprova el pressupost amb inversions en espais públics i equipaments per millorar el municipi
Enguany començaran les obres de la Llar de Jubilats al nou espai de l’Hotel d’Entitats

Sessió plenària en la qual es va aprovar el pressupost

Amb els vots a favor de l’equip de govern
d’Entesa, l’abstenció de CiU i els vots en
contra d’ERC es va aprovar el Pressupost 2018 de l’Ajuntament d’Arbúcies.
Un pressupost que arriba als 8.810.000
euros i que inclou millores en carrers i
places de la vila, així com en l’arranjament d’alguns equipaments municipals.
Les inversions que es faran aquest 2018
a Arbúcies pugen a 1.827.000 eurosEl regidor d’Hisenda, Antoni Ronda, durant el ple extraordinari va explicar per
aquest any estan previstes les obres del
carrer Sorrall, així com la reforma de la
travessia Vicenç Bosch i del carrer Ramon Pagès, fetes a principis d’any i que ja
estan acabades. Per aquest 2018 també
està prevista la finalització de la placeta
de Can Delfí i la planta baixa de l’edifici
perquè també serà durant aquest any
que l’Ajuntament es traslladarà a aquestes dependències. A més, enguany començaran les obres a l’Hotel d’Entitats,
que acollirà la nova Llar de Jubilats i es
començarà a treballar amb la nova piscina climatitzada. El pressupost 2018
també inclou una partida important per
a projectes d’atenció a les persones com
2

Reforma del carrer Ramon Pagès

ara la creació d’una cooperativa pública
per la gestió dels serveis municipals i el
projecte de centre de dia, dues de les
inversions més importants d’aquest capítol. Però també es consolida el Servei
d’Atenció Domiciliària (SAD) i es reforça
el projecte de reutilització de llibres, ja
que se n’incrementa la partida pressu-

postària.
Finalment, en el capítol d’inversions
també cal destacar la posada en funcionament de la quarta planta de biomassa, que subministra energia a l’Institut
Montsoriu i properament el Jardinet,
l’Escola Dr. Carulla i al Tom. “Un projecte
en el qual l’equip de govern ha apostat

La veu de l’alcalde

Gràcies per ser com sou
Amb aquestes ratlles que avui escric
des de la revista arbucienca Ressons
vull donar les gràcies a totes aquelles
persones que dediquen part del seu
temps lliure a fer coses que ens enriqueix a tothom. Sobretot gràcies a la
gent de les entitats i associacions del
municipi per fer tantes coses i fer-les
bé.
Però també penso en les persones que
no embrutem un poble perquè ens
l’estimem, a qui ajuda a mantenir net
el nostre entorn privilegiat, els carrers,
jardins, parcs i passejos per on anem
gairabé a diari. Gràcies a qui recicla correctament i ajuda d’aquesta manera
a deixar un món millor als nostres fills
i filles i als nets. Sense tanta contaminació.
Gràcies als que circulen correctament i
a la velocitat que toca, sense fer accelerades amb el cotxe al mig del carrer.
Als que aparquen bé pensant que per
allà hi han de passar altres cotxes però
sobretot vianants.
Gràcies als comprensius quan hi ha

obres al poble i això ens complica un
xic més la vida. Ja sigui pels sorolls o
pels impediments d’anar d’un lloc a l’altre. Arbúcies està en una vall i això ens
dona aquests paisatges magnífics en un
entorn privilegiat, però a l’hora ens dificulta fer aparcaments i la mobilitat amb
vehicles.
Gràcies als comprensius amb les festes
dels altres, no només amb les nostres,
i recordem que també hem estat joves.
Gràcies als treballadors públics amb voluntat de servei a la comunitat i no al
revés.
Gràcies a qui estima els seus animals i
ho demostra cuidant-los amb dignitat,
sense embrutar els carrers.
I ara que venen les Enramades, gràcies
als que fem catifes per treballar tants
dies en aquest art efímer del que ens
sentim tan i tan orgullosos. Als que engalanem els carrers amb noves i imaginatives formes, als que ho fan tradicionalment, amb banderetes, als dels
racons catifes, als que organitzen sopars de carrer, als que ballem la dansa i

des del primer dia”, assenyala Ronda.
Així com també seguiran potenciant les
fires i festes, que tenen com a objectiu
impulsar el comerç local i la promoció
turística, industrial i econòmica del municipi.
Durant el ple, el regidor d’Hisenda també va destacar que l’equip de govern
de l’Ajuntament ha decidit congelar els
impostos (ordenances, taxes i preus públics) per aquest any. Tanmateix, Ronda va explicar que enguany, l’apartat
d’ingressos ha augmentat motivat per
la regularització de l’IAE de les plantes
embotelladores, fet que suposa un increment d’aproximadament 500.000
euros del capítol d’ingressos del pressupost municipal.
“El pressupost per aquest 2018 és el
més alt que ha tingut Arbúcies”, assegura el regidor d’Hisenda i afegeix: “Un
augment que ve donat per l’obligació
del consistori d’acabar el projecte de Pla
de Barris juntament amb d’altres inver-

sions com ara els projectes d’atenció a
les persones”. En aquest sentit, però,
Ronda assegura: “Continuem amb la

Pere Garriga Solà
als que fem la passada, als sardanistes i
a les sempre espectaculars colles joves.
Gràcies a tanta gent per tantes coses en
tants moments. Això ens ha de fer sentir orgullosos d’Arbúcies i de la nostra
gent. Sent positius veurem del cert que
les coses estan millor del que alguns
negatius ens volen fer creure. Som un
poble molt viu. I ple de gom a gom de
gent que ens l’estimem.
Gaudim de les enramades, ballem la
dansa, seguim la passada, sortim al carrer i prenguem part dels múltiples actes
que és fan.
Visca Arbúcies i visca les Enramades.
Sempre vostre,
Pere Garriga i Solà,
Batlle d’Arbúcies

Remodelació de la travessia Vicenç Bosch

gestió econòmica millorant mes a mes la
situació econòmica de les finances municipals”.
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L’Hotel d’Entitats, nova seu de la Llar de Jubilats
El Ple de l’Ajuntament d’Arbúcies va aprovar a la sessió del 19 d’abril, el projecte
bàsic de reforma i ampliació de l’Hotel
d’Entitats, que acollirà la nova Llar de Jubilats. Una proposta que l’assemblea de socis de l’Associació de Jubilats i Pensionistes
va ratificar a la presentació del projecte.
L’acte va comptar amb l’alcalde d’Arbúcies,
Pere Garriga, el regidor de Gent Gran,
Manel Serras, i el president de l’Associació
de Jubilats, Lluís Danís, que acompanyats
pels serveis tècnics municipals, van expli-

car la proposta de projecte de la nova Llar
de Jubilats davant els socis i sòcies de l’entitat. Segons va explicar l’alcalde, aquesta
feina és fruit del treball que ha fet l’Ajuntament amb l’associació i el serveis tècnics.
Per això, després d’aquest treball era
l’hora de posar-ho en comú i que la gent
gran hi pogués dir la seva. En aquest sentit, Serras va assenyalar que un cop tancada la proposta, s’acabarà de redactar el
projecte per des-prés fer les adjudicacions
pertinents per començar les obres.

Plànol de la futura planta baixa de l’Hotel d’Entitats

Plànol de com quedarà la primera planta després de la reforma

4

El canvi d’ubicació de la Llar de Jubilats es
deu al greu problema estructural de l’actual edifici de Cal Xic. La planta baixa està
remodelada, però la resta de plantes estan en molt mal estat, fins al punt que els
serveis tècnics municipals estan acotant
les sales amb el nombre de persones que
hi poden estar. “Cal Xic és un edifici de 4
plantes de la segona meitat del segle XIX
i té gravíssimes deficiències estructurals
i de mobilitat”, va remarcar el regidor de
Gent Gran.

L’alcalde va explicar que hi havia l’opció
de remodelar l’actual edifici, “però això
igualment ens obligava a fer un trasllat
de la Llar de Jubilats durant un any i mig
o dos anys”. Així doncs, s’ha triat l’opció
“d’agrair a l’edifici de Cal Xic la feina que
ha fet aquests 35 anys que hi ha hagut
la Llar de Jubilats i la dinamització entre

la gent gran que ha aconseguit i buscar
un espai amb més llum, igual de cèntric i
que, a més a més, sigui més accessible i no
tingui barreres arquitectòniques i un pati
on poder fer molta de l’activitat durant els
mesos de primavera i estiu”, va afegir l’alcalde. Per la seva banda, Serras va assenyalar que hi ha la voluntat que a la part de

darrere de la futura Llar de Jubilats puguin
anar-hi les pistes de petanca, que actualment estan en un emplaçament poc cèntric. Garriga va concloure: “Hem de dotar
de sentit i contingut els edificis municipals
històrics que tenim a Arbúcies, allargar-los
la vida i posar-los en valor de nou com a
equipament públic”.

ESCOLES VELLES/
HOTEL D’ENTITATS

CASERNA/

Edifici construït en terrenys de l’antiga família Roquer el 1864, amb
la finalitat d’esdevenir escola de
nens i casa per al mestre. Aquest
edifici escolar va complir la funció
de centre docent fins al 1916. Des
d’aquest moment, i fins al 1934,
l’edifici allotjà colònies d’estiuejants i s’hi feren cursos i exposicions. L’any 1935 es convertí en
caserna militar i, més endavant, en
caserna de la Guàrdia Civil fins al
1997. L’any 1998 l’Ajuntament remodelà l’antic edifici i es destinà a
seu de diverses entitats del poble.

