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Urbanisme i Obres

“Un pressupost per a les persones”

El projecte de la nova llar de jubilats i la nova piscina d’estiu, previstos per aquest 2017
“És un pressupost pensat per a les persones, per a les entitats i associacions,
per a les bones pràctiques ambientals,
per a l’eficiència energètica”, assegura l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga,
quan parla del pressupost que s’ha
aprovat per aquest any. Un pressupost

que gira entorn les inversions en voreres, parcs i jardins, però també en el
camp de l’atenció a les persones a través del Servei d’Atenció a les Persones
o el projecte de reutilització de llibres.
Pel que fa a les inversions, que estan
previstes amb 1.212.811,12 euros,

IBI (impost sobre béns
i immobles)
L’IBI o contribució és un impost
que cada any han de pagar els
propietaris d’habitatges, locals,
garatges, etc. El seu cost es calcua en funció de dos elements:
el valor cadastral i el coeficient.
El valor cadastral el marca el Govern de Madrid i el coeficient,
els ajuntaments. Pel que fa al
valor cadastral, els últims 3 anys
ha augmentat; en canvi, el coeficient, l’Ajuntament d’Arbúcies
l’ha congelat durant el mateix
període. Si els propietaris d’immobles se’ls ha apujat el rebut
de l’IBI és a causa de l’augment
del valor cadastral que ha imposat el govern estatal.
L’Hotel d’Entitats serà la nova seu de la Llar de Jubilats
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durant aquest 2017 està planificat
el projecte i l’inici de les obres de la
nova llar de jubilats que se situarà a
l’Hotel d’Entitats; així com també començaran les obres de l’edifici històric
de Can Delfí perquè esdevingui la nova
seu de l’ajuntament. Durant aquest

La veu de l’alcalde

És temps de fer Arbúcies

Benvolguts i benvolgudes,
Ja estem de ple en la primavera, i amb
ella arriben noves coses a les nostres vides. És temps de tornar a sortir, de gaudir, de fer barrila i allargar el temps de les
nostres vides. Temps de Catifes, d’Enramades, de Festa Major, de sopars de colles i veïnats... de piscina i Montseny, és
temps de reviure, d’alegria i companyia.
És temps de fer Arbúcies.
Però no totes les coses són sempre com
calen, i aquí és a on des de l’ajuntament
necessitem de tothom. Que cap gos faci
les seves necessitats al carrer, ja sigui fer
pipi o caca és només voluntat del propietari. Allò que no deixes fer al teu animal
a casa teva tampoc li has de deixar fer
al carrer, que és la casa de tothom. On
juguen la mainada, on passem les persones. Avisem als més joves quan xuten

any, es farà el projecte i es començaran les obres de la nova piscina d’estiu,
com també es redactarà el projecte
de la futura piscina climatitzada. I les
obres de la quarta planta de biomassa
del municipi també tenen cabuda en
aquest pressupost.
En l’àmbit social també s’hi invertirà,
ja que les partides destinades a l’aten-

pilotes als carrers o places, que hi ha espais per fer-ho, a tocar del poble, i que
no són via pública. Una cosa és jugar a
pilota i l’altre és jugar a futbol. Quan ningú llenci papers a terra, o cloves de pipes
per posar algun exemple. Si volem tenir
un poble net depèn sobretot de nosaltres.
També cal posar les bosses d’escombraries a l’interior dels contenidors i cada
cosa al seu lloc, no s’hi val a llençar-ho al
primer lloc que ens sembli. Amb un bon
reciclatge el rebut pujarà menys. I us demanem que ens ajudeu a aconseguir-ho.
I per acabar vull donar les gràcies a tothom de l’ajuntament per la bona feina
que es fa des d’aquesta administració
pública. Tècnics de les diferents regidories, brigades d’obres, manteniment,
electricitat, jardineria, administració,

ció a les persones i al projecte de reutilització de llibres, per posar dos
exemples, també s’han incrementat.
En aquest sentit, Garriga ha destacat:
“Volem deixar un poble agradable on
viure i conviure i en què les persones
siguem prioritàries”.
“El Pressupost 2017 està pensat per
anar embellint la nostra vila i per ac-

Pere Garriga Solà
professorat, regidors...Eestem al servei
del poble, dia a dia. Tenim un Arbúcies
que és enveja dels pobles del voltant.
Cal que seguim així, però cal fer-ho junts,
com a poble.
Gràcies per endavant per la vostra ajuda
a millorar i la vostra comprensió en les
coses que no fem prou bé.
Bona primavera i millor estiu.
Ben vostre

tuar en tots els barris, no només al
nucli antic”, ha afirmat l’alcalde. “Es
tracta d’un presupost ajustat a la realitat econòmica de l’Ajuntament. No
apugem els impostos i demostrem una
vegada més que des de l’eficiència i
l’eficàcia en la gestió dels diners dels
ciutadans i ciutadanes es poden fer
moltes coses”, ha conclòs Garriga.
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Obres i Medi Ambient
El dijous 18 de maig es va procedir al
retorn de les nàiades trobades una altra
vegada a la bassa de la Farga, després
que hagin finalitzat les obres d’arranjament d’aquest espai tan emblemàtic
d’Arbúcies.
Abans però, es van estudiar els 55 exemplars descoberts per tal de saber-ne més
informació com ara l’edat i la mida, ja
que fins ara no se’n tenia coneixement.
Fins i tot, es creia que l’espècie a què
corresponia aquest tipus de nàiade era
l’anomenada Anodonta Cygnea, però
després que l’expert en nàiades, Miquel
Campos, hagi examinat els exemplars,
s’ha detectat que l’espècie és Anadonta
Anatina. També s’ha sabut que la població de nàiades de la bassa es va introduir
el 1964 quan un agent forestal les va
descobrir a la riera la Pineda, un afluent
de la riera d’Arbúcies, al costat de Can
Riera de la Pineda.
Comptant els anells de creixement exteriors, s’ha establert que l’edat mitjana
dels exemplars va entre els 8 i 10 anys
i que la mida mitjana de les nàiades és
d’uns 13 centímetres, tot i que la més
gran de les 55 trobades té una llargària

Es recuperen 55 nàiades de la bassa

Interior d’una nàiade

Col·locació de les nàiades a dins la bassa

de 19 centímetres.
La descoberta de les nàiades es va produir ara fa 9 anys, quan l’Ajuntament feia
les tasques de neteja i condicionament

de la bassa. Fins al moment es creia que
les nàiades estaven extingides a la conca
de la Tordera. Ara se sap que existeixen
a dos indrets de Catalunya.

L’Ajuntament destina 26.000 euros a
l’arranjament de la bassa de la Farga

Àngel Cabrero, ha explicat: “Ens hem
vist obligats a dur a terme aquestes
obres perquè “hi ha problemes molt
greus de fuita d’aigua, sobretot a l’estiu, però aquest mes de febrer la bassa ja es començava a buidar i per això
hem decidit actuar ràpidament i abans
no arribi l’estiu”.
Per tal de frenar aquesta problemàtica,
davant del mur actual s’ha construït
una nova paret perquè segons ha puntualitzat Cabrero el mur que hi havia
era tan antic que per més forats que
s’intentessin tapar, no se solucionava.
El regidor d’Obres ha assenyalat que
per assegurar la solidesa del nou mur,
s’ha construït una sabata, és a dir, una
base que serveixi de fonament per al
nou mur, així com també s’ha extret
tot el llot i roques que hi havia. Amb
aquesta actuació “recuperem un espai
emblemàtic de la vila i si no ho fèiem,
l’hauríem perdut com a tal” assegura
Cabrero.
Abans de començar aquestes obres, es
va procedir al buidatge de la bassa i a la
recerca de les nàiades que ja es tenia
coneixement que hi vivien.

