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NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Arbúcies al cor

En temps de crisi, la gent recorre a tota mena d’iniciatives perquè la vida no s’aturi
Que la forta crisis econòmica ens afecta és una evidència que no cal amagar. Les retallades de l’Administració
central i catalana ens han fet a tots
més pobres i dependents. Ha baixat
la qualitat de la sanitat pública, hem
perdut poder adquisitiu, molts s’han
quedat sense feina i, d’altres, depenen de les pensions per poder tirar
endavant les seves famílies. És una
situació difícil. Tots ho sabem. I, no
obstant això, el poble d’Arbúcies no
es pot aturar. Cal continuar endavant
amb fortes dosis d’imaginació, buscant respostes creatives i ajustant els
pressupostos de tal manera que ens
permetin millorar el poble i fer les activitats amb una despesa més petita.
Aquest és el repte que s’han plantejat
entitats i Ajuntament per aconseguir
que el poble no es pari. Hi ha moltes
coses que es poden fer per millorar
Arbúcies i la convivència entre els
seus habitants. Tenir en compte les
petites coses és una bona mesura.
Parlar, riure, comunicar-se, facilitar el
contacte entre l’alcalde i els regidors
amb els seus conciutadans, intentar
trobar solucions per a problemes puntuals que et poden destrossar la vida,
cuidar les polítiques d’igualtat entre
homes i dones i la protecció de les
dones contra la violència. Sí. Aquestes coses s’estan fent tant per part de

Rotonda de l’avinguda dels Països Catalans

Obres finalitzades al carrer Castell

l’administració local com per l’obra
personal de molts arbuciencs i arbucienques que treballen per millorar la

Ajuntament i entitats
busquen millorar el
poble amb projectes
més econòmics
situació dels més desfavorits.
I al costat de tot això, es treballa també per anar canviant la fisonomia d’un

poble que s’ha anat deteriorant com a
conseqüència de la manca de recursos. “Quan vam arribar a l’Ajuntament,
el deute era de 9,3 milions d’euros”,
comenta Jaume Salmeron, tinent
d’alcalde. “Ara l’hem rebaixat notablement, gràcies a l’acció de la regidora d’Hisenda, Amàlia Delgado, i
ens podem plantejar iniciar algunes
obres importants com la remodelació
i arranjament del carrer Camprodon”.
De fet, en aquest any que ara s’acaba,
s’han refet els carrers Castell, Montseny i Travessia del Montseny i es
farà el Lluís Torres. S’han arreglat
voreres, enjardinat zones descuidades, arreglat els passejos de l’entorn
del poble, millorat les rotondes, cuidat
especialment els recs per regar. S’ha
buscat l’estalvi en canviar part de
l’enllumenat del poble i la generació
d’energia a través de la biomassa. I
resten encara moltes coses per fer.
Una de les principals és, precisament,
la remodelació del carrer Camprodon.
Aquest és un projecte encallat des de
fa molts anys que, per fi, s’ha aconseguit desbloquejar i que es començarà
passat festes. “Gràcies a subvencions i a l’adaptació dels pressupostos
a la realitat actual hem aconseguit la
gratuïtat per als veïns”, explica Antoni Ronda, regidor d’Obres Públiques.
“I el carrer es tirarà endavant amb
l’acord gairebé unànime de tots els
veïns”.
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Orgullós d’aquest poble
Amb aquestes ratlles voldria fer un ràpid
repàs a aquest any que deixem enrere. Un any difícil com ja ens passa en
aquests darrers temps, però que hem tirat endavant amb moltes ganes i il·lusió,
amb una dedicació plena, com no podia
ser d’altra manera en les persones que
ens creiem i estimem Arbúcies. Encara
que costi de creure estem començant a
sortir del pou econòmic del deute que
patia l’Ajuntament. Això ens ha permès
començar a fer algunes de les obres
que ja ens agradaria que estiguessin
acabades, com les del carrer Camprodon. I n’hem fet d’altres com les del
Castell i el Montseny, però sobretot hem
millorat voreres, parcs i jardins i equipaments públics. Hem començat el projecte turístic creant noves fires, potenciat
les nostres festes de les Enramades
sense descuidar ni un acte de la resta
d’activitats com les de la Festa Major o
l’Aplec de la Capella. Tenim més activitat cultural que mai amb noves impli-

les festes locals, llargament reivindicada
però amb la qual mai ningú s’hi havia
atrevit. I com a colofó tenim el Ple dels infants. Un lloc de trobada perquè els més
menuts ens diguin quines són les seves
inquietuds, com veuen el poble amb els
seus ulls. I això i centenars d’actuacions
més, només s’aconsegueixen fer si hi
ha la implicació de tothom. Persones
anònimes, entitats i associacions de tota
mena que ens ajuden a fer-ho possible.
I sobretot la gent que treballa, dia a dia,
a l’Ajuntament, servint al poble des dels
seus llocs de treball. I permeteu-me agrair
sincerament la més que magnífica feina
que fan els regidors del govern municipal. La seva implicació i dedicació és tocacions i nous projectes que tot just han tal. Estic orgullós de ser el batlle d’aquest
començat a veure la llum, però que tenen poble tan viu. Bones festes i bon any a
un molt llarg recorregut. Hem potenciat tothom.
molt l’atenció a les persones, sobretot
Pere Garriga
als infants, a la gent gran i a les famílies
amb necessitats. Hem fet la consulta de

Fires i festes tradicionals per configurar un poble turístic
En l’àmbit de la cultura, cal destacar
el reconeixement per part de la Unesco del patrimoni cultural immaterial i
de bones pràctiques del Montseny.
Això permetrà preservar tradicions
orals, festes, artesanies i costums de
tota aquesta zona. És un enriquiment
per al nostre poble, a l’igual que ho és
l’esforç que es fa per la promoció del
teatre i el manteniment d’una escola
de música modèlica que ha permès
sostenir una tradició musical ancestral. És per tot això que s’ha aconseguit tenir un cor com Lutiana, que ha
participat al programa Oh Happy Day
amb una actuació brillant. I comptar
també amb una altra coral de la qualitat de l’Amethysta i diversos cors locals.
D’alguna forma, tot això ajuda a configurar un poble turístic amb les seves
festes tradicionals i les seves fires ja
clàssiques i noves. Enguany s’ha celebrat el 300è aniversari del Combat
d’Arbúcies, que va portar al nostre
poble a un centenar de figurants entre
borbònics i miquelets que van recrear
campaments del 1714, enfrontaments
i desfilades. Una de les representacions més importants de Catalunya,

Representació del Combat d’Arbúcies a la riera

que hi ha la intenció de repetir el proper més de març. Ajudarà a mantenir
fresca la memòria històrica d’una victòria catalana sobre els exèrcits borbònics. I cal esmentar també les fires
de Bruixes i Bandolers, de Tardor i del
Bolet, del Tió –estrenada enguany-,
la Trobada de Cotxes clàssics, i les
Catifes, Les Enramades, la Festa Major, el popArb, la Festa del Flabiol i
els actes de Nadal i Reis. Totes juntes
posicionen Arbúcies en el mercat tu-

rístic català.
El poble no es para. No hi ha diners,
és cert. Però tot continua rodant gràcies a l’esforç dels arbuciencs i les
arbucienques i de les moltes entitats
que estan ben vives i que treuen petroli de sota les pedres. Som el que
som. I ens disposem a gaudir d’unes
festes nadalenques més properes,
solidàries i reeixides que mai. Perquè
les viurem amb el cor.

