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UN EMBLEMA DE BENVINGUDA
La clàssica fulla d’Arbúcies rebrà els visitants a l’entrada del poble

NOTICIES D’ARBÚCIES

Molta feina amb pocs diners

L’arranjament parcial de l’asfalt dels carrers, la millora de les giroles,
d’espais emblemàtics com Can Cassó, i l’aparcament de la Farga
milloren el nostre poble

La manca de diners no impedeixen
que el poble d’Arbúcies vagi millorant. A poc a poc, això sí. Però sense quasi subvencions i sense plans
de desenvolupament a la vista,
l’Ajuntament intenta optimitzar els
pocs recursos dels quals disposa
per tal de poder portar a terme les
obres més indispensables.
És en aquest context que s’ha abordat l’arranjament parcial de l’asfalt
del carrer Camprodon i d’algunes
altres vies primordials del nostre
poble: “Calia fer-hi quelcom, perquè era ja, fins i tot perillós”, deien
alguns veïns. “L’obra completa, tal
com l’equip de govern hauria desit-

jat fer no ha estat possible”, reconeix
l’Àngel Cabrero, Regidor d’Obres i
Manteniment urbà. “Però almenys
s’han pogut arreglar els punts més
malmesos i perillosos d’aquests
carrers puntals del nostre poble”.
Les millores s’han produït també en
altres sectors d’Arbúcies. Fa unes
setmanes es va procedir a la neteja de la riera d’on es van treure uns
quants sacs de porqueria. I unes
setmanes abans s’havia estrenat
també l’aparcament de Can Delfí i, sobretot, de la Farga. En total,
Arbúcies té ara unes 125 places
d’aparcament més.
També s’ha remodelat l’inici de

Nou impuls a l’escola d’adults
El nou model consolida la seva organització
L’escola d’adults d’Arbúcies ha
completat aquest curs amb un nou
model organitzatiu i pedagògic.
Malgrat les dificultats d’implantació
que comporta una aposta d’aquesta
magnitud, hem aconseguit traçar
uns fonaments prou sòlids per convertir, l’Escola d’adults, en una eina
útil en la formació de persones
adultes a Arbúcies. Han passat per

l’escola d’adults 103 persones, hem
passat d’un equip de quatre professors a un equip de nou, hem multiplicat per tres l’oferta formativa amb
dotze cursos i tallers que han anat
funcionant durant l’any. S’ha multiplicat per tres els ingressos que es
reinverteixen en el projecte. Caldrà
millorar les eines informàtiques i els
materials didàctics,assignatura pen-

l’escala que puja del carrer Castell
al Maús, recuperant la seva fesomia
original. I s’ha tancat al trànsit la
plaça de la Solidaritat, restaurant les
atraccions infantils i dotant-la també
d’una taula de ping-pong, i recuperant la font perduda. S’han realitzar
treballs d’adaptació a l’Escola Carulla i als lavabos de cicle inicial.
Però una de les obres més corejades, especialment els dies del
PopArb, ha estat la remodelació de
l’espai de Can Cassó. La nova porta, l’ampliació de la rampa d’entrada
i l’arranjament general ha convertit
la instal·lació en un espai més ampli
i confortable.
dent aquest curs passat,seguirem
ofertant nous cursos d’idiomes,es
col·laborarà amb el CNL amb la
possibilitat de cursar els nivells B,C
i D de català amb l’homologació
corresponent i es seguiran impartint
cursos de GES, Grau mitjà, formació integrda PQPI que coordinen
formació i món laboral. Estem treballant en un model que volem de
referència en l’entorn més immediat
i que cobreixi les demandes en formació de la nostra població. Més
formació, més diversificació,més
aprenentatge.
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LA VEU DE L’ALCALDE

Hem d’implicar-nos per transformar la realitat
Ja fa dos anys que vaig accedir a
l’alcaldia gràcies al suport i la confiança de la gent d’Arbúcies. Dos
anys que han passat molt de pressa, amb grans alts i baixos i amb el
neguit de trobar-nos més necessitats urgents que no disponibilitats
econòmiques per solucionar-ho.
Un temps en què hem hagut de
prendre decisions que no ens agraden però que eren necessàries per
redreçar la deriva a què anava
l’ajuntament. No hi ha cap alcalde
del món a qui li agradi aturar les
obres endegades, ni desconèixer
quan es podran fer aquelles que
estan previstes, ni fer un ERO, ni
trobar-se la situació econòmica
que ens hem trobat a l’ajuntament
i a la societat. Són temps difícils

que ens obliguen a pensar i actuar
diferent. Noves maneres de fer, de
relacionar-nos, d’implicar-nos per
transformar la societat i avançar cap
a un món millor. Són temps de tirar
endavant pel bé comú de la nostra
societat. Treballar en grup, coordinadament i en xarxa per millorar el
que fem i treure millors rèdits per a
la gent d’Arbúcies. I ningú ens pot
negar aquesta vocació de treballar
activament, amb força per minimitzar els efectes dolents. La nostra
gent gran, el jovent i les famílies
amb més necessitats ens demanen
a tots un esforç extra. I Arbúcies ens
ho agrairà.