La bassa de la Farga després de les obres de remodelació

Les obres a la bassa de la Farga ja han
finalitzat. Els treballs que s’hi han realitzat responen a la necessitat d’arranjar
el mur que va des de l’edifici de la Farga
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fins al Jardí dels Arboços per la pèrdua
constant d’aigua. Unes obres que han
tingut un cost de 26.000 euros.
El regidor d’Obres i Manteniment Urbà,

La caldera de biomassa de Can Delfí rep el Premi
Nacional d’Energia 2017
L’aposta de l’Ajuntament d’Arbúcies per
les energies renovables, i concretament
per la biomassa, ha rebut un reconeixement a nivell estatal. La Asociación de
Agencias Españolas de Gestión de la
Energía en la seva 9a edició dels Premis
Nacionals d’Energia 2017 va seleccionar
el projecte de construcció de la xarxa de
calor de biomassa de Can Delfí com a
millor actuació de millora energètica en
matèria d’energies renovables realitzada
per municipis de menys de 20.000 habitants.
A l’acte d’entrega del premi, organitzat a
la Diputació de Cadis, Arbúcies va compartir l’espai de premiats amb la Diputació de Granada i la Comunitat de Madrid.
Antoni Ronda, segon tinent d’alcalde, va
recollir el premi i va destacar la voluntat
del consistori per implantar les energies
renovables als edificis municipals.
El premi és un important reconeixement
a nivell espanyol de la feina feta a Arbúcies en aquest àmbit d’aposta per la biomassa com a energia tèrmica de proximitat. El projecte, realitzat el 2016, va
ser redactat per l’empresa SUD Energies
Renovables, i va rebre finançament de la

El segon tinent d’alcalde, Antoni Ronda, recollint el guardó

Diputació de Girona. Un projecte que fa
uns mesos ja va rebre un altre guardó,
Solar 2016, de la mà d’Eurosolar, l’Associació Europea per les Energies Renovables.
L’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, s’ha
mostrat molt satisfet per l’obtenció d’un
altre guardó en l’àmbit de les energies

renovables i la biomassa i ha assenyalat:
Des de l’Ajuntament s’ha fet una gran
aposta en aquest sector”. A més, Garriga
ha recordat que Arbúcies és una vall rica
en boscos i que gràcies a aquesta matèria primera s’han creat llocs de treball
a bosc, en el sector del transport, en empreses de generació d’estella, etc.”

La caldera de Can Delfí, nominada al
Premi Medi Ambient CILMA 2017

ra mà les solucions adoptades pels responsables municipals d’aquesta ciutat en
temes d’energia, residus i mobilitat, entre
altres.
Els vídeos de les actuacions nominades
es penjaran a les xarxes socials durant el
mes de juny i l’actuació que rebi més vots,
tenint en compte l’interès que la iniciativa
desperti, serà la que rebi el Premi Medi
Ambient CILMA 2017.
La construcció de dues xarxes de calor
amb biomassa, una a Arbúcies i l’altra a
Navata; la desurbanització i recuperació
dels sistemes costaners de la Pletera a
l’Estartit; l’optimització dels residus de la
fracció vegetal i dels voluminosos de fusta
a Navata, i la promoció d’una ordenança
d’estalvi d’aigua a Bescanó amb un article específic sobre l’estalvi d’aigua a les
instal·lacions de rentat de vehicles són
actuacions que han estat nominades al
premi CILMA.
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La xarxa de calor de biomassa de Can Delfí ha estat nominada en la categoria ‘Augmentar l’estalvi i eficiència energètica i implementar energies renovables’ del premi
CILMA (Consell d’Iniciatives Locals per al
Medi Ambient) 2017. A més d’Arbúcies, el
jurat també ha nominat els ajuntaments
de Navata, Torroella de Montgrí i Bescanó.
El premi guardona actuacions dutes a
terme durant el 2016 en diferents categories o àmbits (energia, aigua, residus,
mobilitat i conservació de la biodiversitat
i el paisatge). A la convocatòria de 2017
es van presentar vuit actuacions de set
ajuntaments. Arbúcies s’hi va presentar
amb el projecte Construcció d’una xarxa

de calor de biomassa per cobrir les necessitats tèrmiques de diversos edificis
públics del municipi i desplegament d’un
projecte forestal pel desenvolupament
del sector primari local. El jurat va valorar
de cada actuació els següents aspectes: el
benefici ambiental, econòmic i social; la
replicabilitat de l’actuació; la comunicació
i visibilitat, l’originalitat, innovació i el cost
de l’actuació.
Els ajuntaments nominats han estat
guardonats amb l’elaboració d’un vídeo
de cada actuació i les despeses pagades
d’una visita tècnica a la ciutat de Freiburg
a Alemanya, referent europeu en la gestió
ambiental, on podran conèixer de prime-

Atenció a les Persones i Manteniment Urbà

13 desnonaments aturats per
l’Ajuntament en un any i mig

Ple en el qual Arbúcies es va declarar Vila Lliure de Desnonaments

L’Ajuntament d’Arbúcies ha aturat 13 desnonaments des que l’octubre de 2015
el municipi es va declarar Vila Lliure de
Desnonaments. Segons ha explicat el
regidor d’Atenció a les Persones, Jaume
Salmeron, tots els casos estaven relacionats amb temes hipotecaris. D’aquests
13 casos, sis de les famílies afectades van
aconseguir un lloguer social, quatre una
dació en pagament i tres estan en període de negociació.
Quan Arbúcies es va declarar Vila Lliure

de Desnonaments també es va aprovar
un protocol d’atenció a les famílies afectades en coordinació amb l’Àrea d’Atenció a les Persones, Habitatge, Governació
i Jutjat de pau. Salmeron ha assenyalat
que quan aquest protocol s’activa, serveis socials elabora un informe de vulnerabilitat; des d’alcaldia i la Regidoria
d’Atenció a les Persones s’envien cartes
al jutjat demanant l’aturada del desnonament i s’obren negociacions amb les
entitats financeres per intentar trobar

Arranjament de
la vorera del Jacint Verdaguer
Aquests dies s’estan duent a terme els
treballs per a l’arranjament de la vorera
del carrer Jacint Verdaguer, davant de
Can Jocavi. Una obra molt necessària, a
causa de l’estat actual en què es troba.
La nova vorera farà 1,60 metres i també
s’hi col·locarà una barana de protecció.
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Estat actual de la vorera del carrer Jacint Verdaguer

una solució per a la persona o família
afectada. Segons Salmeron, es pot arribar a dues solucions: o bé el pagament
d’un lloguer social o bé una dació en pagament que implica que l’habitatge passa a ser del banc i l’afectat queda lliure
del deute. “Quan es tracta d’una família,
la condició que negociem primer és que
es pugui quedar a la mateixa casa o pis a
canvi d’un lloguer social”, ha puntualitzat
el regidor arbucienc.
En aquest sentit, Salmeron ha dit: Es va
decidir tirar endavant aquest protocol
en plena crisi econòmica perquè estaven
pagant justos per pecadors. Estem molt
satisfets de com està funcionant, perquè
quan les famílies venen a l’Ajuntament i
troben ajuda, se’ls obre el cel, ja que normalment van molt perdudes”, ha valorat
el regidor d’Atenció a les Persones, qui
va afegir que des del consistori seguiran
“defensant un dret fonamental com és
el de l’habitatge i la dignitat de les persones”en coordinació amb tots els implicats, com són serveis socials o la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH)”.
Respecte a la cessió de pisos buits que
pertanyen a les entitats bancàries i particulars, Salmeron va concretar que actualment disposen de dos habitatges i que
s’està negociant la cessió de dos més.
“Aquests casos els encarem més a famílies que estan de lloguer i no el poden seguir pagant”, va explicar l’edil d’Arbúcies.
Arbúcies també disposa d’un immoble
per a emergències socials que es destina de manera temporal a persones que
pateixen, entre altres casos, violència de
gènere o que dormen habitualment al
carrer.