Bon Nadal!
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L’Ajuntament congela els impostos per al 2015
Tot i els pocs recursos municipals, s’ha decidit no apujar els preus als contribuents

A proposta del govern municipal
d’ENTESA i PSC, l’Ajuntament
d’Arbúcies congelarà els impostos,
les taxes i els preus públics per al
2015, tal i com es va acordar per unanimitat de tots els grups municipals a
la sessió plenària celebrada el 4 de
novembre.
Els contribuents arbuciencs poden
estar tranquils per al 2015, ja que
des del Consistori s’ha decidit mantenir els preus dels impostos, taxes
i preus públics d’aquest 2014 també
per al proper any, així ho va explicar
la regidora d’Hisenda, Amàlia Delgado, al Ple municipal. En aquest sentit,
Delgado va assenyalar que “es congelen els preus dels impostos malgrat
que els recursos de l’Ajuntament són
pocs”.
Per la seva banda, l’alcalde d’Arbúcies,
Pere Garriga, va afegir que, tot i que
l’Ajuntament necessitaria més recur-

Sessió ordinària del Ple municipal celebrada el 4 de novembre

sos econòmics per fer front a tots
els serveis que es presten i que han
augmentat en els darrers anys per la
crisi econòmica, s’ha pres la decisió
de no carregar més els preus dels
impostos, taxes i preus públics als ar-

buciencs i arbucienques. En aquesta
línia, Garriga va assenyalar que “des
del Consistori intentem ajustar-nos a
la realitat socio-econòmica del ciutadans i ciutadanes del nostre municipi
per no perjudicar-los”.

Bona acollida de la primera
edició de la Fira del Tió

Fira d’artesans

La primera edició de la Fira del Tió
va aplegar desenes de visitants pels
carrers del centre i la plaça de la Vila
durant el cap de setmana del pont de
la Puríssima.
El tret de sortida a la fira el va donar l’encesa de llums de Nadal des
de la plaça de la Vila i el llançament
de globus per part de l’Associació de
Comerç, que contenien vals de descompte per a comprar a les botigues
associades. Tot seguit, es va repartir

xocolata i coca per a tots els assistents.
La fira, pròpiament, va començar dissabte al matí amb la fira d’artesans,
amb productes relacionats amb
l’època nadalenca com ara tions,
il·luminació, decoració, entre d’altres
productes. A la fira, els més petits
també van poder gaudir dels cavallets de fauna i animació, dels tallers
de tions, de circ i de decoració nadalenca amb què es van poder distreure durant tot el dia. A la tarda, els
infants també van poder cagar el tió
amb la companyia Xarop de canya.
El diumenge, la fira d’artesans i les
activitats per als petits van seguir a la
plaça de la Vila i pels carrers del centre. A més de poder comprar pel mercat setmanal i veure un petit tastet
dels Pastorets del Centre Parroquial,
que es representaran els dies 25, 26
i 28 de desembre i 1 de gener. La regidoria de Turisme, Maria Tayeda, va
mostrar la satisfacció de com havia
funcionat la fira en la seva primera
edició pel nombre de visitants que

Encesa de llums a la plaça de la Vila

havia aplegat, ja que era “una aposta arriscada tenint en compte altres
fires de Nadal que hi ha a la rodalia i
que estan molt consolidades”.

4

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Arbúcies s’adhereix al
sistema tarifari de l’ATM

Acte de signatura del conveni amb ATM a La Gabella

A partir del 2015, Arbúcies i Sant Hilari
entraran a formar part del sistema tarifari
integrat de l’ATM de Girona, tal i com estableix el conveni que es va signar amb
els representats de l’ATM i del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat. L’entrada d’Arbúcies al sistema
tarifari suposa grans avantatges per als
usuaris del transport públic, ja que el bitllet per anar d’Arbúcies a Girona passarà
de costar 8,45€ a 3,50€. Els 4,90€ que
s’estalviaran els passatgers es finançaran gràcies a l’aportació econòmica dels

Formació professional
per prevenir addiccions
Després d’un any de funcionament del
projecte de formació per a professionals i
agents socials d’Arbúcies en el camp de la
prevenció dels consums problemàtics de
drogues i altres comportaments de risc es
fa una molt bona valoració de la iniciativa.
Un projecte en el qual hi participen membres dels centres educatius, del Centre
d’Atenció Primària, de l’Àrea de Serveis
Socials de l’Ajuntament, educadores municipals, la Policia local, tècnics de l’Àrea
d’Igualtat i Joventut . El projecte, coordinat
pel GASS (Grup Associat de Serveis de
Salut), té un doble objectiu: tractar temes
que interessen als mateixos agents socials i, de l’altra, crear un grup de treball
que apliqui els coneixements adquirits durant la formació. Aquesta iniciativa, que va
començar ara fa un any, va néixer per la
detecció, tant en l’àmbit institucional i associatiu com de carrer, una certa preocupació en relació a l’àmbit de les drogues i els
comportaments addictius.

ajuntaments, que serà d’un 15% cada
un i, la resta del cost l’assumirà la Generalitat. Centenars de persones es beneficiaran d’aquest acord, ja que entre
800 i 1000 persones al mes utilitzen el
transport públic per a realitzar les seves
gestions a Girona. A part dels avantatges econòmics, els passatgers també
es podran desplaçar, per al mateix preu,
a d’altres poblacions del voltant de Girona com ara Salt i, pagant un euro més
podran viatjar fins a Banyoles, Llagostera o Sant Feliu de Guíxols.

40 nens es beneficien del
reforç escolar voluntari
Amb l’inici del curs escolar ha tornat un any més el projecte de reforç
escolar que es coordina de manera
conjunta des de l’Ajuntament amb els
centre educatius. Enguany hi ha 40
nens i nenes de les escoles Doctor
Carulla i Vedruna que hi participen, ja
sigui per dificultats d’aprentatge o per
falta de competències lingüístiques.
El projecte, que funciona a través
del voluntariat, aquest curs compta
amb la participació de 8 voluntaris
que dediquen una hora a la setmana
a aquests infants. Els nens i nenes
que es beneficien d’aquest projecte
són escollits amb criteris pedagògics
i amb la participació dels tutors dels
centres educatius. En aquest sentit,
els mestres estan molt involucrats en
el reforç escolar i ajuden amb tot el
que poden als voluntaris. El projecte
de reforç escolar porta en funcionament més de 10 anys i el llarg recorregut d’aquesta iniciativa només
es pot entendre per la participació i
implicació de tots els voluntaris que
s’hi ha involucrat durant tots aquests
anys des que es va començar.

