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NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Rècord de la trobada de Clàssics d’Arbúcies
789 cotxes de ral·lis o de més de 25 anys
es van concentrar a la vila de la Vall del Montseny

La Trobada de Clàssics
Montseny-Guilleries va
batre un nou rècord en
la seva sisena edició.
Un total de 789 cotxes
de ral·lis o de més de
25 anys es van concentrar a Arbúcies, en una
trobada que ha trencat
totes les barreres i que
s’ha convertit en la més
important de Catalunya i
una de les més àmplies
de tot el sud d’Europa.
Entre visitants i participants s’han superat les
4.000 persones, que
han omplert els carrers
del poble i han pogut
gaudir d’aquest espectacle tan inusual.
Entre els cotxes més
Vista aèria del carrer Camprodon
destacables que s’hi
podien veure, cal destacar 4 Citroën Stromberg, més de
50 Mini, diversos Porsche, molts
Mercedes de diferents tipus, alguns
Cadillac i els clàssics Dos Cavalls,
els 600, 750, 124 i 1430. Una de les
peces més especials va ser un Lotus
Sprint 300, del que n’hi ha tan sols
unes 60 unitats a tot el món. Cotxes
que anaven des dels anys 40 fins als
90 quedaren aparcats als carrers del
poble i omplien totes les zones de
pàrquing. Tot i que el trànsit va haver
de ser modificat, no hi va haver cap
tipus d’incidència. Enguany, la trobada ha comptat també amb un mercat
amb tot tipus, d’elements relacionats
amb el món del motor. Tots els participants van poder gaudir també de
la ja clàssica botifarrada: es van repartir més de 1.000 botifarres.
“Arbúcies és terra de motor. tenim
uns paratges priviligiats i unes carreteres mitiques de ral·lis” afirmen tant
Pere Garriga, alcalde d’Arbúcies
com David Batlle, president de Clàssic Montseny Guilleries. “Com a poble ho volem i ho vivim. Volem que la
gent que vingui se senti com a casa
seva i reconegui la nostra capacitat
Imatge de la massiva assistència de public durant la trobada
organitzativa”.
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LA VEU DE L’ALCALDE

Una qüestió de prioritats
Sovint ens fixem sobretot en les coses
grans que es fan des de l’ajuntament,
i sense voler obviem tot allò “no tant
important” però que ens fa tirar endavant en el dia a dia, com a poble
i com a persones. Podem parlar de
l’arranjament de voreres, enllumenat,
places o jardins... però permeteu-me
que vulgui destacar el factor humà.
Tot allò, que de forma coneguda o no,
fem per ajudar a les persones i a les
entitats. Diàriament ens trobem amb
fets molt difícils que ens porten a prioritzar els problemes de la gent per damunt dels problemes de la institució
i dels nostres mateixos problemes,
que també en tenim. Són coses que
no transcendeixen, que no es veuen,
de les que no se’n parla, però que
ens fan sentir orgullosos de la feina
que fem. “Primer les persones” no és
només un eslògan, és una manera
d’entendre la política municipal, la de

proximitat. Aquesta manera de fer política de tu a tu, d’igual a igual amb la
resta de veïnes i veïns d’Arbúcies.
I podem parlar de la implicació que hi ha
amb les entitats. Em sento molt orgullós de liderar un grup humà que sempre està al costat dels col·lectius que
fan coses pel poble. Treballant, colze
a colze perquè les activitats que preparen surtin el màxim de bé possible.
Òbviament no som perfectes, i sovint
ens equivoquem, però ja se sap que
només s’equivoca qui fa coses. I també a vegades no podem solucionar el
problema, i ens sap greu, però malauradament no tenim totes les respostes.
I per molt que ens critiquin aquesta
manera de fer, no pensem canviar perquè és la nostra manera de ser, l’única
manera que tenim d’entendre la política: al servei de les persones i mai les
persones al servei dels polítics.

Pere Garriga

Les Enramades,
la festa d’Arbúcies

A ningú se li escapa que
per la gent d’Arbúcies
les Enramades són la
veritable festa gran, la
més important. Des de
feia anys que tots els
grups municipals que
estem a l’ajuntament
reivindicàvem aquest
reconeixement i demanàvem que les festes locals coincidissin
amb les Enramades.
Doncs bé, aquest any
això és possible.
Les persones que seguim els actes de les
Enramades veiem, any
rere any, que es van
apagant. Que a la major part de danses hi
ha menys parelles, a la
major part de passades
hi ha menys atxes, els
concerts de tarda estan
Durant la passada de Magnes
buits... Els dies forts de
veritat on la gent surt i hi participa ac- s’han d’aprofitar quan hi són, i no intivament sempre coincideixen en fes- ventar-les amb debats inútils. També
tius, especialment divendres al vespre és del tot cert que després haurem
de fer una consulta al poble per sai dissabte al migdia.
És ben cert que la situació de Sant ber si vol continuar fent-ho d’aquesta
Joan ens afavoreix a l’hora de prendre manera o retornar al passat. I aquí té
aquesta decisió. Però les oportunitats raó tothom, tant els que volen fer la

consulta abans, durant
o fer-la després de les
festes. Cadascú amb
els seus arguments,
sempre vàlids si es
pensa en el poble.
Al mateix proposar-ho
a la resta de forces polítiques des del govern
municipal es va preguntar, ja fos a empreses
grans o petites, i sector
comerç i turisme, a més
a més de gent a títol
individual amb la que
coincidies en reunions
o en algun acte. El Consell Escolar Municipal,
format per les escoles
del poble, ja fa tres anys
que ho demana. La resposta va ser un clam
“JA ERA HORA”. Doncs
bé, ja la tenim aquí, ara
ens toca gaudir-la de
veritat i demostrar que
les Enramades són per nosaltres la
veritable Festa gran.
I la Festa Major lluirà amb tot el seu
esplendor. Des del divendres amb el
pregó fins el dimarts següent amb el
Fi de Festa. No hi ha cap motiu per
desmerèixer-la.
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Les actuacions de la Policia Local d’Arbúcies
L’efectivitat del servei es corrobora a la memòria de 2013