Pere Garriga

Més de 5000 persones
gaudeixen del PopArb

El festival arbucienc està cada cop més
consolidat al panorama musical independent

Escenari del Poparb

Tal vegada no va haver-hi un programa tan atractiu com altres anys. Els
grans grups hi varen faltar i més encara quan es va saber la baixa del
Petit de Cal Eril. I no obstant això,
més de 5.000 persones varen tornar
a omplir els carrers d’Arbúcies per
gaudir de la música d’aquest festival
de petit format que s’ha fet un lloc i

s’ha consolidat en el context de la
música independent dels Països Catalans en tan sols nou edicions.
Des de les piscines, a Can Cassó,
passant pels Jardins de Can Torres,
el Barrock i l’espai del Prat Rodó tots
els escenaris del PopArb oferien la
millor plataforma per poder escoltar
les diverses músiques que havia

plantejat l’organització.
Actuacions com la tan esperada del
grup la Iaia, que va fer sentir l’essència
de la seva música, StantStil, Delafé
y las Flores Azules, Senior i El Cor
Brutal, Maria Rodés/MartíSales/Ramon Rodríguez, Habitación Roja, o
Joan Colomo que va reinventar la
radiofórmula amb una retrospectiva
dels anys setanta i vuitanta varen
complaure el nombrós públic. La
novena edició d’aquest festival arbucienc se’n va anar deixant una perspectiva diferent de les anteriors. No
es varen buscar els grans noms que
omplissin el cartell, sinó la qualitat de
grups menys coneguts que ompliran
el panorama musical dels propers
anys a Catalunya. Una aposta tal
vegada arriscada, però molt interessant per a totes aquelles persones
que estimen la música.
El PopArb va tornar a demostrar el
seu esperit integrador en la dinàmica social del nostre poble. Enguany
s’hi va incorporar també el Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella,
amb l’exposició Jaleo de la fotògrafa
Noemi Elias, basada en imatges del
PopArb. I també la presentació de
la pel·lícula Et dec una nit de divendres, dirigida per Dimas Rodríguez,
sobre les vivències d’aquest festival
arbucienc.
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Un canvi d’antenes imminent
La nova ubicació al Turó del Pi allunya el
centre de telecomunicacions del nucli urbà
L’Ajuntament d’Arbúcies i les principals operadores de telefonia mòbil ubicades al municipi han signat
un acord pel trasllat de les antenes
de telefonia a una nova ubicació
allunyada del nucli urbà. L’acord
preveu el desmuntatge de les estacions actuals, al c.Domènec Refart i
c.del Pont, un cop finalitzin les obres
de construcció de la nova base de
telecomunicacions. Les despeses
de trasllat i construcció són a càrrec,
íntegrament, de Telefónica. Les operadores estan enllestint el projecte
tècnic per iniciar el tràmit de llicència
d’obres a l’Ajuntament i als diferents
departaments de la Generalitat.
La nova ubicació, al Turó del Pi,
compleix les condicions d’alçada,
centralitat i allunyament de nuclis
habitats, recomanades en l’estudi
tècnic elaborat en el darrer tram de
l’any 2012. El nou espai permetrà
ubicar totes les operadores en un
mateix lloc compartint infraestructures i manteniment.
El nou espai permet allunyar les antenes de llocs sensibles com la biblioteca municipal,l’escola d’adults,
l’escola de música,l’Escola Vedruna,
la llar de jubilats i el centre geriàtric.
La futura ubicació multiplica per tres
la distància mínima requerida, per

Arbúcies tanca les
jornades tècniques
Emili Garolera

aquestes infraestructures, respecte serveis d’especial sensibilitat. A
més,la densitat de població al voltant de la nova base es redueix de
manera dràstica: cap habitatge en
un radi de 100 metres. Actualment,
en aquesta mateixa distància hi trobem fins a 166 habitatges (en el cas
del c.Domènec Refart) i 97 habitatges (en el cas del c.del Pont).
Amb aquesta nova infraestructura,
Arbúcies es dotarà de tecnologia
d’última generació que substituirà
les obsoletes antenes actuals.
Emili Garolera

Nova ubicació de les antenes

Arbúcies va acollir el passat 31 de
maig la cloenda de les Jornades
Tècniques Silvícoles Emili Garolera,
organitzades pel Consorci Forestal
de Catalunya. Les jornades han celebrat el 30è aniversari d’intercanvi
d’experiències i de transferència de coneixement, gràcies a la
col·laboració de propietaris forestals
que mostren la gestió forestal duta
a terme a les seves finques. Durant
la jornada es va visitar una finca
d’un dels que va ser un dels principals impulsors d’aquestes trobades,
l’Emili Garolera. L’acte de cloenda
va ser presidit per Pere Garriga.

Final de curs a les escoles
Les escoles d’Arbúcies, Vedruna, Carulla i El Jardinet,
clausuren el curs 2012-2013 amb les seves respectives
festes. Varen ser actes amens i divertits amb una participació molt activa de la mainada, els educadors i els
pares i familiars.

Josep Valls, Lluís Denís i Montserrat Espasa a la plaça de la vila

Fira d’activitats de la gent gran

Jaume Barri actuant a la festa de El Jardinet

La XXI edició de la fira d’activitats de la gent gran va
reunir a la plaça de la vila d’Arbúcies representacions de
les activitats que la gent gran porten a terme al nostre
poble i d’altres municipis com Breda, Blanes, Vidreres,
Lloret de Mar, La Cellera i Sant Hilari. L’acte va ser organitzat per la Llar de Jubilats.
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Presentació del pla de Bruixes i Bandolers
Al Palau Robert es mostren els resultats d’aquest ambiciós projecte
Les autoritats representants de Turespaña i la Generalitat de Catalunya, juntament amb els alcaldes
d’Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Viladrau, Olost i Sant Feliu Sasserra han presentat els resultats del
Pla de Competitivitat Turística que
ha permès posar en funcionament
aquest nou projecte de turisme familiar i sostenible a la Catalunya Central. El resultat d’aquesta aposta per
la promoció d’un territòri s’ha traduït
en més de 100 km de camins habilitats i senyalitzats per fer senderisme
i cicloturisme a la Catalunya interior:
aquesta és només una de les realitats que ha fet possible el Pla de
Competitivitat Turística Boscos de
Bruixes i Bandolers.
L’acte es va celebrar el passat dia 6
de juny al pati del Palau Robert de
Barcelona, amb un ball de bruixes i
un esmorzar bandoler protagonitzat
per Serrallonga i Rocaguinarda que
han tancat l’acte on s’han presentat
els resultats de les accions empreses des de l’octubre de 2011 gràcies