Projecte d’alfabetització per aprendre català
L’àrea d’Atenció a les Persones amb la
col·laboració de l’Escola d’Adults i la participació de l’associació de dones marroquines Al Ilmo Nur (El saber és la nostra
llum) ha posat en marxa el projecte Lletres per a Tothom. Es tracta d’una iniciativa adreçada a les dones marroquines
que viuen a Arbúcies que no saben ni
llegir ni escriure. Amb aquest projecte
es pretén alfabetitzar aquest col·lectiu
perquè aprenguin a llegir i a escriure
català.
El principal objectiu d’aquesta iniciativa, promoguda des de la Direcció General per a la Immigració, és promoure
l’alfabetització en català de persones
adultes d’origen estranger, per tal que
puguin accedir posteriorment a l’oferta
formativa normalitzada existent al municipi. La finalitat del curs és aconseguir
que no saber llegir i escriure no sigui un
obstacle per l’aprenentatge d’una segona llengua. El curs, que va començar a
l’octubre i que s’ ha allargat fins aquest

Una de les classes a Can Delfí

desembre, compte amb la participació
de 21 dones i les que estiguin més preparades podran continuar la seva formació a l’Escola d’Adults amb els cursos
d’acollida i d’iniciació de català.
La majoria de les assistents al projecte
ho fan per poder ajudar els seus fills amb
els estudis. Per això hi ha una molt bona
predisposició i una gran motivació per
aprendre i, veient l’èxit del curs, s’intentarà
donar-li continuïtat perquè més dones es
puguin beneficiar del projecte.
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Nova pista de pàdel panoràmica

Obres d’adequació del
servei del cementiri
Des de fa uns dies, el cementiri
d’Arbúcies ja compta amb sis fonts,
galledes, escombres, recollidors i regadores per tal de mantenir els nínxols
nets i ordenats. Aquests estris es troben distribuïts pels diferents carrers
del cementiri.

El Club Tennis Arbúcies compta amb una quarta pista de pàdel. Es tracta
d’una pista panoràmica que permet una millor visibilitat dels partits per part
dels espectadors.

S’amplia el pas del passeig de la Riera
Pinten el túnel entre el
carrer la Selva i Magnes

La part del passeig de la riera que transcorre per darrere el pavelló de Can
Delfí s’ha ampliat per millorar el pas dels vianants i, també, s’ha arranjat el
camí que estava malmès a causa de la pluja. A més, en aquest punt s’ha
col·locat un embornal nou per a la recol·lecta d’aigües fluvials.

La brigada municipal ha pintat recentment el túnel que connecta el carrer
de la Selva i Magnes. Un túnel que es
trobava ple de pintades i que ara s’ha
repintat de nou, a l’espera que no s’hi
produeixin més bretolades i es mantingui aquest espai net.

S’arranja el tram de sorra
del carrer de la Riera
S’ha arreglat el tram de carrer del costat del
Pont vermell que estava malmès a causa
de la pluja. L’actuació que s’hi ha fet consisteix en una barreja de graves compactades
fent que sigui més resistent a l’aigua.

El Secretari General de l’Esport de
Catalunya, Ivan Tibau, va visitar Arbúcies el passat mes de novembre per
tal d’escoltar els nous projectes de futur que li van explicar Pere Garriga,
alcalde d’Arbúrcies, i Àngel Cabrero,
regidor d’Esports. Tibau, acompanyat
per Josep Pujols, delegat a Girona
de la Secretaria d’esports, va poder
comprovar la vitalitat del nostre poble,
quan va visitar les instal·lacions del
rocòdrom que un grup de joves està
construint a l’antic escorxador. “En
dos mesos estarà en funcionament”,
li va comentar en Robert Serrat, un
dels impulsors del projecte.

El Secretari General de l’Esport visita Arbúcies

Ivan Tibau amb representants del Consistori

Després, Garriga i Cabrero van guiar
a Tibau per les instal·lacions esportives del poble, la zona poliesportiva

de Can Pons i les piscines. També li
van explicar els nous projectes esportius per al poble d’Arbúcies.
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Les festes locals per Enramades i Festa Major
800 arbuciencs decideixen quan celebrar els dies de festa local en una consulta

Arbuciencs fent cua per votar a la consulta diumenge al matí

Després de 3 dies de consulta, els arbuciencs i les arbucienques van decidir que
els dos dies de festa local se celebrin,
un dia per les Enramades i un dia per
la Festa Major amb 366 vots. Un cop la
ciutadania va decidir quan volia celebrar
les festes locals, el Ple de l’Ajuntament va
aprovar que el divendres d’Enramades
fos el dia de festa i per Festa Major fos
el dilluns.

Un instant de la votació de les festes locals

En el procés de participació hi van passar
800 persones, que van poder dipositar el
seu vot a les dues meses que es van
situar als baixos de l’Ajuntament durant
divendres, dissabte i diumenge.
El recompte de vots va mostrar que la
majoria d’arbuciencs volen que les festes
locals tinguin lloc un dia per Enramades
i un dia per Festa Major amb 366 vots a
favor; la segona opció més votada va ser

celebrar els dos dies de festa per les Enramades amb 271 vots i, finalment, l’opció
menys votada va ser posar les festes
locals per la Festa Major amb 140 vots.
Hi va haver 6 vots en blanc i 14 nuls. En
total, es van emetre 797 vots. En aquest
sentit, la regidora de Festes, M. Àngels
Soler, es va mostrar molt satisfeta per la
participació dels arbuciencs i les arbucienques en aquesta consulta popular.

25 persones participen al curs de manipulador
d’aliments a Can Delfí

El curs de manipulador d’aliments,
que va tenir lloc a Can Delfí, va aplegar 25 persones del món de la restauració i d’establiments alimentaris, 19
d’ells aturats i 6 en actiu.
Durant els tres dies en què es va celebrar el curs, es van treballar temes
bàsics de manipulació, d’higiene i
seguretat alimentàrià com ara: perills
deguts a una manipulació incorrecta
dels aliments; pràctiques higièniques
per la manipulació dels aliments o la
preparació culinària dels aliments, entre altres aspectes que també es van
donar durant les sessions.
La regidora de Promoció Econòmica, Maria Tayeda, explica que aquest
curs és útil tant per les persones que
Assistents al curs de manipulador d’aliments a Can Delfí
actualment estan treballant en el sector de l’alimentació, com també per a troben a l’atur perquè, així, milloren menten les possibilitats de trobar feina
totes aquelles persones que ara es la seva formació i coneixement i aug- en aquest àmbit laboral.
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La Policia local reinicia els cursos d’educació Curs de seguretat
viària a les escoles del municipi
viària per a policies

Una de les sessions d’educació viària a les escoles

La Policia local d’Arbúcies ha tornat a
encetar, després de més de 15 anys
sense fer-les, unes sessions d’educació
viària per alumnes de les escoles del
municipi que van començar el setembre i s’allargaran fins a l’abril. Més de
240 alumnes de primer, tercer i cinquè
de primària les dues escoles Dr. Carulla i
Vedruna es beneficiaran d’aquest servei
que ofereix de nou la Policia del municipi.
Els alumnes aprendran de manera fàcil
i amena, a través de jocs, els aspectes
més importants a tenir en compte per la
seva seguretat, on el més important serà
la interactivitat amb la policia i els altres

Isona Passola al
col·loqui de L’Endemà

Projecció de la pel·lícula a la Llar de Jubilats

La directora de cinema, Isona Passola, va assistir a la projecció i col·loqui
de la seva pel·lícula, L’Endemà. Un
film documental que vol aclarir els
nombrosos dubtes dels indecisos sobre la independència de Catalunya.
La pel·lícula vol analitzar la realitat
des d’una mirada oberta, crítica i gens
convencional. La projecció, que es va
fer a la Llar de Jubilats, va comptar
amb un gran nombre d’assistents que
no es van voler perdre la pel·lícula.

usuaris de la via pública. La finalitat
de les jornades és la de conscienciar
als més menuts de la importància del
seu comportament vers els vehicles i
les normes de trànsit i fomentant la seguretat i el respecte mutu de vehicles i
vianants. Està previst que l’any vinent
es tornin a realitzar i, així, s’instauri un
model que eduqui i informi als més petits dels vehicles la qual cosa els ajudarà en la seva vida quotidiana. Les
sessions també necessiten la implicació i conscienciació de les famílies per
tal que els pares siguin un exemple a
seguir en matèria de trànsit.

