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NOTÍCIES D’ARBÚCIES

“Fins que no ho vam tenir a tocar, no ens ho vam creure”
L’equip sènior del CBA aconsegueix per primera vegada
l’ascens a Primera Catalana

Equip sènior del CB Arbúcies Foto: David Batlle

“Va ser una cosa inesperada” assegura el jugador del CBA, Carles
Masnou, quan recorda la victòria a
casa contra el Fontajau i que els donava matemàticament la plaça a Primera Catalana. “Fins que no ho vam
tenir a tocar no ens ho vam creure”
assenyala Masnou. Tot es va produir
en el penúltim partit de lliga que els
jugadors de l’equip sènior van viure
amb molta emoció, felicitat i acom-

“A falta de sis partits
pel final mires amunt i
no avall”
panyats per una grada replena de
seguidors, familiars i amics que no
es van voler perdre aquest moment
històric per al bàsquet arbucienc.
Una fita mai abans assolida per
aquest equip i difícil d’aconseguir
per un equip amateur i de poble. En
aquest sentit, l’entrenador del sènior, Quique Gonzalo, explica que
l’objectiu a principi de lliga era la
salvació directa, ja que la temporada anterior l’equip s’havia hagut de

jugar la permanència en quedar a
final de temporada en promoció de
descens. En canvi, enguany, “a falta de sis partits per acabar, mires
amunt i no avall i te n’adones que
ho tens tot de cara”, narra Gonzalo.
L’entrenador també posa de manifest la incorporació a la setena jornada d’Andreu Vilà, un jugador arbucienc que fins llavors jugava amb el
Salt. Vilà ha assegurat que seguirà la
propera temporada perquè “he estat
molt content aquest any i més amb
l’afició que ens ha animat”. Gonzalo
assenyala, però, que “un jugador sol
no ho fa tot, però ha estat un referent
per a tot l’equip”.
Però ara la vista ja la tenen posada
en la propera temporada.
Gonzalo seguirà com a primer entrenador, si no hi ha res de nou al llarg
de l’estiu; i segurament també es
produiran dues o tres incorporacions
a l’equip per tal de reforçar-lo, ja que
la temporada 2014-2015 suposarà
“més esforç, més autocontrol de les
situacions, un ritme de joc diferent...”
assegura Masnou i, afegeix, que els
entrenaments també seran més exigents i que es produirà un canvi físic

més que psicològic, ja que “aquesta
temporada hem patit bastant i psicològicament estem més preparats”.
En la mateixa línia, Vilà explica que
per molts serà la primera oportunitat per jugar en una categoria com
aquesta i assegura que “el conjunt
s’ho agafarà amb molta il·lusió i amb
ganes d’aferrar-se i fer bon paper a
Primera Catalana”. Vilà acaba dient
que l’actual equip “ha sorgit d’una

El conjunt s’agafarà
aquest repte amb
molta il·lusió
bona generació amb talent i amb
gent molt motivada i amb ganes de
construir al darrere”.
Per això, tots els jugadors del sènior esperen amb ganes la propera
temporada 2014/2015 per afrontar
aquest nou repte que se’ls ha posat al davant. Un objectiu complicat,
però de ben segur que hi posaran
l’esforç, l’entusiasme i la il·lusió que
els ha acompanyat al llarg d’aquesta
temporada.
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LA VEU DE L’ALCALDE

Hem de recuperar els valors

Quan parlem de ser alcalde, sovint ens
referim a les propostes o projectes que
té aquesta persona i el seu grup per
al municipi. I és cert, això s’ha de tenir
en compte i és molt important. Millorar
els carrers, fer equipaments, cuidar els
jardins... són les coses que veiem i que
llueixen. Però ser alcalde vol dir molt
més.
Vol dir tenir molt clar quin model de
poble volem, de quin Arbúcies volem
deixar als nostres fills i filles. Vol dir compromís amb les persones i les entitats.
Treure temps de la teva vida personal i
dedicar-lo als altres. Més enllà del que
serien les hores de “feina”. Vol dir viure
al poble i per al poble. No només aparèixer de tant en tant en actes públics.
Això és massa fàcil. I per a mi, mai de la
vida voldrà dir ser alcalde.
La principal preocupació és la gent, les
persones. I hem de saber posar-nos al
lloc dels altres i no exigir que els altres
es posin sempre al nostre lloc. Hem de
fer nostres els problemes dels altres.

