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Els 30 anys d’El Jardinet

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Celebració dels 30 anys de la llar d’infants
El Jardinet
Prop de 200 persones es van aplegar al pavelló de Can Delfí
per celebrar els 30è aniversari de la llar d’infants municipal
El jardinet.
Les mestres actuals i les que han passat aquests anys pel
Jardinet, els pares i mares que van fer possible que la llar
d’infants fos una realitat el 1985, com també alumnes i exalumnes que no es van voler perdre una data tan senyalada
com aquesta.
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L’acte va començar amb el dinar i va seguir amb la presentació del pastís dels 30 anys, elaborat per a la pastisseria Piconaire, i l’entrega del llibre d’El Jardinet per
als assistents. Després, va ser el torn de les actuacions.
Primer ho van fer dos exalumnes de la llar, l’Anna Pacheco i l’Ernest Vidal, que van interpretar alguns temes
musicals i, per acabar, l’Àngel Daban va entretentir a
tota la canalla que hi havia a la festa de celebració.
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El llibre dels 30 anys d’El Jardinet
Els darrers mesos, un grup de persones vinculades al món de l’educació,
ja sigui com a mestres, com a pares
o com a gestors, hem volgut preservar la història de la llar en un llibre
que ja està a l’abast de tothom.
L’objectiu principal del treball és
posar en valor els serveis públics
i, en concret, els serveis educatius
públics. La llar d’infants municipal El
Jardinet esdevé el curs 2014-2015,
l’únic servei municipal ininterromput
durant 30 anys. I aquesta efemèride
és motiu de commemoració i d’orgull
com a poble.
El Jardinet va néixer com un projecte de base. Un projecte nascut
de la voluntat d’un grup de mares
i pares que s’acabà convertint en
un servei públic municipal. La seva
història és singular, com també ho
és la seva organització interna dels
primers anys. Una organització assembleària amb un fort compromís
per part de les famílies.
Les diferents etapes i contextos, so-

cials i polítics locals han mantingut,
malgrat els canvis que s’han anat
succeint, l’esperit inicial del projecte. La nostra llar d’infants ha mantingut intactes els valors que la van
veure néixer: una escola catalana,
laica, participativa, inclusiva. Valors
que cal posar de relleu, ara més que
mai, ara que vivim en un context de
crisi econòmica i social sense precedents; ara més que mai, cal seguir
apostant per uns valors que, en una
etapa inicial de formació, ajuden
a educar ciutadans compromesos
amb el poble i amb la societat on els
ha tocat viure.
Avui, en ple segle XXI, som molts els
que apostem per una educació pública de qualitat, i més en una etapa
la de 0 a 3 anys que està constantment en risc per part de determinats
poders públics. Aquesta franja clau
de l’educació dels nostres infants,
cal defensar-la i reivindicar-la com
a imprescindible en el conjunt del
sistema educatiu del nostre país.

Aquest 30è aniversari de la llar demostra que les llars d’infants són
més necessàries que mai. És moment de refermar el compromís municipal amb aquest servei i la seva
utilitat comunitària.
És necessari un reconeixement públic a mestres, pares i mares, regidors i tots els sectors que han contribuït a fer-ne un referent educatiu
de primer ordre.
Si volem una societat cohesionada,
crítica, en constant progrés i dotada
de valors d’humanitat i cooperació,
cal continuar endavant amb serveis
com la llar d’infants municipal. Volem una societat on les persones
aprenguin a pensar i no a obeir;
i això comença des de baix, això
comença a la fase inicial, això comença a El Jardinet.
Felicitats a tots i continuem treballant.
Jaume Salmeron i Font
Regidor d’Educació
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Se substituiran els contenidors d’escombraries
L’Ajuntament ha signat recentment el
conveni amb l’empresa, Alumm, que
s’encarregarà del servei de recollida
d’escombraries a partir d’ara a Arbúcies, Alum. Aquest nou conveni firmat
pel Consistori permetrà millores en
el servei d’escombraries, no només
pel que fa als restauradors i comerciants, sinó també als particulars.
Dins les noves mesures que
s’emprendran, hi ha el soterrament
dels contenidors del carrer Camprodon, els del carrer Sant Jaume i els
de la placeta de Can Reus. I,també,
es faran tancats de fusta de castanyer en diferents llocs, com ara la Corbadora i a la placeta de Can Ferragut, on hi ha col·locats el conjunt de
contenidors: orgànica, rebuig, cartró,
plàstic i vidre amb l’objectiu de millorar-ne la imatge.
També dins dels nous serveis que
ofereix l’empresa gestora, hi ha la
millora de la recollida del reciclatge
com el plàstic, el vidre i el cartró dels
bars, botigues i restaurants. Abans,
Les obres de la banda dreta del carrer Camprodon ja fa uns dies que es
van acabar. Ara, el carrer disposa
d’una nova vorera, feta amb lloses,
i de 2,10 metres d’amplada que millora considerablement la circulació
de vianants, ja que els fanals i, posteriorment, l’arbrat, se situaran fora
de la vorera per no dificultar el pas
de les persones. A més, les obres en
aquest costat de carrer també han
inclòs el soterrament dels contenidors i, per tant, s’han substituït els
tradicionals que hi havia a la banda
esquerra i s’han traslladat a la part
dreta per tal de tenir una imatge més
neta i millorada de la via principal del
municipi. El soterrament dels contenidors no s’havia de dur a terme,
en un principi, pel cost elevat que
suposava, 50.000 euros, però finalment l’Ajuntament ha aconseguit que
l’empresa encarregada de les obres
n’assumeixi el cost.
Un cop acabades aquestes obres,
van començar les de l’altra banda del
carrer i està previst que per les Catifes, a finals de maig, la reurbanització d’aquest tram del Camprodon ja
estigui acabada.
Pel que fa a l’aparcament, el com-
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Illa de contenidors a la placeta de Can Ferragut

només es passava a recollir el cartró
un cop per setmana i ara es farà dues
vegades i s’incorpora la recollida del
plàstic i el vidre als establiments un
dia a la setmana.
Per altra banda, l’Ajuntament engegarà campanyes a les escoles i per
a la ciutadania per fomentar el reciclatge. Aquesta i la resta de mesu-

res van encaminades a què la gent
es conscienciï de la importància de
reciclar per tal de poder reduir els residus que es porten a l’abocador.
El nou conveni amb l’empresa Alum
substitueix a Nora, l’empresa del
Consell Comarcal de la Selva que
fins ara s’ocupava de la recollida
d’escombraries a la vila.