Sessió formativa a la Llar de Jubilats

Arbúcies va acollir un curs de seguretat viària dirigit a cossos de policia.
La formació, que va aplegar un centenar de participants es va celebrar a la
Llar de Jubilats. Al curs es van tractar
temes com les modificacions del protocol a seguir en l’àmbit de les alcoholèmies administratives/penals; en
l’àmbit radar; en l’àmbit dels cinturons;
en matrícules estrangeres quan el
propietari tingui residència espanyola,
entre altres. El curs va estar organitzat per l’Ajuntament, la Policia local, el
sindicat SPMM-CAT i el Servei Català
de Trànsit.

L’Orquestra Jove de la Selva omple el teatre
El Centre pel concert de Santa Cecília

Conjunt de guitarres de l’OJS

L’Orquestra Jove de la Selva (OJS)
amb el conjunt de guitarres i l’orquestra
d’inicis de vent van oferir el tradicional
concert de Santa Cecília, que es va
celebrar al teatre El Centre. Una trentena de nens i nenes van protagonitzar
l’actuació, que va omplir la sala del teatre
de gom a gom. El concert el van iniciar
els integrants del grup de guitarres dirigits per Joan Furió i van tocar les peces
Die esterne Landler, Edelweis, Ventura,
L’hereu Riera, Kharina, Canción, Cate-

Orquestra d’inicis de vent de l’OJS

reté, Four recreations for four guitars i
It’s a boogie-time. Per la seva banda,
l’orquestra d’inicis de vent, dirigida per
Ramon Pastor, va interpretar els temes
Son of man, Quan tot s’enlaire, Mha-na,
mha-na! i Just a gigolo.
L’OJS va néixer fa 14 anys a iniciativa
del Consell Comarcal de la Selva amb
els suport d’ajuntaments i escoles de
música amb la finalitat de treballar en la
formació orquestral dels estudiants de
música de la comarca.

8

NOTICIES D’ARBÚCIES
#9NArbúcies

2.958 arbuciencs participen al 9N

Amb un total de 2.958 vots es va tancar la participació
d’Arbúcies en el Procés Participatiu que es va celebrar a Catalunya. Aquesta participació suposa el 59,1% del cens estimat
a aquesta localitat d’unes 5.000 persones. Les votacions van
donar un resultat del 92,6% de sí/sí, amb un total de vots de
2.738. Els sí/no es va quedar amb 81 vots (2,7%), mentre que
els sí/blanc van ser 30 (1%). Hi va haver també 19 no (0,6%),
14 vots en blanc (0,5%) i 76 altres (2,6%).La xifra final va superar la de les eleccions municipals del 2011 (2.900 votants) i
millora de llarg la de les eleccions europees de 2014 (2088).
En canvi, queda un pèl curta en relació a les eleccions al Parlament de Catalunya de 2012 (3.104).
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LA
VEU DELS
GRUPS MUNICIPALS
NOTICIES
D’ARBÚCIES

Jaume Salmerón

COMPROMESOS AMB LA GENT D’ARBÚCIES
Estem al final d’un nou any i des d’aquestes ratlles volem refermar el compromís
de la gent de l’ENTESA amb Arbúcies. Vam trobar-nos un Ajuntament desfet i molt
endeutat. Però hi hem posat ordre i ens en estem sortint i fent coses. Malgrat la
hipocresia del nou tripartit. El pacte entre Convergència, la Cupa i Esquerra està
fet. Tots contra l’ENTESA. Per què? La darrera prova està en el full que han passat
contra la consulta de les festes locals. Menteixen i manipulen. Es van fer reunions
i es van arribar a acords, però la seva única intenció era que no es fes. Per què a
CiU, la Cupa i Esquerra no els agrada que la gent d’Arbúcies doni la seva opinió?
Però tenim un poble format per persones adultes a qui no es pot enganyar. Gràcies
a tothom per participar-hi.

Joaquim Bohils

AIXÒ ÉS UN DESGAVELL
La gestió municipal d’Entesa és un autèntic desori. Quatre pinzellades: Biomassa.
85.000€ anuals durant 15 anys. El govern no sap explicar com cobrarà el subministrament als equipaments privats. Escombraries. 394.000€ anuals durant 8 anys. Canvi
d’empresa de recollida sense donar explicacions convincents. S’ha de retirar el contracte del ple perquè, per art de màgia, han aparegut canvis en les condicions de contractació i ningú en dóna explicacions.Canvis d’assistent i treballadora social. La seva
professionalitat està fora de dubte, sembla que els motius en són uns altres.Consulta
sense consens. El govern és incapaç de pactar una proposta amb l’oposició. I quan
tots els grups de l’oposició ho diuen, alguna cosa de cert hi deu haver! Quan és gestionen els diners de la gent cal ser més curós perquè la responsabilitat és molt alta.

Quim Santos

SÍ, JA HAURAN PASSAT QUATRE ANYS...
Mica en mica anem esgotant la legislatura i, dels grans projectes què en sabem?
Naus Ayats no s’ ha mogut res i segueix com un mausoleu inacabat a l’entrada
del poble sense treure’n cap profit; el carrer Camprodon vam aprovar un primer
projecte que el mateix equip de govern no l’ha vist com l’adequat i ara n’hem fet
un segon pendent encara d’iniciar la seva execució després de tres anys i mig;
Can Delfí sembla obra inacabada amb els exteriors tal com estaven fa 3 anys
i mig i la sensació de desordenat i provisionalitat segueix present i de la futura
biblioteca després de tota una legislatura no en sabem res de res...si , ja hauran
passat quatre anys i no s’ha mogut gairebé res. Que cadascú jutgi si això és el
que s’esperava d’aquesta legislatura.

Pau Castanyer

NO HI HA DINERS, PERÒ SEGONS PER A QUÈ I PER QUI, SÍ!
Arriba el Nadal i els carrers s’omplen de llums i nadales. Els aparadors de les botigues s’engalanen. I pel poble fa goig passejar-hi. Bé això estaria molt bé si fos
veritat... Resulta que per reposar les bombetes d’alguns llums de Nadal es necessita una recol·lecta entre les veïnes del carrer Sant Jaume i Germana Assumpta.
L’Ajuntament no pot assumir el cost d’unes quantes bombetes? La reparació dels
llums de Nadal l’han d’assumir veïnes o comerciants, mentre l’Ajuntament llença diners en pancartes o fires que no deixen de ser més del mateix? I en canvi no hi ha ni
un fullet turístic d’Arbúcies repartit per la Costa Brava ni per les agències de viatges.
Tornem al mateix de tota la legislatura. Molt plorar que no hi ha diners, però segons
per a què i per qui, sí que n’hi ha.