								 Manteniment Urbà

Arbúcies i Santa Coloma més a prop a partir de setembre

La parada de bus situada a la placeta de Can Reus

A partir del mes de setembre d’enguany, els usuaris de transport públic
d’Arbúcies i Sant Hilari Sacalm disposaran d’una nova línia d’autobús que unirà
les dues localitats amb Santa Coloma de
Farners, un servei fins ara inexistent.
Els dos ajuntaments van fonamentar
la petició a l’Autoritat Territorial de la
Mobilitat (ATM) per 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, així com l’Institut de Santa Coloma i

l’Escola Agrària.
Estudiada la sol·licitud, des de l’ATM
s’ha proposat a ambdós consistoris
l’opció de perllongar l’actual línia entre
Girona i Santa Coloma i establir dues
noves parada a Arbúcies i a Sant Hilari.
En aquest sentit, ATM assenyala que la
línia existent entre Girona i Santa Coloma és un servei consolidat amb més de
106.000 passatgers. I que perllongar el
trajecte afegint una parada a Arbúcies
i una altra a Sant Hilari, s’incrementarà
en 45 minuts la durada de l’itinerari.
Un augment, però, que no afectarà els
usuaris actuals d’aquesta línia, ja que

Arbúcies i Sant Hilari es troben al principi o al final de la línia.
Aquest nou servei d’autobús, que s’implantarà a partir del mes de setembre,
tindrà dues expedicions al matí i dues
expedicions a la tarda.
El tinent d’alcalde d’Arbúcies, Jaume
Salmeron, ha destacat: Es tracta d’una
conquesta històrica dels veïns d’ambdós municipis i des de l’Ajuntament s’ha
estat treballant per aconseguir-ho. Salmeron ha volgut recordar: Seguim treballant per facilitar l’accés al transport
públic als nostres ciutadans. Per la seva
banda, des de l’Ajuntment de Sant Hilri
es considera aquest transport directe
amb la capital de la comarca una millora en la qualitat de vida de la gent de
Sant Hilari, que tindrà més oportunitats
a nivell d’estudis i també possibilitat de
fer tràmits administratius a Santa Coloma”.
Des de l’1 de gener del 2015, els municipis d’Arbúcies i Sant Hilari formen part
del sistema tarifari integrat de l’Àrea de
Girona. L’entrada d’Arbúcies i Sant Hilari
al sistema tarifari integrat de l’àrea de
Girona ha suposat grans avantatges per
als usuaris del transport públic, ja que
el bitllet per anar d’Arbúcies a Girona
ha passat de costar 8,45 euros a 2,90
euros.
Centenars de persones s’han beneficiat
i es beneficien d’aquest acord, ja que
l’increment d’ús de la línia és d’un 205
per cent respecte abans de la incorporació al sistema tarifari integrat.

Treballs de millora a l’accés al
poli de Can Pons

Pavimentació del camí a la zona esportiva de Can Pons

Han finalitzat les obres del primer tram
del passeig que dona accés a la zona
esportiva de Can Pons. Tot el passeig
que fins ara era de terra, ara s’ha pavimentat per tal de millorar el pas de
vianants, ja que amb les pluges el camí
quedava malmès.
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Salut
Arbúcies va celebrar la 5a Festa Solidària
de l’Oncolliga amb diverses activitats en
què hi van participar diferents entitats i
col·lectius del municipi. Una celebració
que any rere any s’ha convertit en una
cita ineludible del calendari i amb què es
demostra la solidaritat dels arbuciencs i
les arbucienques.
La festa va començar a les 4 de la tarda
a la sala de plens de l’Ajuntament amb la
recepció oficial amb l’alcalde, Pere Garriga, i regidors de l’equip de govern d’Entesa i les regidores d’ERC, la presidenta
de la Fundació Oncolliga a Girona, Lluïsa
Ferrer, i la presidenta de la delegació de
l’Oncolliga a Arbúcies, Nati Pagespetit.
A l’acte, la delegada d’alcaldia de Salut,
Anna Rotllant, va agrair a l’entitat la tasca
que realitzen de conscienciació i de donar a conèixer la malaltia, així com tota
la feina que fan per tots aquells malalts
de càncer, que és molt important.
Tot seguit, els actes van seguir a la plaça
de la Vila amb les exhibicions d’spinning,
zumba, funky i dansa a càrrec dels grups
de la Regidoria d’Activitat Física i Esport i

Exhibició de dansa a la plaça de la Vila

400 persones al sopar al poliesportiu de Can Delfí
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Èxit a la 5a Festa Solidària de
l’Oncolliga a Arbúcies

Recepció oficial a la sala de plens

de l’Escola de Dansa d’Arbúcies, que van
concentrar un gran nombre de públic. A

més, l’Associació de Comerç van servir
xocolata i coca en benefici per l’Oncolliga.
La jornada es va reprendre a les 9 del
vespre amb el gran sopar solidari, que
va aplegar més de 400 persones al pavelló de Can Delfí. Abans de l’àpat, però,
va tenir lloc la desfilada de pentinats a
càrrec de les perruqueries Giramés i A
Contrapèl Estilistes. Després d’un bon
sopar, l’alcalde, la presidenta de la Fundació i la presidenta de la Delegació
d’Arbúcies van voler agrair l’assistència
a tots els presents i també van voler fer
esment a tots els voluntaris que any rere
any fan possible aquesta gran jornada
solidària. Finalment, la rifa de lots cedits
pels comerços i les empreses del municipi va tancar la 5a Festa de l’Oncolliga.

Promoció Econòmica

Intercanvi d’experiències d’eco- Dues premianomia social a Hernani
des al Concurs
de Receptes

El tinent d’alcalde, Jaume Salmeron, explicant les experiències en economia social a Arbúcies

El compromís de l’Ajuntament en el camp
de l’economia social i solidària ha anat
incrementant en els últims anys: la remunicipalització del Servei d’Atenció a les
Persones, que ara coordina la cooperativa Trafad, així com els convenis amb Som
Energia per la lluita contra la pobresa
energètica i amb Coop-57 per ajudar als
emprenedors. La voluntat del consistori

és conèixer més de fons aquest sector i
implementar nous projectes d’economia social i per això, es va participar en
un intercanvi d’experiències amb l’Ajuntament d’Hernani i el de Manlleu per
veure què estan fent altres institucions
en aquest món. La trobada va ser molt
positiva perquè se’n van extreure moltes
idees i maneres de treballar.

Nova junta a l’Associació de Catifaires

Joan Vela, Elisabet Tort i Laura Romaguera seran els nous president, secretària i tresorera, respectivament, de la
nova junta de l’Associació de Catifaires.
Una entitat que juntament amb la Fe-

deració de Catifaires de Catalunya han
viatjat fins a Malta per fer catifa i, recentment, a Montserrat amb motiu
dels 425 anys de la dedicació de la Basílica a Sta Maria.