CASINO ARBUCIENC / CAFÈ DE CAL
XIC / LLAR DE JUBILATS
L’any 1852 els terrenys del carrer
Sorrall foren adquirits per la família
Roquer amb la finalitat de construir-hi un casino. Aquest nou edifici
fou la seu de l’antic Casino Arbuciense fins al 1888, en què es traslladà al carrer Camprodon. A principis del segle XX s’hi instal·là l’entitat
Societat Recreativa del Renaixement
Arbucienc, formada en els seus inicis pels “nois de ca l’Ayats”. Aquesta
societat va crear el 1918 el Cafè de
Cal Xic, on també s’hi representaven
obres teatrals i cinema. Posteriorment, l’edifici va passar a mans municipals i l’Ajuntament el va destinar,
a principis dels anys vuitanta, a Llar
de Jubilats.
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Estat actual de la plaça de l’1 d’octubre i de l’entrada de l’Ajuntament

El nou ajuntament, a punt de ser una realitat
L’edifici de Molí del Roquer, conegut com a
Can Delfí, passarà a acollir el nou ajuntament abans no acabi aquest any. Una decisió
que, segons ha explicat l’alcalde, Pere Garriga, permetrà poder optimitzar les funcions,
agrupar tots els treballadors i centralitzar
tots els serveis que s’ofereixen des del consistori.
Can Delfí és un edifici de 4 plantes que s’organitzaran 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 per decisió del consistori municipal com a plaça
de l’1 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,
Alcaldia, les regidories i els serveis tècnics
municipals (cultura, gent gran, medi ambient, joventut, governació, salut, educació, participació ciutadana, comuni6

cació, pagesia...).
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.
El nou ajuntament comptarà amb molt més

espai per a cada un dels serveis i diferents
sales de reunions per atendre les visites.
El trasllat de l’ajuntament permetrà alliberar els espais actuals que s’estan ocupant
del Museu Etnològic del Montseny, ja que
els despatxos dels serveis urbanístics i de

L’alcalde amb els regidors d’Urbanisme i Obres a la plaça de l’1 d’octubre

MOLÍ DEL ROQUER / CAN DELFÍ
Antic molí fariner del Cap del Pont o de
l’Estenedor. La família Roquer obtingué
l’establiment per part dels Vescomtes
de Cabrera l’any 1428 i en mantingué la
propietat fins al darrer quart del segle
XIX quan fou adquirit per l’industrial
tèxtil R. Masferrer.

serveis tècnics formen part del conjunt de
La Gabella.
Actualment, els serveis municipals que
dona l’Ajuntament als arbuciencs està
repartit en 3 edificis: La Gabella, Can Delfí
i l’Ajuntament i ara es concentrarà tot a
l’edifici remodelat. “Amb aquesta nova instal·lació volem donar un millor servei a la
gent d’Arbúcies, apropant l’administraciío al
ciutadà”, explica l’alcalde, Pere Garriga.
“Aquestes obres són un exemple més
que les coses es poden fer amb eficiència
i eficàcia, aprofitant un edifici amb valor
patrimonial i dotar-lo de contingut públic”,
assegura Garriga.
L’alcalde destaca la molt bona feina que
s’ha fet des del consistori en aquesta zona
de Can Delfí ja que “anava tot a terra i s’hi
havien de fer blocs de pisos i, en canvi, ara,
hem recuperat un edifici emblemàtic de la
història de la nostra vila i un espais públics
que ara són places, passeigs i aparcaments
per millorar el benestar de la gent, assenyala Garriga.

Foto de l’interior de la planta baixa

El vell molí fariner seguí en funcionament fins al segle XX i sempre fou habitat per una família de moliners fins a la
dècada de 1940.
Entre els anys 1917 i 1925 en Regastell
va aprofitar la força de l’aigua del vell
molí per accionar els telers d’una petita
indústria tèxtil situada en els baixos del
casal. En la dècada de 1950 era propi-

etat de Delfí Masferrer i Saurí.
L’aigua que accionava els mecanismes
del molí procedia del rec de la Vila i
s’acumulava a la gran bassa del molí,
d’on baixava per dos canals. La força
hidràulica feia moure els rodets que accionaven les moles de dos molins. Avui
dia encara és visible la boca de sortida
d’aigua del vell carcavà del molí.

L’edifici de Can Delfí en una foto realitzada l’any 2010

Una de les sales de la planta baixa del nou ajuntament
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Aquests dies s’estan realitzant els treballs
de millora de les piscines municipals. Es
tracta d’unes obres de reparació dels vasos de decantació de cadascuna de les piscines, ja que es produïen pèrdues constants d’aigua i això dificultava el control
del clor.
El regidor d’Obres i Manteniment Urbà,
Àngel Cabrero, ha explicat que en el cas
de la piscina gran també s’ha reparat el
desbordant perquè es perdia molta quantitat d’aigua. En aquest sentit, Cabrero ha
destacat que com que el problema a la
psicina gran s’ha detectat de seguida, el
pressupost final d’aquestes obres tindran
un cost d’entre 10.000 i 12.000 euros.
Uns treballs que estaran acabats perquè
al mes de juny es puguin obrir les piscines
municipals amb tota normalitat.
Aquest serà l’últim estiu de les actuals
piscines, quan ara fa 35 anys que es van
construir, ja que passada la temporada,
començaran les obres de construcció de
la nova piscina climatitzada, els nous vestidors i les sales d’activitat física dirigida
de l’espai poliesporiu de Can Delfí.
“Volíem començar les obres de la nova

A punt les piscines municipals
per a la temporada d’estiu

piscina aquest gener passat, però hem
decidit esperar a iniciar-les al setembre
perquè aquest estiu no haguéssim tingut
piscina exterior”, explica Cabrero. El regi-

dor assenyala: “això vol dir que posarem
en funcionament la piscina climatitzada
la tardor de l’any vinent i no al desembre
d’aquest any com estava previst”.

Reparació d’una Millora
d’un Col·locació de la
part del ferm al tram de vorera coberta a l’espai
Camp de l’Oliver del G. Assumpta de Can Cassó

L’Ajuntament ha dut a terme els treballs
d’arranjament del ferm de la rotonda del
Camp de l’Oliver degut a unes filtracions
d’aigua que havien provocat que el paviment s’enfonsés. Els treballs han consistit
a obrir el carrer per trobar la tuberia afectada i reparar-la i i pavimentar de nou.
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Durant aquest mes d’abril s’ha arranjat
un tram de la vorera del carrer Germana Assumpta que estava molt malmesa
per culpa de l’enfonsament d’una claveguera. S’ha actuat allà on el ferm havia
cedit i s’han canviat totes les lloses de la
vorera afectades.

L’Ajuntament ha fet instal·lar una coberta
fixa sobre l’escenari de Can Cassó per tal
de protegir del sol i de la pluja els músics
i els artistes que puguin actuar en aquest
espai. Abans de col·locar la coberta però,
s’ha reforçat l’estructural actual que hi
havia.

Aquest mes de maig acaben les obres de
reforma de l’últim tram del carrer Sorrall,
que va des de Can Julià a Can Pibernat.
Unes obres que han durat dos mesos i que
han consistit en una nova pavimentació i
a fer les voreres noves. D’aquesta manera
tot el carrer seguirà la mateixa estètica. A
més, també s’ha aprofitat per fer la separació entre aigües netes i brutes i fer de
nou la xarxa d’abastament d’aigua potable. Al començament de les obres, el regidor d’Obres i Manteniment Urbà, Àngel
Cabrero, ja va explicar que l’arranjament
del carrer duraria aproximadament dos
mesos perquè havia d’estar acabat abans
d’Enramades. El regidor també ha volgut
demanar disculpes per les molèsties que
les obres hagin pogut ocasionar a tots els
veïns, sobretot pel tema de l’aparcament.
“Sabem que és molt complicat, però són
unes obres que des de fa temps estaven
pendents i volem que els veïns puguin
gaudir d’un carrer digne”, ha recordat
Cabrero.
Per altra banda, les obres del carrer Ramon Pagès i travessia Vicenç Bosch també han finalitzat des de fa dies. Els treballs

Finalitzen els treballs de reforma
del carrer Sorrall

Aspecte del carrer Sorrall a principis de maig

van servir per reformar de cap i de nou
ambdós carrers i millorar-ne l’aspecte, ja
que des dels anys 60 del segle passat no
s’hi havia fet cap arranjament d’aquestes

característiques. A més, al carrer Ramon
Pagès també es va refer tota la xarxa d’aigua potable i la separació d’aigües netes
i brutes.

Diversos arranjaments al camp
de futbol
Al mes d’abril es van fer obres al camp
de futbol municipal. Aquests treballs
s’han dut a terme a l’escala que fins ara
hi havia per accedir al camp de futbol.
El que s’hi ha fet ha estat retirar-la i en
el seu lloc s’hi ha fet una rampa. Aquesta reforma es deu al fet que els troncs
que feien d’escaló s’havien malmès i,
en comptes de substituir-los, s’ha decidit convertir l’escala en una rampa i,
així, fer-ho més accessible per a tothom. Aquesta és una d’algunes de les reformes que es duran a terme al camp de
futbol, ja que també s’asfaltarà de nou
una part de l’accés als vestidors perquè
el paviment actual està deterioritat i es
farà un petit mur per evitar esllavissades
en aquesta zona. Així com també es canviarà una part del filat que envolta el
camp de la zona de la carretera.
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Obres
L’Ajuntament està duent a terme algunes
reparacions de millora i de canvi de l’asfalt en diferents punts del nucli urbà.
Aquestes obres formen part de la primera fase de millora general del nostre municipi, tal com explica el regidor d’Obres,
Àngel Cabrero.

