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Política

El ple de l’Ajuntament dona suport al Referèndum
L’alcalde, Pere Garriga, anuncia que ja ha cedit el local per a la votació

Els 13 regidors de l’Ajuntament durant al ple extraordinari

Els 13 regidors de l’Ajuntament d’Arbúcies es van citar al ple extraordinari que
es va convocar pel 7 de setembre per tal
de donar suport a la convocatòria del Referèndum després que el 6 de setembre
el Parlament de Catalunya aprovés la Llei
del Referèndum. A l’acte, l’alcalde, Pere
Garriga, va explicar que des del govern
municipal s’havia pres la decisió de con-

Document de suport al Referèndum de l’1-O
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vocar un ple extraordinari i no només fer
la signatura del decret de suport al Referèndum per la llarga història que han
tingut tots els ajuntaments d’Arbúcies
“per treballar per la independència del
Principat dels Països Catalans”. L’alcalde
va deixar clar “el suport total i absolut al
Govern de Catalunya i al president, Carles Puigdemont”. Tot seguit, Garriga va

donar la paraula als tres grups municipals. Pel que fa a la regidora d’ERC, Ester
Soms, va destacar: “El Referèndum de l’1
d’octubre es tracta d’una jornada històrica que canviarà la vida de tots els catalans i catalanes”. El regidor del PDeCAT,
Joaquim Bohils, va assenyalar: “El d’avui
és un ple transcendental” i va recordar
que “l’individu té la capacitat de decidir
quin és el camí que vol emprendre a la
vida. Decidir-ho lliurement, sense ameneces sense poders judicials”.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde en
representació d’Entesa, Jaume Salmeron, Salmeron va dir: “Veien l’actitud
del govern espanyol, també donem suport a l’alcalde d’Arbúcies i a tots els alcaldes que avui, de manera valenta, ja
han posat a disposició del Govern aquells
mitjans que permetran que l’1-O aquest
poble s’autodetermini”. El tinent d’alcalde va concloure la seva intervenció recalcant: “Garantirem que l’1-O es pugui
votar”.
L’alcalde també va anunciar que ja havia
enviat el document en el qual havia firmat la cessió de l’escola Dr. Carulla per
la celebració del Referèndum. Finalment,
Garriga va procedir a la lectura del document en el qual el ple manifestava el seu
suport total al Referèndum convocat per
l’1 d’octubre. L’acte va concloure amb el
cant de l’himne de Catalunya, Els Segadors.

La veu de l’alcalde

Votar és democràcia
Ell Tribunal Internacional de l’Haia va
sentenciar que no existeix en Dret Internacional cap norma que prohibeixi les
declaracions unilaterals d’independència.
I s’afirma que quan hi ha contradiccions
entre la legalitat constitucional d’un Estat
i la voluntat democràtica, sempre preval
aquesta segona.
L’Alt Comissionat de les Nacions Unides
pels Drets Humans afirma que el dret internacional empara l’exercici del dret a la
lliure determinació dels pobles i que s’ha
de fer en un entorn lliure d’amenaces i de
l’ús de la força.
La Llei del Referèndum, aprovada pel Parlament de Catalunya, és perquè totes les
persones decidim amb llibertat i democràcia si volem seguir com estem socialment, administrativament i políticament
o volem canviar i ens volem constituir en
una República independent. La proposta
és molt clara. I cal dir que el referèndum
no significa la independència, només és el
lloc on es fa la pregunta, la resposta l’hem
de donar nosaltres sobiranament amb els
nostres vots.
Allò difícil d’entendre des de la democràcia és perquè es vol imposar en lloc de
preguntar, perquè es vol confrontar enlloc

de parlar, perquè es vol crear un conflicte enlloc d’arribar a acords. Això només
ens porta a la conclusió que no hi ha més
solució que posar les urnes i que cadascú
lliurament i decididament defensi allò que
creu millor per ell mateix, per als seus fills
i per a les generacions futures.
Quan s’afirma que sense llei no hi ha democràcia, es vol imposar. És la democràcia
qui ha de fer les lleis. Quantes vegades al
llarg de la humanitat les lleis han coartat
la llibertat i han sotmès l’opinió? Tot ha de
dependre sempre de la democràcia. I és
cert que hem de fer lleis que la preservin,
però mai les lleis han de servir per manipular-la i molt menys per anul·lar-la.
Les minories no es poden imposar a les
majories, és cert, però quan la majoria
coarta la llibertat de les minories on queden els drets dels pobles? On deixem els
drets de les persones? Fer el referèndum
no vol dir saltar-se la llei, però sí voler reformar-la, sempre i quan els ciutadans així
ho vulguin. I això només es pot decidir des
de la votació lliure i democràtica.
Gairebé un vuitanta per cent de la població de Catalunya dona suport al dret de
decidir, o sigui quatre de cada cinc ciutadans, ja sigui per votar Sí o per votar No. El

Un dels 500 alcaldes compromesos
amb el Referèndum

L’alcalde d’Arbúcies amb altres batlles de la comarca de la Selva

Pere Garriga Solà
moviment que hi ha a l’entorn d’aquest fet
no entén de classes socials, i menys de classes polítiques. La societat civil, en les seves
diferents formes, ha estat i és el veritable
motor de tot plegat. No es pot fer orelles
sordes a allò que demanem els ciutdans.
Som les persones les que podem canviar
les lleis. I més si considerem que aquestes
són injustes. En aquests moments cap llei
prohibeix la celebració de referèndums a
l’Estat Espanyol.
Demano a tothom que el proper 1 d’octubre vagi a votar. Per dignitat personal i com
a poble. I que ho fem des de la reflexió lliure i serena i que cadascú voti allò que cregui millor. I sabent que no fem res d’il·legal
ni de dolent. Ans al contrari.
Ben vostre
Pere Garriga i Solà
Batlle d’Arbúcies

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va
assistir al Paranimf de la Universitat
de Barcelona a la jornada convocada
per l’Associació de Municipis per la Independència i l’Associació Catalana de
Municipis que va aplegar 500 alcaldes
d’un total de 948 municipis catalans.
A la trobada, les dues entitats van reiterar el seu compromís amb tot el que
requereixi el govern per tal d’organitzar
el referèndum. També hi van assistir la
presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i el president de la Generalitat,
Carles Puigdemont. Amb el lema “Món
local X referèndum”, les dues entitats
municipalistes que donen suport al referèndum van aconseguir una gran representació del món local català, en el
qual es va llegir un manifest conjunt i
en què també va intervenir el president
Carles Puigdemont.
3

11 de setembre - Diada Nacional de Catalunya

Una cinquantena d’entitats s’adhereixen al manifest
de l’11 de Setembre a Arbúcies

Representants de les entitats firmants del manifest de l’11 de Setembre

Arbúcies va celebrar la Diada Nacional
de Catalunya amb un acte el diumenge
10 de setembre a la plaça de la Vila, que
va aplegar més d’una cinquantena d’entitats del municipi. L’acte va començar
amb la benvinguda per part del tinent
d’alcalde, Jaume Salmeron, que va posar
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de manifest la importància d’haver reunit tantes associacions i col·lectius en un
dia de tanta rellevància com és la Diada
de l’11 de setembre. Tot seguit, va ser el
torn de l’alcalde, Pere Garriga, que va assenyalar que ens trobem davant un moment històric del poble de Catalunya i va

encoratjar els assistents a anar a votar
al referèndum de l’1 d’octubre. Després,
l’alcalde va fer la lectura del manifest i va
anomenar totes les entitats adherides.
L’acte va continuar amb el cant d’Els Segadors i amb l’actuació del grup musical
The Maria’s.