Autoritats i actors en la presentació del pla de Bruixes i Bandolers

al Pla de Competitivitat Turística
Boscos de Bruixes i Bandolers.
L’acte ha estat conduït per les
autoritats representants de les

institucions que han cofinançat el
projecte: Turespaña, la Generalitat
de Catalunya i l’Associació de Municipis Boscos de Bruixes i Bandolers.

Carles Planchart al Bayern
Pep Guardiola torna a cridar a aquest entrenador
arbucienc amb qui treballa des de 2007
L’arbucienc Carles Planchart serà el
nou “scouting” de Pep Guardiola al
Bayern de Munich a partir de l’1 de
juliol. Així ho ha confimat el propi entrenador durant la seva presentació
com a nou tècnic del club muniquès.
Carles Planchart, que acabava contracte el 30 de juny amb el FC Barcelona, tindrà la funció d’enregistrar
imatges per fer entendre als jugadors
de l’equip alemany el que els tècnics
volen d’ells en cada partit.
Aquesta última temporada Planchart
ha fet d’analista tècnic per a Tito Vilanova, que va fer els possibles per retenir-lo al seu costat. Però Planchart
va preferir ser fidel a la persona que
l’ha ajudat a crèixer i li ha permès relacionar-se amb l’elit mundial. Quan
Pep Guardiola li va oferir la possibilitat de continuar treballant amb ell,

no ho va dubtar. Des de l’any 2007
que està al costat de l’exentrenador
del Barça.
“Ara, m’haig de posar a aprendre alemany el més ràpid possible”, va dir
Planchart en una entreviste concedida al programa Amics i Residents de
Ràdio Arbúcies. “La meva gran sort
va ser estar en el lloc adequat en el
moment precís. De vegades aixó et
pot canviar la vida”.
Planchart formarà part de l’equip
tècnic del Bayern Munich, considerat
ara mateix el millor equip d’Europa
juntament amb el Barcelona. Els
alemanys han guanyat aquesta temporada la potent Lliga de futbol del
seu país, la Copa i la Champions
League. Guardiola té al davant un
gran repte i Planchart l’acompanyarà
en aquesta responsabilitat.

Carles Planchart
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Catifes i Enramades

Una llarga tradició que ve des de l’Edat Mitjana ha
anat configurant el que ara són Les Enramades. És la
festa més popular i l’única que aconsegueix remoure
l’esperit de tots els ciutadans i ciutadanes d’Arbúcies.
Cap altra festa té tanta implantació i implicació de la
gent del poble. I és per això que, després de les catifes del diumenge anterior a Corpus, tots els carrers
romanen engalanats per rebre la gent que, sota la
llum de les torxes, obren la passada, ballen les sardanes, el xotis i el vals, i l’endemà marxen al pas
de la dansa per parelles agafats de la mà. Enguany
aquesta festa del nostre poble ens va deixar imatges
inoblidables com les d’aquestes planes.
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“El nostre compromís amb A

Pere Garriga, l’alcalde, se sincera després
“La situació ens obliga a prendre decision
Pere Garriga i Solà va ser escollit
alcalde pel poble d’Arbúcies ara fa
dos anys pel grup d’Entesa. Fuster de professió va exercir més de
vint anys el periodisme abans de
dedicar-se a la política. Des de
ben jove s’ha implicat en el teixit
associatiu del poble un fet que el
fa coneixedor de la realitat del municipi. Transmet molta passió quan
parla d’Arbúcies i se li humitegen
els ulls quan parla de la gent gran,
persones a les que adora i reconeix
l’esforç i sacrifici que han fet durant
molts i molts anys per tirar endavant
les famílies i el poble. Una altra preocupació seva és el jovent i maleeix
la impotència de no poder fer més
per ajudar als que són, des del present, el futur d’Arbúcies.
Com es viu la situació a
l’ajuntament des del govern?
No cal que digui que són anys
durs, molt durs. I agreujats per la
crisi econòmica i la més que negativa situació que ens hem trobat a
l’ajuntament, amb un deute superior
als nou milions d’euros. Però puc dir
que el compromís del govern amb
Arbúcies és total, que la dedicació
és plena i que la situació actual no
ens farà perdre la il·lusió per tirar
endavant aquest poble.
Creu que el poble entén la situació econòmica de l’ajuntament?
Tenim la sort de tenir un poble amb
gent molt intel·ligent. No se la pot
enganyar. La gent sap com està
l’ajuntament perquè malauradament també ho pateix en el dia a dia
a casa seva. Però sap que té un alcalde i uns regidors i regidores compromesos. Ens en sortirem si anem
junts, si tothom hi col·labora en la
mesura de les seves possibilitats...
i una mica més.
Què considera que han fet malament?
Uf! Moltes coses. Nosaltres no som
perfectes i això ens porta a cometre

errors en les decisions i en la gestió del dia a dia. La situació en què
estem ens obliga a prendre decisions molt i molt difícils que no sempre
són enteses per tothom. Però que
malauradament s’han de prendre. Si
s’enfonsa l’ajuntament s’enfonsa el
poble. I això no ho podem permetre
de cap de les maneres.
Com s’encaixen les crítiques?
La majoria de la gent d’Arbúcies fa
crítiques positives, per millorar, pensa en el bé del poble. Però sempre
hi ha qui fa crítiques destructives i
partidistes i només pensa en fer mal.
A aquesta gent els demano que s’ho
repensin perquè perjudiquen al poble.