Malgrat que sovint no s’hi pot fer res per
molts esforços que s’hi dediquin. Sap
greu no poder atendre tot el que és necessari. I sé que molt sovint no s’entén
que no puguem fer-hi res.
En èpoques com la que ens ha tocat viure i no hi ha diners hem de prioritzar les

La història de 3+1 ascensos

La trajectòria ascendent d’aquest equip
començava la temporada 05/06, aquell
any es conjuntava un equip excepcional,
dels millors de la història del club. Un
equip que va acabar la temporada amb
el primer ascens de la seva història.
Durant els següents anys, l’equip competiria a Primera Territorial. No es va
poder mantenir una línea excel·lent

durant una temporada sencera i alguns
alts i baixos no permetien assolir l’èxit
de tornar a saltar de categoria. La temporada 2009/10 canviarien les coses. Es
començava amb poques expectatives;
però l’equip iniciava la temporada com
un tir i aconseguia una plaça a Tercera
Catalana.
La temporada següent acabava amb

coses més necessàries i imprescindibles.
I aquestes són les que hem de fer perquè són les que podem fer. Cal fer fora
la demagògia de la crítica fàcil i treballar
sempre en positiu pel bé de la comunitat.
I si sabem explicar-ho, el poble ho agrairà. Sempre treballar de forma constructiva, sense partidismes. Pensant només
en Arbúcies i les persones. Els interessos
generals sempre passen per davant dels
interessos particulars o de partit.
I per això cal que recuperem els valors
que ens han fet diferents, que ens han
fet persones. I fer la feina tan ben feta
com puguem. Amb compromís cap a la
societat, amb exigència i ètica. Sempre
em sentiu a dir que qui estima Arbúcies
no l’embruta. Doncs el mateix passa amb
tots els aspectes de la vida. Siguem conscients que vivim en societat. Treballem
per millorar-la cadascú des del nostre
lloc. Arbúcies i les persones que hi vivim
ho agrairem.

Pere Garriga

una noticia inesperada: el CB Onyar,
que havia guanyat la plaça a Segona
Catalana es va posar en contacte amb
el club per temptejar la possibilitat de fer
un intercanvi de categories. Finalment,
es va decidir tirar endavant i així es materialitzava el tercer (2+1) ascens.
El primer any a Segona va ser molt complicat, però després de salvar la categoria in extremis, es començava una nova
temporada a Segona amb il•lusió, ens
trobem ja a la temporada 2013/14. El
conjunt arbucienc mai va deixar de donar la cara en cap moment i el gir de timó
arribaria a la desena jornada i situat a la
dotzena posició en zona de promoció de
descens. L’Arbúcies rebia el líder, el Cardedeu, davant del qual es va aconseguir
una victòria crucial. Després d’aquell
partit l’equip va iniciar una trajectòria ascendent imparable i, així, es passava de
la dotzena posició a la jornada 10 a la
quarta posició a l’acabar la primera volta. Ja a la jornada 25 l’equip se situava
tercer classificat. La cita amb la història
es va donar el 3 de maig, una data que
va convertir aquell partit contra el Fontajau en un dia marcat per sempre dins
del calendari del club, una victòria que
permetia l’ascens a Primera Catalana, el
quart (3+1) ascens en 9 temporades.
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OBRES A ARBÚCIES

Obres de millora i condicionament de les pisicnes
S’ha replantat la gespa, s’ha fet un nou tancament a tota la zona
esportiva i s’ha asfaltat l’accés a Can Delfí

Aquest estiu les Piscines municipals
d’Arbúcies han obert amb un rentat
de cara general després de les remodelacions que s’hi ha fet.
Les piscines i tota la zona esportiva compten aquest estiu amb un
nou sistema de tancament per tal
d’evitar robatoris i que la gent accedeixi al recinte pel passeig de la Riera. També s’ha replantat la gespa de
tota la instal·lació, ja que es trobava
en mal estat i s’han col·locat bancs
nous a tot el voltant de les piscines,
ja que s’han tret els bancs de pedra
que hi havia des del 1982 i se n’han
instal·lat uns de fusta tractada de
castanyer del Montseny.
Per altra banda, també s’ha arranjat
tota la zona de platja, que des de fa
alguns anys es trobava deteriorada
i, ara, s’ha sanejat aplicant un tractament específic per a piscines, antilliscant i més difícil que es degradi
amb el temps.
També s’han rejuntat totes les rajoles de l’interior de les tres piscines;
com també s’ha canviat el motor de

Obres de millora i condicionament de les Piscines municipals

la piscina gran i s’ha millorat i reparat
el sistema de filtració de l’aigua. La
zona de pícnic també ha sofert modificacions per tal de millorar l’espai
per als usuaris. S’ha fet una teulada
nova i també s’hi ha col·locat taules i
cadires noves. Unes obres de millora

i condicionament que han comptat
amb un pressupost de 50.000 euros
que han permès, també, pintar
l’interior del pavelló de Can Delfí;
així com les obres d’asfaltatge que
s’han realitzat als accessos del poliesportiu.