Manifest 11 de Setembre de 2017
Per primer cop, des de l’any 1978, un procés democràtic, pacífic i avalat per les urnes, posa en qüestió el règim
sorgit, de manera tutelada i condicionada, després de 40 anys de dictadura. La nació catalana encapçala un moviment en defensa dels drets democràtics i civils sense precedents. Un moviment que també afavorirà canvis en
la qualitat democràtica a l’estat espanyol en benefici de la majoria dels seus ciutadans i ciutadanes.
El punt culminant d’aquest procés tindrà lloc el proper 1 d’octubre amb la celebració del referèndum sobre el
futur polític de Catalunya. En l’àmbit arbucienc, la unitat política respecta la defensa del referèndum d’autodeterminació és sòlida i sostinguda en el temps. La tradició democràtica a Arbúcies gaudeix de posicionaments
unànimes, al llarg dels anys, en defensa del dret a decidir del poble de Catalunya.
En l’àmbit cívic, les entitats arbucienques han manifestat, en moltes ocasions, la seva voluntat i compromís en
defensa dels drets nacionals de Catalunya i dels drets civils que se’n deriven. En aquest moment, tornem a fer
un pas endavant i donem suport a les nostres institucions, locals i nacionals, per tal que garanteixen el dret a vot,
dret fonamental en un sistema democràtic.
Ens considerem radicalment demòcrates. Hem defensat sempre la participació ciutadana com una eina imprescindible d’intervenció social en les decisions públiques i comunitàries. Considerem que el Parlament de Catalunya és el màxim dipositari de la sobirania popular al nostre país, i que les seves decisions democràtiques són
legítimes i representatives de les majories socials i polítiques escollides a les urnes.
Per tot això, el proper 1 d’octubre cridem a la participació. Cridem a exercir el dret a votar com a eina de resolució de qualsevol conflicte polític o social.
Cridem ben fort visca la democràcia! Visca Arbúcies, Visca Catalunya!
Grups municipals: ENTESA , PDeCAT i ERC
Ràdio Arbúcies
Agrupació Sardanista
Associació de Dones d’Arbúcies
Cor Lutiana
Coral Amethysta
Associació de Defensa Forestal
Societat de Caçadors d’Arbúcies
Associació de Festes Joves
d’Arbúcies
Club de Petanca Els Til·lers
Escola de Futbol Arbucienca
Penya Barcelonista d’Arbúcies
Gratanúvols del Montseny
Associació Nuïtat Jove
Oncolliga Arbúcies
Associació de Jubilats i Pensionistes
Club Tennis Arbúcies
Escola de Dansa d’Arbúcies
Unió Boletaire Arbucienca
Germandat Donadors de Sang
Arbúcies CF
Cooperació pel Desenvolupament
de Bantandicori
L’Albada Projecte Educatiu
Associació de Comerciants de la
Vall d’Arbúcies
Associació Cultural romana DACIA
AMPA IES Montsoriu

Amics del Castell de Montsoriu
Club Bàsquet Arbúcies
Ateneu l’Arboç
Associació d’Amics del Museu Etnològic del Montseny
Club Tennis Taula
Club Patí Arbúcies
Club Judo Arbúcies
Club Ciclista Arbúcies
Protecció Civil
Club Volei Arbúcies
Clàssics Montseny-Guilleries
Associació Teatre Centre d’Arbúcies
Cor gaudim cantant
AMPA Carulla

Casal Argentí Arbúcies – La Selva
Associació de Geganters i Grallers
Associació La Xicola
Associació de Catifaires
d’Arbúcies
Associació Montseny-Guilleries
Associació Esportiva Escolar
Institut Montosriu
AMPA Vedruna
Soarpal
Òmnium Cultural
ANC
Boulder l’Escorxador
Associació de Bombers
Voluntaris d’Arbúcies
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11 de setembre - Diada Nacional de Catalunya

Les fotos dels arbuciencs a la manifestació de l’11S

					

Foto: Jordi Callís

					

Foto: David Merino

					

Foto: Josep Blasco

					

Foto: Gemma Bayés

					

Foto: Jordi Rubio

					

Foto: Mar Salvador
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					Foto: Jaume Salmeron

					

Foto: Pere Garriga

					

Foto: Pere Garriga

					

Foto: Anna Teixeira

					

Foto: Ester Soms

					

Foto: Anna Teixeira
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Foto: Jordi Pujadas

					

Foto: Marta Gelpí

					

Foto: Montse Plana

					

Foto: Montse Plana

					

Foto: Montse Plana

					

Foto: Montse Plana
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Foto: Quim Ribera

					

Foto: Montse Plana

Foto: Monts Plana

					

Foto: Montse Plana

					 Foto: M. Àngels Soler

					

Foto: Montse Plana
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Urbanisme i Obres
Amb l’arrencada del curs 2017-2018 i l’inici
de les extraescolars, s’han posat en funcionament les noves sales de dansa ubicades
a les Naus Ayats. Aquest nou equipament,
que utilitzarà principalment l’Escola de
Dansa d’Arbúcies i les corals, està situat a
la nau petita. En el projecte inicial, hi estava previst un bar, però després de la reforumlació del projecte, la nau ha quedat
dividida en dos espais, a més de situar-s’hi
la recepció de l’equipament i els serveis.
El regidor d’Activitat Física i Esports, Àngel
Cabrero, ha assenyalat: “Després d’uns
anys treballant conjuntament amb l’Escola de Dansa hem aconseguit dotar l’entitat
d’unes bones instal·lacions en un lloc molt
emblemàtic d’Arbúcies”. Cabrero ha assegurat: “Les Naus Ayats en un futur seran
un complex cultural d’alt nivell, la qual cosa
ens sentim molt orgullosos com a Ajuntament, però també n’hem d’estar com a
poble”. Pel que fa a l’Escola de Dansa han
explicat que comencen el curs “amb molta
il·lusió” i amb noves propostes d’activitats
(condicionament físic, pilates...), activitats
programades un dissabte al mes de jazz,

Al setembre es posen en marxa
les noves sales de dansa

Un dels grups de l’Escola de Dansa a una de les noves sales de les Naus Ayats

dansa espanyola, dansa contemporània,
etc. Des de la Junta de l’entitat agraeixen
a l’Ajuntament la cessió de les instal·lacions

perquè permeten “millorar molt la qualitat
del treball de les nostres professores i també dels nostres alumnes”.