Durant el 2013, la Policia Local
d’Arbúcies ha experimentat una sèrie
de canvis. Canvi de localització de la
prefectura, l’arribada d’un nou cap
i rotació i incorporació de més efectius a la policia. “Malgrat els canvis
i sobretot l’actual situació econòmica
tan complicada, tots els membres del
cos policial han demostrat una gran
iniciativa, professionalitat i dedicació
personal aconseguint uns resultats
molts satisfactoris malgrat que no podrem aconseguir la fita de zero delictes, estem treballant activament, dia a
dia per aproximar-nos el màxim possible a l’objectiu que les ciutadanes i
ciutadans d’Arbúcies es sentin més
segurs i protegits amb la seva policia,
la Policia Local d’Arbúcies” conclou
Joan Garcia, Cap de la Policia Local
d’Arbúcies.
L’any passat, es van instruir un total
296 procediments (faltes i delictes
penals). Per contra de la percepció
de bona part de la població, la mitjana a Arbúcies és de 24 delictes per
cada 1000 habitants, aquesta dada
és un 33,8 % inferior a la mitjana de
Catalunya que actualment està establerta en 71 delictes per cada 1000
habitants.
El cos de la Policia Local d’Arbúcies,
format per 2 caporals, 9 agents i 1 vigilant tanca l’exercici 2013 amb una
dada extremadament positiva, cap
delicte contra les persones. Aquests
delictes són els que pateixen directament la víctima (lesions, agressions,
etc.). A diferència de l’any 2010 on
es va tenir coneixement de 3 delictes
d’aquesta índole.

Mitjans mòbils de la Policia Local d’Arbúcies

Nou cap de la policia, Joan Garcia, donant instruccions a una agent

“A Arbúcies es produeixen
24 delictes per cada 1000
habitants, aquesta dada
és un 33,8 % inferior a la
mitjana de Catalunya”
Durant el 2013 es van atendre més
de 4000 trucades a la seu de la Policia Local d’Arbúcies per demanda de
serveis, queixes i petició d’informació
entre altres requeriments, assolint
una mitjana de més de 10 trucades
diàries. Cal recordar que el servei de
Policia és l’únic servei municipal ininterromput, funcionant les 24 hores del
dia tots els dies de l’any.
La seguretat ciutadana és una altra
prioritat del nou cap de la Policia Local. Durant el 2013 s´han realitzat 15
detencions al municipi, identificat 96
persones i realitzat 20 denúncies per
consum d’estupefaents a la via pública. A més, s’han instruït 20 expedients

per incompliment de les ordenances
municipals (sorolls, tinença d’animals,
etc.). Cal destacar la intervenció activa de la Policia local d’Arbúcies amb
altres cossos policials. Amb les unitats d’investigació del C.M.E de Santa
Coloma de Farners i Vic es va poder
desmantellar una xarxa que cometia
robatoris a les comarques de la Selva
i Osona amb el resultat de l’ingrés a
presó de 4 membres d’aquesta xarxa
que residien a Arbúcies. En matèria de
col·laboració amb la divisió de trànsit
del C.M.E de Girona, es van localitzar al municipi un elevat nombre de
vehicles amb la ITV falsificada. Fruit
d’aquesta intervenció de la Policia Local d’Arbúcies i altres policies locals
properes, es va poder desmantellar
aquest grup de falsificadors. Amb el
Cos Nacional de Policia s’han establert diverses accions donant com
a fruit la detenció i expulsió fora de
l’espai europeu de diversos ciutadans
residents a Arbúcies.
Durant l’any 2013 es va recuperar diferent material robat, majoritàriament
d’obres inacabades i/o immobles deshabitats, roba i altres objectes de diferent valor econòmic.
Com a tasques habituals de policia
administrativa, el cos de seguretat
municipal va elaborar un total de 232
actes policials, 181 informes i 65
notificacions provinents d’altres organismes oficials. S’han retornat 41
objectes perduts als seus propietaris
i s’han lliurat un total de 156 citacions
judicials.
En la vessant de Policia de Trànsit, la
Policia Local va intervenir en un total
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Noves dependències de la Policia Local d’Arbúcies

de 37 accidents de trànsit, s’ha realitzat el seguiment de 51 vehicles en
estat d’abandonament, s’han retirat
de la via pública i enviats a desballestar 12 vehicles i resten obertes 16
actes de vehicles abandonats per tal
de complir els terminis legals.

La policia és l’únic servei
municipal ininterromput les
24 hores del dia els 365
dies de l’any
S’han realitzat 20 controls de trànsit, com a novetat durant el 2013
per primera vegada, la Policia Local
d’Arbúcies ha participat activament
en les accions promogudes pel Servei Català de Trànsit per tal de conscienciar els conductors en diverses
campanyes (alcoholèmies, sistemes
de retenció infantil, distraccions, etc.)