També critiquen el seu sou.
Populisme i hipocresia pura. Fa vint
anys que Arbúcies té un alcalde i un
tinent d’alcalde amb un sou. I crec
que ningú pot negar que ens hi dediquem i treballem. Tant el meu sou
com el d’en Jaume són el d’un mestre d’escola. I en el sou hi va tot, no
hi ha complements ni dietes. Fins i
tot els que ens critiquen reconeixen
que treballem molt. I en tot moment
vam ser clars en la campanya electoral. Si el poble ens feia confiança,
com així va ser, tindríem dedicació
plena, perquè no es pot governar
Arbúcies des de la distància. I els
regidors cobren ara un vint per cent
menys que l’any 2007.

b Arbúcies és total”

prés de dos anys de mandat
sions que no tothom entén”
I sobre l’atur?
No podem estar contents amb tantes
persones sense feina a Arbúcies. Per
tradició i capacitats estem més ben
posicionats que els pobles veïns,
però hem de continuar treballant
per rectificar la situació actual. Hem
creat línies per ajudar, com l’impuls a
cooperatives locals, els horts comunitaris, el projecte de la recuperació
de les oliveres, el de la biomassa que
ben aviat veurà la llum, el de turisme que estem acabant de perfilar...
Aquestes iniciatives i moltes d’altres
ens han d’ajudar a revitalitzar el teixit
productiu d’Arbúcies.
Falta seguretat a Arbúcies?
Estem millor que temps enrere però
no podem estar satisfets. L’anterior
cap i l’actual han fet bona feina i els
agents estan implicats en la seguretat de les persones.Tenim un dèficit
important d’agents i Arbúcies és un
municipi molt gran i no es pot arribar
a tot arreu. Ho corregirem quan la
situació econòmica ens ho permeti.
Les Naus Ayats estan aturades.
Fins quan?
Si no hi ha diners per arranjar el
Camprodon o fer la biblioteca menys
n’hi haurà per fer una obra faraònica que costarà, segons els barems
de la Generalitat prop de 300.000€
anuals de manteniment. Sap greu,
però en aquests moments les prioritats són les persones i les seves
necessitats més bàsiques.
Així no es farà la biblioteca?
Estem lluitant perquè es faci. Però
quan l’any 2005 l’ajuntament va renunciar a la subvenció de la biblioteca, es va vendre el terreny a on
anava i van fer-hi un bloc de pisos
es va cometre un error que encara
estem pagant. Ara no es pot assumir
el cost del projecte que hi ha i molt
menys el seu manteniment. Però treballem perquè sigui una realitat com
més aviat millor.

“No estem a
l’ajuntament per lluir
sinó per treballar”
Però no hi ha subvencions?
Sí, però estan sobre el paper, realment no existeixen perquè la Generalitat ha allargat els terminis i allò
que era per el 2012 ho han passat al
2016 i així amb tot. No hi ha diners i
no tenim cap màquina que en fabriqui. Treballem en les petites coses,
en el dia a dia. El nostre model és
amb les persones, no amb grans edificis que comporten grans inversions
impossibles de mantenir. D’això se’n
diu sentit comú.
El Camprodon es farà?
La voluntat del govern és que sí, però
la Generalitat ja ens ha comunicat
que no hi ha diners. I mira que fa falta
fer-lo perquè el carrer està molt deteriorat. Treballem per buscar fórmules
imaginatives per fer-ho possible.
En l’àmbit social estan fent molts
projectes.
És cert. Hem canviat els criteris i ara
no es donen diners a canvi de res ni
al primer que ho demana. Exigim que
hi hagi treball comunitari en benefici del poble o retorn dels diners que
l’ajuntament pugui deixar per pagar
el llum o l’aigua. Alguns exemples
són el nou servei de mediació per a
famílies amb problemes d’hipoteca,

PQPI per a joves en situació
de fracàs escolar, projecte
mares enllaç, patis oberts,
a la tardor iniciem el servei
d’acompanyament a gent gran en
situació de risc, l’educadora de carrer... i molts d’altres que ens ajuden
a la cohesió social.
Es diu que l’ajuntament afavoreix
més als immigrants que a la gent
d’Arbúcies. És cert?
Rotundament NO. La nostra obligació com a administració és garantir
els drets, però a l’hora ser molt exigents amb els deures. I allò que fem
és aplicar les mesures oportunes per
garantir-ho, ja sigui en els empadronaments com en les ajudes socials o
d’habitatge o qualsevol altre qüestió.
Quina sensació provoca no poder
fer tot allò que voldria?
D’angoixa. Això va amb el caràcter i a
mi personalment m’afecta molt. Cada
dia atenem a molta gent que té necessitats, però no tenim els recursos per
poder fer-hi front. És una situació que
m’entristeix. Sort que hi ha un equip
de govern molt ferm i treballador amb
qui fem pinya per tirar endavant. Tenim tota l’esperança i il•lusió en el
futur d’Arbúcies i les persones. Per
això treballem cada dia per millorarlo. I tothom sap que no ens espanta
la feina, que no estem a l’ajuntament
per lluir, sinó per treballar.