Finalitzen les obres de la part dreta del carrer
Camprodon i la segona fase avança a bon ritme

Estat actual de les obres del carrer Camprodon

promís de l’equip de govern és que,
una vegada hagin finalitzat les obres
de tot el carrer, es parlarà amb els

veïns, comerciants i restauradors del
carrer per decidir com s’estructurarà
l’aparcament.
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L’Ajuntament s’acull al programa Treballs als barris
L’objectiu del projecte és ajudar a la reinserció i ocupació laboral dels ciutadans

Participants a un curs de formació organitzat per la regidoria d’Indústria i Treball

L’Ajuntament s’ha acollit a la convocatòria del programa de suport als territoris
amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, conegut com a projecte
Treball als barris 2014.
Un dels programes d’aquest projecte és
el Servei d’inserció, orientació i formació
laboral adreçat a persones en situació d’atur, l’objectiu del qual és millorar
l’ocupació al municipi, principalment
en aquells col·lectius amb dificultats
d’inserció laboral. S’ofereixen serveis
d’orientació en la realització de currículums, en la recerca de feina i, sobretot,
L’atur a Arbúcies s’ha reduït en 114
persones, un 22 per cent, entre el
2012 i el març d’aquest any. Així
doncs, s’ha passat dels 527 aturats
registrats al 2012 als 413 que s’han
comptabilitzat aquest mes de març,
segons l’informe fet per l’Observatori
d’Empresa i Ocupació.
La xifra de persones aturades ha
baixat en els últims mesos, ja que
al desembre del 2014 l’atur registrat
era de 452 persones, al febrer del
2015 va ser de 431 i, un mes després, la dada ha caigut fins els 413
aturats. En aquest sentit, l’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga, s’ha mostrat satisfet per la davallada del nombre d’aturats, malgrat tot, ha recordat
que encara queda camí per fer i que
encara “són moltes” les persones
que es troben sense feina. Garriga ha destacat la tasca feta des de
l’Oficina de Promoció Econòmica,
dins la Regidoria d’Indústria i Treball

en l’àmbit formatiu. En aquest sentit,
s’estan preparant diferents cursos formatiyus, que es duran a terme de maig
a desembre, tals com: l’atenció a les
persones al domicili, l’emprenedoria,
l’alfabetització digital i la manipulació
d’aliments, entre altres.
Una segona línia d’actuació del projecte és el programa d’experiència laboral, que consisteix en crear, promoure
i desenvolupar actuacions en diferents
àmbits ocupacionals d’acció del Pla de
Barris. En el cas d’Arbúcies, els àmbits
de treball on es porten a terme aquestes

actuacions són: ‘El centre es posa bonic’
(tast en diferents professions vinculades
amb el manteniment bàsic: electricitat,
construcció, jardineria, manteniment...).
Un projecte que ha possibilitat la contractació de sis joves en situació d’atur i
amb dificultats d’inserció laboral i un oficial de jardineria que exerceix de coordinador d’aquest equip.
I el segon àmbit es diu ‘Apropem-nos
als ciutadans’, que ha permès contractar cinc dones per fer suport en serveis
administratius i de consergeria.
Aquests programes es van iniciar al febrer i finalitzaran a l’agost; totes les persones contractades en aquests projectes
estaven inscrites al Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC).
Paral·lelament a aquest projecte, la regidoria d’Indústria i Treball va organitzar
el curs Eines de Recerca de Feina i Emprenedoria, que anava dirigit a persones
desocupades i consistia a orientar als
participants a preparar el material que
cal per a la recerca de feina: currículums, cartes de presentació, preparació
per a entrevistes de feina, aprendre a
consultar portals d’Internet, conèixer els
tràmits necessaris per obrir una empresa, alimentar una actitud positiva: imatge
personal, habilitats, pors, entre d’altres.

Baixa un 22 per cent l’atur registrat a
Arbúcies entre els anys 2012 i 2015

L’Oficina de Promoció Econòmica de Can Delfí

per donar el màxim de facilitats i tots
els recursos necessaris per ajudar
als arbuciencs a trobar una feina,
com ara els diferents cursos de formació per a persones a l’atur que es
realitzen a Can Delfí.

Entre els anys 2008 i 2012 el nombre d’aturats a Arbúcies va créixer
considerablement a causa de la crisi econòmica i va passar d’haver-hi
173 desocupats al 2008 als 527 que
es van registrar el 2012.
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Concert juvenil, nova proposta del Ple dels infants

Els aparcaments de patinets instal·lats tal i com van demanar els regidors infantils
El Ple dels infants ha aprovat tres noves
propostes per dur a terme entre aquest
curs i el que ve. La més immediata
serà el concert juvenil per Enramades
i, també, la de fer les últimes classes
d’Educació Física del mes de juny a les
piscines municipals. Per altra banda, els
pàrquings per a patinets i bicicletes que
van demanar els regidors infantils ja estan col·locats a totes dues escoles.
La segona sessió ordinària del Ple infantil va aprovar amb 9 vots a favor i 3
en contra l’organització d’un concert juvenil dins els actes de les Enramades
d’enguany, que tindrà lloc el diumenge
al migdia a Can Cassó. La proposta,
però, que va comptar amb l’aprovació
per unanimitat va ser la de fer natació
a les piscines municipals al mes de
juny durant la classe d’Educació Física. El regidor encarregat d’exposar la
iniciativa va argumentar que es podrien
obrir abans les piscines i, així, poderho aprofitar i fer classes de natació les
dues setmanes de jornada intensiva a
les escoles.

Campanya per
sensibilitzar els
propietaris de gossos

Els pàrquings de patinets i bicicletes davant de les dues escoles

El tercer punt de l’ordre del dia, organitzar una lligueta entre l’escola Dr.
Carulla i Vedruna durant la Setmana
de l’Activitat Física i l’Esport del curs
2015-2016, va ser el més debatut entre
els regidors infantils i el públic, els alumnes de 6è d’ambdós centres. Finalment,
es va aprovar amb 9 vots a favor i 3 en
contra.

Ja són cinc les propostes que ha aprovat el Ple infantil des que es va posar
en marxa el passat mes d’octubre. Els
aparcaments per a patinets i bicicletes
ja estan instal·lats des del mes de març
i, aquest maig els alumnes de 1r a 6è
dels dos centres aniran a veure l’obra
de teatre en anglès, tal i com van aprovar en el primer Ple.