S’han realitzat un total de 140 proves
d’alcoholèmia i es van recuperar 5
vehicles que prèviament havien estat
denunciats com a sostrets. En el marc
de col·laboració amb el Servei Català
de Trànsit, des de la Policia Local
d’Arbúcies s’han instruït 30 expedients sancionadors en competències
exclusives de Trànsit (manca de permís de conduir, manca d’assegurança
obligatòria de vehicles, etc.) La Policia Local d’Arbúcies també va assumir les tasques de protecció a les entrades i sortides als centres escolars
i dos components de la plantilla van
rebre durant el 2013 la formació específica per a desenvolupar les tasques de monitors d’educació viària.
Aquesta formació permetrà engegar
un projecte d’aquesta matèria durant
el present any a tots els centres escolars del municipi.

Al llarg del 2013, s’ha implantat la
figura del policia rural, s’ha destinat
un membre del cos a única i exclusivament la vigilància de l’entorn rural oferint cobertura a tots i cadascú
dels habitants del terme municipal
d’Arbúcies una demanda històrica
que s’ha pogut materialitzar aquest
any. Durant l’any 2014 s’obrirà una
oficina d’Atenció al Ciutadà a Joanet.
Com a projectes de futur, el cap de
la Policia Local d’Arbúcies, ho té clar:
“Hem de modernitzar el cos policial i
aprofitar tots els avantatges del món
digital. Hem activat diferents vies per
poder interactuar amb la ciutadania.

Ens hem integrat en una xarxa de
comunicació de Policies Locals de
Catalunya anomenada Xipnet 2.0 i la
intenció és poder assolir totes les novetats tecnològiques possibles amb el
mínim cost econòmic”. Tanmateix subratlla “Ja tenim instal·lada la primera
fase de les càmeres de videovigilància al municipi, una acció pionera a
la comarca que millorarà, sens dubte,
els resultats de l’any 2013 i incrementarà la seguretat al municipi”.

Arbúcies recull més de 1000 vots
per la Independència
Arbúcies per la Independència (AxI),
la secció local de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), ho va aconseguir. El passats dia 11 i 12 de gener, els dies assenyalats per fer una
recollida massiva de signatures per
la Independència de Catalunya, es
va convertir a Arbúcies en unes jornades d’afirmació catalanista. Més
de 1000 persones varen passar per
la seu de l’Ajuntament d’Arbúcies,
que en tot moment va col·laborar
amb AxI, per signar el seu vot per
d’Independència.
Va ser un èxit de participació, que va
superar de llarg la dels pobles veïns
i va mostrar altre cop el sentit cívic
i solidari de la gent d’Arbúcies. La

transversalitat del moviment cap a la Independència es va fer palès a
les urnes, perquè gent
de tota mena, de diferents edats, diferents
ideologies i estrats socials desiguals tots varen voler deixar el seu
vot i mostrar el seu descontent amb
la situació que actualment es viu a
Catalunya.
El dissabte, dia 11 de gener, es varen obrir les urnes i ja hi va haver una
bona participació. I el diumenge 12,
en alguns moments es va viure, fins
i tot, un col·lapse. La coincidència de
dates amb la commemoració dels

300 anys del Combat d’Arbúcies no
solament va portar molta més gent
al poble, sinó que va permetre també establir un paral·lelisme amb les
dues situacions: el 1714 la independència s’havia de resoldre amb les
armes; ara, es poden fer servir les
urnes. Tot i que no està clar que el
govern espanyol les respecti.
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Aprofitant els dos plans d’ocupació
de sis mesos concedits per la Generalitat, l’Ajuntament d’Arbúcies va
engegar la reparació de diferents
voreres del poble, totes elles en evident mal estat. La primera que s’està
arranjant és la del carrer Dr. Geli, des
de la Plaça de Can Ferragut fins a
la Galzerana. La vorera esquerra ja
està acabada i ara s’està fent també
la de la dreta.
Les obres d’aquella vorera s’ampliaran
després per el carrer Jacint Verdaguer, fins a l’alçada de Can Jocavi,

La vorera del Dr.Geli s’arranja
Era una obra necessària i
llargament reivindicada pels veïns

per la part esquerra de la carretera. També està previst que es pugui
arranjar la vorera de tot el carrer
Estenedor. Totes aquestes obres es
duran a terme al llarg d’aquest any.
“S’està treballant molt per millorar
l’estat de les voreres, perquè algunes
estaven tan deteriorades que podien

provocar accidents, especialment a
la gent gran”, explica Àngel Cabrero, Regidor d’Obres de l’Ajuntament.
“Més endavant, quan trobem els recursos necessaris afrontarem també
la remodelació d’alguns carrers del
poble que necessiten una inversió
més substancial”.

Les millores del rec de La Farga el converteixen en un passeig transitable
Les millores realitzades al
rec de La Farga han permès obrir un petit camí al
seu costat que el fa transitable. El poble guanya
d’aquesta manera un altre passeig per als caminants, que poden gaudir
del fluir de l’aigua al seu
costat. El rec de La Farga
plantejava molts problemes especialment a tot

el sector del Prat Rodó, on
les fuites d’aigua solien ser
habituals. Ara aquest problema s’ha resolt, gràcies a
l’Ajuntament, que ha construït l’escullera que assegura el marge i dóna més
amplitud a la zona del pas
del rec i a l’Assossiació de
regants del rec de La Farga, que ha acondicionat la
part de la llera.