Montserrat Masseguer, Erola Tort i Rosa Bayés

L’Oficina del Parc Natural del Montseny
va acollir l’acte de reconeixement a totes
les persones que van participar al Concurs de Receptes de la Biosfera i, entre
elles, hi havia quatre arbucienques. Un
certamen que té per objectiu mantenir
viva una part molt important de la nostra cultura, i de promoure alhora la producció i el consum sostenibles dels aliments locals. Es tracta d’un projecte de
receptes de cuina que identifiquin cada
reserva i la donin a conèixer a tota la
Comunitat Europea. De les quatre arbucienques participants, dues d’elles van
ser premiades. Montserrat Massaguer
per la seva sopa de bolets i Erola Tort
pel seu codonyat amb formatge fresc. La
sopa de bolets va guanyar en la categoria de primer plat i està elaborada amb
pollastre de criança pròpia, verdures de
l’hort i bolets recollits al Montseny. Pel
que fa al codonyat amb formatge fresc
va guanyar en la categoria de tapa i es
van utilitzar codonys de l’hort propi situat a la vall d’Arbúcies. El codony s’elabora al començament de la tardor, com
un dolç que es pot conservar al llarg de
l’hivern i de forma ecològica sense cap
tractament als arbres. El formatge fresc
també és elaborat casolanament a partir
de llet de vaca i el pa artesanalment amb
farines de Girona. Aquests plats es van
presentar en el marc de la Fira de Tardor
i Festa del Flabiol del 2016 en un acte
que va tenir lloc al Museu Etnològic del
Montseny, La Gabella.
9

La veu dels grups municipals

Ester Soms Pagespetit
Regidora d’ERC

Joaquim Bohils Cuberta
Regidor de CiU

Jaume Salmeron Font
Regidor d’Entesa

Un plat a taula

Impostos amunt

Un pressupost al servei de
les persones

Un cercle econòmic el formen tres factors relacionats entre ells: empresa,
família i comerç. L’empresa dona feina
a canvi dels ingressos familiars que permeten el comerç de proximitat.
La situació de moltes famílies catalanes
ha estat i és molt delicada. Arbúcies no
és una excepció i hi ha moltes famílies
que han passat una època realment
complicada. Els Serveis Socials, a part
de donar l’ajuda aquestes famílies,
també ajuden i són un factor de creixement econòmic municipal entre altres.
Des d’ERC creiem que un factor important perquè els arbuciencs/ques
puguem gaudir d’un creixement econòmic és la promoció econòmica. Defensem que la millor política de promoció
econòmica és un eix entre empreses i
famílies, i un bon pla de comerç. Un lloc
on les empreses poguessin oferir les seves ofertes laborals i on els arbuciencs/
ques puguin beneficiar-se d’aquestes
ofertes. I, sobretot, que els responsables les donin a conèixer d’una manera
clara i pública. No podem esperar que
les ofertes de feina surtin publicades al
poble veí i ens n’assabentem per les seves xarxes socials.
Exigim un pla de comerç, i un pla de turisme, ja que som a la Vall del Montseny
i n’hem de treure més profit. Ajudem a
fer d’Arbúcies un reclam turístic. Dotem
d’eines perquè la gent ens vingui a visitar. Donarem feina a les famílies i aconseguirem tancar el cercle.

Novembre del 2014, falten pocs mesos
per les eleccions municipals i l’equip
de govern decideix congelar els impostos. Quina ha estat, però, la tònica dels
sis anys de govern de l’Entesa (20112017)? Paguen els mateixos impostos
els ciutadans d’Arbúcies o els seus impostos s’han apujat d’acord amb els
seus sous? En temps de dificultats per
moltes famílies, quina actitud ha tingut
el govern municipal amb els impostos
municipals?
Des del 2011, la taxa de recollida d’escombraries ha augmentat. Si quan
Entesa va arribar a l’Ajuntament, els
arbuciencs pagàvem menys de 100 euros/any de taxa d’escombraries, ara en
paguem 137 euros/any. Un augment de
gairebé el 40 per cent. Tenim un servei
d’escombraries pitjor i paguem més.
L’IBI és un dels impostos més transversals. El paga tothom qui té una propietat, el pis on vivim, per exemple. En sis
any, ha passat d’un coeficient de 0.6237
a un de 0.7290, un augment del 15 per
cent, però que a la realitat és molt més.
Podríem parlar del que val comprar un
nínxol, de com s’ha pujat el preu de l’aigua o de moltes altres taxes i impostos
municipals. Tots han pujat en aquests
sis anys.
El nostre grup municipal ha votat en
contra tots els augments d’impostos,
augment que no s’han explicat ni justificat. Augments que han anat directament en contra de les famílies d’Arbúcies i que no han repercutit en un millor
servei pels nostres ciutadans.

L’elaboració d’un pressupost sempre és fruit
de la cooperació i el treball entre l’equip tècnic i el polític. Fruit de trobar l’encaix tècnic
a les prioritats i línies polítiques traçades
per l’equip de govern municipal. Fruit d’un
treball rigorós i en profunditat.
Hem aprovat un pressupost que consolida
serveis públics municipals que afavoreixen
la majoria social d’Arbúcies. Un pressupost
que consolida l’aposta per la biomassa com
a energia renovable i com a mitjà per generar feina, incrementa l’aportació municipal
al projecte de reutilització de llibres de text,
aporta 125.000 euros anuals a l’atenció de
persones grans a domicili, manté una aportació de 180.000 euros al Taller Ocupacional Montsoriu per la neteja i manteniment
de carrers, places, etc., inclou els projectes
de renovació de les piscines actuals - piscina
climatitzada i nova biblioteca, incorpora la
finalització de les obres de les Naus Ayats,
preveu les obres de la nova llar de jubilats,
dobla els recursos per a projectes de prevenció d’addiccions, promou un pla pilot de
salut pública, genera diferents accions per
la promoció econòmica al municipi amb
plans d’ocupació per seguir creant llocs de
treball, permet apujar els recursos dedicats
a combatre la pobresa energètica , i un llarg
reguitzell d’accions i actuacions al servei de
les persones.
I malauradament, tot això, s’ha aprovat en
la més absoluta soledat, amb el vot positiu
d’Entesa. CiU i ERC hi estan en contra. I
amb l’aportació a, mode d’epitafi, per part
d’algun grup municipal, afirmant, sense
vergonya, que tot aquest treball és un “recorta y pega”, textualment, cada any.
Ignorància? Mala fe? O senzillament l’excusa de qui no aporta res en positiu?
Cadascú hi trobarà la seva, de resposta
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L’entrevista

“M’agrada el vessant més humà de la medicina”

El Dr. Xavier Burcet va arribar a Arbúcies el 1988 i compagina fer de metge amb
les seves passions: la natura, la música i la literatura
Assegut a la terrassa de casa seva al Camp de
l’Oliver, el doctor Xavier Burcet aixeca el cap
del llibre i deixa vagar la vista fins a l’infinit on
el perfil de les Agudes s’emmarca en un cel
clar de primavera. Fa 29 anys que va arribar
a Arbúcies per convertir-se en el metge del
poble. I des de llavors s’ha ocupat de la salut
de molts arbuciencs i arbucienques amb la
mateixa dedicació i entrega que sempre ha
anat definint la seva trajectòria professional.
El paisatge no és nou. És un bon caminador i
es coneix tots els racons del contorn de la vall
del Montseny, però amb els anys cada racó
del poble li obre la memòria de moments
passats, records i confidències.
“Tenia 15 anys quan vaig decidir que volia ser
metge”, ens explica en Xavier. “Potser va influir conviure amb una iaia malalta i el fet que
un meu germà ja estudiava medicina i ara és
neuròleg. En tot cas, tenia clar des del principi que m’interessava més el vessant humà
de la medicina que el pròpiament científic.
M’agrada el contacte directe amb els pacients, poder conèixer el seu entorn, saber
què els preocupa i anar descobrint així els orígens de la seva malaltia. La gent t’acaba confiant detalls que mai havia explicat a ningú”.
Nascut a Vilanova i la Geltrú el 1956, el doctor Burcet va viure una infantesa feliç en una
casa gran, corrent i jugant entre horts i aviram. “Mai he oblidat aquells moments”, confessa. “Em passava tot el dia entre les plantes, fins que la mare em cridava per anar a
dinar”. Tot això també ha marcat la seva vida.
Des que va començar a exercir la medicina va
anar buscant el seu espai. Primer va treballar
a un geriàtric a Barcelona on solia visitar 100
malalts diaris. “Al final no trobava ni el metro”, ens diu. Llavors va exercir a Eivissa a l’inici dels anys vuitanta, un parell d’estius, convivint amb la plenitud del moviment hippy. “Hi
havia totes les nacionalitats representades. I
cada dia t’enfrontaves a situacions de mort,
sobredosis, accidents”.
Tot allò el va decidir a fer el MIR, però hi va
renunciar per anar-se’n a Bescanó a fer de
metge de poble. “Era un treball de 24 hores
al dia. Vaig fer de metge 30.500 hores seguides, perquè hi vaig estar 4 anys i mig. Veia
110 malalts cada dia. Però allò era la medicina autèntica, el que jo havia estat buscant”.
De Bescanó a Anglès, una mala experiència
que va durar sis mesos. I després, Arbúcies.
Va arribar-hi el 10 de març de 1988. “Era un