Obres de millora al pati de l’escola Dr. Carulla

Rètol de la campanya de sensibilització

S’ha posat en marxa una campanya de
sensibilització i d’eliminació dels excrements de gos que massa habitualment
es troben als camins i voreres. És per
això que en diferents indrets del municipi
i on especialment s’hi poden trobar més
defecacions s’hi ha instal·lat cartells recordant als amos dels gossos que recullin els excrements de les seves mascotes per tal de mantenir net el poble.
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Obres al pati de l’escola Dr. Carulla 			

El pati d’infantil de l’escola Dr. Carulla
s’ha arranjat, ja que els dies de pluja esdevenia gairebé impracticable perquè
l’espai quedava embassat. Per això, s’hi
ha fet obres per tal de solucionar aquesta problemàtica i s’hi ha col·locat una

capa de filtració a tot l’espai, s’hi ha fet
uns pendents perquè l’aigua surti fora
i també s’hi ha posat dos desaigües
nous perquè el pati dels més petits de
l’escola no torni a patir acumulacions
d’aigua els dies de pluja.
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1,8 milions d’euros d’inversió al Pressupost 2015

La reducció de l’endeutament al 90% permet augmentar el capítol d’inversions

Les obres del carrer Castell seran unes de les inversions d’aquest 2015

El Ple de l’Ajuntament va aprovar el
Pressupost per aquest 2015 que preveu un capítol d’inversions d’1.800.000
euros. Una partida pressupostària que
ha augmentat respecte anys anteriors
gràcies al descens de l’endeutament del
Consistori que, per quart any consecutiu
disminueix, i se situa al 90 per cent.
“La molt bona feina que s’ha fet des de
la regidoria d’Hisenda i des dels altres
departaments municipals, ha permès
posar ordre a l’Ajuntament” explicava
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga. Al
Ple es van aprovar inversions al municipi per valor d’1.800.000 euros i en les
quals es preveuen la segona fase de
les obres del carrer Camprodon amb
410.000 euros; la instal·lació de la plan-

ta de biomassa amb 105.000 euros i
l’espai de Can Cassó-Naus Ayats-Bucs
d’Assaig, una gran zona d’esbarjo i oci
que es preveu posar en funcionament
aquest primer semestre de l’any i en la
qual s’hi destinaran 200.000 euros. També, en el capítol d’inversions, segons va
assenyalar Garriga, està previst la millora de diferents carrers de la vila per
valor de 600.000 euros entre els quals
hi ha la segona fase del carrer Castell
i la pujada a la urbanització de la Plana
des del barri del Castell, la finalització de
les obres del carrer Sorrall i L’Havana,
la travessia Vicenç Bosch, el carrer del
Pont Vermell i l’asfaltatge del carrer de
la Font del Ferro.
El Consistori arbucienc augmenta en

Manteniment de les zones enjardinades

Camí de Can Sitra al parc de la Glorieta

Placeta de Can Ferragut

859.000 euros els recursos destinats
a inversions, respecte el Pressupost
2014. I cal assenyalar que el 90 per cent
d’aquestes inversions vindran subvencionades per institucions com la Diputació de Girona o la Generalitat de Catalunya.
En aquest sentit, l’alcalde va lamentar
que “tant de bo, algunes d’aquestes
coses ja estiguessin fetes perquè són
molt necessàries per al poble però
ara, finalment, les podrem començar
a programar”. Es duran a terme perquè, segons va dir Gar-riga, “hem
baixat l’endeutament i ara ens trobem
al 90 per cent” i, tot i que “s’està posant
l’Ajuntament al seu lloc, després de 4
anys de penúries molt greus”.
A les zones de parcs infantils i enjardinades d’Arbúcies s’hi ha fet treballs de
manteniment per millorar-ne el seu aspecte i perquè esdevinguin espais encara més concorreguts pels ciutadans.
Alguns d’aquests treballs s’han fet a la
placeta de Can Ferragut, a la plaça de
Florac, la plaça de la Pau i al Prat Rodó
(on s’hi ha col·locat un joc nou per a la
mainada i una nova taula de pícnic). I,
finalment, també s’ha arranjat l’accés
des de Can Sitra al parc de la Glorieta
i, a més, s’ha recuperat i netejat tota
la zona verda de l’entorn i s’ha adaptat
per facilitar el pas de les persones que
hi passegen.
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Ja es poden recollir les targetes
per a la zona blava

Targeta de la zona blava per utilitzar al carrer Camprodon i a la placeta de Can Reus

L’Ajuntament posa a disposició de tots
els arbuciencs que paguen l’impost de
circulació a la vila una targeta de 24 hores de gratuïtat per a la zona blava del
carrer Camprodon i de la placeta de Can
Reus i que ja poden passar per les oficines del Consistori a recollir-la. Cada per-

sona podrà tenir tantes targetes com
impostos de vehicles pagui.
El funcionament de la targeta és senzill, ja que l’usuari només l’haurà de
posar dins la màquina expenedora de
tiquets i decidir l’estona que vol tenir
el seu vehicle estacionat i treure el ti-

quet. Però els nous avantatges per als
veïns d’Arbúcies no s’acaben aquí. Una
vegada s’hagin esgotat les 24 hores de
franc, l’usuari podrà comprar una nova
targeta de 24 hores pagant només el
cinquanta per cent del seu cost. Aquesta
nova targeta també s’haura d’adquirir a
l’Ajuntament presentant la targeta esgotada.
Els arbuciencs podran disposar de tantes targetes com impostos de circulació
paguin, és a dir, si una persona paga
l’impost de dos vehicles, podrà tenir dues
targetes d’aparcament gratuïtes i utilitzar-les amb el vehicle que li interessi.
Aquesta iniciativa s’ha posat en funcionament gràcies a la nova negociació del
contracte entre el Consistori i l’empresa
Mifas, que gestiona la zona blava, i permetrà beneficiar els veïns d’Arbúcies.
L’alcalde, Pere Garriga, s’ha mostrat
molt satisfet amb aquest nou acord que
s’ha pogut aconseguir ja que es tracte
“d’un compromís que teníem amb el poble, per facilitar la mobilitat i la circulació”.
La zona blava del carrer Camprodon i
placeta de Can Reus es va instaurar el
2010 i compta amb 140 aparcaments.

Reordenació del trànsit entre Lluís Torres i Pujals S’adequa un espai
perquè s’hi instal·lin
autocaravanes

Rotonda entre Lluís Torres i Pujals

El carrer Lluís Torres s’ha asfaltat i
s’ha reordenat per tal de millorar-ne
el trànsit i aprofitrant aquestes obres,
s’ha millorat l’accés a aquesta via i a
la urbanització de Pujals amb la construcció d’una petita rotonda entre mig
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Asfaltatge del carrer Lluís Torres

d’ambdós accessos amb l’objectiu
de facilitar el pas dels vehicles, ja
vinguin de la variant i vulguin accedir
al Lluís Torres o a la urbanització, o
dels que baixin de la mateixa urbanització.