Arranjaments per al pas
de vianants i vehicles

Turó del Campament

Camí a la bassa de la Farga

Polígon Prat del Moliner

Vorera del carrer Jacint Verdaguer

L’Ajuntament ha fet arranjaments
en diferents punts de la vila per tal
de millorar el pas de vianants i vehicles. Aquestes millores s’han realitzat al Turó del Campament en què
s’ha reordenat el trànsit marcant el
sentit de ciculació, com també s’han
delimitat els aparcaments. D’altra
banda, aprofitant la poda i neteja del
parc de la bassa de la farga, s’ha
habilitat un passeig en què s’hi ha
col·locat tres bancs i una paperera.
Pel que fa a l’accés al polígon del
Prat del Moliner s’ha asfaltat de nou,
ja que el ferm es trobava en mal estat pel pas de camions que accedeixen a aquesta zona industrial. I,
finalment, l’Ajuntament ha acabat
les obres d’arranjament del tram
de vorera entre la Galzerana i Can
Jocavi, al carrer Jacint Verdaguer,
unes obres que seguien a les que
s’havien fet al carrer Doctor Geli.
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OBRES A ARBÚCIES

Can Cassó, un espai perquè en gaudeixin els arbuciencs

L’ampliació de la pista, la col·locació de llotges, una instal·lació elèctrica fixa i els lavabos són algunes de les reformes que s’hi estan fent
L’Ajuntament ha decidit fer un rentat
de cara a un dels espais més emblemàtics de la nostra vila com és
Can Cassó, que aquests dies es troba en plenes reformes. Unes obres
que, segons ha assenyalat el regidor
d’Obres, Àngel Cabrero, afecten a tot
l’espai que és de propietat municipal.
Així doncs, les reformes consisteixen
amb l’ampliació de la pista de ball
de davant de l’escenari de les Naus
Ayats, també es tornaran a col·locar
les llotges que hi havia hagut anys
enrere als laterals d’aquest escenari.
Per altra banda, Cabrero ha explicat
que també s’han fet obres al bar, al
magatzem i als lavabos. En aquest
sentit, s’ha mantingut la façana del
bar, però la resta de l’estructura i
l’interior s’han fet de nou. Com també s’han construït de nou els lavabos, que s’han doblat i s’ha ampliat la
seva capacitat del magatzem.
En aquesta part de Can Cassó, Cabrero ha dit que, degut a aquesta ampliació, s’ha fet un mur de contenció
per les esllavissades i per tal que no

Can Cassó, un espai perquè en gaudeixin els arbuciencs

es malmetin les instal·lacions a causa de les aigües fluvials del torrent
que baixa pel darrere. Tanmateix, el
regidor ha explicat que “també s’ha
fet una reconducció d’aquest torrent
cap als laterals perquè fins ara passava pel mig de la pista de ball”.

L’Ajuntament remodela de dalt a baix els històrics
carrers Montseny, Castell i Travessia Montseny
L’Ajuntament està realitzant les obres
de remodelació de tres carrers de la
vila com són els carrers Montseny,
Travessia Montseny i Castell, una trama urbana contínua de les més antigues del municipi. Es tracta d’una
reforma del ferm, ja que aquestes tres
vies eren empedrades i es trobaven en
un estat de deteriorament des de feia
temps ja que tant el carrer Montseny i
la Travessia Montseny feia més de 40

Carrer Montseny

anys que no s’hi feien arranjaments
i, al carrer Castell, més de 30. En
aquest sentit, el regidor d’Urbanisme,
Antoni Ronda, assenyala que “és una
obra molt necessària i que s’ha tardat
massa temps a fer-la”.
Per altra banda, Ronda afegeix
que s’han fet ara les obres perquè
“l’Ajuntament comença a respirar
econòmicament i s’ha volgut prioritzar aquesta obra”.

Travessia Montseny

Finalment, Can Cassó disposarà
d’una instal·lació elèctrica permanent i de fanals al centre del passeig
d’entrada per il·luminar les nits. Un
seguit d’obres que es fan per aprofitar un espai amb un gran potencial
per muntar-hi activitats.
Pel que fa al cost de les obres
d’empedrat d’aquestes tres vies del
nucli antic de la vila, el pressupost ascendeix a 240.253,37euros. No obstant això, la reforma del carrer Castell
està subvencionada pel Pla de Barris
i, la resta del cost de les obres ho
assumirà el propi Consistori, segons
afirma el mateix regidor.
Amb aquestes obres, l’Ajuntament vol
posar de manifest la importància que
donen a l’arranjament dels carrers
per tal que els veïns puguin gaudir
d’uns carrers ben arreglats, nets i endreçats.