El doctor Xavier Burcet a casa seva

poble diferent, però m’hi vaig sentir molt bé
des del primer moment”. Llavors hi havia dos
metges, ell i en Quim Ribot. Tenien ja un dia
lliure a la setmana. “Me n’anava a comprar
peix o a caminar cap a Les Agudes”. I el 1991
es va crear l’Àrea Bàsica. I tot va anar canviant
molt ràpidament. “Era una vida més tranquil·la”, explica.

“Arbúcies era un poble diferent, però m’hi vaig sentir molt
bé des del primer moment”
“Volíem exercir una medicina familiar. Un
malalt a l’hospital està com segrestat”, comenta. “Aquí, en canvi, podíem fer medicina
rural, tractant al malalt en el seu ambient,
analitzant el seu entorn, promovent la prevenció. I acceptant els riscos que comporta
no tenir tots els mitjans per fer els diagnòstics. Veies un pacient dues vegades al dia si
feia falta, li feies un seguiment. I quan no ho
veies clar l’enviaves a Girona”.
Ara tot és diferent. El treball al CAP s’ha massificat pel creixement del poble, les retallades
de l’Administració, i també per l’exigència dels
usuaris. “Les decisions han de ser més ràpides. Moltes vegades amb 10 minuts no n’hi

ha prou per elaborar un diagnòstic. La malaltia no és una ciència exacta. Veus uns símptomes i has de decidir, però les reaccions no
són iguals en tots els malalts. Els immigrants,
per exemple, ho viuen tot d’una forma molt
diferent i no tenen la mateixa resistència al
dolor”. Al CAP d’Arbúcies hi ha quatre metges i un pediatre. “Tot ha canviat molt. Però
continuo pensant que una conversa distesa
et pot ajudar més que seguir el protocol per
fer un diagnòstic”. És l’experiència que ha
acumulat en les 122.000 hores que porta
treballades, segons calcula ell mateix.
Quan acaba la seva jornada, en Xavier Burcet
busca la pau interior en l’exercici de les seves
aficions. Als seus 61 anys, mira el futur amb
optimisme, pensant en desenvolupar els
projectes que encara té pendents en el món
de la literatura i de la música. “Moltes tardes m’assec aquí a llegir i a pensar”, em diu,
assenyalant una cadira col·locada sota un
frondós arbre de kiwis. Al seu hort hi ha de
tot i, especialment, moltes plantes aromàtiques medicinals dels països més exòtics.
“He escrit dos llibres i treballo en el tercer i
he compost ja sis discs. He tingut la sort de
poder viure moltes emocions i sentiments
especials gràcies a la meva professió. I això
m’ha portat a les reflexions que he reflectit
als meus llibres. I em resta molt per escriure
i compondre”.
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Arbúcies reviu un any més el Combat de 1714
Arbúcies va viure aquest l’1 i el 2 d’abril
les IV Jornades de Recreació Històrica
del Combat d’Arbúcies. Unes jornades
que commemoren un dels pocs fets
d’armes victoriosos que tingueren lloc
contra l’exèrcit borbònic durant la guerra de Successió a la nostra vila.
Les recreacions històriques van ser les

van poder assistir a aquesta representació al Museu Etnològic del Montseny,
La Gabella. La Teresa d’Arbúcies explica
com el seu marit i els seus fills han anat
al combat i ella els ha d’esperar a casa,
no pot fer res més. L’envaeix una barreja
de ràbia i d’angoixa, està farta de tanta
guerra, cansada de tirar endavant com
una mula tossuda. Durant la recreació,
la Teresa explica el paper anònim, però
no per això menys important, que van
tenir les dones d’Arbúcies durant la guerra de Successió.
També, com novetat en aquesta edició,
el diumenge al migdia es va repartir entre els assistents l’escudella del sometent feta pels escudellers de Castellterçol.
El Museu Etnològic del Montseny va
acollir la X Trobada d’Entitats de Cultura
i Patrimoni de la Selva amb conferències
i taules rodones sobre la guerra de Successió a la comarca de la Selva. A més,
12

protagonistes d’aquests dos dies, la més
important: el Combat d’Arbúcies que es
va reproduir al passeig de la Riera diumenge al migdia i que centenars de persones van poder presenciar. Però n’hi va
haver durant els dos dies, ja que dissabte a la tarda es va representar l’entrada
de tropes a la vila i diumenge a la tarda

va tenir lloc “Arbúcies vila cremada”.
Una recreació que explica com Arbúcies va ser cremada pels borbons com
a represàlia a la victòria dels miquelets
durant el Combat d’Arbúcies.
La Teresa d’Arbúcies, una de les novetats que s’estrenava enguany, va ser tot
un èxit, ja que centenars de persones

dissabte a la tarda també es va inaugurar l’exposició Fins aconseguir-ho! La
guerra de Successió a Catalunya.
El regidor de Cultura, Manel Serras, va
assenyalar: “És molt important recordar i
commemorar fets històrics com aquests
del combat perquè les generacions presents i futures sàpiguen quina és la història d’Arbúcies i puguin entendre d’on
venim”.
El 14 de gener de 1714, en el marc de
la guerra de Successió, la vall d’Arbúcies
fou l’escenari d’un dels pocs fets d’armes
victoriosos contra els exèrcits invasors,
el Combat d’Arbúcies, on el sometent

armat d’Arbúcies, amb l’ajuda del sometent de les poblacions veïnes, va derrotar
dos regiments de tropes borbòniques.
Els regiments valons, comandats pels
coronels Cano i Franclieu, en trànsit des
d’Hostalric a Vic, van arribar a Arbúcies
el 13 de gener de 1714 amb 800 homes
i 150 cavalls, i es van produir diferents
vexacions per part de les tropes borbòniques a la població civil. La gent d’Arbúcies va organitzar el sometent, i avisà el
sometent de poblacions veïnes (Espinelves, Sant Hilari, Viladrau...) per fer front
l’enemic.
Així l’endemà, el 14 de gener de 1714,

a les 8 del matí poc després de sortir de
la vila d’Arbúcies en direcció cap a Vic, i
passades les penyes de Grau Sala (molt
a prop de l’actual Molí de les Pipes), començà l’enfrontament. Després de 6 hores de combat el sometent va derrotar
els regiments valons. Només s’escaparen a Hostalric prop de 200 soldats.
L’exèrcit borbònic no va perdonar aquesta derrota i l’1 d’abril de 1714 una força
de prop de 5.000 homes es va dirigir a
Arbúcies per saquejar-la i cremar-la. La
tradició oral ens ha portat als nostres
dies la frase: “Arbúcies, gent d’astúcies,
matavalons”.
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El Cor Lutiana guanya el 3r premi del prestigiós
Certamen Coral d’Ejea de los Caballeros, a l’Aragó