Donació d’un planter de jardineria
Una donació de dos veïns
del poble d’Arbúcies ha
permès a l’Ajuntament
poder disposar d’un bon
planter d’arbres i plantes,
que es podran utilitzar
per millorar i embellir espais públics. La primera
acció que es farà gràcies
a aquesta donació serà
plantar dues oliveres a la

rotonda de Pujals. Però
molts altres parcs locals,
places i jardins es beneficiaran d’aquest fons de
jardineria que ha rebut el
poble d’Arbúcies. entre les
varietats que s’hi poden
trobar hi ha: magnòlies,
magnòlies d’hivern, grèbol, marfulls, arboços verd
i arboços verd i groc.
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“Em sento ple amb la vida que
he portat”

Ja de més gran era un dels
responsables de fer el cinema al Centre. “Els divendres
veiem les pel•lícules amb el
rector. Era un home obsessionat amb els escots. I ens
feia retallar les cintes abans
de passar-les al públic”. En
Daniel cantava amb el cor,
ballava, feia llargues caminades i llegia molt. I tot això
ho va poder desenvolupar
encara més quan va anar a
Barcelona. Cantava a la coral
Canticorum i a Motor Ibérica
col·laborà en un grup de teatre infantil. “Però quan realment se’m va obrir el món,
va ser quan vaig entrar en
contacte amb el Teatre Lliure. La primera vegada que
hi acudí vaig quedar amb la
boca oberta. Em vaig fer soci
protector”.
Va conèixer a Fabià PuigServer, un dels directors.
“Un home savi”, diu Martí.
Aviat van crear l’Associació
d’Espectadors i, amb Modest
Corbella, van fer el butlletí del
Lliure. “Vaig entrevistar a molts
dels actors més famosos: la
Vilarasau, en Jordi Bosch, la Lizaran. Érem amics, perquè al Lliure hi
havia un ambient molt familiar. I vaig
fer la lectura dramatitzada de Calígula d’Albert Camus, entre d’altres. Allí
vaig veure clar que on més a gust em
sento es amb la gent del teatre”.
Aquells coneixements adquirits al
Lliure li van servir per crear a Arbúcies un grup de teatre escolar, que
encara dirigeix. Però la seva capacitat creativa no s’esgotava mai. Va ser
un dels fundadors del grup Tornaveu,
que omplia de poesia les diades de
l’11 de Setembre, i ha desenvolupat
també una tasca encomiable com a
historiador local, tant a la revista Perxada com en l’elaboració de relats
històrics dramatitzats i contes, com
el Conte del Combat de 1714.
“He fet una mica de tot”, respon quan
revisa la seva vida. “Frustrat no n’estic
pas. No em queden gaires coses per
fer: potser m’hauria agradat dedicarme professionalment al teatre. Però,
repeteixo, em sento molt ple amb la
vida que he portat. I encara em queda molt per fer”.

Daniel Martí, 78 anys, és una persona polifacètica
que aporta un ampli llegat a Arbúcies

Daniel Martí a casa seva, acompanyat de les fotografies dels seus nets.

Als 78 anys, Daniel Martí no ha perdut ni un gram de la il·lusió i l’interès
per les coses que l’han mogut tota la
seva vida. Quan mira enrere pot dir
amb tota la fermesa: “Em sento ple
amb la vida que he portat i amb les
coses que he fet”. Ha estat una persona molt activa. Nascut a Arbúcies
el 1935, va treballar a les carrosseries Gelada-Beules, però, amb la
mort prematura del seu pare i la seva
mare, se’n va anar a Barcelona on va
poder desenvolupar totes les aficions
que ja havia assolit a Arbúcies.
El seu pare era contractista d’obres
i va voler que en Daniel estudiés el
batxillerat. Però quan feia primer
va morir. “Llavors tenia 11 anys. La
mare va fer el que va poder i un tiet
ens va ajudar. Als 14, vaig entrar a
treballar a Gelada-Beules. El sou era
minse. I quan, als 21 anys, la mare
va morir, me’n vaig anar a Montcada i Reixac, a l’empresa Bosuga, on
hi treballava molta gent d’Arbúcies”.
Si al nostre poble els sous eren de
600 pessetes, a Bosuga va passar
a cobrar-ne 1.200 i es podia arribar

a 2.000 si s’anava a preu fet. Es va
especialitzar en cronometratge de feines. I li va servir per entrar més tard a
Inter i a Motor Ibérica (Ebro), que va
ser on va desenvolupar la major part
de la seva vida laboral.
De petit, a Arbúcies, s’havia iniciat en
el món del teatre en el Grup Pietat,
que va crear en Juli Parcet, llavors
president del Centre.