LA
VEU DELS
GRUPS MUNICPALS
NOTICIES
D’ARBÚCIES

Jaume Salmerón

FEINA, FEINA I, EN ACABAR, MÉS FEINA
Han estat dos anys plens d’entrebancs,producte de molts problemes no resolts en
etapes anteriors i, també, de la gestió de la profunda crisi econòmica i social que
afecta també Arbúcies. La capacitat de treball de l’equip de govern, i el compromís
ferm amb un model de proximitat i de servei a la ciutadania, ha permès desencallar
conflictes eternitzats durant anys, ha permès posar en funcionament nous projectes pensats per les persones d’Arbúcies, i ha permès redreçar el rumb econòmic
municipal. Hem fet un munt d’actuacions, en diferents àrees,sempre pensant en els
interessos de la majoria social del poble. Som aquí per treballar, per construïr i, en
acabar, seguir fent feina. Us desitgem una bona Festa Major. Gaudim-ne!

Joaquim Bohils

NOMÉS S’ESTIMA ALLÒ QUE ES CONEIX
Potenciar el sentiment d’identitat i de pertinença és una de les principals feines de
qualsevol ajuntament. Un poble orgullós de la seva identitat i implicat en el seu
entorn és un poble més cohesionat socialment. És un poble amb futur. Iniciatives
com la desenvolupada darrerament per part del veïnat del Sorrall són un element
de cohesió perquè només s’estima allò que es coneix. I difonent aquest patrimoni
cultural, històric i de vivències personals es fa el primer pas per conèixer-lo i estimarlo. Amb aquestes línies, des de CiU volem felicitar la feina de totes aquelles entitats
de caràcter esportiu i cultural, de caràcter social, comercial i econòmic que fan del
nostre poble un poble més cohesionat. Entitats que, en la majoria d’ocasions, des del
voluntariat fan una tasca imprescindible per fer d’Arbúcies un poble més viu.

Quim Santos

UN POBLE VIU, UN AJUNTAMENT PARAL·LITZAT
Han passat dos anys de mandat i l’equip de govern no ha engegat cap projecte propi, mentre que els que estaven en marxa han quedat abandonats i a mitges (Carrer
Camprodon, Naus Ayats, Can Delfí, Biblioteca). Deixadesa i incompetència per part
d’un govern que improvisa, que no pren decisions i quan les assumeix ho fa amb criteris de clientelisme que només beneficien uns quants. Per altra banda, la iniciativa
veïnal del Sorrall i altres carrers de la zona per recuperar els noms i els malnoms de
les cases és important perquè contribueix a enfortir la memòria popular d’Arbúcies.
L’estrena de les plaques es va fer durant les Enramades en un clima de festa i entusiasme: rodolins, hereu i pubilla, coca i begudes, sardanes i molta gresca... En
definitiva, un projecte que des d’Esquerra aplaudim sincerament.

Pau Castanyer

FESTA MAJOR SÍ, PERÒ POPULAR! ARRIBA LA FESTA MAJOR
Dies de festa, de compartir…també de pagar i no decidir i per tant de reivindicar i
lluitar. Volem una Festa Major gratuïta, que es decideixi entre tots, com es feia amb
CUPA. Recordo les assemblees de més de 50 joves on es decidien els actes de la
festa major. Per altra banda denunciem la gestió de les barraques per part d’Entesa.
Ells van fer el seu reglament i ara exigeixen a les entitats que l’apliquin. Ha de ser un
espai gestionat per les entitats que hi participen, i gratuït.Com s’ha organitzat la Festa Major, és un exemple més de la forma de governar d’Entesa-PSC. L’Ajuntament
és una caixa hermètica a la població, en comptes d’un espai obert a la participació
ciutadana. Article sencer a cuparbucies.blogspot.com.es

Antoni Ronda

HEM ARRIBAT A l’EQUADOR DEL MANDAT
Han passat 2 anys de mandat, hem exercit la responsabilitat de governar en circumstancies molt dificils, no ha estat fàcil però no som, conformistes, volem més
i continuarem endavant per liderar el canvi de cicle que de ben segur vindrà. És
redundant però la crisi és en part culpa de la situació en què es troben la majoria
d’administracions públiques. El que mai ningú no ens podrà tirar en cara al PSC i per
extensió a l’equip de govern és que ens fem un fart de treballar per tirar endavant
amb una economia de guerra. En aquest llarg camí que ens ha tocat viure hem hagut
de prioritzar i alentir els grans projectes que tenim encetats no per voluntat pròpia
sino per la falta de pagament d’altres administracions. Tot i així Arbúcies es mou i
cada dia que passa fem coses per millorar i facilitar la vida dels arbuciencs.
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Dani Jimeno i Guillem Salagran
triomfen a Espanya

Jimeno acaba tercer als 500 metres de patinatge i
Salagran s’ha fet un lloc a l’elit estatal d’escacs