Antoni Ronda

I, ARA, EL CARRER CAMPRODON
Aquesta legislatura s’han desenvolupat diverses accions de millora i renovació a carrers i espais públics. Arranjament de voreres al carrer Doctor Geli, a l’avinguda dels
Països catalans, al Loreto Mataró... Actuació integral al carrer Castell, Montseny i
Travessia Montseny. En les properes setmanes al carrer Lluís Torres i, a partir del 12
de gener, iniciem la reforma del carrer Camprodon i Pont. Una obra necessària i esperada. La feina feta i la voluntat política han permès que el veïnat no hagi de pagar
res. Les subvencions d’altres administracions i l’aportació municipal cobriran el cost
de la inversió. Per arribar fins aquí ha calgut racionalitzar el pressupost, ajustar-lo a
la realitat econòmica i no fer volar coloms. I alguns parlen de legislatura perduda ?
Toquin de peus a terra.
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PERSONATGE

“Si escoltes el cor, et sents
viu i realitzat”

Ens trobem a Can Torres.
Quan hi arribo ell ja hi és.
En Quim Masferrer és un
actor ocupat. Ara mateix té
molts projectes en marxa:
és el Foraster a TV3, el
presentador de la Marató
amb la Mònica Terribas,
i continua la seva carrera
d’actor en solitari representant la seva obra Temps en
molts indrets de tot Catalunya. Però en Quim, nascut a
Sant Feliu de Buixalleu i arbucienc d’adopció, és molt
més que tot això. La seva
personalitat sobrepassa les
fronteres del teatre i el situa
en l’àmbit social: és una
persona solidària amb totes
les causes que li semblen
justes i, entre elles, amb la
defensa de la independència de Catalunya, en què
s’ha implicat de forma molt
activa.
“Si m’hagués deixat portar pel confort”, explica en
Quim, de 43 anys, “ara
potser seria director d’algun
hotel Melià; i potser no em
sentiria tan bé amb mi mateix. Però si escoltes el cor,
fas totes aquelles coses
que et fan sentir viu i realitzat. Sempre he intentat actuar així. Fins i tot per egoisme pur i dur. Ho faig perquè
m’hi trobo a gust i perquè
L’actor de Teatre de Guerrilla, Quim Masferrer
crec que ho haig de fer”.
Aquestes premisses han anat modelant el asseure els tres a una taula de Can Torres i van
camí d’en Quim Masferrer. Des que va entrar decidir fer un pas endavant. “Si no ho fem, mai
a l’escola Carulla, va continuar a l’institut Mont- serem professionals”, es van dir. Cadascú es va
soriu i es va diplomar en Turisme a Girona. Va comprometre en el terreny que més coneixia:
treballar dos anys a l’Hotel Sol de Girona, però en Rafael portaria la part més burocràtica, en
quan la cadena Melià li va proposar anar-se’n a Quim seria més creatiu, i en Xuri aportaria la
Mallorca com a cap d’animació de l’Hotel Bell- seva experiència com a actor.
ver, va escoltar el cor i va prendre una decisió
que marcaria el seu futur. “En aquell moment ja
estava en una companyia de teatre, els Gags
a Sac amb en Jordi Miquel i l’Alfons del Rio, i
em vaig decidir pel teatre”, recorda en Quim.
“Sentia una gran contradicció interna i molta
confusió. Però volia seguir aquell camí. Per tant,
em vaig acomiadar del Melià i del restaurant de “No teníem res. Senzillament, estàvem decidits
a intentar-ho, a convertir-nos en actors profescasa meva”.
sionals”.
Així va néixer Teatre de Guerrilla.
Ben aviat va signar un contracte semiprofessioLa
seva
primera
obra va ser Teatre Total. “Jo era
nal de tres anys amb Genial Teatre. Tenia 24
l’autor
i
el
director
i ells dos els actors”, explica en
anys. I allí va conèixer a Carles Xuriguera. AArQuim.
“Mai
m’he
considerat
un intel·lectual, més
búcies ja havia col•laborat moltes vegades amb
aviat
un
observador,
contemplador
de la vida,
en Rafael Faixedes. I un dilluns al matí es van

amb una capacitat especial
per detectar situacions inversemblants, amb un cert
talent per ordenar les idees.
Els primers 30 folis ens
preguntàvem: ‘s’entendrà
el que diem amb aquesta
ironia?’. L’estrena la vam fer
al pati de la Diputació de Girona. Em recordo mirant el
públic que entrava. I al final,
amb la satisfacció de sentir
algú que et deia: ‘Acabeu
de fotre diana’.
Teatre de Guerrilla va durar 12 anys, els primers
amb una activitat frenètica:
Teatre Total, Som i Serem
i Directe en tres anys, i després Europa, Fum... “Però
al final tot s’acaba”, recorda en Quim. “En Carles i
en Rafael volien fer coses
junts i jo potser hauria seguit
un temps més. Es tancava
una porta, però se n’obrien
moltes altres.Ara faig coses
que mai hauria fet i ells també. Jo m’ho vaig plantejar
en solitari amb El Xarlatan,
on m’hi sentia molt còmode. Tenia por, és clar. Per la
meva condició de guionista m’havia descuidat una
mica com a actor”.
El Xarlatan va fer 160 funcions. I després, en Quim
va donar un altre pas endavant en plantejar-se
Temps. “Sol no ho podia
fer i vaig recórrer a Ramon Fontseré (Joglars).
Ell va llegir el text i l’endemà em va trucar: “ho
vull fer”. Em va dirigir i cada assaig era un luxe
per a mi.Amb aquesta obra em vaig sentir més
actor, més realitzat. I vaig tenir la sensació que
havia valgut la pena trencar el trio de Guerrilla”.
Després va arribar El Foraster. “Una experiència que tenia moltes ganes de tenir. Un regal
que em va fer en Xavier Morral, el director. I que
em permet mostrar la riquesa de la diversitat
d’aquest país nostre”. I la presentació de la Marató de TV3. I els actes de solidaritat. I el compromís personal amb la defensa de la independència de Catalunya. “Tinc consciència de
viure una oportunitat única i hem de lluitar per
assolir-la”, assegura amb passió. “Col·laboro
amb l’ANC, amb actes de solidaritat internacional, amb la Marató –si no la presentés, podria
estar plantant pancartes-. I són coses que fas
sense pensar-ho. Hi ets perquè ho sents així...
gairebé sense adonar-te’n”. Manel Serras

Quim Masferrer, el Foraster, va créixer amb
Teatre de Guerrilla i es va enriquir com a actor en solitari amb El Xarlatan i Temps

“Mai m’he considerat
intel·lectual, sóc un observador de la vida”
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PLE DELS INFANTS

El Ple dels infants escull Elsa Ca

Els 13 regidors de 5è i 6è de primària van p
Elsa Castro va ser proclamada alcaldessa a l’acte de constitució del Ple dels
infants que es va celebrar al teatre de
la Llar de Jubilats. Al Ple, on els 13 regidors infantils van prometre el càrrec,
també es va nomenar a Gemma Morer
com a tinent d’alcaldessa del plenari. A
l’acte de constitució hi van assistir més
de 150 persones.
El Ple de constitució va començar amb
una presentació del regidor d’Educació,
Jaume Salmeron, en què va agrair la
participació dels alumnes de 5è i 6è de
primària i va assenyalar que l’objectiu
d’aquest Ple és que els infants “facin un
exercici de participació ciutadana” i “que
aprenguin a treballar pel poble”. Tot seguit es va constituir la mesa d’edat i els
13 regidors de 5è i 6è de primària van
prometre el càrrec dient que prometen
treballar per als infants d’Arbúcies i pel
nostre poble. Amb constància, esforç,
responsabilitat i molta, molta il·lusió. A
continuació, es va passar a la votació
de l’alcalde en què va sortir elegida
Elsa Castro com a alcaldessa i Gemma
Morer com a tinent d’alcaldessa. Totes
dues van fer un petit parlament agraint
la confiança dipositada en elles i van
assegurar que treballaran per a tots els
nens i nenes d’Arbúcies i per al poble.