“On més a gust m’he
sentit ha estat sempre
amb la gent del teatre”
“Això sí, nens i nenes separats. Recordo que una vegada els més grans
vam voler fer una obra junts. Ho vam
demanar al rector (Mn. Josep Boix) i
s’hi va negar en rodó.
Però davant la nostra insistència va
respondre que si hi havia una persona
gran responsable potser ho podríem
fer. I es va fer”, explica Martí. Era també un actor habitual de Els Pastorets,
on va acabar fent el paper de Lluquet.
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RECONSTRUCCIÓ DEL COMBAT DE 1714 A ARBÚCIES

Arbúcies commemora la victòria del 1714 davant les tropes
borbòniques. Arbúcies va commemorar els dies 18 i 19 de gener la victòria davant les tropes borbòniques ara fa 300 anys.
El Combat d’Arbúcies es va produir el 14 de gener de 1714.
Més d’un centenar de persones caracteritzades de Miquelets
i soldats borbònics van protagonitzar diversos enfrontaments
armats culminant amb el combat que es va fer al Passeig de la
riera d’Arbúcies. Els actes es van iniciar el mes desembre amb
la presentació d’un conte sobre els fets ocorreguts a la vila i
varen continuar el dia 14 de gener amb una marxa d’atxes per
retre homenatge als herois que varen participar en el combat.
Els actes van finalitzar al migdia amb una lectura dramatitzada del Combat d’Arbúcies. Minuts abans l’alcalde d’Arbúcies,
Pere Garriga, va fer entrega als alcaldes de Sant Hilari Sacalm,
Espinelves i Viladrau, d’un diploma en homenatge als herois
que van lluitar i vèncer en el Combat d’Arbúcies de 1714. També es va fer un reconeixement a l’Institut de Projecció Exterior
de la Cultura de Catalunya(IPECC) per a la tasca festa des de
l’any 1994 per recuperar el record del combat d’Arbúcies i que
aquest any celebra el 20è aniversari.

FOTOS DE LES FESTES DE NADAL

Un Nadal i Reis molt lluïts. La celebració de
les festes de Nadal i Reis al poble d’Arbúcies
va tornar a tenir un seguiment absolut. Els actes gairebé es solapaven i la participació tant
dels nens com de la gent gran va permetre tenir
unes festes molt lluïdes. Des del pessebre del
Vedruna, passant pel Parc de Nadal i la Cantada de Nadales, fins als Pastorets, el Cagatió i
la rua de Reis les dates es varen anar omplint
de contingut i la gent va sortir al carrer, omplint
el Nadal de rialles, alegria i il·lusió. Al Ressons
en volem deixar una petita mostra.
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Un model propi d’Atenció a les
Persones
El serveis socials, gestionats pel Consell Comarcal,
passaran a mans de l’ajuntament d’Arbúcies
L’ajuntament d’Arbúcies està treballant en la implantació d’un model
propi d’atenció a les persones. Actualment, els serveis socials es gestionen
des del Consell comarcal i el Consorci
de Benestar social de la Selva. A més,
alguns dels serveis estan subcontractats a empreses privades de gestió.
L’ajuntament recupera les competències i oferirà un servei de proximitat, on les directrius es marquin
des d’Arbúcies i pensant en la gent
d’Arbúcies. El nou model ha de complir un triple objectiu: donar més servei
a la població, crear llocs de treball amb
gent del nostre poble i dotar el servei
de més proximitat i coneixement de
l’entorn. L’organització i l’estructura

del servei és semblant a l’actual però
gestionat des d’Arbúcies.
El nou model de funcionament permet, a més, un estalvi econòmic per
a les arques municipals. Estalvi bàsicament derivat de la desaparició
d’intermediaris en la gestió del servei.
Paral·lelament, l’ajuntament d’Arbúcies
en conveni amb SEPGI, empresa
domiciliada a Arbúcies i integrada al
cent per cent per gent del nostre poble, oferirà la possibilitat de contractar nous serveis, ara inexistents,com
acompanyaments, neteja de la llar,
cuina a domicili, cures i control de
medicacions a casa, etc. Aquestes
activitats permetran millorar les condicions de vida de la gent gran, o bé

d’arbuciencs amb problemas de salut,
mobilitat, discapacitat...
La implantació del nou model d’atenció
a les persones permet ja d’entrada la
contractació,a través de SEPGI, de
sis persones d’Arbúcies. Persones en
situació d’atur i que provinents d’altres
sectors, troben en el Tercer sector, el
d’atenció a les persones, una via de
reinserció laboral.
L’any 2011, diferents professionals
del sector, coincidien a demanar-nos
un model propi d’atenció a les persones. Un model adequat a la realitat arbucienca, una realitat complexa amb
més de 1000 persones més grans de
65 anys al nostre poble i amb un context de crisi econòmica i social sense
precedents en la història recent.
Entre 2011 i 2013, s’han implantat
nous serveis d’atenció a les persones i de protecció dels segments més
vulnerables de la societat. L’any 2014
ens toca posar les bases d’un model d’atenció a les persones pensat
per Arbúcies i desenvolupat per gent
d’Arbúcies.

Taller de memòria per a gent gran
Bona acollida del projecte amb
més de vint participants
Des de mitjans de gener i fins
el mes de juny, es dessenvoluparà el projecte taller
de memòria per a gent gran.
El projecte organitzat des de
l’Ajuntament amb col·laboració
de la Llar de Jubilats pretén
dotar els participants de recursos, pautes i hàbits per
treballar la memòria,des d’una

òptica preventiva i en alguns
casos terapèutica.
La logopeda arbucienca
Gemma Bayés és la responsable del taller i en destaca l’elevat nombre de participants, fet que ha obligat
a treballar en grups per fer
més operatiu el funcionament del taller.