Acabada la vorera de
les Naus Ayats

S’arranja la carretera
d’accés a la deixalleria

Aquests dies han finalitzat les obres d’ampliació de la vorera entre Can Cassó i les Naus Ayats. Les obres han permès
ampliar la vorera d’ 1,40 metres a 3,50 d’amplada i fer habilitar una zona amb bancs a l’entrada de l’equipament. Amb
aquestes obres han hagut d’eliminar-se les places d’aparcament, però per això s’ha habilitat un pàrquing a davant de
les Naus Ayats en un espai que estava en ruïnes i que l’Ajuntament ha rehabilitat.
10

Al mes d’agost es van dur a terme les obres de millora i asfaltat de
la carretera del Torrent del Minyó, una via que dona accés a la urbanització de La Plana, a la deixalleria municipal i a diferents empreses.
Aquesta obra, de prop d’un quilòmetre de llargada, datava de finals
dels anys 80 i des d’aleshores no s’hi havia fet cap millora. Des del
consistori s’ha fet una inversió de 140.000 euros per tal de treure els
flonjalls, refer el subsòl, posar capa de subbase i asfaltar de nou. El
cost final repercutirà també en les empreses de la zona.

S’inaugura l’espai lúdic i cultural de Can Cassó

L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, durant el pregó de la Festa Major

Ja des dels inicis del segle XX, Can Cassó
ha estat un dels espais de referència a Arbúcies per a la celebració de balls, festes i
commemoracions. Amb l’arribada dels primers estiuejants, s’inicià la tradició de celebrar fontades i berenars a recés de la frescor de les fonts. Antigament hi havia hagut
un po de glaç i una font que, al segle XIX,
s’anomenava font d’en Centrich, després
font d’en Mola i, avui, és la coneguda font
de Can Cassó.
La idoneïtat de la situació de la font, en el
lloc del Tres Camins, just a l’entrada de la
vila, i la frescor del sot han fet que sigui un
espai molt viscut les tardes i nits d’estiu per
fer-hi berenars, sardanes i balls.
Des dels anys 20 del segle XX s’hi havien
celebrat els envelats de Festa Major on
hi tenien lloc sardanes, torneigs de boxa,
teatre... Entrats ja als anys 60, a Can Cassó
també s’hi havia fet la revetlla de Sant Joan
amb ball amenitzat per alguna orquestra.
Més endavant s’hi van celebrar concerts,
espectacles infantils, recitals, etc. Llavors,
van arribar uns anys d’inactivitat per Can
Cassó, fins que a finals dels anys 90 es va
recuperar la tradició de celebrar alguns dels
actes de la Festa Major. Actualment, amb la
reforma que l’Ajuntament ha dut a terme,
Can Cassó pot tornar a tenir la plenitud de
què havia gaudit anys enrere.
Des del 2014 fins aquest 2017, el consistori
ha tirat endavant diferents obres de millora
de l’espai.
Al 2014, es van fer les obres d’ampliació de

la pista, així com també s’hi van instal·lar
les llotges que ja hi havia hagut antigament. Durant aquest període també es va
reformar el bar (només s’ha mantingut la
façana) i es van construir uns lavabos nous
amb més capacitat i es va ampliar la zona
de magatzem. També al 2014 es va treballar en una instal·lació elèctrica permanent
i es van col·locar fanals al centre del passeig
d’entrada.
Però ha estat aquest 2017 quan s’hi han
acabat de fer les obres de millora i que ens
permeten gaudir d’un gran escenari davant
de la façana dels vitralls (durant la Festa
Major, es va poder veure el seu encant i
potencialitat). També ha estat amb aquest
període de reformes que s’ha ampliat la
pista per tal d’encabir-hi més espectadors.
Finalment, també s’han fet els treballs per
tal de recuperar la font de Can Cassó, que

es troba just al costat del bar.
El regidor d’Obres, Àngel Cabrero, ha explicat que ara l’únic que queda pendent és la
col·locació d’un tendal a la part superior de
l’escenari.
Amb la recuperació d’aquest espai tan emblemàtic d’Arbúcies, l’Ajuntament, amb la
celebració de la Festa Major a Can Cassó, ja
va mostrar la seva ferma intenció de traslladar tots els actes que es pugui en aquest
indret i també es pretén que les entitats,
associacions i col·lectius facin el mateix i vegin Can Cassó com un gran espai per fer-hi
celebracions, festes, concerts, balls, etc. En
aquest sentit, l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha assenyalat: “Des de l’Ajuntament
s’ha fet la inversió per recuperar un espai
lúdic, cultural i festiu dels de tota la vida del
nostre poble amb la voluntat que la gent
se’l faci seu”.

Concert de l’Orquestra Maravella durant la Festa Major d’enguany
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Urbanisme i Obres

Alumnes i professors estrenen el nou institut

Grup de 1r d’ESO en una de les aules reformades a l’edifici principal

Després de 15 mesos d’obres i d’una inversió de 5,9 milions d’euros, alumnes i professors de l’IES Montsoriu poden estrenar
les noves aules del centre a l’inici del curs
2017-2018.
La reforma de l’institut s’ha fet per tal de
dotar-lo de més capacitat i donar resposta
a les necessitats del programa del centre,
que acull alumnes d’ESO, batxillerat i cicles
formatius.
El nou institut ha passat de tenir 4.000 metres quadrats a 6.045 de superfície útil, ja
que s’han construït tres espais nous. El primer d’aquests edificis de nova construcció
i que es veu des del pont de l’avinguda dels
Països Catalans correspon al menjador i la
biblioteca. El segon es tracta d’una escala
adjunta a l’edifici ja existent. I, el tercer edifici que s’ha aixecat, i que es troba a la part
del darrere de l’institut i que es veu des del
carrer de Magnes, és en el qual s’han instal·lat les aules de soldadura, tallers d’electricitat, informàtica, pneumàtica, dibuix,
laboratoris i una aula taller. Tot això repartit
en tres plantes.
Pel que fa l’edifici principal s’hi ha treballat
en dues fases. Una primera fase que es va
dur a terme l’estiu del 2016 i que va consistir a la reforma de l’últim pis, en què l’aula
de música, el laboratori i l’aula de dibuix es
van reconvertir en un espai més lluminós
i amb capacitat per a més aules, seguint
l’exemple dels pisos inferiors: finestres a la
part esquerra i aules a la part dreta.
La segona fase de la rehabilitació s’ha fet
durant els mesos de juny, juliol i agost
d’aquest any i s’han centrat en tres de les
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quatre plantes de l’edifici. Les obres han
consistit en una reforma bàsica i una reforma general.
Pel que fa a la intervenció bàsica, s’hi han
fet obres per tal de millorar la protecció
contra el foc de l’estructura metàl·lica, el
sanejament dels acabats interiors (pintura
i reparacions puntuals), s’ha substituït la
fusteria exterior, s’ha millorat l’aïllament,
s’ha substituït el sistema de calefacció i,
finalment, s’han millorat les instal·lacions
i la instal·lació de mesures de seguretat de
control i extinció d’incendis.
A la fase de la rehabilitació general s’ha
dut a terme l’arrencada de l’acabat i l’enderrocament de la compartimentació interior d’alguna de les aules. Dins aquesta
fase també es contemplava l’enderroc de
l’escala actual interior i la construcció d’una
nova escala a l’extrem de l’edifici, que ja es