A partir de principis de maig es posarà
en funcionament us espai d’ús per a
autocaravanes, que se situarà al pàrquing de darrere l’escola Dr. Carulla.
Segons ha explicat el regidor d’Obres,
Àngel Cabrero, una part d’aquesta
zona d’aparcament s’habilitarà perquè
les persones que vulguin venir a Arbúcies amb autocaravana puguin tenir
un espai on instal·lar-se durant la seva
estada, ja que fins ara no hi havia un
lloc reglat per a aquests usos. En un
principi, hi haurà cinc pàrquings fixes
i, s’han habilitat entre l’escola Dr. Carulla i el Parc de Bombers. Un espai
que oferirà tots els serveis necessaris
per als usuaris d’autocaravana i, també, hi haurà un punt de subministrament d’aigua potable. A banda de tot
això, s’hi col·locarà un panell informatiu amb un mapa, la informació més
rellevant de la vila com ara els serveis
i equipaments del municipi i també els
webs de l’Ajuntament on trobar més
informació.
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Es dobla la vigilància a les zones rurals d’Arbúcies

Els dos agents rurals visitant una casa de pagès

L’Ajuntament vol potenciar la vigilància de les zones rurals que hi ha al
municipi. És per això que ara s’ha
passat a tenir dues persones encarregades de fer aquesta feina i s’han
doblat el nombre d’hores dedicades
a la vigilància de les cases de pagès,
del nucli agregat (Joanet) i de les urbanitzacions que formen part del terme municipal d’Arbúcies.
L’alcalde, Pere Garriga, ha assenEl projecte d’ampliació dels vestidors del
camp de futbol preveu la construcció de
dos vestidors, un vestidor per l’arbitre,
l’ampliació de dos dels quatre vestidors
existents i també s’ampliarà la zona de magatzem.
Aquestes obres ofereixen l’oportunitat de
poder adaptar els espais actuals a la normativa vigent, així mateix s’aprofitaran els
treballs per fer arribar l’aigua calenta de la
planta de biomassa de Can Pons als nous
vestidors. Amb el canvi del tipus de consum
d’energia i amb les millores amb aïllament
tèrmic que es duran a terme, s’obtindrà,
malgrat l’ampliació, un estalvi econòmic
amb calefacció i aigua calenta sanitària al
voltant del 50 per cent en relació al consum
actual.
La disposició actual d’un espai enfront la
façana dels vestidors actuals permet una
ampliació d’uns 147 m2 per a la creació de
dos nous vestidors d’uns 44,39 m2 cada un,

yalat que “la vigilància és la millor
prevenció” i ha explicat que el 60 per
cent d’Arbúcies és parc natural i, en
la seva totalitat, és reserva de la biosfera i “això permet fer vigilància de
totes aquestes zones d’acord amb
el Parc Natural del Montseny”. En
aquest sentit, el batlle ha recordat que
ja fa entre 15 anys que l’Ajuntament
i el Parc treballen conjuntament en
temes de vigilància i seguretat al mu-

nicipi.
Arbúcies té una superfície de 86,24
quilòmetres quadrats amb més de
300 cases de pagès distribuïdes per
tot el terme municipal; com també
diverses cases de turisme rural, cases de colònies, urbanitzacions i, en
aquest cas, com la de Fogueres de
Montsoriu i els Colls es troben a una
distància de més de 30 minuts en cotxe des del centre de la vila.

Ampliació dels vestidors del camp de futbol

En primer terme, emplaçament on es construiran els nous vestidors

l’ampliació de 6,43 m2 per a cada un dels
dos vestidors que s’ampliaran, un nou vestidor per a arbitres de 13,24 m2, i l’ampliació
de 13,41 m2 de l’actual magatzem.
Aquesta ampliació respon a la necessitat
d’oferir més espai als tres clubs que utilitzen

l’equipament, sobretot al cap de setmana,
quan es disputen els partits.
Els vestidors del camp de futbol es van
crear el 1993 i des de llavors no s’hi ha fet
cap refroma per aquest motiu actualment
han quedat totalment obsolets.
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NOTÍCIES

Arbúcies municipalitza l’atenció domiciliària

L’acord entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal permet recuperar el servei
Des de l’1 d’abril, l’Ajuntament
d’Arbúcies ha passat a gestionar
l’atenció domiciliària al municipi, que
fins ara prestava el Consell Comarcal
de la Selva. La gestió del servei es
farà entre l’Ajuntament i Trafad Cooperativa, que des de fa uns mesos
conjuntament realitzaven serveis domiciliaris que no es prestaven amb el
servei actual. La recuperació d’aquest
servei permet donar feina a 8 persones del municipi.
Segons ha explicat el regidor d’Atenció
a les Persones, Jaume Salmeron, el
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
s’ha recuperat de nou per tal de “prestar servei a la gent del poble i donar
feina a persones d’Arbúcies”. Així,
s’acompleixen dos objectius: crear
llocs de treball i apropar el servei a
les persones grans que ho necessitin. D’aquesta manera, l’Ajuntament
passa a coordinar el SAD públic, que
portava el Consell Comarcal, i el SAD
privat juntament amb els serveis socials del Consistori.
Salmeron ha assenyalat que la filosofia del servei és que tinguem gent
d’Arbúcies al servei de gent d’Arbúcies
i, així, donar unes millors prestacions i atencions a tots els usuaris de

Els treballadors que formen part del Servei d’Atenció Domiciliària

l’atenció domiciliària. El regidor també
ha remarcat que amb l’adquisició de
tot el SAD, l’Ajuntament ofereix més
de 900 hores mensuals de servei amb
8 treballadors.
Dos anys de negociacions amb el Consell Comarcal ha permès arribar a un

acord satisfactori per ambdues bandes i, així, oferir un servei de proximitat als arbuciencs. Salmeron recorda
que l’apropament i millora de l’atenció
domiciliària era una de les conclusions de l’estudi sobre la gent gran que
es va realitzar al 2012 al municipi.

L’associació de catifaires se’n va a Sicília a una mostra de catifes

Catiafries arbuciencs a la trobada de catifaires a Corró d’Avall

Onze arbuciencs de l’Associació de
catifaries assistiran a una trobada que
se celebrarà del 14 al 17 de maig a
Noto, Sicília.
A la trobada, la Federació de Catifaires
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de Catalunya és la convidada i durant
la seva estada a l’illa els integrants
de l’entitat faran una demostració de
confecció de catifes tal i com es fan al
nostre país.

Segons ha explicat la presidenta de
l’Associació de catifaires d’Arbúcies,
Pepi Pagès, els membres de la federació, que es divideixen per poblacions, confeccionaran una catifa de 6
metres de llargada per 4 d’amplada en
la qual hi hauran de representar elements que identifiquin Catalunya.
Pagès ha assenyalat que, a banda de
veure com confeccionen les catifes
persones d’altres països, és una bona
ocasió per veure com treballen les altres associacions de catifaires de Catalunya, ja que a la trobada cada entitat hi aporta la seva part singular.
A part de fer la catifa, els 85 catalans
que se’n van a Sicília, s’enduran productes típics del país que s’exposaran
a la casa catalana de Noto i, així, donar a conèixer al món les nostres tradicions gastronòmiques.