El Cor Lutiana durant l’actuació al certamen coral d’Ejea de los Caballeros

El Cor de Veus Blanques Lutiana, d’Arbúcies, es va endur el tercer premi del
prestigiós XLVI Certamen Coral d’Ejea de
los Caballeros, en la categoria d’adults.
El guardó està dotat amb 1.000 euros.
El cor, dirigit per Sílvia Brugués i Quim
Riumalló, va aconseguir el premi amb
una acurada interpretació de Balada
del bes, de Narcís Bonet, Salve Regina,
de Miklós Kocsár, l’aragonesa Navidad

en Aragón, de Dante Andreo, i Llega su
voz, d’Antonio Salanova, l’obra que havien d’interpretar obligatòriament tots
els cors a concurs. A la competició, d’un
altíssim nivell, la formació arbucienca va
aconseguir quedar en tercera posició,
darrere de dos cors de grans ciutats,
com són el Joven Coro de la Orquesta
Ciudad de Granada i el Coro Ángel Barja
de Lleó.

Albert Mañé, del grup H6 Teatre d’Arbúcies, es va endur el premi a millor director
al Concurs de Teatre Amateur Rafael Anglada, de Santa Coloma de Farners. L’obra
que hi va representar la companyia va
ser Art amb els actors Raúl Martínez, Pep
Riumalló i Alfons del Río.
A banda de la nominació a la categoria de millor direcció, el grup de teatre
d’Arbúcies també va estar nominat a la
categoria de millor actor, a millor actor
secundari i, el més important, a millor
obra. En aquest sentit, Raúl Martínez ha
assenyalat: “Estem molt contents que en
la nostra primera participació en el concurs haguem recollit tantes nominacions”
i ha afegit que “especialment contents
pel premi a la millor direcció per l’Albert,
un home de teatre de tota la vida i que
amb la seva experiència ens ha fet créixer
com actors i a gaudir molt de l’actuació”.
L’any 1990 es va crear el Concurs de Teatre Amateur Rafael Anglada en honor
a l’artista de Santa Coloma de Farners.

Mañé d’H6 Teatre, premi a millor
director al concurs Rafael Anglada
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No és la primera vegada que el Cor Lutiana participa amb èxit en un certamen
coral. El juliol de 2015 es va endur el tercer premi de la Competició de Veus Femenines del 33è Festival Internacional
de Música de Cantonigròs. Aquell mateix any, el grup, format per una vintena
de cantaires d’Arbúcies, Sant Hilari i Sant
Celoni, també va quedar semifinalista al
programa “Oh Happy Day”, de TV3.

Albert Mañé acompanyat dels integrants d’Alfons del Rió, Josep Riumalló i Raúl Martínez

L’Agrupació Teatral La Clau el va reprendre l’any 2000. L’Auditori Municipal de

Foto: H6 teatre

Santa Coloma ha acollit aquest concurs
per segon any consecutiu.

Joan Martí, Aina Martí i Jana Ferrer,
guanyadors dels premis de poesia

Els guardonats amb l’alcalde, el regidor de Cultura, el director del Museu i la directora de la biblioteca

El teatre El Centre d’Arbúcies va acollir la 22a edició dels premis de Poesia
Ametista que enguany ha guardonat
En Joan Martí en la categoria d’adults,
l’Aina Martí en la categoria juvenil i la
Jana Ferrer en la categoria infantil. L’acte d’entrega dels premis va començar
després d’un recital de cançó popular a
càrrec de Quim Xena i Rosa d’Osor.
En acabar, el regidor de Cultura, Manel
Serras, va donar pas a l’entrega dels
premis de Poesia Ametista. Tot seguit,
es van anar presentant els tres treballs
guardonats en cada categoria. A la infantil, la Carla Gràcia es va endur el
tercer premi; l’Iria Batallé, el segon i la
Jana Ferrer, el primer premi de la categoria. Pel que fa a la categoria juvenil,
l’Adrià Sunet va aconseguir la segona
plaça i l’Aina Martí va obtenir el primer
guardó de la categoria. El tercer premi
va quedar desert. Finalment, pel que fa
a la categoria d’adults, l’Alicia Tello va
endur-se el tercer premi, en Joan Illa, la
segona plaça i en Joan Martí va aconseguir el primer premi.
El Concurs de Poesia Ametista estan
organitzats per l’Ajuntament d’Arbúcies, la Biblioteca Municipal, el Museu
Etnològic del Montseny i el Consell Municipal de Cultura.

Arriba el cicle El documental del mes

Aquesta primavera, la Regidoria de
Cultura i el Museu Etnològic del Montseny han posat en marxa el cicle El
documental del mes, una sèrie de
projeccions que van començar el mes
de març amb motiu de la Setmana de
l’Activitat Física i l’Esport, amb el do-

cumental Pura Vida, i que s’allargaran
fins al mes de desembre. Al mes d’abril
amb motiu del Dia Internacional de la
Dansa, es va projectar Five days to
dance, i, al mes de maig pel Dia Internacional dels Museus es va poder
veure Art and craft, un documental

sobre el falsificador més important
de la història dels Estats Units. El 8 de
juny es projectarà Com canviar el món,
durant la Setmana del Medi Ambient i
al juliol,el documental Teoria sueca de
l’amor. Tots els documentals es projecten en versió original substitulada.
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Una plaça de la Vila molt concorreguda per la diada de Sant Jordi

Parada de roses del Club Patí Arbúcies

Arbuciencs i arbucienques passejant per les parades de llibres i roses

La diada de Sant Jordi a Arbúcies va
omplir la plaça de la Vila de parades,
activitats i molts arbuciencs i arbucienques que van poder passejar per les pa-

rades de llibres i roses que van muntar
les llibereries, així com també algunes
entitats i els centres educatius del municipi. A més, aquest any, l’Associació

3a cantada de caramelles
El diumenge de Pasqua, com ja és tradició
des de fa tres anys, un grup d’una trentena de cantaires van sortir a cantar caramelles pels carrers del centre del poble: la
16

zona del mercat, la plaça dels Bosquerols,
el carrer Major, el carrer Camprodon i la
plaça de la Vila. Aquest grup d’arbuciencs
fa tres anys que van decidir reempendre

de Geganters i Grallers va organitzar un
taller de gegants, capgrossos i gralles
per animar la gent del poble a entrar a
formar part de la colla gegantera.

la tradicional cantada de caramelles del
diumenge de Pasqua, durant la cantada
es recollien ous o diners per després fer
un àpat. Antigament, les caramelles eren
cançons populars típiques de la Catalunya Vella i del nord de la Nova, que es
cantaven per celebrar la bona nova de la
resurrecció de Jesús.