10 anys del Forat del Dijous

Sessió i cartell commemoratiu del forat del dijous

Persones participant durant el taller

El Forat del Dijous va complir
10 anys. Els promotors ho van
voler celebrar amb una festa
que es va dur a terme al teatre
de la Llar dels Jubilats, amb
presència d’un bon nombre
d’espectadors. Es va passar la
versió completa de la pel·lícula
‘Cinema Paradiso’, on es varen poder veure moltes parts
inèdites que s’havien tallat per
poder entrar als circuits comercials. La durada final superava
de llarg les dues hores.
El camí va ser dur al principi
quan les pel·licules eren enca-

ra en format de cinta i s’havien
de pagar al voltant de 300
euros per cada una. “Això va
durar tres anys (del 94 al 97)
més o menys”, explica en Josep Aymerich, un dels fundadors del Forat del Dijous. Desprès, quan va arribar el DVD,
les sessions es varen passar
a la Gabella i, finalment, a la
Llar de Jubilats, on es fan ara.
“El nom continua sent el mateix, però vam canviar el dia
i el vam passar al divendres,
perquè teníem més audiència”, conclou Aymerich.
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D’ARBÚCIES
LA
VEU DELS
GRUPS MUNICPALS

Jaume Salmerón

I LES PROPOSTES?
La política serveix per transformar la realitat. Entesa exercia, a l’oposició, un control
estricte del govern, alhora es feien propostes per millorar ARBÚCIES: 25 mocions
de temàtica arbucienca, campanyes per salvar edificis com l’Hotel Montsoriu o aturar nyaps urbanístics com la construcció de pisos al Parc Mongé. Avui, la realitat
és diferent. Per què, l’oposició només ha presentat cinc mocions sobre temes que
afecten Arbúcies? Per què CiU i CUPA voten, junts, en contra de la majoria de propostes als plens? Cal pensar en el bé comú. A cada crítica, cal una proposta. I ERC?
Ha d’assumir haver governat i ser responsables de la mala situació de l’Ajuntament.
Nosaltres estem gestionant el desastre i refent la situació de cap i de nou. Seguim
amb la mà estesa.

Joaquim Bohils

MÉS ENRAMADES I MÉS FESTA MAJOR
Sense les Enramades, Arbúcies no seria el que és, són tradició, essència i passió.
Però sense la Festa Major perdríem una oportunitat de seguir creixent com a poble i
de contribuir a la dinamització social i econòmica d’Arbúcies. Una de les darreres decisions preses unilateralment per Entesa i el PSC és traspassar els dies festius de la
Festa Major a les Enramades. Fent-ho a corre-cuita, canviant una decisió presa setmanes abans, sense valorar pros i contres ni consultar al teixit empresarial, comercial i turístic de la vila. Aquesta decisió desvirtua, escapça i empetiteix la Festa Major.
Volem reivindicar la Festa Major com un punt de trobada a l’estiu. Una festa major
dinamitzada, participativa i reinventada. I tot, sense renunciar a les Enramades. No
hem de triar si podem escollir viure plenament les dues festes més nostrades.

Quim Santos

ENRAMADES I FESTA MAJOR
Entesa ha utilitzat la majoria absoluta per traslladar els dos dies de festa local del
2014, que passen de la Festa Major a les Enramades. El canvi es va fer 48 hores
abans de Nadal, amb nocturnitat i traïdoria, sense avisar la gent d’Arbúcies. Una decisió legal, però no legítima. Creiem que és antidemocràtica, precipitada i molt confusa. Una alcaldada, per entendre’ns. Si Entesa vol potenciar les Enramades, que
engegui un procés informatiu i participatiu obert a tot Arbúcies. Hi col·laborarem amb
molt de gust. Però imposar un canvi així de sobte i assegurar que d’aquí uns mesos
es farà una consulta és prendre el pèl a la gent. Primer es vota i després s’apliquen
les coses, oi? Doncs a Arbúcies ara es fa al revés. I tot perquè les Enramades cauen
per Sant Joan. Què passarà al 2015? Ni ells mateixos ho saben.

Pau Castanyer

SERVEIS SOCIALS?
Fins ara l’Ajuntament ofereix els serveis d’atenció al domicili (SAD), de teleassistència (TAD), una treballadora social i l’educadora social a través del consorci de benestar. Doncs bé, Entesa-PSC s’està plantejant prescindir d’aquests serveis perquè es
veu que surten molt cars. Es compliran les ràtios que marca la Generalitat? Qui ens
garanteix que les arbuciencs seguirem tenint els mateixos serveis? Immersos en una
crisis capitalista que cada dia posa més dificultats a les persones i a les famílies per
tirar endavant, el que cal, és reforçar l’àrea de serveis socials i no ignorar-la i menysprear-la. I si prescindeixen de les dues treballadores del consorci, qui contractaran?
Seguiran el mateix procés que fan servir en la contractació de vigilants municipals,
per exemple, o sigui cap?