va fer l’estiu passat i que els alumnes ja van
poder utilitzar el curs 2016-2017.
Arran d’aquesta ampliació, les pistes esportives també s’han vsit afectades i ara queden dividides en dos espais diferenciats: el
més petit, situat entre una de les ales del
vell edifici i la sala polivalent, serà de descans, lectura i reflexió. I, a l’altra banda, hi
haurà el pati més gran, on es podran fer tot
tipus de jocs i esports.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, s’ha
mostrat molt satisfet de veure l’institut
acabat perquè “s’hi ha lluitat durant molts
anys i ara ja és una realitat. Ara toca gaudir-lo”. Per la seva banda el regidor d’Ensenyament i Educació, Jaume Salmeron ha
assenyalat: “Estem molt satisfets de com
s’han executat les obres. Veient el resultat,
ha valgut la pena tant feina i esforços. Tenim un institut de primera”.

Una de les aules d’informàtica situada a l’edifici de nova construcció

La veu dels grups municipals

Ester Soms Pagespetit
Regidora d’ERC

Joaquim Bohils Cuberta
Regidor de CiU

L’1 d’octubre votarem. Votarem com sempre per poder
guanyar com mai

Sí

Ara és l’hora

Els catalans i els arbuciencs estem davant d’una oportunitat única. El proper 1 d’octubre tenim la possibilitat de
decidir, per primera vegada, el nostre
futur. L’oportunitat de construir una república de ciutadans lliures. Per arribar
fins aquí han fet falta molts anys de lluita, contínues manifestacions massives
cada 11 de setembre i la voluntat ferma
tant de la ciutadania com del govern.
Ara toca rematar la feina!
Per això, cal votar SÍ al referèndum. Per
construir un estat on la democràcia, les
persones, la llibertat i la igualtat siguin
els pilars fonamentals que l’erigeixin.
Vota SÍ per formar part d’un estat modern, creat a partir dels desitjos dels
seus ciutadans i a la mida de les persones que el formen. Vota SÍ per construir
una república que respecti la nostra
cultura i la nostra llengua. Vota Sí per
modelar un estat que reconegui la pluralitat, valori la diferència i abraci la
multiculturalitat. Vota Sí a un país que
es preocupi per l’educació i per la sanitat. Vota Sí per tenir un estat on els nostres fills puguin créixer amb esperança
i on els nostres avis puguin viure amb
dignitat.
Perquè ara ens toca a tots i cadascun
de nosaltres posar el nostre granet de
sorra i anar a votar SÍ el proper 1 d’octubre. Un SÍ carregat d’esperança i alegria. Per una Catalunya independent i
lliure, nosaltres votarem SÍ! T’esperem
a les urnes!

El nostre país viu moments convulsos,
de canvi, de transformacions. La política com l’entenem nosaltres, com a
servei públic, és una eina per encarrilar
el desig de canvi que sorgeix de la ciutadania. És l’eina que ha de permetre a la
gent exercir els seus drets fonamentals,
entre ells el d’expressió i participació.
És l’eina que ha de garantir que la sobirania i la capacitat de decisió resideixi
en la gent. Això es diu sobirania popular, i d’ençà de la Revolució Francesa,
ha esdevingut un principi fonamental
d’un sistema democràtic. En el context
actual, la sobirania està amenaçada de
manera flagrant. Com a alcaldes i regidors sorgits d’aquesta voluntat, ens
devem al poble i som garants dels seus
drets.
Un principi democràtic fonamental que
renovem de manera solemne. Treballem pel poble, servim el poble i obeïm
el poble que ens ha escollit.
Com a demòcrates, i seguint el principi
d’obediència a les institucions representatives de la ciutadania i la seva voluntat majoritària, avalada a les urnes,
us demanem que el proper 1 d’octubre
exercim un Sí a la democràcia, un Sí a
un país lliure i just, un Sí a una república
de les persones.
Des de l’àmbit municipal, el nostre àmbit propi i exclusiu, necessitem un nou
marc legal i de finançament local que
permeti disposar d’uns serveis públics
de més qualitat i proximitat. Ara és l’hora. Tenim una oportunitat històrica. Un
marc diferent perquè la nostra gent visqui millor.

El Govern està preparant amb rigor tot el necessari per consultar tots els catalans i catalanes sobre la independència. Hem assumit el
repte de liderar aquest procés i no hi ha cap
obstacle ni cap amenaça que ens pugui aturar ni desviar del camí. No només es farà, sinó
que es farà bé. L’1-O no serà un nou 9-N. Hem
de seguir treballant sense estridències però
amb eficàcia, els fets parlen per nosaltres.
De la mateixa manera, s’està avançant a bon
ritme amb totes aquelles estructures d’estat
necessàries per bastir un nou país, més just,
més lliure i més democràtic. La viabilitat i la
seguretat jurídica de tots els aspectes claus
de la nova república estaran assegurats i es
podran desplegar progressivament en cas
que el sí s’imposi en el referèndum. Esquerra
Republicana, des del Govern i des del carrer,
som garantia d’independència. La celebració
del referèndum i la victòria del sí és la clau per
fer trontollar un estat que impedeix que els
catalans desenvolupem els nostres projectes
vitals, tant individualment com col·lectivament. Votar l’1 d’octubre és un punt d’inflexió
en la relació entre Catalunya i l’estat espanyol
que no tindrà marxa enrere. I votar
sí de manera massiva és el camí més curt i
segur perquè disposem de totes les eines
necessàries per millorar la vida de tots els ciutadans. L’1 d’octubre diguem SÍ a l’habitatge
digne, diguem SÍ al treball digne, diguem SÍ a
la igualtat entre homes i dones. L’1 d’octubre
diguem SÍ a un país millor al servei de la majoria. L’1 d’octubre només hi ha dues
opcions: canvi o statu quo. Votar que SÍ obre
les portes a decidir com volem que sigui el
nou país. No votar és acceptar que res canviï i
seguir amb els capricis dels partits del no. El
proper 1 d’octubre, la tria és fàcil: o Rajoy o
República.