Els regidors infantils acompanyats dels regidors del Ple municipal després de la constitució del Ple infantil

Els 84 alumnes de 5è i 6è del Vedruna i el Doctor Carulla que es van presentar per ser regidors infantils

Castro com a alcaldessa infantil

n prometre el càrrec en l’acte de constitució
Finalment, la mateixa alcaldessa va llegir el cartipàs que va quedar configurat
de la següent manera: els regidors de
l’Àrea d’Activitat Física i Esports són
l’Anna Ferrer i l’Èric Elias; la regidora
de l’Àrea de Cultura és la Neu Marzal;
els regidors de l’Àrea de Medi Ambient
de la part de Manteniment Urbà són
en Nil Casadesús i en Roger Moreno;
els regidors de l’Àrea de Medi Ambient
de la part d’Entorn Natural són la Gina
Roura i l’Aniol del Río; els regidors de
l’Àrea de Festes 1 són l’Elsa Castro i
en Guiu Llorenç; els regidors de l’Àrea
de Festes 2 són en Mateo Zapata i
l’Arnau Cuadras i els regidors de l’Àrea
d’Educació són la Gemma Morer i
l’Eloi Ruiz. L’acte, el va tancar l’alcalde
d’Arbúcies, Pere Garriga, encoratjant
a tots els regidors infantils a treballar
amb il·lusió, responsabilitat i esforç per
al poble d’Arbúcies.
El Ple dels infants és una iniciativa
que pretén donar a conèixer la política
municipal als més petits del municipi a
través del Ple, ja que hi participen els
alumnes de 5è i 6è de primària de les
escoles Doctor Carulla i Vedruna. Tots
els alumnes de la classe podran fer
propostes sobre l’àrea que els hi hagi
tocat, però seran els dos regidors de

e infantil

La tinent d’alcaldessa, Gemma Morer

cada aula els encarregats de defensar les propostes de la classe davant
la resta de representants del Ple. Els
plens se celebraran un cada trimestre
i, a la sessió, es decidiran quines idees
s’aprovaran i s’executaran. En aquest
sentit, els alumnes són conscients que
disposen d’un pressupost de 4.000
euros i que hauran de fer un nou aprenentatge, de gestió i optimització dels
diners assignats al projecte.

Primera entrevista a l’alcaldessa infantil a ràdio la Xarxa
L’alcaldessa infantil, Elsa Castro, va
participar en una entrevista de ràdio
La Xarxa per parlar sobre el Ple dels
infants. Aquesta entrevista, que es va
fer a l’estudi de ràdio Sant Hilari, va
ser el primer acte oficial en què va assistir l’alcaldessa infantil des que va
ser nomenada el passat 24 d’octubre.
Castro va explicar què és i com funciona el Ple dels infants a Arbúcies i
va poder compartir l’experiència amb
altres nens i nois d’arreu de Catalunya que en els seus municipis també
s’està realitzant un projecte igual o similiar de política municipal adaptada
a infants i adolescents.

El regidor d’Educació, Jaume Salmeron, i l’alcaldessa infantil, Elsa Castro

30a FESTA DEL FLABIOL

Arbúcies va celebrar la 30a edició de la Festa del Flabiol, que va comptar amb la participació de flabiolaires d’arreu del país que van reivindicar el so del flabiol en les diferents actuacions musicals que van tenir
lloc als carrers i places de la vila. L’audició de sardanes obligades de flabiol amb cinc flabiolaires solistes
del dissabte a la tarda i la mostra de balls i roda de flabiols del diumenge al migdia a la plaça van ser els
actes amb més assistència. Coincidint amb la celebració del 30è aniversari de la Festa, es va inaugurar
l’exposició dedicada al flabiol al Museu Etnològic del Montseny, La Gabella. Una exposició que recollia
la història de la festa des del 1985 i d’alguns dels flabiolaires més coneguts de les contrades, així com
també es va fer la presentació del fons fonogràfic de la Festa.
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FIRA DE TARDOR I DEL BOLET

Una proposta turística atractiva, activitats d’oci per a petits i grans
i un temps immillorable van aconseguir que Arbúcies s’omplís de
centenars de visitants per la Fira de Tardor i del Bolet. I, com cada
any, la cita obligada va ser la XXIIa Trobada de Boletaires de la
Unió Boletaire Arbucienca, que va oferir el tastet de bolets en el
qual es van servir més de 800 degustacions. La fira d’artesans,

l’exposició de fauna del Montseny, la ruta de tapes als bars i restaurants d’Arbúcies van ser un atractiu potent per atraure milers
de visitants. Uns assistents que també van poder gaudir d’una
proposta cultural de qualitat amb les visites al Museu Etnològic
del Montseny, La Gabella, al Jardí Dendrològic del Roquer i a la
Farga del Roquer.
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NOTÍCIES D’ARBÚCIES
Més de 170 persones es van reunir al
pavelló de Can Delfí per celebrar el dinar
de clausura dels actes de celebració de
la Festa de la gent gran que organitza
cada any l’Associació de Jubilats i Pensionistes d’Arbúcies. “La meva impressió és que tot va anar molt bé, perquè
tothom se’n va anar il·lusionat i content”,
comenta en Lluís Danís, el president.
Els actes van començar amb una missa i van continuar després amb un acte
social a la sala de teatre Daniel Martí de
Cal Xic, que es va omplir de gom a gom.
Allí Danís va explicar el bon funcionament de la seva entitat i l’alta participació
que tenien en tots els seus actes. Pere
Garriga, l’alcalde d’Arbúcies, va donar
les gràcies per la feina que des de la Llar
de Jubilats s’està fent en la defensa de la
gent gran. I Manel Serras, sots president
del Consell Consultiu de la Gent Gran
de la Selva, va destacar la peculiaritat
d’aquesta associació que, no solament
s’ocupa de la part lúdica, sinó que també
es preocupa per la defensa dels drets de
la gent gran.

L’Associació de Jubilats
celebra la seva festa

Una parella homenatjada durant la festa

La Festa de la gent gran segueix una
llarga tradició i es porta a terme gràcies a
l’organització de l’Associació de Jubilats

i Pensionistes d’Arbúcies, la participació de l’Ajuntament i la col·laboració de
l’Obra Social de la Caixa.