Treballs de pavimentació a diferents carrers del nucli urbà

Carretera nova
Pel que fa a la pavimentació de la carretera Nova, entre el pisos d’en Crous i la
bassa de la Farga, en aquest tram, a banda d’asfaltar de nou el carrer també es
modifica el pas de vianants que hi ha davant dels pisos d’en Crous per acostar-lo a
l’accés de la zona esportiva de Can Pons.
Per evitar accidents, també es posarà un
element reductor de la velocitat abans
del pas de vianants perquè s’ha detectat
un accés de velocitat abans del pas de vianants on hi passa molta mainada.
Rotonda Catalunya
La rotonda de la placeta de Can Reus
també s’ha asfaltat de no perquè el paviment també s’havia malmès amb el pas
de vehicles.
Turó del Pi
Aquest mes de maig també s’ha pavimentat de nou el tram històric del carrer
Turó del Pi. És a dir, des de Can Cortina a
la part de dalt del carrer.
Accés variant al carrer Matagalls
L’accés de la variant al carrer Matagalls,

Jacint Verdaguer
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Carretera Nova

que fins ara era un camí de sorra, s’ha asfaltat, com també la zona d’aparcament.
Accés variant al carrer Matagalls
L’accés de la variant al carrer Matagalls,
que fins ara era un camí de sorra, s’ha asfaltat, com també la zona d’aparcament.
Jacint Verdaguer
A finals d’abril es va arranjar el ferm del
carrer Jacint Verdaguer. Unes obres molt
necessàries perquè l’asfalt amb el pas

Turó del Pi

de vehicles i camions havia quedat molt
malmès. Les obres de millora es van dur a
terme en només un dia, tot i això, es van
ocasionar algunes molèsties de trànsit
perquè es donava pas alternatiu.
Segons ha explicat el regidor d’Obres, en
una segona fase s’asfaltaran altres carrers del municipi. El pressupost ja preveu aquestes obres, que s’han previst
en el transcurs de 3 anys. Ara s’executen
aquests carrers, i en els propers dos anys
es duran a terme els següents.

Manifestació 15 abril #UsVolemACasa

Foto: Anna Teixeira
Foto: Quim Mateu

Arbuciencs a la manifestació de Barcelona pels
drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió
Quatre autocars més molts altres arbuciencs i arbucienques que van baixar
amb tren o vehicles propis van participar
el diumenge 15 d’abril a la manifestació
Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesio, us volem a casa, convocada per l’Espai Democràcia i Convivència
coincidint amb els 6 mesos d’empresonament del president d’Òmnium Cultural,
Jordi Cuixart, i el fins fa poc president
de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez. Sota el lema ‘Pels drets i les
llibertats, per la democràcia i la cohesió,
us volem a casa!’, la marxa va arrencar a
2/4 d’1 de la plaça Espanya de Barcelona
i havia d’avançar per l’avinguda Paral·lel
fins als jardins de les Tres Xemeneies, on
hi va haver l’acte final, però els més de
700.000 participants van fer impossible
que la manifestació avancés.
Les entitats que conformen l’Espai Democràcia i Convivència, preocupades per la
vulneració dels drets fonamentals i les llibertats democràtiques, van fer una crida
a la ciutadania a participar a la manifestació davant la necessitat de donar una
resposta unitària en defensa de les insti-

tucions catalanes, els drets fonamentals,
la cohesió social, el dret que té el poble
català a decidir el seu futur polític i la democràcia.
El grup impulsor de l’Espai Democràcia i
Convivència el formen les següents entitats i organitzacions: Associació d’Actors
i Directors Professionals de Catalunya
(AADPC), Assemblea Nacional Catalana
(ANC), Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya (CNJC), CCOO de Catalun-

ya, Confederació d’Associacions Veïnals
de Catalunya (CONFAVC), Federació
d’Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium
Cultural, Unió de Federacions Esportives
de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i
UGT de Catalunya.
Degut a la gran quantitat de fotografies
que hem rebut, no hem pogut publicar-les per falta d’espai.

Foto: Xènia Grèbol
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Salut

Les entitats participen en l’elaboració del Pla Municipal de Salut

Sessió de treball amb les entitats

Sessió de treball amb els regidors de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Arbúcies ha prestat, durant l’any 2017, 9.041 hores de serveis
a domicili. Els principals beneficiaris són
gent gran o persones amb malalties o
problemes de mobilitat amb necessitats
especials.
Els serveis d’higiene, acompanyament,
control de medicacions, cuines... s’han
vist ampliats i complementats amb un
nou servei de neteges domiciliàries implantat el gener de l’any passat i que ha
permès prestar 900 hores a diferents llars
arbucienques en diferents graus d’intensitat. Aquest servei també ha permès la
contractació d’una persona per aquesta
activitat. Actualment, aquest servei consta de 12 persones treballadores que el
12

Més d’una vintena d’entitats van participar en la reunió de treball per a l’elaboració del Pla Municipal de Salut. Es tractava
d’una sessió en la qual els representants
de les diferents entitats havien d’anomenar actius de salut del municipi com podien ser espais com ara la plaça de la Vila,
el passeig de la Riera, Can Cassó, la placeta de Can Ferragut o el Montseny, entre
molts altres. A banda d’això, a la reunió
també es va dividir les entitats en els cinc
àmbits d’anàlisi amb els quals es treballa
el Pla de Salut: estats de salut, estils de
vida, factors socials i econòmics, factors
mediambientals i desenvolupament personal. Uns àmbits que van permetre als
participants parlar de la realitat d’Arbúcies
com ara l’alimentació, el sendetarisme, les
addiccions, les relacions socials i comunitàries, les condicions econòmiques i de
treball, l’habitatge, la indústria, el parc natural, l’entorn i el medi, entre molts altres
aspectes. Aquesta sessió, a banda de fer-la
amb les entitats del municipi, també es va
dur a terme amb els regidors i els tècnics
de l’Ajuntament.
Al mes de novembre ja es va començar a
treballar amb totes les àrees de l’ajuntament per veure en quin punt es troba la
institució en els temes de salut, així com
també es va fer aquesta visualització amb
les entitats del municipi.
El Pla Municipal de Salut és un projecte
molt transversal i en el qual es necessitarà
la col·laboració de les associacions, professionals del sector (metges, infermeres,
veterinaris, fisiterapeutes, etc.) i ciutadans
que puguin oferir un punt de vista interessant respecte al tema.

Arbúcies presta 9.041 hores de
serveis a domicili el 2017
passat 2017 van atendre 75 usuaris diferents.
Tanmateix, el volum d’hores i quadrants
de les treballadores familiars del servei
ha obligat a contractar una auxiliar administrativa que els dona suport i gestiona també el suport administratiu a la
treballadora social i educadora social de
l’equip municipal.
La inversió de l’Ajuntament en el projecte
és de 125.000 euros anuals. Cal recordar
que Arbúcies destina gairebé un 9 per

cent del seu pressupost a serveis i projectes d’atenció a les persones.
“La voluntat política és seguir implementant serveis que facilitin la vida de les
persones que més ho necessiten. Ja hem
començat a treballar en el projecte del
futur centre de dia i en l’ampliació de serveis domiciliaris per arribar a més famílies”, conclou el regidor Jaume Salmeron.
La previsió per al 2018 és arribar a 10.000
hores i una mitjana de 40 persones ateses per mes.

Centenars de persones s’aboquen amb la Festa de l’Oncolliga

Una de les exhibicions de la tarda

Sopar al poliesportiu de Can Delfí

El dissabte 5 de maig Oncolliga Arbúcies
va organitzar la seva 6a festa. Una celebració que va començar a dos quarts de
5 de la tarda amb la master class d’Spinning a càrrec dels monitors Anna i Àlex.
Abans de l’exhibició d’aeròbic, va tenir
lloc la recepció oficial, que va comptar
amb l’alcalde, Pere Garriga, el tinent
d’alcalde, Jaume Salmeron, el regidor
d’Obres i Esports, Àngel Cabrero, i les regidores d’ERC, Ester Soms i Anna Teixeira,
així com amb la presidenta de la Fundació Oncolliga de Girona, Lluïsa Ferrer i la
presidenta d’Oncolliga Arbúcies, Nati Pagespetit.
Salmeron va agrair la tasca que fa l’Oncolliga a Arbúcies i, per la seva banda,
Pagespetit va voler agrair a tota la gent
que participa en l’organització de la festa i que hi col·labora. La presidenta de
l’Oncolliga va explicar que fa 23 anys que
existeix l’entitat i que “si no fos per la feina que fan les delegacions, no hi seríem”.
A continuació, les actuacions van seguir
amb la master class de zumba i les exhibicions de dansa, funky a càrrec de diferents entitats i de la Regidoria d’Activitat
Física de l’Ajuntament. A més, durant tota
la tarda, hi va haver xocolatada de l’Associació de Comerç d’Arbúcies. A causa de
la pluja, els actes es van haver de traslladar al gimnàs de l’Institut Montsoriu.
A les 9 del vespre, al poliesportiu de Can
Delfí va tenir lloc el gran sopar solidari
que va aplegar més de 370 persones.
Abans de sopar, però, hi va haver la desfilada a càrrec de les perruqueries A contrapel estilistes i Giramé, l’exposició de
pancartes dels alumnes de les escoles Dr.
Carulla i Vedruna i, com sempre, a l’acabar el sopar, la gran rifa de lots.
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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

De fires a firetes

Una hora greu

Present i futur

Enguany es celebraran més de 100 fires
a les comarques gironines. Aquest increment de la competitivat afegit a una
gestió millorable de les fires a Arbúcies
facilita que des d’ERC creiem oportú replantejar els seus objectius.
Plantegem gestionar correctament els recursos disponibles, i qüestionem si és necessari contractar una empresa externa
per dur una fira que no gaires arbuciencs
es senten seva.
La generació d’informes per a cada edició de les fires, així com l’elaboració d’enquestes de satisfacció permetria conèixer
les opinions dels elements participatius i
en especial dels visitants ja que són ells el
que donen sentit a la fira. Tot plegat indicaria un clar esperit de millora.
A més, creiem que les expectatives inicials d’algunes fires han estat massa elevades, el que ha obligat posteriorment a
fer un esforç de realitat. Per això considerem crear una Comissió de Fires on s’integrin tots els actors implicats.
Finalment proposem, amb l’assessorament del MEMGA, la recerca de noves
fires vinculades a allò que més caracteritza la història del nostre municipi: festes
i tradicions locals, antigues professions
com traginers, bosquerols, cistellers, etc.
És a dir, posar en valor les tradicions amb
la implicació dels arbuciencs.
Si fem nostres les fires, com ho fem amb
les Enramades i col·laborem entre tots,
l’èxit està assegurat.