Antoni Ronda

CRITICAR PER CRITICAR
Segurament que durant un mandat es fan molts errors, altres vegades també hi ha
encerts, el que és innegable és que les decisions no estan preses amb mala fe o
amb malícia. És encertat sanejar un ajuntament endeutat? És encertat fer un manteniment bàsic dels carrers d’Arbúcies? És encertat optimitzar els recursos disponibles? És encertat reclamar els diners que ens deuen les diferents administracions?
Nosaltres creiem que sí i la majoria dels ciutadans també, totes aquestes coses les
està fent l’equip de govern. Al PSC no li agrada el criticar per criticar, que es critiqui
tot per sistema, una mostra és criticar la decisió de canviar els dies festius i fer cavall
de batalla d’una qüestió “insignificant”, amb la quantitat de problemes reals de les
persones com ara l’atur, l’economia, la crisi, els desequilibris socials, etc.
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Nou servei de Suport Psicològic per a dones
víctimes de maltractament
Des de la Regidoria de Polítiques
d’Igualtat s’ha signat un conveni de
col·laboració amb Àmbar Associació
contra el maltractament, per posar
en funcionament un nou servei de
suport psicològic.
Aquest servei pretén donar resposta
a una demanda específica d’atenció
terapèutica a dones que estiguin patint malestar psíquic degut a
alguna situació de violència
viscuda en el passat i/o en
l’actualitat i que necessiten
rebre ajuda psicològica però
que estan passant una situació econòmica desfavorable.
El servei serà gratuït o de
copagament en funció de la
situació econòmica de la persona
usuària. Es realitzarà una valoració
econòmica per estimar la quantitat a
establir. Les persones interessades
hauran de dirigir-se al SIOD (Servei
de Informació i Orientació a les Dones) els dilluns i els divendres de 10 a
14 hores a l’Ajuntament d’Arbúcies.
Durant el passat 2013 s’han ates a
Catalunya 11.563 víctimes de la violència masclista amb un total de 4
dones mortes. En el que portem del

2014 ja hi ha 3 dones mortes a Catalunya. També s’han comptabilitzat
378 agressions sexuals, 159 d’elles
a menors de 20 anys.
Viure i conviure amb situacions que
comporten violència, suposa repercussions psicològiques molt negatives en l’estabilitat emocional de les
persones.

Des del punt de vista psicològic,
les conseqüències abasten des del
desenvolupament de vincles afectius
insegurs en els membres de la família a trastorns de caràcter clínic, tant
per la dona com per als nens i nenes.
Els quadres clínics més freqüentment
relacionats amb els efectes de la violència familiar són: trastorn d’estrès
posttraumàtic, indefensió apresa, depressió i ansietat.
El servei de suport psicològic va

dirigit majoritàriament a dones relacionades amb qualsevol tipus de
maltractament: infantil, violència
masclista, “mobbing”, abús sexual,
maltractament a la gent gran, maltractament de fills/es a mares, però
també al seu entorn familiar.
Els objectius principals són atendre
de manera integral a les usuàries
establint una estratègia de treball, tant de prevenció com de
recuperació. Oferir contenció
i suport emocional individual a
aquelles persones que ho necessitin i disminuir els nivells
d’exclusió social, entre d’altres.
Malauradament, la violència
vers les dones, en totes les
seves manifestacions, és latent a la
nostre societat i al nostre voltant tenim víctimes que necessiten ajuda
per combatre-la i també ajuda per
superar-la i recuperar la seva estabilitat emocional i autoestima.
Aquest servei vol ser una eina més,
a més de les que ja existeixen, i que
el seu objectiu sigui sumar en la lluita
per l’eradicació de la violència i els
maltractaments a les dones de la
nostra societat.

Acord, Ajuntament, casal d’avis i
“la Caixa”
L’Associació
de
Gent
Gran, la Fundació “la
Cai x a ” i l ’ A j u n t a m e nt
d’Arbúcies signen un conveni de col·laboració per al
desenvolupament de diferents programes i activitats
adreçades a la gent gran
del municipi. Un conveni
que pretén la realització
d’activitats per promoció
de la salut de les persones grans; activitats relacionades amb les noves
tecnologies, xarxes socials
i entorns 2.0; programes
de voluntariat de persones
grans i de les entitats de
l’entorn.
La Fundació “la Caixa” es
farà càrrec del manteni-

ment dels equips informàtics i de proporcionar
els recursos i eines necessaris per dur a terme
les activitats, per la seva
part, l’Ajuntament cedirà
els espais i els equipaments perquè es puguin
realitzar les diferents accions. Pere Garriga, Alcalde d’Arbúcies ha destacat:
“La signatura de convenis
d’aquest tipus és summament important per a municipis com Arbúcies, així
com la necessitat de tornar
als programes de voluntariat que en una societat en
crisi, on els recursos són
escassos, l’ajuda, la solidaritat i la voluntat dels al-

tres cobra una importància
cabdal per al sosteniment
de les estructures socials i
que en època de bonança
econòmica s’havia diluït”.
Des de l’Associació de
Gent Gran, el seu president Lluis Danís veu amb
bons ulls la signatura del
conveni i agraeix a totes
les parts l’ interès mostrat
i entén que és una bona

manera de fer i promocionar activitats per a la gent
gran en una època en que
els recursos de les administracions i entitats són
escassos.
La col·laboració en aquest
conveni s’allargarà fins al
31 de desembre de 2015
però amb la possibilitat de
tenir continuïtat més enllà
d’aquesta data.
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Èxit de la campanya
‘10.000 entrades al museu’

La campanya de promoció del poble d’Arbúcies engegada el mes de
gener, amb el repartiment de 10.000
entrades al Museu Etnològic del
Montseny, La Gabella, està tenint
una molt bona acollida entre la gent

del poble i els
visitants. Les regidories de Turisme i Cultura
volien integrar els
elements turístics
i patrimonials per
potenciar la promoció
turística
del poble i ho estan aconseguint.
Botiguers, cases
rurals, càmpings,
apartaments i hotels donen entrades als seus
clients i això ha
portat al museu
a molta gent del
poble i de fora
que mai l’havien
visitat. L’objectiu
s’està assolint.
I molts visitants
estan descobrint
que Arbúcies no
és solament un punt emblemàtic del
Parc del Montseny, sinó que també
té altres atractius, com el Castell
de Montsoriu, i el MEMGA, que es
sense cap mena de dubte, el museu més important de la Selva.