Els Clubs de lectura de la Biblioteca consoliden el seu èxit
Compartir sensacions, idees, gustos i
opinions que la lectura d’un llibre ens ha
deixat és, sens dubte, un dels al·licients
que més atrauen els participants de tot
club de lectura. Gràcies als clubs, la socialització de la lectura és una realitat.
Aquests s’han convertit en lloc de trobada de persones que no necessàriament
són lectors voraços ni grans coneixedors
de literatura; sovint el que volen és passar una bona estona llegint un llibre nou,
descobrint autors desconeguts o opinant
sobre un tema o un personatge que els ha
cridat l’atenció o que els ha fet pensar en
ells mateixos.
Actualment, la Biblioteca d’Arbúcies organitza, de manera directa, cinc clubs de
lectura –tres d’infantils, un de juvenil i un
d’adults–, i proporciona lots de llibres a
dos més –el de la Llar dels Jubilats i el del
CPNL.
Si bé el club per a adults ja fa anys que
està consolidat a Arbúcies, sí que són una
novetat els destinats al públic infantil i juvenil. Després d’una prova pilot que gaudí
de molt bona acollida el 2015, la Biblioteca decidí incloure els clubs de lectura infantils en la seva programació anual d’activitats. Des de llavors, un total de 67 nens

Un total de 12 biblioteques gironines
han estat seleccionades enguany per
convocar el I Concurs de conte per a
nens i joves amb el suport del Servei de
Biblioteques de la Diputació de Girona.
La Biblioteca d’Arbúcies ha estat una
d’elles i, sumant-se als actes de la setmana cultural de Sant Jordi, el 20 d’abril
es van lliurar els premis als guanyadors.
El lema del concurs era “Un conte esbojarrat” i calia que els aspirants escrivissin un conte propi, basat en un relat
clàssic i en capgiressin algun aspecte.
Cal destacar que, en la seva primera
edició, el concurs ha gaudit d’un gran
èxit de participació a Arbúcies. Un total
de 71 contes, distribuïts en 4 categories
segons l’edat dels autors, es disputaven
dos lots de llibres –per categoria– valorats en 75 euros i un diploma de participació. Els guanyadors van ser Pau
Badia, Edmon Montsant, Ruth Sanfeliu,
Laura Moreno, Ivet Estrach, Eva Ortúzar
i Anna Ferrer.

Participants d’un dels clubs intantils

i nenes de 8 a 14 anys han llegit sis llibres
cada any i han participat en les trobades
en què es comenten diferents aspectes
del llibre i es fan jocs o manualitats relacionades amb la lectura. Més enllà de les
xifres, des de la biblioteca es valora molt
positivament la tasca de dinamització
lectora, entesa aquesta com una activitat
lúdica, plena d’oportunitats per aprendre
de nosaltres mateixos i del món que ens
envolta. Com a mostra d’una d’aquestes activitats, destaquem la creació d’un
booktrailer, un petit vídeo fet pels nens

i nenes, basat en un dels llibres que van
llegir i que es pot veure a Youtube.
Pel que fa al club destinat a adults, cal dir
que, any rere any, es complementa amb
activitats paral·leles a la lectura: visites
d’autors, sortides al teatre per veure-hi
obres llegides prèviament, etc.
La consolidació de l’èxit d’una activitat lectora és sempre motiu de celebració. Però
també cal fer un exercici crític i una crida
per animar la participació de nous membres dels clubs. La lectura és una activitat
molt més gratificant si es gaudeix en grup.

S’entreguen els premis del I Concurs de literatura infantil i juvenil

Guanyadors del I Concurs de literatura infantil i juvenil
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Cultura

L’estrena a Arbúcies de l’òpera
Jordi i el Leviatà tanca l’Arbsons

Un fragment de l’òpera en què cantaven els alumnes de l’Escola de Música

El dissabte 13 de maig va arribar el punt
culminant d’aquesta edició del cicle
musical Arbsons amb l’estrena absoluta de l’òpera Jordi i el Leviatà. Una obra

El diumenge 7 de maig, l’Orquestra
Jove de la Selva va oferir un concert
vermut als jardins de l’Hotel Montsoliu. Una actuació que va omplir de
gom a gom la terrassa d’aquesta establiment en un matí en què el sol i la
temperatura van ser de primavera. El
concert va anar a càrrec dels alumnes
més grans de les seccions de corda i
vents de l’OJS, el va dirigir l’Antoni Miralpeix i en Marc Soler com a cap de
corda. El repertori, a la primera part,
va ser d’una selecció instrumental de
temes mítics del jazz rock i bandes sonores. A la segona part van interpretar
diversos temes seguint el fil de grans
cantants de soul femenines com Natalie Cole, Amy Winehouse, Alicia Keys,
Nora Jones i èxits recents de funk de
Bruno Mars. Es va tractar, per tant,
d’un repertori d’una gran vigència a
l’actualitat, amb el denominador comú
de la qualitat i el contagi de passió i
emocions musicals.
18

del compositor Antonio Fajardo que va
comptar amb la participació dels alumnes de la coral infantil Clau de Sol de l’Escola de Música Mestre Lluís Torres d’Ar-

búcies i de l’actor local Jordi Ferragut en
el paper del pare.
El teatre El Centre, que va acollir l’estrena
d’aquesta òpera, va penjar el cartell d’entrades exhaurides dies abans de l’esdeveniment.
L’òpera, una adaptació lliure de la llegenda de Sant Jordi i del tractat filosòfic del
Leviatà, de Thomas Hobbes, va comptar
amb la participació de set cantants lírics,
entre els quals: un baix (Sant Jordi), que
va interpretar el mateix Antonio Fajardo; una soprano (princesa Cleodolinda),
Maria Casado, i una altra soprano (sacerdotessa Agarta), Ulrike Haller i quatre
personatges amb papers més secundaris.
A més d’un conjunt instrumental de cambra (un pianista, un organista i un clarinetista) que va posar la música d’aquesta
òpera per a tots els públics que critica la
utilització del poder per crear una massa
social obedient i atemorida.
Jordi i el Leviatà proposa que una altra
manera de concebre la política és possible i ho fa amb el relat d’una història
entre un pare i un fill la diada de Sant Jordi. Una acció que transcorrerà entre dos
móns paral·lels que es mantindran al llarg
de tota l’òpera: per un costat, una diada
de Sant Jordi a la Barcelona contemporània i, per l’altre, el món mític dels contes
de fades.

Concert vermut amb l’Orquestra
Jove de la Selva

Festes

Molt bona assistència de públic
al 6è Mercat de la Flor de Joanet
La sisena edició del Mercat de la Flor
de Joanet, que es va celebrar l’últim
diumenge d’abril, va ser tot un èxit
d’assistència. Els veïns del mateix nucli, més els d’Arbúcies i Sant Hilari van
omplir els carrers de Joanet, que du-

Visitants i paradistes al Mercat de la Flor

rant tot el dia va estar engalanat amb
les parades de flors ornamentals, plantes, bonsais, cactus, maduixers, arbres
fruiters i de jardí.
Enguany, com a novetat i aprofitant
que a Joanet es cultiven maduixes, els

Dos dels participants del concurs de pintura ràpida

Joanet celebra la Festa del Roser
Com cada any, el segon diumenge de
maig, Joanet va celebrar la Festa del
Roser. Els actes van començar a les 9

visitants es van poder endur un bonic
record del mercat en forma de test
amb un maduixer plantat. A més, a la
tarda, l’exalcalde pedani d’aquest nucli
agregat d’Arbúcies, Lluís Bové, va oferir una xerrada sobre plantes.
I, al matí, i com cada any, es va celebrar el concurs de pintura ràpida en
què els participants van estar pintant
alguns dels aspectes o elements més
destacats o distingits de Joanet i del
seu mercat.

del matí amb la celebració de la missa a
l’eslgésia de Sant Mateu. A la tarda, les
activitats van continuar amb l’especta-

cle infantil de la companyia Els atrapasomnis, que va aplegar una cinquantena de persones davant del local social
de Joanet. I, per acabar la celebració,
havaneres amb el grup Terral i, a la mitja part, els assistents van poder gaudir
d’un bon rom cremat.
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Activitat Física i Esports

Arbúcies celebra la Setmana de l’Activitat Física

Les activitats culminen amb una caminada amb més de 260 participants

Comparsa de Riells i Viabrea que es va fer amb el primer premi del concurs d’Arbúcies

El divendres 7 d’abril Arbúcies va celebrar
el Dia Mundial de l’Activitat Física amb una
caminada i esmorzar saludable en què van
participar més de 260 persones de diferent
àmbits: Escola Dr. Carulla, Escola Vedruna,

Institut Montsoriu, TOM, personal sanitari
del Centre d’Atenció Primària, els grups de
PAFES, integrants de la Llar de Jubilats i de
la Residència i Casa de Repòs Germanes
Hospitalàries de la Santa Creu.