El país viu moments excepcionals. Nou
catalans són a la presó per defensar el
nostre dret a expressar-nos lliurement i a
decidir el nostre futur, entre ells la presidenta del Parlament de Catalunya. Set
catalans són a l’exili per la mateixa raó,
entre ells, el president de la Generalitat
de Catalunya. Hi ha centenars de causes
judicials obertes contra polítics, activistes, periodistes, gent de la cultura o personal de l’administració de la Generalitat
de Catalunya.
En aquesta ocasió volem exigir, des
d’aquestes modestes línies, la llibertat
dels presos polítics, el retorn lliure dels
catalans exiliats per raons polítiques i
posar fre a la repressió judicial i política
que l’Estat espanyol practica en contra de
Catalunya.
Cada dimarts, a les 8 de la taula, la Taula
de Forces Polítiques i Socials d’Arbúcies i
el CDR d’Arbúcies convoca una concentració que reclama l’alliberament dels
presos i el retorn dels exiliats. Avui, vull
recordar uns versos del poeta arbucienc,
Rafael Vilà i Barnils, que patí en carn pròpia l’exili polític després de la Guerra Civil
espanyola i que han estat llegits sota l’arbre de la Plaça:

En la gestió municipal és imprescindible gestionar de manera quotidiana inquietuds o
problemes que afecten moltes persones.
És fonamental el treball diari en la millora
d’ espais públics o en acompanyar veïns en
cercar solucions a qualsevol necessitat. Tan
important és aquesta tasca, la present, com
imaginar projectes i actuacions de futur. En el
nostre imaginari, podríem parlar de model de
poble. Les idees i principis que ens ajuden a
conformar un poble cada cop més amable i al
servei de la gent. En aquest context, l’equip de
govern ha treballat quatre propostes, participades per entitats, col·lectius i persones individuals, amb l’objectiu de preveure el futur
d’Arbúcies; avancem cap a un horitzó de més
i millors serveis i actuacions que converteixen
el municipi en referència en biomassa, atenció a les persones, participació infantil, salut,
etc. Hem actualitzat el Pla local d’igualtat per
fer un salt endavant en qüestions de gènere.
Un pla ambiciós i engrescador pels propers 5
anys. S’ha elaborat, per primer cop a la nostra
vila, el Pla local d’educació. Una eina participada pels centres escolars, les AMPA i més de
50 professionals. Una eina per aconseguir fer
d’Arbúcies una vila educadora. Estem a la fase
final d’elaboració del Pla Municipal de Salut;
només tres pobles de 221 hem estat escollits
per fer-lo. Un treball potent i transversal, una
veritable revolució en la salut que afecta a la
comunitat. Alhora, actualitzem el Pla local de
la gent gran. El primer pla del 2012, va permetre fer un salt espectacular en l’atenció a
les persones grans. Ara toca, seguir creixent,
amb la col·laboració de l’Associació de Jubilats
i d’altres, en nous espais com el centre de dia
públic, tallers, formacions i més serveis domiciliaris. Nous reptes per agrair la nostra gent
gran tot allò que ens ha ensenyat.
Gestionem el present, imaginem el futur i
construïm les eines per fer-lo realitat.

Us desitgem BONES ENRAMADES 2018.
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... s’enjoia de pardals i d’orenetes
ran el núvol verdós del vent inflat,
i,aixecant-se, magnífic, de puntetes,
torna a ser l’Arbre de la Llibertat.
Catalunya té dret a ser el que els catalans
i les catalanes vulguin. I l’1 d’octubre, els
arbuciencs i les arbucienques ho vam dir
clar i alt. Defensarem aquest mandat. Defensarem la democràcia i la llibertat de
Catalunya.

L’Entrevista

“Sempre m’he sentit orgullós de ser arbucienc”
Planas es dedica amb cos i ànima a la cooperació internacional
És una de les persones més polifacètiques
del nostre poble. En Jordi Planas va néixer
a Arbúcies ara fa 71 anys, quan els efectes
de la guerra encara es deixaven sentir. Tenia
inquietuds i ens diu que “era molt mogut”. I
amb el temps es va anar demostrant que els
límits del poble se li feien molt petits. Va estudiar a les Germanes Carmelites, al col·legi
públic i a Can Gil, abans de començar a treballar, amb 14 anys, a Ca l’Ayats.
“Treballàvem en unes condiciones que ara
serien denunciables”, ens explica. “Érem
aprenents. Mai vam patir maltractaments,
mai. Però ens feien fer feines que no es corresponien amb la nostra edat i que eren indignes. Traslladàvem unes bombones d’oxigen que ni podíem aixecar. I tot això tenia
repercussions físiques futures. Però llavors
era el que es respirava. Semblava normal”.
Les seves inquietuds les va encaminar al teatre, als cors, als escoltes i a altres activitats
pròpies del poble i de la joventut. “Com a
tot arreu, els nens fèiem batalles de rocs i un
dia en Cinto Garcia em va tocar de ple al cap.
Sortia un raig de sang que ens va espantar a
tots. Però no va ser res”. El que de fet li va començar a obrir els ulls va ser el contacte amb
un capellà que acabava de sortir del seminari
i va caure a Arbúcies com a primer destí. Era
mossèn Quim Pla. Estava amb els escoltes i
va donar un pas més endavant. “Ens va introduir a les JOC (Joventuts Obreres Catòliques)
i vam entrar en contacte amb conceptes
com la solidaritat, el compromís social i el
coneixement d’un món que sobrepassava
els límits arbuciencs. Allò ens va transformar,
ens va canviar i ens va obrir les portes a una
altra manera d’afrontar la vida”, ens comenta
en Jordi.
La vida va anar avançant. Va arribar la mili, els
canvis de feina, el matrimoni, els fills. I la jubilació. “Vaig fer un llarg recorregut en la meva
vida laboral. Però sempre fent de planxista.
D’Arbúcies vaig anar a Girona i d’allí a Figueres –on em vaig casar- I després, amb dos
amics vam crear una cooperativa que ens
va funcionar bé a Girona”, explica en Jordi.
“Però quan tenia 59 anys, els vaig dir que em
volia jubilar. Vam arribar a un acord i me’n
vaig anar”.
I a partir de llavors, la seva vida va donar el
tomb definitiu que sempre havia desitjat.
Llavors va ser quan va poder desenvolupar
aquelles accions socials que durant anys ha-

Quim Bohils posant música a la 10a Trobada de Clàssics

via anat fomentant, però que encara tenia
latents. Va dedicar-se en cos i ànima a Justícia i Pau, a Cooperació Internacional, a la
promoció de l’Agenda Llatinoamericana, al
consell assessor del Fons Català. I a viatjar de
forma habitual a Amèrica Central i a Amèrica
del Sud per ajudar en tot tipus de qüestions:
solidaritat amb els sandinistes, observador
d’eleccions, suport a Palacagüina...
En Jordi ha treballat sempre en temes de
solidaritat internacional. I ha portat el nom
d’Arbúcies sempre al cor. Ell va ser el promotor dels acords de la campanya del 0,7% en la
qual va involucrar l’Ajuntament d’Arbúcies. I
junts van caminar molts anys desenvolupant
projectes i creant iniciatives solidaries. Ha rebut molts reconeixements. Però el que més
il·lusió li va fer va ser el Premi Casaldàliga, en

reconeixement a la seva tasca humanitària.
“Sempre m’he sentit orgullós de ser arbucienc”, confessa. “Als anys 80 vam fer molt
bona tasca amb l’Ajuntament d’Arbúcies. El
1985 vàrem fer l’assemblea preconstituent
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupant al nostra poble. Al 92, la trobada nacional per promocionar la candidatura de Pere
Casaldàliga al Premi Nobel de la Pau”.
Varen haver-hi moltes altres accions que
van portar a Jordi Planas a Amèrica Central i
Amèrica del Sud d’anada i tornada. I sempre
amb la senyera de les reivindicacions socials
i la solidaritat. “El que no voldria és que els
meus nets hem poguessin dir que els em
deixat un món pitjor que el que vam trobar”,
diu. “Almenys, els podré dir que jo vaig intentar canviar-lo”.
Manel Serras
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Cultura

Els premis del Concurs de Poesia Ametista guardonen
Ana Maria Ticoulat, Aina Martí i Míriam Domènech
Diumenge 22 d’abril es va celebrar la 23a
edició dels premis del Concurs de Poesia
Ametista, que enguany ha guardonat Ana
Maria Ticoulat en la categoria d’adults,
l’Aina Martí en la categoria juvenil i al
Míriam Domènech en la categoria infantil.
L’acte d’entrega dels premis va començar
amb la música d’UMAMI, grup format per
Anna Pacheco, Anna Ferran i Ernest Vidal, i
per la lectura de poesies a càrrec de Maria
Carme Viñas, Marta Martí i Josep Riumalló.
Després de l’espectacle musical, el regidor de Cultura, Manel Serras, va donar
pas a l’entrega dels premis. Tot seguit,
es van anar presentant els tres treballs
guardonats en cada categoria. A la infantil, la Melissa Trifan es va endur el tercer
premi; la Duna Garriga el segon i la Míriam Domènech, el primer premi de la categoria.
Pel que fa a la categoria juvenil, Pau
Fernández va aconseguir la segona plaça
i Aina Martí va obtenir el primer guardó
de la categoria. El tercer premi va quedar
desert. Finalment, pel que fa a la catego-

Els guardonats amb el regidor de Cultura i participants de l’acte

ria d’adults, Òscar Sanchez va endur-se el
tercer premi; l’Oriol Solà, la segona plaça, i
l’Ana Maria Ticoulat va aconseguir el primer premi.

El Concurs de Poesia Ametista està organitzat per l’Ajuntament d’Arbúcies, la Biblioteca Municipal, el Museu Etnològic del
Montseny i el Consell Municipal de Cultura.