Dinar al pavelló de Can Delfí

Jornada sobre l’aturada
cardíaca al Vedruna
L’escola Vedruna va participar per segona vegada en la Jornada europea
de Consciènciació de l’aturada cardíaca.Tots els nens i nenes del centre
van participar en unes activitats per
prendre consciència d’una situació de
risc vital i de la importància de la nostra actuació envers els altres a través
de petites intervencions que salven
vides. Els alumnes d’Educació infantil i primària van anar a l’escola amb
una samarreta vermella i a l’hora del

El cor que van dibuixar els alumnes del Vedruna

pati van dibuixar un cor amb els seus
cossos. El dia abans dues persones
de la Creu Roja van fer un taller amb

maniquís, de com fer una reanimació
cardíaca als alumnes de 4t, 5è i 6è
de primària.
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NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Arbúcies homenatja a Daniel Martí i Juny

La seva dedicació al teatre, la cultura i la història arbucienca ha estat molt important

Descoberta de la placa

L’arbucienc Daniel Martí i Juny va rebre
un acte d’homenatge per part del poble
d’Arbúcies per la seva dedicació en el
món del teatre, la cultura i història de la
vila. El reconeixement es va fer a la Llar
de Jubilats i va comptar amb l’assistència
dels amics del Teatre Lliure, on havia participat activament; dels alumnes del teatre de Cal Xic, grup que va fundar el ma-

Daniel Martí amb la seva dona i una de les seves filles

teix Martí, també van voler participar en
aquest homenatge dedicant-li esquetxos
d’algunes de les obres representades
durant els últims anys; així com també
va intervenir a l’acte el grup Tornaveu, del
què havia format part l’homenatjat.
L’acte, molt emotiu, va concloure amb la
descoberta d’una placa a l’entrada de la
sala del teatre, que ara porta el nom: Sala

de teatre Daniel Martí i Juny.
Daniel Martí, nascut el 1935 ha estat una
peça important en el desenvolupament
cultural d’Arbúcies de les últimes dècades.
En aquest sentit, cal destacar la fundació
del teatre de Cal Xic, del grup cultural Tornaveu, així com els seus articles a la revista Perxada i les publicacions en l’àmbit
del Museu Etnològic del Montseny.

Conclou la segona edició del teAtrefest

Actors de la cia h6.teatre en un moment de la representació

A finals de novembre es va tancar la segona edició del teAtrefest amb l’estrena
de l’obra Art de la companyia de teatre
arbucienca h6.teatre.
Enguany, el teAtrefest ha tingut com a novetat la doble funció, a la tarda, espectacle de petit format i, al vespre, de durada
normal. S’han pogut veure propostes interessants, que han estat ben acollides pel
públic. Es va començar amb un fantàstic
Dani Pérez, que ja és un monologuista
de referència, amb una gran trajectòria al

darrera. Van estar ben acollides les peces
curtes de tarda i també la peça infantil que
es va introduir un dia al matí, tot i que en
aquest nou format l’afluència de públic
no va ser gaire nombrosa, malgrat ser
de franc. Els estudiants de El galliner de
Girona i l’ Institut del Teatre de Barcelona,
van donar fe de la nova fornada de professionals que s’estan preparant, i finalment el grup local h6.teatre va estrenar el
seu darrer muntatge en els que van ser
els dies de més afluència de públic.

Obra Inseparables a la Llar de Jubilats

El regidor de Cultura, Albert Mañé, agraiex
el suport del Centre Parroquial per facilitar les seves instal·lacions i equipament,
així com també a la sala Daniel Martí de
la Llar de Jubilats i al teatre de l’ Institut,
en el nou format. I com no, la implicació
còmplice del grup h6.teatre, per fer que
aquesta segona edició del teAtrefest hagi
estat possible. “Amb ganes ja de preparar
la tercera edició d’aquest teAtrefest, i de
fer que creixi i ens doni bones vetllades
de teatre” conclou el regidor de Cultura.
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ESPORTS

220 participants a la Marxa nocturna

Sortida de la Marxa Nocturna a la plaça de la Vila

A la 12a Marxa nocturna, que es va
celebrar el 8 de novembre, hi van
participar 220 arbuciencs i arbucienques. La marxa va començar
a la plaça de la Vila, on el regidor
d’Activitat Física i Esports, Àngel
Cabrero, va donar el tret de sortida
a tots els participants, que es van
dirigir cap al passeig de la Riera
per resseguir un recorregut de 10
quilòmetres. L’arribada es va fer al
poliesportiu de Can Delfí on els participants van poder recuperar-se de
la caminada amb un got de xocolata
calenta i un tall de coca.

Més de 200 judoques a Can Pons Guanyen el torneig d’escacs de Catalunya

24è Torneig Vila d’Arbúcies de Judo

Guillem i Eduard Salagran amb els seus companys d’equip

El Trofeu Judo Vila d’Arbúcies va comptar amb la participació de 12
clubs i una inscripció de 222 judoques de les categories pre-benjamí, benjamí, aleví i infantil. En aquesta edició, el sistema de competició es va modificat utilitzant el criteri top-judo on el cronòmetre no
s’atura i les puntuacions s’obtenen per tècnica aplicada.

Guillem i Eduard Salagran juntament amb tres companys del Club
Gerunda de Girona van guanyar el campionat de Catalunya d’escacs.
L’equip, format pels germans Salagran, va guanyar 4 de les 5 partides
que es van disputar, fent-se així amb la primera plaça del torneig.

3 medalles d’or als Special Olympics

Trobada de bàsquet ACELL

Membre de l’Associació en una de les proves
Participants de l’Associació Montseny-Guilleries

10 esportistes del Centre Ocupacional de l’Associació Montseny
Guilleries van participar als Jocs Special Olympics celebrats a Calella. Tots ells van participar en la competició d’atletisme aconseguint 2 medalles d’or, 3 de plata i 2 de bronze.

Els membres de l’Associació Montseny-Guilleries van participar a la trobada de bàsquet de la Federació Catalana
d’Esports per a Discapacitats Intel·lectuals-ACELL, que es
va celebrar al pavelló de Can Pons, juntament amb 200 esportistes més de set centres de les comarques gironines.

Segona posició per Faixedas-Jordan
Xavi Faixedas i Joan Jordan van fer-se amb la segona posició
del podi a la 9a edició de la Volta Osona de ral·li. Una prova
que, al 2013, van aconseguir guanyar en primer lloc. Enguany,
la volta comptava amb 117 inscrits i 13 trams. L’equip Terra de
Motor va sortir amb el número 1 i va aconseguir la 12a posició
al primer tram, posició que van poder remuntar fins a la segona
plaça final, a quatre punts del primer equip classificat

Faixedas i Jordan a la segona posició del podi
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Arbúcies s’aboca a donar suport a la Lutiana

El Cor Lutiana en una actuació a la plaça de la Vila

Centenars d’arbuciencs es van aplegar al pavelló de Can Delfí per donar
suport al Cor Lutiana la nit en què estava nominat pel jurat de programa Oh
Happy Day. El gran talent de les lutiana i els ànims del públic van ser essencials perquè esquivessin l’eliminació
i seguissin al programa una setmana
més. Malgrat les grans veus que tenen les noies que formen la Lutiana
i l’única formació del concurs musical
amb una clara estructura de cor vocal,
el jurat d’Oh Happy Day va decidir, una
setmana després, expulsar-les per no
oferir un “espectacle” similar al dels altres grups que hi havia al concurs, tot
i que les qualitats vocals del cor arbucienc superaven amb escreix algunes
de les formacions que encara hi havia
al concurs. Una queixa que també

Les Lutiana durant l’acte de suport al pavelló de Can Delfí

van comentar desenes de fans a les
xarxes socials donant suport a la Lutiana. Malgrat tot, el cor de noies està
molt satisfet pel seu pas per Oh Happy
Day, per tot el què han après, el què

han gaudit i pels ànims, suport i escalfor que han rebut dels seus seguidors.
Igualment el públic que les hem pogut
gaudir setmana rere setmana durant
el seu pas pel concurs de TV3.