La celebració del Tricentenari del Combat
d’Arbúcies continua

Els actes commemoratius del Tricentenari del Combat d’Arbúcies continuen celebrant-se. A la recreació
històrica dels passats dies 18 i 19 de
gener, s’afegeix també la teatralització i poesia, amb lectures dramatitzades del combat, que es va fer el
dissabte 22 al Teatre Centre Parroquial. També allí es va presentar el
documental Vèncer o morir, de Miquelets de Catalunya.
El seguent pas serà l’aparició del llibre ‘300 anys del Combat d’Arbúcies’,
que està prevista per la festa de Sant
Jordi. El llibre serà finançat en gran
part pel micromecenatge de totes
aquelles persones que hi vulguin
participar, des d’una quantitat mínima de 20 euros. I després molts altres actes s’aniran anunciant al llarg
de l’any.

Anellament d’ocells amb l’escola
Durant el mes de febrer
l’Ajuntament d’Arbúcies ha portat
a terme, de la mà d’en Josep Bernatallada, un projecte per tal de
conèixer una mica millor els ocells
de la nostra vall i les activitats que
es fan per fer-ne un seguiment.
En Josep acompanya els nens
i nenes de l’Escola Carulla i de
l’Escola Vedruna al parc de la
Dona d’Aigua, on té instal·lades
unes xarxes per capturar ocells, i
allà els ensenya quin és el procediment a seguir per tal d’anellar-los.
Conèixer el seu pes, la allargada
de les seves ales, etc. permetrà
tenir-lo catalogat, i amb l’anella
posada, es podrà saber les dades
d’aquest ocell a qualsevol lloc on

es capturi. L’anellament dels ocells és molt útil per conèixer quines
són les rutes migratòries de les
diverses espècies d’ocells, així
com les seves àrees de descans.
Després de veure com s’anellen
els ocells, una segona activitat
que faran els alumnes serà la
col·locació de 22 caixes niu per
tal que hi niïn els ocells.
Aquestes caixes, que han estat finançades per l’Ajuntament
d’Arbúcies, es col·locaran amb
l’assessorament d’en Josep i el
GACO (Grup d’anellament de
Calldetenes-Osona) i seran els
alumnes els que en faran el seguiment i control de les aus que
es capturin.
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Els New Serafins
desvetllen Mequinensa
En el marc de l’agermanament
entre Arbúcies i Mequinensa, els
New Serafins varen desplaçarse a les terres de la franja per
convertir-se en els animadors
del Carnaval que cada any es
celebra amb motiu de les Festes de Sant Blas i Santa Àgueda. La xaranga arbucienca va
desvetllar i animar les tardes als
encara endormiscats habitants
de Mequinensa i va animar la
seva festa fins entrada la nit.
Aquest va ser el primer intercanvi sociocultural d’una llarga
llista que s’estan preparant per
als propers mesos. Al marge de
l’actuació dels New Serafins,
la trobada va servir per enfortir
els llaços que ens uneixen amb
Mequinensa i la gent de la franja, basats en la utilització de la
mateixa llengua, el català... que
el govern d’Aragó s’esforça en
anomenar amb l’extrany mot de
“lapao”. L’expedició arbucienca, formada per 26 persones,
va participar activament a les
activitats del poble. L’alcalde,
Pere Garriga, va acompanyar
a l’alcaldessa de Mequinensa,
Magda Godia, en la recepció oficial que els van oferir, i va participar amb tota l’expedició a la visita guiada al poble vell, derruït
quan es va construir el pantà, i

L’expedició arbucienca es va integrar als
actes de carnaval

a la mina de carbó conservada
com a reclam turístic.
Aquests tipus d’intercanvis es reproduiran en els propers mesos.
Ara mateix ja s’està preparant
una visita de diverses agrupacions de Mequinensa a Arbúcies
per participar a les catifes de Les
Enramades. I també es treballa
en diverses trobades esportives,
dels grups de teatre i també dels
cossos d’emergència.

Ràdio Arbúcies comença
la seva emissió per Internet
Des de fa pocs dies s’ha
iniciat un període de proves per poder escoltar en
directe Ràdio Arbúcies a
través d’Internet. De moment hi ha dues qualitats
de so disponibles, de 56
Kb/s i de 128 Kb/s. Ràdio
Arbúcies (107.6 Mhz) es
va crear l’any 1985 i és
un dels referents comunicatius a Arbúcies. Actualment emet les vint-i-quatre
hores del dia i té en antena tres programes propis

(“Amics i Residents”, “Compàs de cobla” i “Recuperant
el vinil”) i retransmet en directe els Plens municipals. A
més de començar a emetre
per Internet, també s’està
treballant per unir-la al grup
de “La Xarxa” i ampliar el
contingut propi, així com la
creació d’una pàgina web.
Es pot escoltar, encara en
període de proves, a través
de la següent adreça: http://
www.arbucies.cat/radio-arbucies.
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