Setmana cultural de Sant Jordi amb
conferències i presentacions de llibres

El dissabte 21 d’abril va comnençar a Arbúcies la Setmana Cultural amb motiu de
la diada de Sant Jordi. Una setmana plena
d’activitats culturals per a tothom.
El primer acte va ser la presentació del llibre
i l’exposició Imatges del romànic del Montseny, de Mariano Pagès. L’acte va tenir lloc
al Museu Etnològic del Montseny i va comptar amb la presència de l’autor i de l’alcalde,
Pere Garriga. L’endemà va tenir lloc l’entrega de premis de la 23a edició del Concurs de
Poesia Ametista.
Les activitats van seguir el dilluns 23 d’abril
amb la diada de Sant Jordi, amb les parades de llibres i roses durant tot el dia a
la plaça de la Vila. A més, aquest any es va
organitzar una activitat des de La Gabella
en què els alumnes de les escoles van fer
un petit recorregut per l’exposició Imatges
del romànic del Montseny i van acabar a la
terrassa del museu pintant un punt de llibre.
Durant tot el matí hi van passar un total de
560 nens i nenes. A la tarda, però, va ser
quan la plaça es va omplir de gom a gom
d’arbuciencs i arbucienques que havien de
comprar el llibre o la rosa, tal com marca

Espectacle infantil el dia de Sant Jordi
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la tradició. També va ser a la tarda que els
més petits van poder gaudir de l’espectacle
infantil Zum, a càrrec de la companyia La
Tresca i Verdesca.
El dimecres 25 d’abril el periodista Quico
Sallés va presentar a Arbúcies el seu nou llibre, On eres l’1-O? Un acte que va tenir lloc
a Can Delfí i que va aplegar una cinquantena de persones. Sallés va explicar que aquell
dia (l’1 d’octubre) va ser la primera vegada
que es va sentir “testimoni i part” de la notícia. Sobre la jornada referendària, Sallés va
explicar que hi ha una bona part del llibre on
es parla de Sant Joan de Vilatorrada. Però a
banda, també surten els centres.
I el dijous 26 a les 7 de la tarda a Can Delfí,
Jordi Planas Bosch va oferir la conferència
Solidaritat d’anada i de tornada. Lluites per
un món més just. Planas és una persona
compromesa amb els moviments de desenvolupament social a l’Amèrica Llatina i ha
viatjat al llarg dels anys a diferents països
com Guatemala, Nicaragua, Xile, el Salvador, Honduras... per participar en diferents
iniciatives per contribuir al seu desenvolupament. Planas és membre permanent
de Justícia i Pau a Girona i impulsor de la
creació del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament, una entitat coordinadora d’ONG de les comarques gironines.
En aquest sentit, Planas és també el coordinador de la campanya de sensibilització de
l’Agenda Llatinoamericana, una eina pedagògica que, tal com va explicar Planas, es
va fundar el 1992 per reflexionar al voltant
de temes polítics i socials des d’una vessant
constructiva i crítica.

El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, amb el periodista Quico Sallés

L’alcalde, Pere Garriga, entregant la fulla d’Arbúcies a Jordi Planas

Ressopó al bar de Cal Xic del Museu Etnològic del Montseny

Finalment, el divendres 27 d’abril va tenir lloc una nova projecció del Documental 2018 amb el film Argentinian lesson.
Un documental que ens situa després
de la caiguda del comunisme el 1989 i
el govern polonès decideix mantenir el
contacte amb les persones que van emigrar creant un programa per conservar
els vincles amb les generacions que van
néixer fora del territori. Wojciech Staron
retrata el trasllat de la seva família de
Polònia a l’Argentina, on la seva dona
farà classes de llengua polonesa. Allà
el seu fill Janek, de 8 anys, coneix Marcia, una nena argentina d’11 anys d’origen polonès, amb qui s’endinsarà en les
complexitats de la vida adulta. Com en
cada documental, es va acabar amb un
petit ressopó al bar de Cal Xic de La Gabella, en aquesta ocasió amb alguns productes típics argentins.
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La música va ser la protagonista de la Setmana Santa d’enguany a Arbúcies amb diferents concerts que es van allargar des del
diumenge de Rams al dilluns de Pasqua.
El cicle Arbsons es va tancar el diumenge 25
de març amb el concert Mozartianes, amb
un programa dedicat a l’òpera i, més concretament, a la sempre brillant obra de W.
Amadeus Mozart. Laia Frigolé, una soprano
ja coneguda al nostre poble, va venir acompanyada aquest cop de la mezzosoprano
Georgina Reyner i la pianista Lamia Bensmail. El repertori es va basar en peces de Le
Nozze de Figaro, Cosí fan tutte i La Clemenza
di Tito. La millor manera de tancar un cicle
de música que va començar el mes de gener
amb el macroconcert del Glòria de Vivaldi
i va continuar amb el concert de piano de
Rosa Badenas i Manel Planchart, l’espectacle
Monsieur Croche i 4GAMI, que tant va agradar als espectadors.
Les jornades musicals van continuar el diumenge de Pasqua amb la participació del cor
de Caramelles, flabiolaires i ball de bastons,
que van actuar a la zona del mercat, a la
plaça de la Vila, al carrer Sant Jaume, a la
plaça dels Bosquerols, a la placeta dels Encantats i al carrer Camprodon. Durant uns
mesos, sota la direcció de Joaquim Riumalló, el cor va preparar un repertori de velles
cançons conegudes per tothom... i alguna
novetat que va sorprendre els espectadors.
Per últim, el dilluns 2 d’abril, és a dir, el dil-

Concert del grup 4GAMI a la Llar de Jubilats
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Arbúcies celebra la Setmana
Santa a ritme de música

El grup de Caramelles davant La Gabella

luns de Pasqua, la Coral Amethysta (d’Arbúcies i Sant Hilari) i el Cor Laetare de Calella
van oferir el concert de Setmana Santa a l’església parroquial d’Arbúcies, a les 6 de la tarda. Els dos cors ja fa anys que es reuneixen
per cantar obres sacres d’autors reconeguts.

Enguany van escollir la Missa per a doble cor
-és a dir, vuit veus- de Josef Gabriel Rheinberger. A la segona part es van interpretar
peces del mateix Rheinberger i d’altres autors, entre les quals va destacar Pau Casals
amb el seu O vos Omnes.

Algunes dels objectes que han viatjat a Costa Rica

Fons arqueològics del Museu Etnològic del
Montseny viatgen a Costa Rica
El Museu Etnològic del Montseny, La
Gabella, disposa d’una col·lecció de
gairebé 5.000 objectes, amb una representació molt notable de peces de l’àmbit de la cultura i la societat tradicional
montsenyenca i també de l’arqueologia
medieval i de transició a l’edat moderna
(segles XIV-XVI) procedents de les intervencions arqueològiques a Montsoriu.
És precisament la presència d’aquest
fons, considerat com una de les millors
col·leccions d’arqueologia del període
tardomedieval conservades a Catalunya, així com el coneixement acumulat al
llarg de 25 anys d’intervencions arqueològiques a Montsoriu el que ha motivat
la petició del MAC (Museu d’Arqueologia
de Catalunya) als tècnics del MEMGA, de
comissariar l’exposició L’esplendor dels
castells medievals catalans.
Aquesta exposició, que ocupa una superfície de 500 metres quadrats, fou presentada el mes de març al Museu del Jade
de San José Costa Rica, amb la presència
de la ministra de cultura d’aquest país

centreamericà, el director de l’Institut
Ramon Llull de promoció de la cultura catalana, el conseller delegat de INS
(institució propietària del museu de la
cultura precolombina), l’agregat cultural
de l’ambaixada espanyola, l’ambaixadora
dels Estats Units i els directors del MAC i
el Museu del Jade, entre d’altres.
Dins del conjunt d’objectes que formen
part d’aquesta exposició, corresponents
a intervencions arqueològiques a diferents jaciments i castells catalans (Balaguer, Lleida, Llívia, Girona, Roda de Ter,
etc.) destaca una selecció d’una trentena
d’objectes trobats en les intervencions
arqueològiques a Montsoriu i que actualment estan dipositats per la Generalitat de Catalunya al Museu Etnològic del
Montseny.
Aquests objectes abasten diferents aspectes de la cultura medieval en l’àmbit
de la vida quotidiana: parament de taula,
estris de cuina, objectes d’emmagatzematge de productes alimentaris, joc i
lleure, armament...

Moltes d’aquestes peces formen part de
la gran col·lecció de prop de 400 objectes localitzats en els intervencions arqueològiques portades a terme l’any 2007 a
la cisterna est del castell de Montsoriu.
Un fons extraordinari del qual, en l’actualitat, es pot veure una selecció a les
sales permanents del Museu Etnològic
del Montseny.
Al mateix temps, l’exposició ha servit per
ubicar en l’àmbit internacional el castell de Montsoriu, considerat com una
de les grans joies de l’arquitectura militar d’època medieval a Catalunya. Una
qüestió de gran rellevància i que forma
part de la tasca de donar a conèixer, no
tan sols a la comunitat científica sinó
també a la societat en general, un element molt rellevant de la nostra cultura
territorial i específicament del patrimoni
arbucienc.
Aquesta exposició viatjarà properament
a Barcelona, on serà inaugurada a la seu
central del Museu d’Arqueologia de Catalunya a Barcelona el mes de setembre.
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Polítiques d’Igualitat
Arbúcies es va sumar a la jornada més
reivindicativa del Dia Internacional de les
Dones dels últims anys. A la 1 del migdia,
la concentració a la plaça de la Vila va reunir unes 80 persones i es va fer la lectura
del manifest per part de diferents dones.
En aquest sentit, la regidora de Polítiques
d’Igualtat, Maria Tayeda, va recordar que
aquesta iniciativa va sorgir fa 1 any de la
Comissió 8M formada per diferents organitzacions del moviment feminista, que
té el suport de 300 entitats i diferents
col·lectius. A més, també s’hi van afegir
els sindicats necessaris per poder formalitzar la vaga laboral com CCOO, UGT,
CNT, CGT, COS, la intersindical Alternativa
de Catalunya, que inclou sindicats de l’ensenyament com l’USTEC.
Tayeda va explicar que la vaga era laboral,
però també d’estudiants, de cuidadores,
de mestresses de casa no remunerades i
de consum. ”L’objectiu és deixar clar que
les dones som vitals. La vaga feminista
busca denunciar la desigualtat i per això
es demana que els homes assumeixin les
feines que habitualment fan les dones”,
va assenyalar la regidora. “Està convocada contra la societat patriarcal, racista
i heteronormativa i reclamem el dret de
les dones a la igualtat en tots els àmbits,
a acabar amb la bretxa salarial i que es
reconegui el treball domèstic no remunerat, entre d’altres”, va assegurar Tayeda.
La regidora també va agrair la tasca que
desenvolupa un grup de dones d’Arbúcies
que any rere any preparen els actes per
aconseguir millorar el present i futur de
les dones a tots nivells. “Un grup potent
amb empenta, valors i ideals clars, i us