Dani Jimenez i Guillem Salagran

No es fàcil fer-se un lloc entre els millors esportistes estatals de cada categoria. No tothom té la capacitat per
arribar-hi i, després, per mantenirs’hi. Però al poble d’Arbúcies ja hem
viscut alguns casos extraordinaris i
ara tornem a comptar amb dos joves
que s’han obert camí i que estan lluitant per ser els millors en les seves
especialitats esportives.
En Dani Jimeno, de 15 anys, ha
aconseguit enguany acabar tercer
al Campionat d’Espanya de patinatge de velocitat en 500 metres. I en
Guillem Salagran, de 13 anys, s’ha
consolidat en l’elit estatal i, després
de ser segon a Catalunya, ara lluitarà
al campionat estatal.
Són dos casos extraordinaris perquè
ambdós han hagut de lluitar en un
entorn difícil per poder desenvolupar les seves activitats. De fet, tots
dos han hagut de desplaçar-se fora
del poble per poder evolucionar i mi-

llorar. Dani explica: “Vaig començar a
patinar quan els Reis em varen portar
un patins als 8 anys. I vaig descobrir la
velocitat als 11. Llavors em varen inscriure al CP Cardedeu i el món se’m
va obrir: vaig guanyar algunes curses
populars i em van inscriure per com-

petir als campionats de Catalunya”.
Llavors tenia 12 anys i es no recorda
ben bé si va acabar primer o segon.
Ens diu per justificar-se: “Hi havia
moltes curses i moltes modalitats,
però allò em va permetre anar al
Campionat d’Espanya”. Des de llavors ha estat campió de Catalunya
tres vegades, ha entrat al CAR de
Sant Cugat becat i enguany ha acabat tercer a l’estatal de velocitat als
500 metres. Allà ha descobert que
pot fer bé els esprints, perquè fins
ara corria distàncies més llargues.
El seu objectiu és entrar a la selecció per als europeus i intentar també
destacar en la modalitat de patinatge
sobre gel per intentar anar als Jocs
Olímpics.
En Guillem és un cas semblant. Va
iniciar-se als escacs amb el seu pare
als 4 anys. i ens explica que els va
agradar molt. Diu que: “als 5 anys
vaig quedar segon al campionat escolar que es va fer a Hostalric. Llavors els pares em van inscriure al CE
Gerunda i allí estic encara”. Però la
seva trajectòria l’ha portat a ser segon al Campionat d’Espanya als 8
anys, a ser Campió de Catalunya als
9 i a participar, fins i tot als campionats d’Europa el 2008 i 2009. Sempre s’ha mogut entre els millors de la
seva edat i enguany ha quedat segon
de Catalunya i del torneig d’Espanya
per equips.
Salagran diu que “Les beques s’han
reduït, però jo continuo entrenant-me
moltes hores. Per vacances, entre
dues i tres hores diàries. I en època
de col·legi almenys una hora. El futur? No ho sé. Els resultats ho diran.
Tinc clar que seguiré jugant a escacs
per molts anys”.

Anna Quílez anirà a l’europeu júnior

L’arbucienca Anna Quílez (Lloret-la Selva) disputarà els 3.000 obstacles en el pròxim europeu júnior a Rieti (Itàlia), del 18 al 21 de juliol.
Quílez, havia aconseguit la mínima una setmana abans en vèncer el campionat de Catalunya amb 10:45.40 (es demanaven 10:50.0), va
haver de complir el tràmit d’acabar entre les
dues primeres en el campionat estatal. No va
guanyar, ja que la seva contrincant la va superar (10:54.16, per 10:58.72 de Quílez), però el
segon lloc li permet assegurar el bitllet per a
Rieti. L’atleta d’Arbúcies lidera el rànquing estatal de l’any i és l’única que compleix tots els
criteris de selecció per a l’europeu.
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10è aniversari del Tennis
La celebració del 10è aniversari del Club Tennis Arbúcies va reunir a les seves instal·lacions a una bona part
dels seus associats. La directiva havia organitzat un
torneig de pàdel i un altre de tennis per a nens i havia
preparat també una samarreta commemorativa. La par-

ticipació va ser excel·lent i la festa va tenir el millor
final possible, en un dinar que va reunir a més de
120 persones vinculades al club de tennis. Allí es va
fer un sorteig de regals i es varen entregar el premis
als guanyadors. També es va fer un homenatge al
pare de Pere Fàbregas i a ell mateix per la seva contribució al naixement i desenvolupament del club. I
també es va guardonar a Cisco Juanuix per la seva
inestimable ajuda.

25è festival de dansa

Participants al festival.

Club Patí Arbúcies

Foto de grup del Club Patí Arbúcies

L’escola de dansa d’Arbúcies va celebar el 25è aniversari amb el seu tradicional festival de final de curs.
L’acte es va celabrar el diumenge 16 de juny al poliesportiu de Can Delfí. Hi van participar aproximadament
uns 80 alumnes i van veure l’espectacle unes 500 persones.

El Club Patí Arbúcies va reunir aproximadament 500
persones en el seu festival de final de temporada amb
la participació dels seus 43 patinadors/es. Hi van actuar 10 clubs d’arreu de Catalunya, la festa celebrar el
passat dia 9 de juny al poliesportiu de Can Pons.

Sopar final de temporada EFA

Dinar final del bàsquet

Participants en el moment de l’entrega d’obsequis

L’Escola de Futbol d’Arbúcies va celebrar el dissabte
dia 15 de juny el sopar de final de temporada es va
donar un llibret de tota la temporada i als futbolites un
obsequi d’una dessuadora. L’escola ve fer un donatiu
de 210 € a l’Oncolliga.