Comparsa de Riells i Viabrea que es va fer amb el primer premi del concurs d’Arbúcies
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La caminada va començar a davant del CAP
i al llarg del recorregut es van anar incorporant els diferents grups fins a arribar al
poliesportiu de Can Delfí, on es va agafar el
passeig de la Riera, passant pel Prat Rodó,

Alumnes de 5è durant la cursa d’orientació

la urbanització de Can Pons i baixant pel
costat del pavelló fins a arribar altra vegada
al poliesportiu de Can Delfí on alguns dels
membres de la casa de repòs van fer una
xerrada sobre l’activitat física que es fa a la
residència. Finalment, l’activitat va acabar
amb un esmorzar saludable (fruita, entrepans i fruits secs) per a tots els assistents.
No obstant això, la Setmana de l’Activitat

Alumnes de P4 en una classe d’hoquei

Física va començar el 28 de març i es va
allargar fins al dijous 6 d’abril. Dues setmanes en què els centres educatius de la
vila van poder gaudir de diferents activitats
organitzades des de la Regidoria d’Activitat
Física i Esport.
Per exemple, els alumnes de 1r a 4t d’ESO
i de 1r de batxillerat van poder fer un tast
d’activitats com ara aerobox, spinning,

corfbol, tennis o pàdel. Per la seva banda,
els alumnes de les escoles Vedruna i Dr.
Carulla van fer activitats molt diverses, segons les edats dels nens i les nenes, però
algunes d’elles van ser activitats rítimiques,
judo, dansa, hoquei, tennis i els de 5è enguany van realitzar una cursa d’orientació
pels voltants de la zona esportiva de Can
Pons.

Els alumnes del Jardinet en una classe de ritmes
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Activitat Física i Educació
Pere Moré Pineda va obtenir la 16a
plaça de la final de les Olimpíades de
Geologia que es van celebrar a Béjar
(Salamanca) l’1 d’abril i que van comptar amb la participació de diferents estudiants de batxillerat de l’Estat espan
yol. Per arribar a aquesta final, Moré
va superar amb èxit la prova que es va
celebrar a Catalunya, concretament a
Girona, que va tenir lloc el passat 3 de
febrer. Eren les 8a Olimpíades de Catalunya. En aquest prova l’estudiant de
batxillerat de l’IES Montsoriu va ser el
3r classificat, cosa que li va donar pas a
participar a la final espanyola que es va
celebrar a Béjar. Unes olimpiades organitzades per l’Asociacion Española para
la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra
(AEPECT) amb la col·laboració de l’Ilustre Colegio Oficial de Geólogos(ICOG) i
la Sociedad Geológica de España (SGE).
En aquest cas, Moré va competir contra
84 estudiants més d’arreu de l’Estat espanyol i va aconseguir la 16a posició de
la competició.

Pere Moré participa a la final de les
Olimpíades de Geologia de Béjar

Comença el
cicle Créixer en
família

Èxit de la Marxa de la Primavera

El divendres 12 de maig va començar a
Arbúcies el programa formatiu Créixer
en Família 12 -16 anys adreçat als pares
i mares interessats a conèixer aspectes
que puguin influir de forma positiva
en la cura, l’educació i el desenvolupament dels fills i filles, convidant-los a
reflexionar i a compartir les seves experiències amb altres famílies. Es tracta
d’un programa de suport a la parentalitat positiva creat pel Departament de
Treball, Afers Socials i Família i que té
com a objectiu principal orientar, reforçar i donar eines als pares i les mares en l’educació dels seus fills i filles.
Consta de 6 sessions de dues hores al
voltant de temàtiques i conceptes com
ara l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, les
estratègies educatives, la resolució de
conflictes, les responsabilitats en l’àmbit domèstic, el lleure i l’entorn, el paper educatiu de l’escola i d’altres que
pugin interessar als participants.
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Pere Moré Pineda amb altres participants de la competició

Un any més, més de 400 persones han
participat a la 38a edició de la Marxa de
la Primavera que organitza la Regidoria
d’Activitat Física i Esports. Arbuciencs i
arbucienques, però també gent vinguda
d’altres municipis, han volgut participar

en una cursa que ja ha esdevingut una
cita ineludible del calendari de marxes
populars. Com cada any, la Marxa ha
transcorregut, al llarg de 15 quilòmetres,
per alguns dels indrets naturals més emblemàtics dels boscos d’Arbúcies.

Educació
El dibuix de l’Aina Castañé de 5è de l’Escola Carulla ha guanyat el primer premi del
concurs de dibuix per la portada del llibret
d’Enramades que ha organitzat el Ple dels
Infants en col·laboració amb la Regidoria de
Participació Ciutadana i la Regidoria de Festes. Els altres dos guanyadors de la categoria de 5è i 6è han estat Martina Xian Porcel
i Lucca Varela, de l’Escola Vedruna. Pel que
fa als participants de 3r i 4t, Anna Torrella ha
estat la primera classificada i Berta Santafé i
Èlia Boix la segona i tercera, respectivament.
I Ona Carbonell ha guanyat el primer premi
de la categoria de 1r i 2n i Arlet Almendros i
Jília Garcia, el segon i tercer premi. Els guanyadors de cada categoria podran gaudir d’un
val regal de 50 euros per gastar en material
escolar als establiments Estanc, Exmar i Jeimar. A més, els 9 guardonats apareixeran al
llibret d’Enramades, el primer classificat a la
portada i la resta a l’interior. A banda d’aquest
primer concurs de dibuix, el Ple dels Infants
ha realitzat altres activitats. Amb motiu del
Dia Internacional del Teatre es van organitzar tallers de teatre a les dues escoles; per
la Setmana de l’Activitat Física, els alumnes
de 5è i 6è van poder realitzar les activitats al
poliesportiu de Can Pons de forma conjunta,
una petició que feia mesos que reclamaven.
I, finalment, al mes de maig, va tenir lloc el
teatre en anglès. Una activitat que ja és el
tercer any que es realitza, que finança el Ple
dels Infants i que va dirigida a tots els alumnes de cicle inicial.

El Ple Infantil organitza el 1r concurs
de dibuix pel llibret d’Enramades

Taller de teatre a l’escola Vedruna amb els alumnes de 5è

Sessió de teatre en anglès al teatre El Centre amb els alumnes de 3r i 4t

Dos alumnes de
l’IES guanyen un
concurs de vinils
Els alumnes de 3r d’electromecànica
de l’IES Montsoriu Dani Ruz i Hamza
Marouan van ser el guanyadors del IV
Concurs d’aplicació de vinils celebrat al
pavelló firal de Lleida. En aquest concurs
els alumnes disposaven de cinc hores
per col·locar vinil en un vehicle amb el
màxim rigor tècnic. Cal destacar el gran
nivell d’habilitat de tots els instituts
participants i aquest fet va dificultar la
decisió final del jurat. L’empresa italiana
APA obsequiarà als guanyadors amb dos
dies de formació en la mateixa empresa
i amb totes les despeses incloses.

Dani Ruz i Hamza Marouan són estudiants de tercer d’Electromecànica
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