Jaume Salmeron Font
Regidor d’Entesa
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Fires i festes

Els Garoks inauguren una Festa Major molt participativa
El concert de l’Orquestra Maravella, el VI Correbars i l’obra de teatre
Bona nit benparits!, de Fel Faixedas, actes més destacats de la festa
Els actes del pregó de la Festa Major
van aplegar un gran nombre de públic al recent estrenat espai de Can
Cassó. L’Escola de Dansa i els grups de
funky de la Regidoria d’Activitat Física
i Esports van donar el tret de sortida
i, a la mitja part, l’alcalde d’Arbúcies,
Pere Garriga, va donar la benvinguda
al públic tot convidant-los a gaudir de
la remodelació de Can Cassó durant la
Festa Major. Garriga, després de desitjar una molt bona festa, va donar pas
als pregoners d’enguany, Els Garoks.
Una colla d’amics que aquest any han
tingut l’honor del fer el pregó gràcies a
la tradició que van instaurar ara fa 25
anys de les samarretes per la passada
del Castell. A la nit, els grups Acoustic
Dreams, Orquestra Maribel i Dj Maimi
van fer ballar el nombrosos assistents
de la zona de barraques fins a la matinada.
Dissabte, els actes van seguir amb
l’anellament d’ocells al Prat Rodó, el II
Torneig de Pitch and Putt, la mostra de
vehicles d’emergència i l’espectacle infantil i festa de l’escuma que va aplegar
petits i grans a la plaça de la Vila.
A la tarda, els actes van seguir per als
més joves amb el VI Correbars, que un
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any més va concentrar prop de 200
persones, i el sopar de colles organitzats per l’Associació de Festes Joves.
Mentrestant, a Can Cassó van tenir lloc
els concerts del grup Singfònics Reloaded i el ball de Festa Major amb el
Quartet Solimar.
Diumenge i, com ja és tradició, l’Orquestra Maravella va fer gaudir a les
prop de 1000 persones que es van
congregar a Can Cassó, sent així l’acte

de més èxit de la Festa Major. Els actes de diumenge també van comptar
amb la IV Regata a la bassa de la Farga i la passejada per la riera d’Arbúcies
que va acabar a la zona de la Corbadora amb la interpretació de la Llegenda
de la Dona d’Aigua a càrrec del grup h6
Teatre.
Dilluns, van tenir lloc els tradicionals
actes de la Festa Aquàtica a les piscines
municipals i la tornaboda i audició de

sardanes al Prat Rodó amb la síndria a
la mitja part. Al vespre, a Can Cassó, el
teatre de Festa Major va posar el punt
i final a quatre dies de celebracions.
Enguany, l’obra de teatre va anar a
càrrec de l’arbucienc Fel Faixedas, que
estrenava el seu nou espectacle Bona
nit benparits! Va ser tot un èxit d’assistència i, Faixedas amb el seu humor no
va decebre, ans al contrari, va fer riure i
emocionar el públic fins a l’escena final.
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Medi Ambient i Pagesia

L’A. de Propietaris El Consell Comarcal del Baix
Forestals reunits Camp visita la planta de biomassa
en assemblea
La sala Daniel Martí de la Llar de Jubilats
d’Arbúcies va acollir l’assemblea anual
de l’Associació de Propietaris Forestals
del Montseny. L’acte, al qual van assistir més de 70 persones, va tenir dues
parts diferenciades. A la primera, hi va
haver una taula rodona - col·loqui amb
el tema El Parc del Montseny, normativa actual i el futur Decret i Pla Especial,
amb la presència de Josep Maria Vila
d’Abadal, exalcalde de Vic, silvicultor i
vicepresident del CPF; Jordi Bellapart i
Carles Dalmases de la Diputació de Barcelona; Àlex Serrahima advocat i silvicultor, i Carles Masvidal, vicepresident
de l’Apmontseny, com a moderador. A
la segona part, es va fer la renovació i
ratificació de càrrecs de la Junta, es va
presentar l’estat de comptes i l’informe
de les activitats realitzades. L’acte va
finalitzar amb la cloenda de l’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga, i amb un piscolabis ofert per l’Associació.

Can Delfí va acollir una xerrada informativa, organitzada en el marc del Consell
de Pagesia, sobre un tema important
que afecta els propietaris forestals. Sota
la pregunta S’ha de permetre el pas a les
companyies elèctriques? es van debatre
les obligacions dels propietaris forestals i
dels titulars de les línies elèctriques. Van
assistir-hi més de trenta propietaris forestals del municipi. Durant la xerrada es
van explicar quines són les servituds de
pas de les línies elèctriques aèries, quines obligacions de manteniment de la
vegetació tenen els titulars de les línies
elèctriques segons el Decret 64/1995
de 7 de març, quines compensacions
poden demanar els propietaris forestals, com es poden demanar aquestes
compensacions i quines accions s’han
fet fins ara per aconseguir-les. La xerrada acabava amb una voluntat clara dels
assistents de fer un front comú a nivell
de tot Catalunya per fer valdre els drets
dels propietaris forestals davant de les
companyies elèctriques.
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Visita a una de les plantes de biomassa de què disposa l’Ajuntament

Membres del Consell Comarcal del Baix
Camp van fer una visita a Arbúcies pel
seu interès en projectes de foment de la
biomassa de l’Ajuntament d’Arbúcies, per
conèixer el nostre model de funcionament i estudiar-ne la possible implantació a la seva zona. L’alcalde, Pere Garriga,
i el delegat d’alcaldia de Pagesia i Joanet,
David Merino, van acompanyar Juanjo
Garcia, conseller del Consell Comarcal del
Baix Camp i alcalde d’Alforja; Sergi Ciurana, conseller del Consell Comarcal del

Baix Camp i alcalde d’Escornalbou; Rosa
Abelló, vicepresidenta del Consell Comarcal del Baix Camp i regidora de Les Borges del Camp, i Gustau Biada, tècnic del
Consell Comarcal del Baix Camp, a visitar
la xarxa de calor de Can Delfí i la planta
de producció d’estella de l’empresa MATFOR, SL. Prèviament, es va fer una reunió
tècnica per explicar i debatre els avantatges de l’aplicació de la biomassa als municipis i l’experiència de 10 anys del seu ús
al municipi d’Arbúcies.

Xerrada informativa sobre línies
elèctriques al Consell de Pagesia

Un dels grups de l’Escola de Dansa a una de les noves sales de les Naus Ayats

Medi Ambient

En construcció la 4a xarxa de calor de biomassa
Durant el mes d’agost es va realitzar
la licitació de les obres de construcció
de la segona xarxa de calor alimentada amb biomassa del poble d’Arbúcies.
L’empresa de serveis energètics que
va guanyar el concurs, SUD Energies
Renovables SL, ja ha iniciat les obres,
amb l’objectiu que la planta entri en
funcionament a partir de finals de setembre.
La caldera, de 500 kW de potència i
que serà la quarta que s’instal·la en
edificis públics del poble, s’ubica a la
zona de les escoles, i donarà servei
d’aigua calenta sanitària i calefacció a
l’IES Montsoriu, a la Llar d’Infants el
Jardinet, a l’Escola Dr. Carulla i oferirà
la possibilitat de connectar-se a l’Associació Montseny - Guilleries.
Amb aquesta caldera es podrà cobrir
el consum energètic d’aquests edificis
(429,80 MWh/any previstos) amb una
energia renovable i de km 0, atès que
la biomassa consumida serà d’origen
forestal i provindrà d’aprofitaments
realitzats a la vall d’Arbúcies.
En total es consumiran unes 200 tones de fusta cada any, es crearan llocs
de treball directes (peons forestals,
transport de fusta, estellat) i indirectes
(gestió de la planta i manteniment de

Caldera de biomassa

Moment en què es traslladava la caldera de biomassa

la caldera), s’estalviaran més de 120
tones/any d’emissions de CO2 i es rebaixarà la factura energètica municipal
en un 30 per cent.