Concentració i lectura del manifest a la plaça de la Vila
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Arbúcies es reivindica el Dia
Internacional de les Dones

Sessió de contes per a la igualtat

animo a totes que us hi afegiu, perquè
aquestes reivindicacions són de totes i
per a totes. I fent pinya, farem més fácil
el camí”, va concloure Tayeda.
A la mateixa hora, però davant de la Residència Casa de Repòs, les treballadores
també es van manifestar per a la igultat
de gènere, ja que també estan molt sensibilitzades amb aquest tema. A la tarda,
la Biblioteca va organitzar l’hora del conte. Amb motiu del Dia Internacional de
les Dones es va fer Hola, sóc la Naia, contes per a la igualtat. Una activitat que va

servir de presentació de la Naia, la nimfa
de la biblioteca que es va convertir en una
nina. La Naia és la culminació d’una enquesta per triar el logotip de les activitats
infantils de la biblioteca.
Al vespre, a Can Delfí es va fer un cinefòrum de gènere amb la projecció de la
pel·lícula Les sufragistes. Finalment, el
dissabte 10 es va celebrar el 4t Sopar de
Dones al poliesportiu de Can Delfí, amb la
participació més de 100 dones i amb una
animació musical per amenitzar el final
de la vetllada.

Treballadores de la Residència Casa de Repòs el Dia de la Dona

Promoció econòmica
Des de fa 8 anys, la Federació de Comerç
de la Selva convoca el concurs d’aparadors de Nadal. Enguany, l’entrega de premis es va celebrar al Museu Etnològic del
Montseny d’Arbúcies i va comptar amb
la participació de l’alcalde d’Arbúcies,
Pere Garriga; de la regidora de Promoció
Econòmica, Maria Tayeda; de la presidenta de la Federació, Montse Pujolras; de
la junta de l’Associació de Comerç d’Arbúcies, així com dels diferents comerços
guardonats de municipis de la Selva que
es troben dins la Federació de Comerç.
La floristeria Mans i Rams va ser el comerç
guanyador d’Arbúcies. A l’acte, la regidora de Promoció Econòmica va destacar la
importància del petit comerç i “d’estar
presents en els projectes de comerç local
per anar buscant estratègies per potenciar-lo i cuidar i mantenir el petit comerç
de proximitat”.
Per altra banda, l’Associació de Comerç
d’Arbúcies en el concurs d’aparadors de
Nadal del municipi també va guardonar
Mans i Rams i les perruqueries A contrapèl estilistes i Giramé.

Comerç entrega els premis del 8è
concurs d’aparadors de Nadal

Carme Auladell, Pepi Bancells i Dolors Valls (d’esquerra a dreta)

Pepi Bancells, la dona amb el
carnet de conduir més antic

Carme Auladell, Pepi Bancells i Dolors Valls (d’esquerra a dreta)

Pepi Bancells al Sant Cristòfol del 1957

L’Associació de Comerç d’Arbúcies amb
el desig de promocionar la vida social de
la vila, va convocar un concurs sobre l’arbucienca amb el carnet de conduir més
antic, guardonant la guanyadora amb 50

ara fa 60 anys. Entre les persones que van
proposar Bancells es va fer un sorteig de
20 euros, que va guanyar Carme Auladell.
Dolors Valls, en representació dels comerciants, va entregar dels premis.
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euros per gastar en qualsevol dels tallers
mecànics del municipi.
Pepi Bancells va ser la guanyadora del
certamen, ja que es va treure el carnet
de conduir el 30 de setembre del 1957,

Activitat Física i Esports

Els centres educatius gaudeixen del tastet d’activitats esportives durant la Setmana de l’Esport
L’Institut Montsoriu, l’Escola Vedruna,
l’Escola Doctor Carulla, el Jardinet i el
Taller Ocupacional Montsoriu van participar al tastet d’activitats esportives que
organtiza cada any la Regidoria d’Activitat Física i Esports amb motiu de la Setmana de l’Activitat Física, que enguany
es va celebrar del 13 al 22 de març. Durant aquests dies, els diferents cursos

Alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’Institut Montsoriu

van poder practicar diversos esports al
poliesportiu de Can Pons.
Els alumnes de 1r i 2n d’ESO de l’institut, per exemple, van poder fer zumba,
aerobox, judo, vòlei, tennis, pàdel i futbol. Pel que fa als alumnes de 3r, 4t i 1r
de batxillerat, van poder provar esports
com ara el rugbi, beisbol, Spinning, estiraments, judo, zumba, bàsquet, fubol

tennis i pàdel.
Pel que fa als alumnes de P3 de les escoles Doctor Carulla i Vedruna, van practicar judo, activitats rítmiques i activitats
amb pilotes. Els de P4 i P5 hoquei, dansa, judo, activitats rítmques, activitats al
camp de futbol i tennis. Per la seva banda, els alumnes de 1r i 2n van provar esports com el bàsquet, la dansa, el tennis,

Alumnes de 3r, 4t d’ESO i 1r de batxillerat de l’Institut Montsoriu

Alumnes de P3 de l’Escola Vedruna

l’hoquei, el judo, l’aeròbic i activitats al
camp. Els alumnes de 3r i 4t van poder
jugar a tennis, bàsquet, hoquei, dansa,
fer activitats al camp de futbol i aeròbic.
Finalment, els nens i nenes 5è van participar en una cursa d’orientació que es
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va organitzar per tot l’entorn de la zona
esportiva de Can Pons i fins al prat Rodó
i la zona de la Corbadora. I, els alumnes
de 6è van practicar tennis, judo, funky i
hoquei.
Pel que fa als més petits, els alumnes

de la Llar d’Infants el Jardinet van poder gaudir d’una tarda d’activitats amb
pilotes, activitats al tatami, de ritmes i
de psicomotricitat. I, finalment, els nois
i noies del TOM van fer bàsquet, ritmes
i futbol.

Alumnes de 1r de l’Escola Doctor Carulla

Alumnes de 3r de l’Escola Vedruna

Alumnes de 5è de l’Escola Vedruna

Alumnes de 6è de l’Escola Carulla

Alumnes del Jardinet

Alumnes del Jardinet
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Activitat Física i Esports

Esport per a tothom a la Setmana de l’Activitat Física

Caminada del Dia Mundial de l’Activitat Física

La Setmana de l’Activitat Física i l’Esport
també es va estendre amb activitats per
a tota la ciutadania i va culminar el divendres 6 d’abril amb la caminada saludable
per commemorar el Dia Mundial de l’Activitat Física.
Pel que fa a la setmana de l’Esport, el dimarts 13 de març es va dur a terme una
activitat de txikung a càrrec de l’Íngrid Pérez. El dijous 15, el passi del Documental
del Mes es va fer amb motiu de la Setmana de l’Activitat Física i es va projectar el
documental Town of runners a La Gabella.
I, el dissabte 17 al matí, l’arbucienca Anna

Pacheco i Jordi Burrull van fer dues sessions d’Acoustic Mind Body, que van consistir en unes classes d’estiraments i relaxació amb música en directe. I, a la tarda,
es va celebrar la tradicional Milla Urbana,
que enguany era la 22a edició i en la qual
van participar 160 participants de diferents edats, des de la Caganiu a l’Absoluta.
La Milla Urbana és un dels esdeveniments
més tradicionals de la setmana de l’esport
i, sobretot, els més petits no se la van voler
perdre.
Diumenge, al poliesportiu de Can Pons
es va celebrar l’11a edició del 4x4 de vo-

lei organitzat pel Club Volei Arbúcies i en
el qual van participar 11 equips vinguts de
diferents municipis.
Finalment, el divendres 6 d’abril va tenir
lloc la caminada saludable en la qual van
participar l’Escola Doctor Carulla, l’Escola
Vedruna, l’Institut Montsoriu, el TOM, els
grups de PAFES, el personal sanitari del
CAP, membresde la Llar de Jubilats, avis de
la Residència Casa de Repòs, i tothom que
hi va voler participar. Tot seguit, els alumnes de 6è de l’Escola Dr. Carulla van oferir
una xerrada. Per finalitzar, es va servir esmorzar saludable per a tots els assistents.

Borrell i Busquets,
primera posicio
de la Titan Desert

Guillem Busquets i Jordi Borrell 				
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Foto: Jordi Borrell

Els arbuciencs Jordi Borrell i Guillem
Busquets han aconseguit la primera posició de la categoria Ambassador de la
Titan Desert 2018, que se celebra cada
any al Marroc. Enguany, competien per
equips i sota el nom d’Arbúcies, que s’ha
demostrat que han deixat al capdamunt
del podi. Borrell era la tercera vegada que
participava en aquesta prova i Busquets
la segona.

Festes i Activitat Física i Esports

La pluja desllueix el 7è Mercat de
la Flor de Joanet
El 7è Mercat de la Flor d’enguany va estar passat per aigua. Malgrat el mal temps
però, les parades de flors, arbres fruiters,
planter i cactus van obrir a mig matí per
rebre els visitants que la pluja no va espantar.
Al migida va tenir lloc el dinar, en el qual

van assistir 60 persones que participen
d’alguna manera o altra amb l’organtizació
del Mercat de la Flor.
A més, aquest any com a novetat els assistents van poder visitar una exposició de
bonsais i, a la tarda, es va fer una xerrada
sobre el conreu de la vinya i la recuperació

del vi de la varietat ull de llebre a Amer.
Tot i que les parades de flors i plantes van
obrir igualment, el concurs de pintura
ràpida es va anul·lar i es va celebrar durant
la Festa del Roser, que va tenir lloc el diumenge 13 de maig.
El delegat d’alcaldia de Joanet, David Merino, ha explicat que el mercat de la flor
de Joanet és un esdeveniment que pretén
ser un punt de trobada per qui busqui flor,
planter, cactus, maduixes i tot tipus de
planta viva o decorativa a la vall d’Arbúcies
i que es tracta d’una fira consolidada.