NOTICIES
EL
PERSONATGE
D’ARBÚCIES

“El que més m’agrada és fer
les coses que m’omplen”

Als seus 45 anys, Fel
Faixedas ha recorregut
ja un llarg trajecte. En la
seva vida ha anat desenvolupant molts projectes,
amb l’única finalitat de
trobar la manera d’estar
a gust. Va començar posant una peixateria quan
va acabar l’institut, als 18
anys, al cap d’uns anys
va treballar de comercial
a Nestlé i als 25 anys, va
convertir la sala Berlín en
el Barroc. “Havia de ser
un local d’oci i musical,
amb concerts i festes”,
recorda ara. “El que volíem era oferir als joves
del nostre poble el que
havien d’anar a buscar a
Blanes o a altres indrets. I
ens va funcionar. El vam
mantenir quatre anys”.
Paral·lelament va iniciar
un altre trajecte: classes
musicals a l’escola de
jazz i de teatre al Galliner
a Girona. I poc després,
va entrar en contacte
amb Quim Masferrer, a
qui ja coneixia d’Arbúcies,
i amb Carles Xuriguera,
dues persones que marcarien de forma definitiva el seu futur. “A l’estiu
Rafel Faixedas
participàvem a trobades
d’aficionats al teatre. I quan va acabar aquell
estiu de 1997 tots tres vam veure que ens
enteníem i que teníem idees semblants
sobre el concepte del que volíem fer”, comenta Faixedas. “El resultat va ser que vam
crear Teatre de Guerrilla el 1998”. El nom
els va sorgir d’una forma natural. “Parlàvem
i dèiem que hauríem de ser molt guerrillers
per tirar el projecte endavant. I ens vam quedar amb aquest concepte. Era cert, ens ho
havíem de fer tot. Per tant, un bolo durava
20 hores: des del matí, a preparar-ho tot,
fins al vespre després de desmuntar. I amb
els ingressos podíem cobrir el sopar i les
despeses de gasolina”.
Llavors tenien entre 26 i 27 anys. I a casa hi
havia preocupació. “Tenia dos negocis –la
peixateria i el Barroc- i ho volia deixar pel
teatre. La mare s’hi negava. Però el pare
la va convèncer: “ja saps que ho farà igual;
per tant, és millor donar-li suport”, va dir. I era
cert. On poso la banya m’hi llenço! Així que
des de la primera actuació la mare va ser la
meva fan número 1”.

Fel Faixedas, actor i restaurador, busca camins que el facin feliç

La primera actuació de Teatre de Guerrilla es
va produir el 15 de maig de 1998 al pati de la
Diputació de Girona. Teatre Total era l’obra.
“En Xuri i jo a l’escenari i en Quim dirigint”.
“Allí va anar bé. Però quan vam descobrir
realment que estàvem fent quelcom diferent, que podia funcionar va ser a Tàrrega, el
1999. Gent del món del teatre i l’espectacle
com Joan Ollé ens van descobrir. La prem-

“Sempre he intentat
fer el que em venia
de gust”
sa va parlar de companyia revelació, i se’ns
van obrir les portes de Barcelona”. D’allí van
sortir els primers contractes per col·laborar
a TV3 (Càsting), la coneixença amb Albert
Om, les intervencions a RAC 1 i a Catalunya Ràdio. Tot es va disparar i Teatre de
Guerrilla es va convertir en un grup molt
conegut. “Vam arribar al gran públic. I vam

saber mantenir una evolució constant. Tots tres
érem molt amics, hi havia
una química entre nosaltres. I el treball que fèiem
ens convencia a tots i ens
agradava. Allò va durar
fins al 2009”.
Llavors Faixedas va dir:
“Jo plego”. I al cap de
poc temps en Xuri el va
seguir. Van acabar de
complir els contractes
que tenien pendents i van
posar punt i final a aquell
concepte de Teatre de
Guerrilla. “Les ruptures
sempre són difícils. Simplement, buscava el meu
camí. Per a mi Guerrilla
era un projecte esgotat”.
“I al maig de 2010 vam
presentar el primer espectacle en Xuri i jo: No
som res. I un any més
tard va arribar Live”.
Què havia passat? “Era
el final d’una etapa. I jo
sempre m’he mogut per
l’estómac, pel que sento”, reconeix, que sempre
ha deixat clara la seva
procedència d’Arbúcies.
“Sí, és cert que ens guanyàvem molt bé la vida i
que tot semblava anar
bé. Però jo no era feliç. I

pels diners mai no m’he mogut. El que més
m’agrada és fer les coses que m’omplen,
els projectes que crec que em faran gaudir.
I el millor és el procés de creació. Després,
el repte s’acaba i em costa més continuar.
Amb el Mams –en Fel i en Raül Cuadras el
tiren endavant- és el mateix. I la qüestió ara
és buscar nous objectius que ens suposin
nous reptes”.
Quan va començar el seu trajecte, Faixedas li va fer aquest raonament a sa mare:
“Tu tenies ambicions de jove, ganes de fer
coses a la ràdio, fer teatre, escriure poemes. I fas de peixatera. El que jo vull es arribar als 60 anys i poder dir que tot el que he
volgut fer ho he fet”. “Què faré en el futur?”,
es pregunta ara. “No ho sé. Mira, fins ara
l’única cosa que tenia clara és que volia ser
pare. Ja ho sóc. Segur que en el futur tindré
noves aficions que esdevindran reptes. Ja
ho veurem”. Li resta un llarg tram de camí.
Però Fel Faixedas continua cercant, per sobre de tot, la seva felicitat. I ni ell mateix sap
on el portarà la vida.
Manel Serras
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EL COMBAT D’ARBÚCIES,
II JORNADES DE RECREAC

CIÓ HISTÒRICA

Un centenar de figurants van participar a les recreacions històriques del 1714, que es van celebrar a Arbúcies per commemorar
la victòria del combat del 13 de gener de 1714. Un nombrós públic va poder assistir a les representacions que es van fer tant
al passeig de la Riera com a la plaça de la Vila, on es va recrear
l’últim combat, el de l’1 d’abril de 1714 amb un gran espectacle,
que va culminar amb l’escenificació de la crema de la vila.

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Els Oscar arriben a l’escola Vedruna

Decoració a la façana de l’escola

Celebració de la gala dels Oscar

La famosa gala dels Oscar, que anualment té lloc als Estats Units, també la
van poder viure en primera persona els
alumnes de l’escola Vedruna durant la
celebració de la setmana del cinema.
Tots ells es van mudar per la gran festa,
que va ser presentada per dos alumnes
i va comptar amb periodistes, fotògrafs i
cantants per amenitzar la gala. Una celebració en què es van premiar diferents
mestres del centre amb la tradicional es-

tatueta de l’Oscar.
A banda d’aquesta activitat, durant tota
la setmana del 23 al 27 de març, l’escola
va organitzar diversos tallers relacionats
amb el món del cinema i el centre es va
decorar i ambientar per a l’ocasió. Es
van fer tallers de trucs i efectes especials, animació amb stop motion, es va
escoltar els sons de les pel·lícules i els
més petits van viure un viatge a l’Àfrica
a través d’una llegenda. D’entre les ac-

tivitats que es van realitzar, també es va
anar a veure una pel·lícula al Teatre el
Centre i es van fer tallers de creació de
pòsters de films coneguts o inventats.
La setmana temàtica també va comptar
amb dos arbuciencs: en Quim Zamora,
maquinista i operador de cinema, va fer
una xerrada sobre la història del cinema i
diferents anècdotes curioses i divertides.
I, en David Batlle va preparar un taller
sobre com fer un curtmetratge.