Èxit de participació al
flashmob

Tots els participants al flashmob

El flashmob per la Marató de TV3
va ser tot un èxit de participació, ja
que va comptar amb els integrants
de l’Escola de Dansa, del Club Patí
Arbúcies i de les classes d’aeròbic.
Els participants van ballar una coreografia, prèviament assajada, al ritme
de la cançó Seré forta cantada per
Alexandra Stan, un dels temes del
disc de la Marató d’enguany. A més,
van ser molts els arbuciencs que no
es van voler perdre aquest esdeveniment i col·laborar econòmicament per
la causa de la Marató, les malalties
del cor.
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ARBÚCIES A TRAVÉS DEL TEMPS

Els aparadors dels comerços d’Arbúcies van acollir la
campanya Arbúcies a través del temps, que enguany
era la segona edició. Una iniciativa impulsada per
l’Associació de Comerç i la col·laboració del Museu
Etnològic del Montseny. Als aparadors dels comerços
s’hi van poder veure les eines que s’utilitzaven per a les
feines del bosc a la Vall d’Arbúcies.
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MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY

El Montseny a l’inventari del patrimoni
cultural i immaterial de la UNESCO

Assitents a la celebració a l’acte que va tenir lloc a Can Delfí

Arbúcies va celebrar la inscripció del
projecte ‘Metodologia per a l’inventari
del patrimoni cultural immaterial a les
reserves de la bioesfera: l’experiència
del Montseny’ al Registre de Millors
Pràctiques de la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural
Immaterial de la UNESCO. Una inscripció que va tenir lloc el desembre
del 2013 i que, des del Departament
de Cultura de la Generalitat, es va celebrar a l’octubre amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Arbúcies i el Museu
Etnològic del Parc Natural del Montseny, La Gabella.
Aquest projecte és una iniciativa que
parteix de la Convenció per a la Salva-

guarda del Patrimoni Cultural immaterial (PCI) de la UNESCO. El projecte compta amb la realització d’un
exhaustiu inventari de PCI a la zona
del Montseny, la qual l’any 1978 fou
declarada Reserva de la Biosfera.
Així, l’objectiu principal del projecte
fou el de vincular la Convenció de
PCI amb el Programa sobre l’Home i
la Biosfera, ambdós de la UNESCO,
relacionant i emfatitzant els vincles
existents entre els patrimonis cultural i natural, i plantejant la identificació, la promoció i la protecció del
patrimoni cultural com una eina al
servei d’un model de desenvolupament social i econòmic sostenible.

Estels, ermites i esglesioles del Montseny és el títol de l’exposició que es
pot veure fins el 18 de gener al Museu
Etnològic del Montseny. El seu autor
és Mariano Pagès que ha resseguit
8.000 quilòmetres pel Montseny durant més d’un any per aconseguir
un treball que reculli una visió global
d’aquests edificis aïllats a la muntanya. En total, l’exposició aplega 40 fotografies nocturnes de les ermites i esglesioles disseminades pel Montseny.
La tècnica utilitzada és la foto de llarga
exposició.
Aquesta mostra, organitzada pel
Museu i la Secció Fotogràfia Centre
d’Arbúcies, s’emmarca dins el FotoMontseny 2014 del que ja se n’han
pogut veure dues exposicions més:
Màgia efímera i Il·lusions visuals.
Pere Soler és l’autor de Màgia efímera, una mostra que va aplegar una
col·lecció de moments únics i irrepetibles captats a la natura on el fotògraf
vol transmetre sentiments, emocions i
fer volar la imaginació de l’espectador,
centrant-se en abstraccions, detalls i

Estels, ermites i esglesioles del Montseny, nova
exposició del Museu Etnològic del Montseny

Els actes institucionals van comptar amb
la participació del conseller de Cultura,
Ferran Mascarell.

Presentació de l’exposició amb l’alcalde, el director del museu i el seu autor

punts de vista diferents per tal de no
deixar indiferent al públic.
Finalment, Il·lusions visuals de Pedro Javier Pascual, estava organitzada a partir de 15 fotos de gran
format (100x70 cm) i un muntatge

audiovisual. Els eu autor ens oferia un
joc poètic, un diàleg visual on dos elements es combinen compositivament en
la imatge: dues figures inseparables que
s’entrellacen i complementen jugant amb
la imaginació de l’espectador.

21

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Arbúcies se suma als actes del
Dia contra la violència de gènere

Dones d’Arbúcies amb
la Marató de TV3

Marxa de torxes pels carrers d’Arbúcies

Arbúcies es va sumar als actes del Dia Internacional contra la violència de gènere
que es van celebrar a la plaça de la Vila
i que van aplegar una vuitantena de persones.
La concentració va tenir lloc a la plaça de
la Vila on els assistents van començar
una marxa silenciosa pels carrers del
centre del municipi amb torxes i pancartes
per demostrar el rebuig vers la violència
contra les dones. Després de recórrer els
carrers Vern, Germana Assumpta i Camprodon, la marxa es va donar per acabada a la plaça on tot seguit es va donar pas
a la lectura del manifest. El text recordava
les víctimes per violència masclista que hi
ha hagut durant aquest any i posava de
manifest que “tot i els esforços per fer front

a la violència de gènere, se segueixen
vulnerant els drets fonamentals de les dones”. També es va assenyalar la feina que
s’està fent en l’àmbit de la prevenció i la
sensibilització, sobretot en la població més
jove. Finalment, el manifest convidava a
renovar “el nostre compromís de sumar
esforços i treballar plegats per construir
dinàmiques que ens permetin avançar en
l’eradicació de la violència masclista”.
Tot seguit, es va fer l’encesa d’espelmes
al voltant de l’arbre de la plaça de la Vila
i els assistents, en una gran rotllana, van
fer un minut de silenci en memòria de totes les dones que han patit la violència de
gènere. Finalment, els actes van acabar
amb una xocolatada per a tots els participants.

Membres de la junta

L’Associació de Dones d’Arbúcies va recaptar 342,50 euros a l’acte de suport al
Cor Lutiana, que es va celebrar al pavelló
de Can Delfí. El primer acte en què participa aquesta nova entitat i que seguiran
el diumenge 25 de gener amb la sortida
a la Maternitat d’Elna i, el dijous, 19 de
febrer, per anar a veure el musical Mar i
Cel. Ambdues activitats estan obertes
a tothom. Per a més informació, es pot
consultar el facebook Dones d’Arbúcies o
passar per la Gabella, on també es pot fer
la inscripció i el pagament a l’activitat que
es vulgui assistir.

Càritas i el CAP recullen 3.000 quilos
de menjar al Gran Recapte d’aliments

La Manuela i en José, encarregats de Càritas de la Parròquia

Una part dels aliments recollits al CAP d’Arbúcies

Càritas i el Centre d’Atenció Primària d’Arbúcies van aconseguir recollir 3.000 quilos de menjar durant el cap de setmana del Gran Recapte d’aliments, que es va celebrar a
finals de novembre. Des de Càritas, que es va fer la recollida a través del supermercat Bon Preu, es van recaptar fins a 2.500 quilos de llet, oli, pasta, arròs, conserves,
entre altres aliments i, des del CAP, es van recollir 500
quilos més. Un altre any s’ha demostrat la solidaritat dels
arbuciencs amb les persones que més ho necessiten en
aquests temps de crisi.
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