L’edifici de la planta de biomassa tindrà una acabat amb fusta de castanyer
i uns plafons informatius per explicar
com funciona i quin recurs utilitza. La
idea és que esdevingui un element
educatiu que s’integri en els programes formatius dels centres d’ensenyament que l’envolten.
Aquesta caldera se suma al projecte
global d’implantació d’energies renovables als edificis municipals del nostre poble, amb 20 edificis connectats a
xarxes de biomassa quan s’hagin realitzat totes les ampliacions previstes.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, ha
destacat que les xarxes de calor de
biomassa “són inversiones fetes en la
direcció correcte perquè permeten un
estalvi considerat amb la factura energètica. Però sobretot, aquests projectes permeten la regeneració dels
nostres boscos a l’utilitzar la massa forestal de quilòmetre 0 i, tot això, contribueix a la creació de llocs de treball”.
Garriga també ha assenyalat: “volem
ser un municipi sostenible i respectuós
amb el medi ambient per tal de deixar
un món millor als nostres fills i a les generacions futures”.
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Mobilitat

Entra en funcionament el bus Arbúcies - Santa Coloma

L’alcalde d’Arbúcies amb el secretari d’Infraestructures, el president del Consell Comarca, l’alcalde de Santa Coloma i l’alcalde de Sant Hilari

Des del dimarts 12 de setembre els arbuciencs que necessitin desplaçar-se a
Santa Coloma de Farners ja ho poden
fer amb un servei de bus directe de la
xarxa exprés.cat. Un servei que des de
fa uns mesos els dos ajuntaments van
reclamar a l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat (ATM) la necessitat dels seus
ciutadans de fer ús de determinats serveis situats a la capital de la comarca de
la Selva com ara els jutjats, l’Institut Nacional de la Seguretat Social, el Centre
de Salut Mental, el Consell Comarcal,
l’Arxiu Comarcal, l’Agència Tributària, el

Les autoritats a dins del bus exprés.cat
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Registre de la Propietat, així com l’Institut de Santa Coloma i l’Escola Agrària.
Amb el nou bus exprés, els usuaris tindran dues expedicions al matí (7.15 h
i 11.40 h) i dues a la tarda (15.40 h i
19.40 h) des d’Arbúcies. (Obrir l’enllaç
per veure la resta d’horaris). Aquest
nou servei permetrà reduir a la meitat
el temps del recorregut entre Arbúcies
i Santa Coloma.
A l’acte de presentació de les noves
rutes hi van assistir el secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font;
el president del Consell Comarcal, Sal-

vador Balliu; l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga; el tinent d’alcalde, Jaume Salmeron; l’alcalde de Santa Coloma de
Farners, Joan Martí, i l’alcalde de Sant
Hilari Sacalm, Joan Ramon Veciana.
L’alcalde d’Arbúcies va destacar la importància que té el nou servei per ajudar en les comunicacions entre pobles,
ciutats i persones. “Cada vegada més
Santa Coloma agafa el rol de capital de
comarca i es nodreix de serveis i administracions supralocals que ens obliga a
anar-hi per fer gestions i tràmits quotidians”, ha subratllat Garriga.
Aquest nou autobús exprés.cat ha estat
fet en una de les empreses carrosseres
d’Arbúcies. Es tracta d’un vehicle molt
poc contaminant, amb motor Scania de
410 CV Euro VI, i incorpora elements
de seguretat activa i passiva, com ara
cinturons de seguretat, ABS i frenada
d’emergència automàtica per risc de
col·lisió. Té connexió Wi-Fi gratuïta i és
accessible per a persones amb mobilitat reduïda.
Amb aquesta posada en marxa del servei exprés.cat TEISA continua amb la
seva implicació i compromís per augmentar l’oferta de transport públic en
col∙laboració amb la Generalitat de Catalunya, i per millorar les connexions
en autocar tant dins de la comarca de
la Selva com amb Girona.

Noves Tecnologies

Es desmantella l’estació de telecomunicacions del
Domènec Refart

Moment en què s’estava desmuntant l’estació

L’empresa de telefonia Vodafone ha desmuntat les dues antenes que fins ara hi
havia al carrer Domènec Refart. Des del
mes de novembre passat, les antenes
d’una altra operadora, Movistar, ja funcionen des de la nova estació ubicada al
Turó del Pi.
Amb el desmantellament d’aquestes antenes acaba una tasca que, el tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, recorda que fa 6
anys que va començar i que s’ha pogut
tirar endavant “gràcies als tècnics municipals i a la paciència i constància que han
demostrat els veïns d’aquest carrer durant un procés que no ha estat gens fàcil”.
I assegura: “Estem molt satisfets, hem
complert un nou compromís que millora
la qualitat de vida de les persones”.
Cal recordar que la lluita veïnal va començar al 2006, quan un grup de veïns
es va agrupar per demanar el canvi
d’ubicació de les antenes i en què denunciaven l’alteració del son, malestar i
sorolls. A partir del 2011, l’Ajuntament va
començar els tràmits per cercar un nou
emplaçament que complís els requisits
de cobertura mòbil per al municipi, però
sense perjudicar els seus habitants. Després de diferents estudis i projectes, es

va acordar que el millor lloc era el Turó
del Pi. És per això que després de negociacions i tràmits, l’estiu del 2015 es van
iniciar les obres pel canvi d’emplaça-

ment, que va esdevenir una realitat a
principis d’aquest any 2016, en què l’empresa de telefonia Movistar ja opera des
del Turó del Pi.

Estat en el qual estava la terrassa quan hi havia instal·lades les antenes
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Governació

Es reuneix la
Junta Local
de Seguretat
La Junta Local de Seguretat es reuneix
un cop l’any per tal d’avaluar les problemàtiques del municipi i hi participa
l’alcalde, Pere Garriga; el regidor de Governació, Martí Pastells; el cap de Policia
Local, David Rayo; la tècnica de Governació, Anna Pintu; l’inspector del cos
dels Mossos d’Esquadra de la Selva interior, Albert Muñoz, el director dels Serveis Territorials del Departament d’Interior de Girona, Albert Ballesta. Durant
la reunió es van repassar els diferents
delictes que han tingut lloc al llarg de
l’any amb l’objectiu de focalitzar l’atenció, sobretot, en aquells que hagin augmentat i buscar solucions preventives a
la delinqüència. El regidor de Governació ha assenyalat: “Es tracta de treballar
en positiu i, malgrat que el delicte zero
no existeix, cada any anem disminuint el
nombre d’incidències”.