250 dones assisteixen al 2n sopar del Dia Internacional de la Dona

2n sopar de dones al poliesportiu de Can Delfí

Arbúcies va celebrar el Dia Interna- però no desiguals. El més popular va
cional de la Dona amb diferents actes ser el sopar al poliesportiu de Can
englobats dins el lema: Som diferents, Delfí que va aplegar 250 dones. Els
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actes del Dia Internacional de la Dona
van començar amb la mostra dels treballs plàstics fets pels alumnes de les
escoles Vedruna i Dr. Carulla i que es
van veure exposats a la plaça de la
Vila durant tot el cap de setmana. El
dissabte es va celebrar el 2n sopar
de dones, organitzat per l’Associació
de Dones d’Arbúcies juntament amb
la regidoria de Polítiques d’Igualtat,
i que va comptar amb l’actuació del
Cor de Veus Blanques Lutiana i Eclèctic Band. Les activitats pel Dia de la
Dona van finalitzar el diumenge amb
els actes institucionals a la plaça de
la Vila amb la lectura del manifest a
càrrec de diverses dones del poble,
es van posar a la venda els quadres
de ganxet que van teixir diferents dones d’Arbúcies per tal de reciclar-los i
donar-los-hi un nou ús. I, finalment, va
tenir lloc l’actuació musical de Mirna
Vilasís.

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Les visites lliures augmenten els turistes a Montsoriu
Acaben les obres de restauració als murs i torres que encara estaven malmesos

Des de l’1 de març, l’itinerari pel castell de Montsoriu s’ha senyalitzat per
facilitar-ne la visita sense guia. Ara,
doncs, s’ofereix al visitant la possibilitat de fer la visita amb guia o bé
sense, seguint els senyals que hi ha
al recinte i amb l’opció d’adquirir una
guia del visitant, en català, castellà i
anglès, que conté explicacions concretes sobre els diferents elements
arquitectònics i els aspectes històrics
que configuren Montsoriu. A més,
tampoc cal fer reserva prèvia.
Per altra banda, al mes de març van
finalitzar les obres de restauració corrresponents a la fase de consolidació de talussos i torres sud i est del
recinte. Les obres, que ha dut a terme l’empresa TEyCO amb un import
d’adjudicació de poc més de 135.000
€, han servit per consolidar l’estructura
d’uns murs i torres que en algunes zones encara estaven afectats per la vegetació i podien patir enderrocs.
Tot això després que el castell de
Montsoriu visqués una gran festa
el 22 de febrer amb la celebració
d’una jornada institucional i festiva
amb motiu dels 20 anys de treballs

Visita lliure pel castell de Montsoriu

de restauració i la commemoració del
4t aniversari de l’obertura al públic.
Aquesta festa també va servir per fer
la presentació oficial de la maqueta de l’artista Manuel Genovart i per

estrenar el nou recorregut amb visita
lliure pel castell i per homenatjar totes
aquelles persones que han fet que el
castell de Montsoriu esdevingui un referent del patrimoni català.

Homenatjats a la celebració que va tenir lloc al castell de Montsoriu

En el transcurs de la celebració es
va fer un reconeixement públic a totes aquelles persones que de forma
directa o indirecta han participat en
un moment o altre en el procés de
restauració del castell. Així, el primer
agraïment va ser, per a la família De
Ribot, que va renunciar a la propietat i
va fer el gest necessari i imprescindible per permetre l’inici d’aquesta restauració amb la cessió del recinte el
1998. Pel fa a la societat civil, es va
agrair la gran tasca que fan els Amics

del Castell de Montsoriu, i en representació d’aquest col·lectiu va ser
Joan Jordan, l’encarregat de recollir
aquest guardó.
L’Enric Casals, periodista i pastisser
d’Arbúcies, també se li va reconèixer
la gran tasca en el camp del periodisme ja que va donar a conèixer
l’existència d’aquest monument i va
enaltir-ne els valors i la necessitat de
restaurar-lo. Casals va aconseguir
que els mitjans de comunicació es
fessin ressò de l’ existència del cas-

tell. Per tant, en aquesta ocasió a més
de fer de periodista es va veure enmig
d’un homenatge pels seus gairebé 25
anys difusió d’aquest monument arquitectònic.
L’acte també va servir per homenatjar
els professionals del Museu Etnològic
del Montseny La Gabella, d’Arbúcies
Jordi Tura, Quim Mateu i Josep Manuel Rueda i, finalment, també es va
recordar a tots els arquitectes que
han participat en la redacció del projecte de recuperar Montsoriu.
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Presentació del llibre L’Abans
La sala de Can Delfíi va acollir la presentació del llibre
LʼAbans, un recull gràfic dʼArbúcies des del 1870 fins el
1979, format per fotografies sobre la vida quotidiana, celebracions, festes, arquitectura, tradicions, vida a pagès,
història, entre altres aspectes rellevants dʼArbúcies.
Els autors del llibre són Joan Illa, Pepi Bancells, Montse Du-

Ponents a la presentació del llibre

ran, Gemma Font, Mia Rovira, Jordi Pujadas, Pere Garriga,
Germán Álvarez, Irene Pujdas, Jordi Tura i Josep Manuel
Rueda i juntament amb molts arbuciencs han recollit més
de 2700 fotografies de gent d’Arbúcies. La publicació està
formada per 50 fascicles que es podran anar a buscar cada
divendres a l’Exmar, a l’Estanc, al Jeimar i a La Gabella.

Portada del llibre

Celebració de Sant Antoni a la dècada del 1940

Cantada de caramelles a la primera dècada del segle XX
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La plaça de la Vila el 19 a la primera dècada del segle XX

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Més de 300 persones al concert de les Lutiana i dels New Zombis

Actuació del cor The New Zombis

Actuació del Cor de Veus Blanca Lutiana

El cor de veus blanques Lutiana i el
cor The New Zombis, participants en
el programa Oh Happy Day van oferir
un concert conjunt a la sala polivalent
de l’Institut Montsoriu que va aplegar
més de 300 persones. L’actuació va

començar amb les cançons del cor
d’estudiants de medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona, The
New Zombis, que van animar i fer ballar a tot el públic. Després, va ser el
torn de les amfitriones que van cantar

les cançons que les han fet famosos
durant el seu pas per TV3. Un concert
en què es va poder veure la gran evolució que han fet aquestes cantants
d’Arbúcies, Sant Hilari i Sant Celoni i
el gran talent musical que tenen.