Una subcampiona del món entrena el CP Arbúcies

Regidors de l’Ajuntament amb la junta del CP Arbúcies i les seves patinadores

Íngrid Roca, entrenadora del Club Patí Arbúcies, forma part del CPA Girona que va fer-se
amb el subcampionat del món de la primera
edició dels World Roller Games celebrats a
Nanjing, Xina. Les gironines van presentar-se
al certamen amb la coreografia Esclaus de la
riquesa. Per aquest motiu, les noies del patí
Arbúcies van voler homenatjar la seva entrenadora pel reconeixement obtingut a la Xina.
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Medi Ambient

Arbúcies encapçala la lluita per
combatre la vespa asiàtica
Arbúcies, com molts pobles de Catalunya,
ha detectat darrerament l’aparició de
la vespa velutina o altrament dita vespa asiàtica. Es tracta d’una espècie de
vespa similar a les autòctones que es
pot diferenciar pel fet de tenir les potes
grogues i no marrons, tenir l’abdomen
negre i no marró i tenir una única franja ampla i groga a l’abdomen, i no tot
l’abdomen groc com les vespes que coneixem de tota la vida. Aquesta espècie
utilitza les abelles com aliment per a les
seves larves i és un greu problema per a
l’apicultura. Per aquest motiu, Arbúcies
ha iniciat una campanya per tal d’impedir la creació de vespers d’olla (colònia
de vespes) amb la captura de reines.
D’aquesta manera, l’Ajuntament s’ha
reunit amb diversos agents del territori: (pagesos, ramaders, apicultors, ADF
Montseny Guilleries, ADF de la Selva,

entre d’altres), i conjuntament s’ha dissenyat una estratègia de captura de reines, i s’ha aconseguit cobrir el territori
amb trampes atraients per aquestes vespes. L’Ajuntament d’Arbúcies ha repartit
de forma gratuïta líquid atraient a totes
aquelles persones que han volgut col·laborar amb la campanya i s’han repartit
tríptics i informació a tota la població.
Properament, també s’anirà a les escoles del poble a explicar-ho per tal que els
nens i les nenes tinguin la màxima precaució i no s’acostin als vespers. L’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga, ha explicat que
de cara a l’estiu s’enfortirà la campanya
per tal d’aconseguir la participació de la
ciutadania en la recerca dels ruscs de
la vespa asiàtica, segons ha assenyalat
Garriga, “per després poder gestionar
correctament l’extracció d’aquests vespers”.

Durant el darrer trimestre del 2017 s’han
executat els treballs corresponents a dues
subvencions que s’havien rebut a través
de la Diputació de Girona.
La primera tenia com a objectiu garantir
l’accessibilitat i la seguretat de la xarxa
viària del municipi en situacions de gelades i nevades. En aquest sentit, la subvenció de la Diputació anava destinada al finançament de les despeses municipals de
neteja de neu i a la compra de maquinària
per fer front a situacions de nevades.
Amb la subvenció atorgada, s’ha pogut
comprar sal de desgel i cobrir part de les
despeses municipals generades a l’hivern del 2017-18 (per un import total de
1.655,28 euros) i s’ha pogut comprar una
pala llevaneu adaptable a vehicles, per un
import de 10.000 euros. Del total invertit,
8.500 euros han arribat de la Diputació
de Girona, i la resta (3.155,28 euros) de
l’Ajuntament d’Arbúcies.
La segona subvenció tenia com a objectiu
garantir l’accessibilitat dels camins del municipi classificats com a estratègics per a la
prevenció i extinció d’incendis forestals.
La subvenció atorgada cobria les despeses
d’arranjament del ferm i sega de marges
de pistes forestals.
Amb els treballs executats, s’ha pogut

L’Ajuntament aconsegueix subvenció
de la Diputació per arranjar camins
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L’alcalde amb un rusc de vespa asiàtica

Un dels camins de bosc arranjats

millorar l’estat de 7,10 quilòmetres de
camins municipals, amb una inversió total de 5.324,96 euros. Aquesta aportació
econòmica s’ha dividit entre la Diputació

de Girona, que ha aportat 4.226,18 euros
(80 per cent), i l’Ajuntament d’Arbúcies,
que ha finançat els 1.098,78 euros restants (un 20 per cent del total).

L’estació meteorològica municipal estava
situada al terrat de l’Institut des del 2010,
però les obres d’ampliació i millora de l’IES
van comportar un canvi en les condicions de
l’entorn que no permetien continuar complint els criteris definits per l’Organització
Meteorològica Mundial (OMM) amb relació
a les condicions d’ubicació d’estacions meteorològiques.
Amb l’objectiu de continuar oferint al ciutadà una òptima qualitat de les dades, el mes
de gener es va canviar la ubicació de l’observatori a un nou emplaçament, a Can Pons.
Es tracta d’uns terrenys on les característiques atmosfèriques no es veuran alterades
per l’entorn i compleixen la normativa actual de l’OMM.
El trasllat s’ha fet amb recursos propis, l’assessorament i actuació directa de Lluís Solanas (director del portal MeteoGuilleries i
MeteoParcMontseny), Campbell Scientific
SL i la col·laboració desinteressada de Xavi
Soler (Servei Meteorològic de Catalunya) i
Jordi Bartomeus (administrador de www.
meteoarbucies.com).
Aquest canvi permet millorar la representativitat de l’estació meteorològica, facilitar
l’accés al manteniment de l’observatori,
ampliar el número de sensors disponibles i
millorar el servei a la ciutadania.
Des del gener del 2018 l’observatori compta
també amb la presència d’un piranòmetre
(lectura de la radiació solar) i un baròmetre
(lectura de la pressió atmosfèrica), a més
dels sensors que ja hi havia: termòmetre,

Trasllat de l’estació meteorològica

Nova ubicació de l’estació meteorològica a la urbanització de Can Pons

higròmetre (humitat), anemòmetre i penell
(velocitat i direcció del vent) i pluviòmetre.
Tot plegat opera sota el comandament d’un
Datalogger CR800 de Campbell Scientific.
L’alimentació elèctrica la subministra una
placa solar i l’enviament de dades es fa a través de la xarxa GPRS.
Les dades es publiquen ininterrompudament al portal https://meteo.arbucies.cat i a
www.meteoparcmontseny.cat, amb impor-

tants novetats: s’ha augmentat la freqüència
de lectura de dades (ara es genera un registre cada 5 minuts) i s’han renovat els gràfics
de consulta (ara són interactius i s’adapten la
visualització pels dispositius mòbils).
L’observatori Municipal es va instal·lar l’any
2007 i té gairebé mig milió de registres.
Disposa de sensors professionals de primer
nivell comparables amb els que disposa el
mateix Servei Meteorològic de Catalunya.

L’Ajuntament prova el funcionament d’un vehicle elèctric

L’Ajuntament d’Arbúcies provarà el funcionament d’un vehicle 100 per cent elèctric,
durant tres setmanes. La cessió és fruit d’un
conveni entre el CILMA amb els concessionaris Nissan i Renault per a la sessió de
vehicles elèctrics de prova per a diferents
ens locals. Durant aquest període de prova,
sense cap cost per al consistori, el vehicle
estarà a disposició del personal de l’equip
de manteniment. El vehicle que s’ha cedit a
l’Ajuntament és una furgoneta e-nv200 de
2 places i s’estima que disposa d’una autonomia d’uns 200 quilòmetres -en funció del
tipus de conducció- i es carrega en un endoll convencional. L’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga, i el regidor d’Obres i Manteniment
Urbà han rebut el vehicle i s’han mostrat
molt satisfets de poder comptar amb un
vehicle elèctric per veure’n les característiques i prestacions que ofereixen aquests tipus de cotxes i han remarcat els avantatges
econòmics i mediambientals que tenen.

L’alcalde i dos regidors amb la furgoneta elèctrica
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Joventut

Centenars de joves celebren el
8è aniversari de Festes Joves
L’Associació Festes Joves va organitzar
una gran festa per a tot el jovent el dissabte 5 de maig. Una celebració que va
començar a les 7 de la tarda a la bassa
de la Farga. Amb la música, el jovent que
anava arribant escalfava motors per començar el correplaces, que ara feia alguns anys que s’havia de deixat de fer el
dissabte d’Enramades. Puntuals a les 8,
Festes Joves va començar a repartir la beguda als més de 150 joves que hi van participar. El funcionament del correplaces
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era molt senzill: cada jove tenia un tiquet
amb les sis places que es van recórrer al
llarg de les dues hores que va durar el
correplaces (bassa de la Farga, plaça de
la Vila, plaça dels Bosquerols, plaça de la
Pau i placeta de Can Reus i Can Cassó) i
es podria triar entre cervesa o aigua de
valència. Tot això, amenitzat amb la xaranga ZeBRASS.
La festa va continuar a Can Cassó, ja que
qui va voler, hi va poder sopar gràcies al
food truck La Locanda Pizza. A partir de

les 12 de la nit, van començar els concerts amb les actuacions de Celtic DJ’s, la
Masovera Barbuda i va tancar la nit el DJ
Pumocat. Cap a 300 persones van poder
gaudir de la festa a Can Cassó, que segur
que no serà l’última que hi organitzarà
Festes Joves.
Per altra banda, l’entitat ja està preparant
les Enramades que, com cada any, organitza el concurs de samarretes de la passada del Castell. Enguany, cada colla podrà enviar els dissenys de la samarretes al
correu fjarbucies@hotmail.com fins al divendres 25 de maig. Festes Joves escollirà
les 5 samarretes que més els hi agradin i
serà l’Orquestra Montecarlo qui decidirà
la samarreta guanyadora a la mitja part
del concert de la passada dels Castell.