Reunió de la Junta Local de Seguretat

Dos arbuciencs
es consoliden a
la Policia Local
L’agent interí D.R. amb TIP 1027 es trobava formant-se a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (escola de policia) i, després de 9 mesos ha superat
el curs sent un dels més ben valorats de
la seva promoció. D’altra banda, l’agent
interí A. T. amb TIP 1036 ha quedat primer al concurs-oposició per a la plaça
d’agent de Policia Local d’Arbúcies i
properament iniciarà el curs bàsic formatiu per a policies locals.
En aquests moments, de 13 agents de
què disposa el cos de policia, 9 són funcionaris de carrera, 3 agents interins i
l’agent A.T. que iniciarà el curs de formació bàsica. Al marge d’aquest cos policial, col·laboren amb tots ells 1 agent
cívic i 2 agents forestals.
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Els dos agents de la Policia Local A.T. i D.R.

Festa Major de Lliors

S’inaugura el cobert del Crous per a usos lúdics

Fotografia conjunta de tots els assistents a la Festa Major de Lliors davant el cobert del Crous

Durant la Festa Major de LLiors es va
inaugurar el nou porxo del Crous, un
nou espai que s’ha recuperat per a
usos lúdics per a l’Associació de Caçadors, però també per a la resta de vilatans, que podran utilitzar-lo sempre
amb el màxim respecte per l’espai i

l’entorn.
La recuperació del cobert s’ha pogut tirar endavant gràcies a la família Crous,
que ha cedit el porxo, ja que amb els
anys havia quedat deteriorat. I amb
la col·laboració i voluntat dels membres de l’Associació de Caçadors, així

Sardana al voltant de la catifa que es va confeccionar al peu de l’ermita

com del personal de brigada d’obres
de l’Ajuntament, s’han dut a terme les
obres de millora del cobert.
La inauguració es va fer durant els
actes de la Festa Major de Lliors, que
se celebra cada primer diumenge de
setembre, i va comptar amb els parlaments de l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga, i del president de l’Associació
de Caçadors, Eugeni Saragossa, i de la
presència de la família Crous.
El regidor d’Obres, Àngel Cabrero, es va
mostrar molt satisfet amb la recuperació d’aquest nou espai per als caçadors
i va voler fer especial èmfasi en la implicació i bona comunió que hi ha hagut entre l’Associació de Caçadors, els
veïns de Lliors i l’administració perquè
aquest cobert fos una realitat.
La Festa Major de Liors va comptar amb
moltes activitats per a totes les edats.
Els actes van començar amb la tradicional passejada matinal, van seguir
amb el concurs de cabanes i la baixada
de vaixells per la riera. Com a novetat,
però, l’Associació de Catifaires va confeccionar una catifa de flors als peus de
l’ermita. I, a la tarda, van haver-hi jocs
per a xics i grans, les partides de làser
combat i, per acabar la celebració, la
gran rifa de lots de cava, galetes, un
pernil, a més d’altres sorpreses.
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Esports

Més de 200
persones a la
Marxa Nocturna
Més de 200 persones van participar a la
15a edició de la Marxa Nocturna que es
va celebrar al mes de juliol. Enguany, es
va tornar a organitzar a l’estiu, per l’èxit
que va tenir l’any passat. La marxa va
començar a la plaça de la Vila a les 10
del vespre i els participants van haver
de recórrer 9 quilòmetres per camins
de l’entorn d’Arbúcies. La cursa popular
va acabar a les poliesportiu de Can Delfí
amb coca i fruita per a tots els participants, a més, amb entrada gratuïta per
a tothom a les piscines municipals.

La plaça de la Vila abans de la sortida de la Marxa Nocturna

El tennista Guillem Arnó
arriba als quarts de final
del torneig de Bucarest

Arbúcies acull el partit
entre les dues seleccions de Girona

El passat mes d’agost el jove tennista arbucienc va dispustar el torneig sub18 de la Federació Internacional a
Bucarest, Romania. Arnó va aconseguir arribar als quarts
de final després de derrotar el seu rival per 4-6 6-2 6-1,
en un partit que va durar 3 hores.

El camp de futbol va acollir el partit preparatori per al Campionat de Catalunya de la categoria Benjamins entre les dues seleccions de Girona: el Benjamí Girona A contra el Benjamí Girona
B. Aquesta última està entrenada per un cos tècnic 100 per cent
d’Arbucies: Lluís López, Òscar Almendros, Lluís Ferrer i Quim Vall·llosera. Al partit hi van assistir l’alcalde, Pere Garriga, i el Directiu de la Federacio Catalana i Delegat de Girona, Jordi Bonet.
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Astronautes a les finals del Curset de Natació

Final de curset del grup d’Aquagim

Final de curset del grup d’11 a 12 del matí

Final de curset del grup de 12 a 1 del migdia

Final de curset del grup de 3 a 4 de la tarda

Final de curset del grup de 4 a 5

Final de curset del grup de 5 a 6

L’últim dia de curset de natació, com
ja és tradició, es va fer la festa de final
de curs. Enguany, els nedadors van

haver d’anar disfressats d’astronautes
per tal de superar un seguit de proves
a dins a les piscines i, així, ensenyar

als pares tot el que havien après durant el mes de juliol al curset de natació.
23

Gent Gran

Foto conjunta de tots els participants a la caminada

Els casals de la Selva caminen
per Arbucies

els assistents.
Després l’Ajuntament va oferir un aperitiu
a tots els assistents i el dinar de germanor
es va fer a Grions. Allà, el president del
casal d’Arbúcies, Lluís Danís, va donar les
gràcies als assistents i els va encoratjar
a continuar participant a les caminades.
Pere Garriga, alcalde d’Arbúcies, va afegir
una referencia als moments històrics que
està vivint el nostre país. I Mabel Serras,
vicepresident del Consell Consultiu de la
Gent Gran de la Selva, va explicar el treball que es fa des d’aquesta entitat per
trobar punts de contacte entre la gent
gran de la comarca.

112 persones pertanyens a sis casals de
la Gent Gran i Jubilats de la comarca de
la Selva van assistir a la Caminada d’Arbúcies que es va dur a terme el dijous 14
de setembre. L’organització de la Llar de
Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies va ser
impecable. I es va comptar amb la col·laboracio de l’Ajuntament.