Scissors Quartet i Laia Frigolé, propers concerts Medalla de bronze per
al bomber voluntari
del cicle de música de primavera Arbsons
Josep Ball·llosera

El grup Contrapunt Trio durant el concert al Teatr el Centre 		

El proper diumenge, 3 de maig a les 6
de la tarda al Teatre el Centre, tindrà
lloc el tercer concert del cicle de música
de primavera, Arbsons, que s’organitza
des de la regidoria de Cultura. Aquesta
tercera actuació anirà a càrrec del grup
Scissors Quartet, una formació clàssica
i moderna que interpreta temes de gospel. Una de les components del grup
s’ha donat més a conèixer recentment

pel seu pas pel programa Oh Happy
Day participant amb el cor Music Vox.
L’últim concert del cicle serà el dissabte,
16 de maig, amb Laia Frigolé, soprano,
i Lamia Bensamil, al piano.
Arbsons va començar el mes de març
amb el grup Son de l’Havana i el passat 12 d’abril, Contrapunt Trio va oferir
el segon concert d’aquest cicle de música de primavera.

Josep Ball·llosera amb la medalla de bronze

Josep Ball·llosera ha rebut la medalla de
bronze pels 20 anys de servei al cos de
bombers de la Generalitat. Ball·llosera,
conegut per tothom com en Pitu Reus,
és bomber voluntari al parc d’Arbúcies i
va ser homenatjat en un acte en què hi
va assistir el conseller d’Interior, Ramon
Espadaler, i el director general d’Interior,
Ramon Parés.
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Es posa en marxa el boulder

Bona participació al curs
d’aikido d’Arbúcies

Jornada de portes obertes al boulder

Des de fa uns dies, Arbúcies disposa
d’un lloc per practicar escalada, situat
a l’antic escorxador municipal. Es tracta d’un boulder, que és semblant a un
rocòdrom, però la diferència és que
al boulder els practicants no van amb
cordes i, en canvi, en un rocòdrom sí.
El boulder municipal L’Escorxador,
com s’ha anomenat l’edifici, està gestionat per l’entitat Club esportiu boulder L’Escorxador, un grup de joves
amants de l’escalada que gràcies a la
cessió de l’espai i del material per part

de l’Ajuntament, han tirat endavant
aquest projecte esportiu al municipi.
El boulder s’obrirà cada dimarts i dijous de dos quarts de 7 de la tarda a les
10 del vespre. L’entitat preveu el pagament d’una quota anual per fer-se soci
per fer ús de l’espai.
Qui vulgui més informació sobre el
funcionament de l’equipament, es
pot posar en contacte amb els membres del club a través d’un missatge
al Facebook: Boulder l’Escorxador
d’Arbúcies.

Trobada al poliesportiu de Can Delfí

El curs d’aikido que es va celebrar a
Arbúcies va aplegar un gran nombre
de participants al pavelló de Can Delfí.
L’aikido busca formar als seus practicants com a promotors de la pau, sense
la necessitat de la força. La característica fonamental de l’aikido és la recerca
de la neutralització del contrari en situacions de conflicte, donant lloc a la derrota de l’adversari sense danyar-lo.

L’arbucienc, Beni Montero, guanyador de la 9a duatló i
segon classificat a la 1a Vinyabike

Primers tres classificats de la 1a Vinyabike

L’arbucienc Beni Montero va aconseguir la primera plaça de la 9a duatló
popular, celebrada el 12 d’abril, i que
va comptar amb 78 participants que
van recórrer una distància de 5 quilòmetres a peu, 15 en bicicleta i 2,5
més corrent amb sortida i arribada al
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Sortida de la 9a duatló popular

poliesportiu de Can Pons.
Per altra banda, la 12a edició de la
marxa popular en btt i 1a Vinyabike
va ser tot un èxit de participació amb
189 inscrits. En aquest cas, Montero,
va ocupar la segona posició i va endur-se cap a casa un lot de productes

dels comerços d’Arbúcies, igualment
el primer i tercer classificats. La prova
va comptar amb tres modalitats diferents: un recorregut infantil de 2 quilòmetres, un de mitjà de 14 quilòmetres
i, finalment, el recorregut llarg de 35
quilòmetres.

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Arbúcies viu la setmana de l’Activitat Física

Alumnes de la llar d’infants El Jardinet

Alumnes de P3 i P4 de l’escola Vedruna i Dr. Carulla

Alumnes de P5 de l’escola Vedruna i Dr. Carulla

Alumnes de 1r i 2n de l’escola Vedruna i Dr. Carulla

Alumnes de 6è de l’escola Vedruna i Dr. Carulla

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

Alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’IES Montsoriu

Usuaris del Taller Ocupacional Montsoriu(TOM)

Participants a la caminada saludable del Dia Mundial de l’Activitat Física
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Finalitzen les obres de remodelació del museu
A finals d’aquest mes s’obren al públic els nous espais remodelats

Al llarg dels darrers anys, el Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella,
ha tingut un intens procés de remodelació dels seus espais, amb les aportacions del Departament de Cultura
de la Generalitat, així com també de la
Direcció General de Turisme i del Ministerio de Turismo, en aquest cas en
el marc del Pla de Competitivitat Turística Boscos de Bruixes i Bandolers,
amb fons gestionats per l’Ajuntament
d’Arbúcies.
El programa de remodelacions que
s’ha portat a terme, amb una inversió aproximada d’1 milió d’euros, ha
suposat la millora d’una part important dels espais del museu, especialment en aquelles zones on el pas del
temps s’havia manifestat d’una manera més negativa, tant en aspectes
com la museografia, instal·lacions
elèctriques i de climatització i també
en l’arquitectura del propi edifici per
tal d’adaptar-lo a la normativa legal
vigent.
Aquestes millores, que s’han sumat
a les que tingueren lloc l’any 2007, a
càrrec de les Diputacions de Girona
i Barcelona i la pròpia Generalitat de
Catalunya, permeten disposar de la

Una de les sales ja remodelades a la planta baixa del Museu Etnològic del Montseny

millor infraestructura turística-cultural
del Montseny, i es complementen amb
la posada en funcionament de nous
espais patrimonials com són La Farga
del Roquer o el propi castell de Montsoriu.
El conjunt d’obres portades a terme
han suposat: la remodelació de la recepció del museu com a punt d’acollida
de visitants del Pla de Competitivitat
Turística Boscos de Bruixes i Bandolers, la digitalització de l’audiovisual
Les llegendes del Montseny, la remo-

delació i ampliació de les sales dedicades al castell de Montsoriu, la nova
sala del bosc, la restauració i obertura
d’un nou itinerari que integra amb nous
accessos les galeries nord de l’edifici,
amb l’exposició temporal del mas al
Montseny, la construcció d’uns nous
serveis, la museografia de les noves
sales dedicades al lleure tradicional i
a la introducció a la societat industrial,
així com la nova sala dedicada al cafè
i al lleure del segle XX i la sala de torneria.