Foto de grup de l’equip de segona catalana

El Club bàsquet Arbúcies va acabar la temporada amb
un dinar amb els 92 jugadors i familars dels 9 equips
que han competit durant aquesta temporada. El dinar
es va celebrar a la terrassa del poliesportiu de can
Pons, el dia 22 de juny.
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Una iniciativa de la Maria Nogué i la
Núria Tort va permetre recuperar els
noms antics de 54 cases de barri del
Sorrall. La majoria de veïns varen
respondre de forma entusiasta a la
possibilitat de col·locar una placa de
cerámica al costat de la porta de les
cases que havien estat conegudes per

El Sorrall recupera els noms
antics de les seves cases
Can Patiràs, Cal Canari, Cal Gall son algunes
de les 54 plaques que llueixen pel carrer

Participants a la festa davant de Cal Raiat

algun motiu, d’altres varen preferir deixar-ho per més
endavant.
“La idea va ser de la meva filla”, explica la Maria Nogué.
“En vaig parlar a la Llar de Jubilats. La Núria Tort s’hi va
afegir i vàrem anar a La Gabella a buscar el nomenclàtor
antic de les cases del Sorral”. La majoria són noms antics, però també n’hi ha alguns de nous. Cada família va
pagar 30 euros per fer la placa i col·locar-la. La presentació es va lligar a l’Enramada del Sorrall.
La iniciativa ha permès recuperar alguns noms tan emblemàtics com els de Can Tuta, Cal Canari, Cal Gall,
Cala Manyana, Cal Manco, Cal Fumaire, Cal Bacallà,
Cal Sort o Can Patiràs. “Els antecedents del nostre nom

Un moment de la presentació

es remunten a finals del 1800. Però inicialment la casa
es deia Can Pere Rodó”, explica la Maria Nogué, de Can
Patiràs. “El primer contracte de lloguer es va signar el
1920. I va ser en vida del meu avi, en Jaume Nogué,
quan es va començar a denominar Can Patiràs... imagino que la causa va ser que es tractava d’una família
força pobre que tenia molts fills. Després el 1950 vàrem
comprar la casa”.
La major part de motius de les cases responien a fets
concrets que en algun moment havien afectat a la família que hi vivia. La iniciativa permet recuperar una part
de la nostra riquesa històrica i caldria ampliar-la a tot el
poble d’Arbúcies.

Gent d’Arbúcies al Camp Nou

Arbuiencs a Les Agudes

Un cim, una estelada
Amb motiu de la festivitat de Sant Joan, l’entitat Som
Cims som Països Catalans va promoure l’activitat anomenada Un cim, una estelada, per tal de col·locar una
estelada als cims més emblemàtics de les terres catalanes. 50 arbuciencs ho varen fer a Les Agudes i varen
mostrar el seu independentisme.

Gent d’Arbúcies al Concert del Camp Nou.

Una bona representació d’Arbúcies es va citar a la graderia d’un dels gols del Camp Nou, per assistir i participar activament al Concert per la Llibertat, que va organitzar Òmnium amb la col·laboració de l’ANC. Uns 80
arbuciencs i arbucienques hi varen ser presents.

13

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Tres obres
omplen el Centre

Els grups h6 Teatre,Teatre del Centre i Escola de Teatre presenten les seves obres

Els actors del Teatre del Centre

L’Escola de Teatre d’Arbúcies

Reconeixement a la trajectòria
de l’Institut Montsoriu

La Consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, amb els professors

La Consellera d’Ensenyament de la Generalitat va lliurar
el passat 4 de juny al Palau de Pedralbes l’important premi Baldiri Reixac a l’Institut Montsoriu, guardó promogut
per la Fundació Carulla amb jurat d’Òmnium Cultural.
El premi és dotat amb 3.300 € i un diploma.“A un institut amb una llarga i fecunda tradició de catalanitat, on es
desenvolupen bones pràctiques de sostenibilitat, recerca,
arqueologia, plàstica, teatre, lectura i també una bona
aula d’acollida, tant a Secundària com a Batxillerat, dutes
a terme per un professorat compromès que sap motivar
l’alumnat”. L’alcalde i el Tinent d’alcalde, Pere Garriga i
Jaume Salmeron varen assistir a l’acte.

Pep Riumalló i Raúl Martínez d’h6 Teatre.

L’activitat teatral al poble d’Arbúcies s’ha multiplicat
en els últims mesos, fent honor a la llarga tradició del
nostre poble. El grup h6 Teatre va ser el primer en presentar la seva obra El verí del teatre, que convidava a
fer una reflexió sobre els actors i la mateixa vida. El va
seguir el Teatre del Centre, amb la comèdia Pi, Noguera i Castanyer, que va suposar la presentació oficial del
nou grup després dels Pastorets. I per últim, va arribar
el moment de l’Escola de Teatre, dirigida enguany per
en Jaume Fàbregues, amb la seva proposta Monòlegs,
on cada actor desenvolupava individualment una idea.
La vida teatral d’Arbúcies continua molt viva!

Es recupera la festivitat de
Sant Cristòfol

Benedicció dels cotxes davant de la capella

La proposta de l’equip de govern d’Entesa i PSC de
recuperar la festa de Sant Cristòfol va resultar un èxit.
Feia anys que s’havia perdut l’hàbit d’anar a beneir els
cotxes, però la resposta dels arbuciencs i arbucienques va ser molt positiva. Més d’una cinquantena de
cotxes varen passar a rebre la benedicció.
Edició: Ajuntament d’Arbúcies
Tirada: 2500 exemplars
Redacció: Manel Serras
Disseny: Richard Navarro i Núria Vicens
Col·labora: Diputació de Girona
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PROGRAMA FESTA MAJOR 2013
del 26 al 30 de juliol de 2013