Enguany es va canviar la ruta més habitual i els visitants es van desplaçar fins a
l’entorn de Can Ferrer per visitar també
l’església romànica de Sant Pere Desplà.
La caminada més llarga va ser d’uns 10
quilòmetres mentre que la curta en va
tenir dos. Els paissatges inigualables i les
vistes del Montseny van meravellar a tots

La residència Casa de Repòs Germanes
Hospitalàries va organtizar una jornada per commemorar els 225 anys de la
fundació de la Pia Associació Germanes
Hospitalàries de la Santa Creu. La jornada, que va comptar amb la presència
de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga,
va començar amb una missa oficiada
pel bisbe de Girona, Francesc Pardo,
i va seguir amb una conferència de la
Mare General, Mercè Arimany, que va
explicar la història de la congregació i
va recordar els valors de les Germanes.
Tot seguit es va fer una visita a la residència i a les obres noves que s’estan
portant a terme i, finalment, es va celebrar un dinar amb les autoritats convidades i el personal de la residència. La
directora del centre, Mariàngela Pou,
va voler agrair la col·laboració i participació de tot el personal perquè les jornades fossin tot un èxit.

La residència Casa de Repòs celebra 225 anys de la seva fundació
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Dinar i conferència que van tenir lloc durant la celebració dels 225 anys de la residència

Cultura

25è aniversari dels camps de treball a Montsoriu
Aquest és el més antic dels que hi ha actualment a Catalunya

Comparativa del castell de Montsoriu el 1992 i a l’actualitat

Aquest passat mes de juliol es va celebrar el XXV Camp de Treball d’Arqueologia a Montsoriu, en el qual van participar joves de Rússia, Itàlia, Grècia, Sèrbia,
França, Turquia, Corea, Catalunya... Les
excavacions realitzades durant dues setmanes van posar al descobert una part
de les estructures medievals del pla superior del turó, a prop del gran fossat del
castell, on s´ha previst continuar amb la
recerca durant l´excavació programada
del mes de setembre.
El divendres 28 de juliol es va fer la celebració institucional d’aquest 25è aniversari, amb la visita de la consellera de
Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors
Bassa, acompanyada de la directora general de Joventut, Marta Vilalta; del director de l’Agència Catalana de Joventut,
Cesc Poch, i de la coordinadora territorial de Joventut a Girona, Agnès Fàbregas; de l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga;
del president del Consell Comarcal de la
Selva, Salvador Balliu, i la presidenta del
Patronat de Montsoriu, Raquel Reyner.
La Consellera, Dolors Bassa, va comparar els treballs d´aquests 25 anys de
recuperació d´un dels monuments més
importants de Catalunya, amb el procés

de recuperació del país, i va remarcar
que la feina que es fa amb compromís i
convenciment sempre acaba reeixint en
els seus objectius.
El mateix dia es va cloure la celebració
amb un sopar a la terrassa de La Gabella, amb els participants, monitors que
al llarg d’aquests 25 anys han passat
per Montsoriu, representants institucionals... Els assistents van poder veure un
recull de filmacions i imatges d’aquests
25 anys.

Organitzat pel Consell de Joventut d’Arbúcies, el camp de treball de Montsoriu compta amb la direcció tècnica dels
arqueòlegs del Museu Etnològic del
Montseny i el suport de l’Ajuntament
d’Arbúcies, el Patronat del Castell de
Montsoriu i el Consell Comarcal de la
Selva. En aquesta activitat, que està inscrita en el marc dels camps de treball
de l’Agència Catalana de Joventut de la
Generalitat de Catalunya, hi han passat
més de 1.000 joves d’arreu del món.

Entrega del record del castell de Montsoriu a la consellera
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La Gabella va acollir la presentació del llibre Aroma de benzina, del periodista Josep Casanovas, del qual el Museu Etnològic del Montseny i l’Ajuntament d’Arbúcies
han participat en l’edició. En una edició de
gran qualitat (380 pàgines; més de 600
fotos; llistes completes d’inscrits i classificats en cadascuna de les 26 edicions de
la cursa; textos en primera persona de
vencedors i altres pilots...) l’autor recull tota la història d’una de les curses més
emblemàtiques del nostre país la Pujada
al Montseny. En un treball de gran exhaustivitat, l’autor ha recopilat tot el material i
ha pogut entrevistar pràcticament tots els
pilots guanyadors de la cursa.
El detonant d’aquesta publicació fou
l’exposició que el Museu Etnològic del
Montseny i l’Associació Clàssics Montseny
Guilleries van organitzar la primavera del
2014 per rememorar aquesta cursa ja
desapareguda, una de les més emblemàtiques d’Europa i que es va convertir en un
dels principals esdeveniments del Montseny durant tres dècades. El mateix Josep
Casanovas va participar en la taula rodona
el dia de la presentació a Arbúcies.
El 26 d’abril de 1964 els contorns del Montseny es van engalanar per rebre la primera edició d’una cursa que acabaria fent
història. Llavors es parlava de la F-1 i dels
ral·lis, però poques persones havien sentit
a parlar d’una Pujada en Costa. Era una
modalitat força nova que anava adquirint
protagonisme a Europa i que permetia als
espectadors veure cotxes de somni de tan
a prop, que gairebé et rascaven els peus
quan traçaven els revolts. Aquell any, el
Real Automòbil Club de Catalunya (RACC)

Aroma de benzina, el llibre sobre
la mítica Pujada al Montseny

Presentació del llibre al Museu Etnològic del Montseny

havia decidit organitzar la primera Pujada
al Montseny. I el públic va respondre amb
aquella afició que sempre ha caracteritzat
els apassionats del món del motor a casa
nostra.
La cursa s’iniciava als afores de Sant Celoni, entre Campins i Mosqueroles, a la carretera cap a Santa Fe. El recorregut tenia
16 quilòmetres i era molt selectiva. Amb
els anys la carrera va anar creixent. Va tenir
fins a quatre equips oficials: Ferrari, Porsche, Abarth i BMW. Va comptar amb pilots
que competien a la F-1 (Stommelen, Mitter, Scarfiotti) que corrien amb prototips i
fòrmules adaptats a les pujades en costa

i d’altres que ja formen part de la història
de l’automobilisme: Mauro Nesti, Andres
Vilariño, Fermín Vélez, Manel Juncosa,
Xavi Riera... Eren cotxes que la gent de les
nostres contrades no estava habituada a
veure. I que pujaven per aquells revolts
travessats i sortien com una exhalació, a
menys d’un metre de la gent que omplia
les cunetes i les feixes.
La Pujada al Montseny es va disputar fins
al 1989, quan els pressupostos es van
disparar i les noves normes de seguretat
dictades per la Federació Española d’Automobilismes la van convertir en inviable en
un espai que estava dins del Parc Natural.

Artpirineus al
Museu Etnològic
del Montseny
El Museu Etnològic del Montseny va acollir
l’exposició ARtBÚCIES, del col·lectiu Artpirineus, format per una vintena d’artistes,
de diferents procedències geogràfiques
que treballen en els àmbits de la pintura,
l’escultura, el land art, la fotografia, les
instal·lacions i les performances. Durant 3
setmanes la gent va poder contemplar el
treball artístic d’aquest col·lectiu.
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