85 socis participen a l’assemblea
Millora de dos passos entre el
al casal de la gent gran
carrer Castell i el Domènec Refart

Lluís Danís, president de l’entitat

Al voltant de 85 socis es van reunir
a la Sala d’actes Daniel Martí del
Cal Xic per assistir a l’assemblea
anual de l’Associació de Jubilats
i Pensionistes d’Arbúcies. Sota la
presidència de Lluis Danís, l’entitat
ha aconseguit la xifra de 696 socis i ha assolit una situació esta-
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ble. L’Associació va tancar
el seu exercici econòmic
amb un balanç positiu i ara
el debat intern se centre en
el canvi d’ubicació. L’edifici
actual planteja alguns problemes estructurals i la
major part dels associats
veuen la necessitat de
canviar de d’emplaçament.
L’Ajuntament ha posat sobre la taula l’opció de traslladar-se a l’Hotel d’Entitats.
I, en general, la idea ha estat ben acollida. Aquest va
ser un dels temes que es
va debatre a l’assemblea i
que Pere Garriga, l’alcalde,
també va afrontar en el seu
parlament final.

L’Ajuntament ha adaptat dos passos per a vianants que
permeten un millor accés entre els carrers Castell i Domènec Refart. Amb aquestes obres s’han habilitat dos passos que ja exisitien amb la construcció de dues escales
amb material extret de les voreres del Camprodon.

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Art i Políticament incorrecte, seleccionades per a
la Campanya de Teatre Amateur de Girona

Representació de l’obra Art, d’h6 teatre

Les obres Art i Políticament incorrecte de
les companyies h6 teatre i Teatre del Centre d’Arbúcies, respectivament, han estat
seleccionades per participar a la Campanya de Teatre Amateur 2015 de la Casa de
Cultura de la Diputació de Girona.
Pel que fa a Art, es va estrenar al cicle
teatral d’Arbúcies, Teatrefest, la tardor
passada. I el grup de Teatre del Centre
d’ Arbúcies ja fa més mesos que roda
amb Políticament incorrecte i els seus actors l’han portat per diferents poblacions

Moment de la funció Políticament Incorrecte al teatre el Centre

de la zona i, fins i tot, van viatjar a la franja
de ponent, a Mequinensa, per representar-la.
El teatre d’aficionats sempre ha estat molt
present a Arbúcies i, a part de donar impuls als grups de teatre de la vila, també
es programen cicles teatrals com el Teatrefest, que compta amb la participació de
companyies d’arreu del territori .
Actualment, s’està duent a terment el Cicle Amateur de Teatre d’Arbúcies (CATA)
que organitza el Teatre Centre i que es

va posar en marxa el mes de gener i que
s’allargarà fins al maig. Les dues obres
que queden per representar són Homes
i dones a càrrec de la companyia Alba
Nova Bescanó, el diumenge, 26 d’abril a
un quart de 7 de la tarda al teatre el Centre i l’última funció serà el 17 de maig amb
Fuita del grup Toc de teatre de Celrà. Les
entrades tenen un preu de 7 euros i es poden adquirir anticipadament al bar El Centre o el mateix dia de la funció a la taquilla
del teatre.

Un grup d’Arbúcies
recupera la cantada de
caramelles
Un grup de persones d’Arbúcies, majoritàriament procedents del Cor Parroquial, han recuperat la tradicional
cantada de caramelles del diumenge
de Pasqua. Així doncs, aquest grup
d’una trentena de persones van recórrer diferents llocs del centre del
poble interpretant cançons típiques
i populars. A Arbúcies feia més de
30 anys que s’havia perdut aquesta tradició, en què els caramellaires, grups d’infants o d’adults, que
sortien a cantar per cases i masies
i s’acompanyaven d’instruments diversos i recollien ous o diners que la
gent els donava amb els quals feien
un àpat col·lectiu.

Cantada de caramelles davant de La Gabella
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NOTÍCIES D’ARBÚCIES

En marxa la torre de
Catalunya Connecta

La tercera Marató de donació de sang
aconsegueix 230 participants

Marcador final de la marató

230 donants van ser els que van assistir a la tercera Marató de donació
de sang que va tenir lloc al poliesportiu de Can Delfí. Un acte que va
comptar amb la participació de diferents col·lectius del municipi per fer la
campanya de donació de sang més
lúdica i festiva i incentivar els arbuciencs a participar-hi.

Així doncs, els alumnes de les dues
escoles, Dr. Carulla i Vedruna, van
fer dibuixos que van decorar durant
tota la jornada el pavelló per recordar la importància de donar sang i,
per la seva banda, les pastisseries
del municipi van aportar coques i
dolços per a tots els participants a
la jornada.

Un dels morals que van pintar les escoles per a l’ocasió

Torre de telecomunicacions

S’ha posat en funcionament la torre de telecomunicacions que forma
part del pla Catalunya Connecta de
la Generalitat de Catalunya. Aquesta
instal·lació permet poder proveïr els
serveis de banda ampla rural, telefonia mòbil i televisió digital terrestre
(TDT) a les zones amb una deficiència en aquests serveis com Joanet, el
polígon industrual Torres-Pujals i la
urbanització de Pujals. Aquesta torre,
situada al paratge de la Serra de Fogueres i les Saleres, es va instal·lar el
2010, però els robatoris i actes bandàlics que ha sofert, han endarrerit la
seva posada en marxa, que no s’ha
pogut fer fins aquest mes d’abril.

Oncolliga Arbúcies prepara la 3a
Festa Solidària
La delegació de l’Oncolliga a Arbúcies va organitzar una
xerrada sobre hàbits alimentaris a la Llar de Jubilats
que portava per títol Dieta saludable, la millor prevenció
i que va anar a càrrec de la dietista Sara Cruz, en un
acte que va presentar la doctora Marta Pascual (directora de l’ABS Arbúcies-Sant Hilari). Aquesta conferència
s’emmarac dins la celebració de la 3a festa solidària de
l’Oncolliga, que tindrà lloc el 9 de maig.

En aquest Ressons no apareix l’apartat La veu dels grups
municipals ni La veu de l’alcalde perquè segons l’informe
de la secretària de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 53 de la
llei de Règim Electoral, cap mitjà local podrà publicar propaganda dels partits polítics des de la convocatòria d’eleccions
fins al dia dels comicis, el 24 de maig.
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