DIVENDRES 26
A les 8, a les pistes de petanca, torneig de petanca Festa
Major Vila d’Arbúcies, Arbúcies-Riells Viabrea
A les 5, a la Pl. de la Vila, trobada de corals de gent gran
amb la participació de: Les veus del casal, de Breda; Gesòria,
de Sant Feliu de Guíxols; Tot cor, de Lloret; Cor Parroquial d’Arbúcies i Les veus de tardor de la Llar de Jubilats
d’Arbúcies
A les 2/4 d’10, a la Pl. de la Vila:
Mostra de dansa a càrrec de l’Escola de Dansa
Mostra de funky
Pregó de Festa Major a càrrec d’Anna Ferran
Somriures de Festa Major. Collage d’esquetxos teatrals i
actuacions musicals a càrrec d’actors locals
A les 11, a la zona de barraques, concert amb Doomination,
Virus, Dj.Pd Xulin

A 2/4 d’11, al jardí de Can Torres, concert amb Pere Espinosa
& The Miopics. Organitza Can Torres
A les 11, a Can Cassó, ball de Festa Major amb l’Orquestra
Selvatana
A les 11, a la zona de barraques, concert amb Dj Xavi Rubio,
Vuit i Dj Xavi Rubio
DILLUNS 29
De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 4 a les 7 a les piscines municipals,
Festa aquàtica familiar
A les 10, al jardí de Can Torres, concert amb Chamorro Motis
Traver Trio. Aforament limitat. Organitza Can Torres
A 2/4 d’11, a Can Cassó, teatre de festa major amb l’obra
Temps, de Teatre de Guerrilla
Al Barrock, festa de l’escuma juvenil. Organitza Barrock

DISSABTE 27
De 10 a 6, a les pistes de tennis de Can Pons, XI Campionat
de Tennis Vila d’Arbúcies. Organitza Club Tennis

DIMARTS 30
A partir de les 11, a la zona esportiva de Can Pons, 1r torneig
de futbol-fang 4x4.

A les 12 a la Pl. de la Pau escuma infantil

A les 11, a la Pl. de la Vila, espectacle familiar amb De Bracet
de Samfaina de Colors

A les 4, a Can Cassó, campionat de botifarra
A les 6, Av. Països Catalans, assaig cadena humana per
la independència. Organitza ANC. Concentració Placeta de
Can Reus i c. Camprodon, zona de la plantada de gegants

A les 6, al Prat Rodó, tornaboda i audició de sardanes amb
la cobla La Principal de Cassà. Estrena de la sardana Agudes
encaputxades, pluges o nevades, d’Isaac Tresens i Quílez

A les 6, a la Pl. dels Encantats, XIX trobada de gegants amb
la participació de les colles geganteres de la Batllòria, Breda,
Canet, St. Andreu de Llavaneres, St. Antoni de Vilamajor, St.
Esteve de Palautordera i Arbúcies. A les 7, cercavila amb
les colles geganteres a la Pl. dels Encantats. Recorregut: F.
Camprodon, Sorrall, Castell, Gna. Assumpta, St. Jaume, Major i Pl. de la Vila en acabar ball de les colles geganteres

A les 10, a Can Cassó, concert de música modernista Música
del tombant del segle XIX al XX a càrrec de l’Orquestra de
Cambra de l’Empordà

A les 7 Corre-bars amb la xaranga Damm-er (majors de 18
anys). Organitza Festes Joves d’Arbúcies*
A 2/4 d’11, al jardí de Can Torres, concert amb Al Quadrat.
Organitza Can Torres
A les 11, a Can Cassó, ball amb Pa d’Àngel
A les 11, a la zona de barraques, concert de Dj’s Mandarines
i Flaix FM

PREUS
•Barraques
Abonament anticipat 3 dies: 10 €, a taquilla: 12 €. Preu per dia: 3 €
divendres i diumenge, 8 € dissabte (venda anticipada del 23 al 26
de juliol a La Gabella)
S’aconsella portar el DNI
•Corre-bars (dissabte)
Venda anticipada: 11 €. Al mateix dia: 13 €
•Itinerari Rusiñol (diumenge)
Preu 3 € (jubilats i nens de 6 a 12 anys 2 €)

DIUMENGE 28
Mercat de Festa Major

•Sopar colles joves (diumenge)
Venda anticipada: 10 €. Al mateix dia: 12 €

De 10 a 1, al c. Camprodon, mostra de vehicles d’emergència
del SEM, ADF, Protecció civil, Policia local i Bombers

•Concert de l’Orquestra Selvatana (diumenge)
Preu: 1 €

A les 11, al Museu Etnològic del Montseny, Itinerari Rusiñol.
Cal inscripció al museu

•Ball de Festa Major, Can Cassó (diumenge)
Venda anticipada: entrada 3 € i taula 6 € (cadira inclosa)
Venda a taquilla: entrada 3 € i taula 10 € (cadira inclosa)

A 2/4 d’1, al Museu Etnològic del Montseny, entrega de premis del concurs Foto-Enramades que organitza la Secció Fotogràﬁca del Centre

•Concert Can Torres (dilluns)
Venda anticipada: 10 €. A taquilla: 13 € a l’Hotel Torres

A les 6, a Can Cassó, concert amb l’Orquestra Selvatana

•Teatre Temps (dilluns)
Venda anticipada: 12 €. A taquilla: 15 €

A les 9, a la Pl. de la Vila, sopar colles joves. Organitza Festes Joves *

Venda anticipada del ball i el teatre, el 23 i 24 de juliol als baixos de
l’ajuntament de 7 a 8 de la tarda. També es vendran entrades anticipades
del teatre el dilluns 29 de 7 a 9 de la tarda, a Can Cassó

A 2/4 d’11, a la Pl. de la Vila, gimcana nocturna, per a totes
les edats. Organitza Festes Joves *

*Inscripcions per a aquestes activitats a Can Torres i Barrock
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