Participació Ciutadana i Joventut

Aina Castañé guanya el concurs de
portada del llibret d’Enramades
Aina Castañé, de 6è, ha tornat a fer el
millor dibuix, segons el jurat, del concurs
de portada del llibret d’Enramades que
ha organitzat per segon any consecutiu
el Ple dels Infants. El seu dibuix anirà a
la portada del llibret d’Enramades i s’emportarà un premi de 50 euros per gastar
en material escolar. El jurat també ha escollit 8 dibuixos finalistes que també sortiran al llibret.
De la categoria de 5è i 6è de primària, a
banda d’Aina Castañé, els dos finalistes
han estat Anna Pérez González i Ona Salvans Zaragoza. El guanyador de la categoria de 3r i 4t ha estat Ona Borrell Garriga, que s’emportarà un val valorat en
50 euros per gastar en material escolar.
Els altres dos finalistes de la categoria
són Èlia Martín i Etna Roca. Finalment,
a la categoria de 1r i 2n de primària, Nil
Sanfeliu és el guanyador que també estarà premiat amb 50 euros per material
escolar i, els finalistes són Elna Casanova
Torrent i Jana Mariam Bassets Cussó.
La regidora de Festes, M. Àngels Soler,

ha destacat: “És un plaer veure aquests
150 nens i nenes que han fet els dibuixos
perquè demostra que la tradició és viva i
que la festa està arrelada, no només pel
concurs, sinó perquè els infants participen activament en els diferents actes de
les Enramades, com ara les passades o les
danses”. Soler assegura que la implicació
de la mainada demostra que les noves
generacions faran que aquesta gran festa
perduri al llarg dels anys.
Els premis del concurs es donaran a l’acte
de Fi de Festa de les Enramades, que tindrà lloc el dimecres 6 de juny a la plaça
de la Vila.

Si tens entre 12 i 17 anys, gaudeix
del nou espai per a joves PAIO

Un grup de pares i mares de nois i noies
de 12 a 17 anys s’han ajuntat i han format
l’Associació PAIO (Projecte Amistats i Oci)
amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Arbúcies. El diumenge 22 d’abril es va fer la
inaguració d’aquest nou espai per al jovent
del municipi.
El PAIO, situat al carrer Camprodon 65, és
un lloc de trobada per a joves on poden
compartir riures, música, jocs, xafarderies,
lleure, etc. Aquest espai està dinamitzat
per una responsable que, a més de controlar-ne el bon funcionament, també fa
propostes als joves i escolta les seves inquietuds i necessitats per tal que s’hi sentin a gust i es puguin engegar activitats que
desitgin els joves.
L’entrada no és gratuïta, sinó que només hi
poden entrar aquells joves que se n’hagin
fet socis o bé que paguin l’entrada per un
dia. L’horari és els divendres i vigílies de
festa de les 6 de la tarda a les 12 de la nit;
els dissabtes de les 5 de la tarda a les 12
de la nit i els diumenges i festius de 5 a 9
del vespre.
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Els 9 dibuixos guanaydors dels certamen

Joves que van assistir a la inauguració del nou espai

El Ple dels Infants a la sessió del mes de març

Educació
Escola Vedruna
Ja fa alguns cursos que a l’Escola Vedruna d’Arbúcies treballem per projectes.
Creiem que en el seu desenvolupament
s’adquireixen aprenentatges realment
significatius, es treballen aspectes de
la vida real que els mateixos alumnes
veuen i viuen de manera quotidiana. A
més, fomenta una metodologia de treball compartit, interdisciplinari i que
afavoreix l’assoliment competencial dels
alumnes.
El curs passat va venir a l’escola la Meritxell Casacuberta (tècnica de Promoció
del Banc de Sang i Teixits) a fer-nos una
xerrada: “Donar sang, un gest que salva vides”. Aquest fet va cridar l’atenció
d’alumnes i mestres i ho vam contemplar com un possible projecte d’estudi
per treballar en els cursos successius.
Vam interpel·lar els estudiants amb evidències com el fet que cada dia fan falta
1.000 donacions de sang per atendre les
persones malaltes de Catalunya; que la
sang caduca i, per tant, se n’ha de garantir la regularitat. I ens vam preguntar si
nosaltres podíem fer quelcom per convèncer la població de la necessitat de do-

Escola Dr. Carulla
A l’Escola Doctor Carulla ens hem inscrit
per segon any consecutiu al concurs de
recollida de piles Les Piles, a l’Apilo de
l’escola.
Dins d’aquest projecte, el dimarts 14 de
febrer els alumnes de 5è de l’escola vam
rebre una xerrada informativa sobre el
projecte de recollida de piles APILO XII,
ja que enguany hem estat de les primeres escoles a adherir-nos-hi. Aquest
projecte té com a objectiu fomentar la
recollida de piles usades, així com també acumuladors, entre l’alumnat i les famílies, per tal d’evitar la contaminació i
protegir el medi ambient.
La xerrada va consistir en la projecció
d’un PowerPoint informatiu sobre la importància de reciclar correctament, els
diferents tipus de piles, com es reciclen i
l’estalvi d’energia que això comporta.
La cloenda de l’activitat va ser la realització d’un taller per grups que consistia a
elaborar una pila amb una llimona, una
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Projecte: La sang

nar una mica d’aquest líquid tan preuat.
De seguida vam adonar-nos de l’interès
de l’alumnat per aquesta problemàtica
i vam començar a coordinar-nos amb el
Banc de Sang i Teixits de Girona. Hi havia

molta feina a fer, però la tasca era engrescadora i l’objectiu era comú: aprendre conceptes relacionats amb la sang,
crear una campanya de comunicació i
conscienciar els possibles donants amb
valors com la solidaritat, la responsabilitat i l’altruisme. Tot emmarcat dins de
la Campanya de Donació de Sang. Vam
fixar la data del 24 de febrer com a objectiu final del nostre projecte i vam posar
fil a l’agulla. Iniciàrem un intens treball
en dues línies d’actuació; per una banda, treballàrem els continguts mèdics i
científics referents a l’aparell circulatori,
la funció i composició de la sang… i per
l’altra, la difusió d’una campanya de comunicació per sensibilitzar la població de
la necessitat de fer-se donant de sang.
En definitiva, un projecte que ha anat
superant diverses fases: la idea inicial, el
desenvolupament de l’estudi, el treball
dels alumnes, la campanya de comunicació, l’entrevista a Ràdio Arbúcies… i
que va culminar el 24 de febrer amb un
acompanyament personal per part dels
alumnes als possibles donants a la donació de sang.

El Carulla al concurs Les Piles, a l’Apilo
de l’escola

moneda de coure i un clau. Finalment,
tancaven el circuit elèctric amb una
bombeta. El taller ens va entusiasmar

moltíssim a tots! Us animem a portar
les piles a l’escola i a convertir-vos en
agents APILO XII!

Institut Montsoriu

L’Institut Montsoriu celebra el 50è aniversari

El curs 1967-1968 va començar a funcionar el CLA d’Arbúcies (Colegio Libre
Adoptado), una fita molt important donat que Arbúcies va ser una de les primeres localitats que no era capital de comarca que va tenir un centre d’ensenyament
secundari.
L’Associació de Caps de família amb el suport de la Mancomunitat Montseny-Guilleries formada per l’Ajuntament d’Arbúcies i els dels municipis del voltant, es van
acollir a les possibilitats que donava la
Ley de Ordenación de la Enseñanza Media. Per aconseguir que Arbúcies fos la
seu del CLA, l’Ajuntament va posar a disposició del Ministerio de Educación Nacional els terrenys on s’ubica actualment.
El ministeri va ajudar a pagar els costos
de construcció de l’edifici i va donar reconeixement oficial al centre. L’Ajuntament
pagava el professorat, els costos del seu
allotjament, material escolar i científic.
Per obtenir crèdits per pagar la part de
construcció que pertocava al municipi es
va recórrer a avals de persones de la població. Els alumnes havien de pagar una
quota de matrícula i una altra de mensual
i en cas de necessitat podien optar a beques.
El primer curs es va impartir als baixos de
la rectoria on hi havia dues classes amb
alumnes de 1r i 2n de l’antic batxillerat
elemental. En cursos posteriors, a l’espera de la construcció d’un edifici propi,
l’Ajuntament va llogar unes aules de l’edi-

fici de Sant Lluís i el nombre de classes va
augmentar progressivament.
A l’inici del curs 1971-72 ja es van estrenar les aules del nou centre que es va
construir al passeig del Dr. Carulla i que
va funcionar com a CLA fins al curs 197475. Després, va passar a denominar-se
Colegio Homologado Montsoliu. El CLA
va estar adscrit a l’Institut Jaume Vicens
Vives de Girona fins a l’any 1972; després
va dependre del de Blanes. L’any 1980,
després de moltes incerteses de continuï-

tat i demandes locals a l’administració, va
esdevenir un institut de BUP totalment
autònom.
La formació professional (FP) va començar essent una secció delegada del
centre de professional de Blanes l’any
1979 als baixos del Montsoriu. Va impartir les branques d’Administratiu i Metall i
Electricitat. Els dos centres van conviure
més d’una dècada i l’any 1993 es van
fusionar els claustres de batxillerat i la
FP seguint la llei de reforma educativa
LOGSE, preparant-se per impartir l’ESO
progressivament a partir del 1995, quan
es va convertir en Institut d’Educació Secundària, l’actual Institut Montsoriu.
L’edifici ha experimentat moltes reformes i alguna ampliació després d’anys
de reivindicació per part del professorat i
l’AMPA. Les més destacables van ser l’ala
nord (1996), el desitjat gimnàs (2003) i
finalment la recent (2017) remodelació
integral i les ales on hi ha els nous tallers i
laboratoris i la nova biblioteca.
Actualment, l’Institut imparteix els 4 cursos d’ESO, els batxillerats científic i tecnològic, humanitats i ciències socials i els
cicles formatius de gestió administrativa
i de manteniment electromecànic i construcció i muntatge d’autocars en la modalitat dual. Per molts anys!
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