Carrer Castell

5

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Presa de possessió de dues
places d’agent de Policia Local

Entrega de diplomes als
membres del cos de
Protecció civil

Entrega de diplomes a la sala de Plens

Acte de presa de possessió a la sala de Plens de l’Ajuntament

A principis de juliol, a la Sala de Plens de
l’Ajuntament va tenir lloc la presa de possessió de dues places d’agent del cos de
Policia Local, després que els dos aspirants
superessin amb èxit el concurs-oposició. La
convocatòria de places no s’havia fet des
de l’any 2008 i, per tant, no es podia enviar
cap agent a l’Institut de Seguretat Pública
de Catalunya (ISPC).
A la fase de concurs-oposició s’hi van apuntar 60 aspirants dels quals, després de diverses proves selectives, dos d’ells van
aconseguir plaça d’agent en pràctiques.
L’aspirant a agent que va treure millor nota
als exàmens, anirà el proper setembre a
l’ISPC durant nou mesos i passat el curs,
l’agent estarà 12 mesos en pràctiques al
municipi i si tot queda aprovat, serà no-

menat funcionari de carrera. Cal remarcar
que l’agent que estarà realitzant el curs a
l’ISPC també treballarà els caps de setmana. I l’octubre del 2015 hi anirà l’agent
en pràctiques que ha quedat segon. Tanmateix a l’acta de la presa de possessió
també es va formalitzar la plaça d’agent
interí. D’aquesta manera es van regularitzant les places dels agents de la Policia
Local i d’aqui a dos anys el Consistori s’ha
compromès a treure a concurs dues places més.
La plantilla actual està formada per dos
caporals i vuit agents i, amb actes com
aquest, es comprova la clara aposta per
la policia local que està fent el Consistori,
on la seguretat ciutadana és un del pilars
fonamentals.

Recentment s’ha fet l’entrega dels
diplomes que acrediten als membres
de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Arbúcies. Un acte que
es va celebrar a la sala de Plens de
l’Ajuntament. Segons ha explicat el
regidor de Governació, Jaume Salmeron, el diploma acredita el curs de
formació bàsica que demana la Direcció General de Protecció Civil i del
que ja disposen els integrants del cos
d’Arbúcies.
Els arbuciencs que van rebre el diploma són: Quim Vall·llosera, David
Clopés, Òscar Badia, Juanjo Cornet,
Martí Auledas i Jordi Joventeny, cap
del cos de Protecció Civil d’Arbúcies.
Per altra banda, durant l’acte, també
es va fer entrega del diploma a títol
pòstum a la família de Ramon Canaleta, que fa poc ens va deixar.

Finalitzen les obres d’asfaltatge de la carretera de Joanet
de prop de tres quilòmetres de recorregut
Aquest juny han acabat les obres de millora de la carretera de Joanet. Uns arranjaments que han consistit en l’asfaltatge
dels tres quilòmetres que té aquesta
calçada, segons ha explicat el seu alcalde, Lluís Bové. Es tracta d’un tram que
estava molt malmès i, en alguns punts,
“l’asfalt es trencava quan feia molt fred” ha
assenyalat el batlle. Per això, Bové va insistir perquè s’arreglés la carretera ja que
els desperfectes d’aquest tram van tenir
lloc durant les obres de desdoblament de
l’Eix Transversal, quan els camions utilitzaven la carretera d’accés a Joanet.
Bové ha explicat que la carretera s’ha
asfaltat utilitzant materials impermeables,
que redueixen el deteriorament de la

calçada i també el cost de manteniment
posterior. Per això, ara, que la carretera ja
està totalment asfaltada de nou, Bové assegura que “tenim una carretera decent”,
però recorda que “seria interessant posar
una capa integral de manteniment d’aquí
a tres anys”.
Joanet és un nucli agregat que pertany
al municipi d’Arbúcies i que compta amb
un petit nucli urbà i amb moltes cases
disseminades. Tot i que la figura legal
de l’alcalde de Joanet és una delegació
d’alcaldia decretada pel batlle d’Arbúcies,
des de la recuperació dels ajuntaments
democràtics la seva designació sempre s’ha deixat en mans del veïnat de
Joanet.

Un tram de la carretera de Joanet
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Arbúcies sol·licita l’adhesió al
sistema tarifari de l’ATM
El bitllet per anar a Girona passarà dels 8,45€
que ara paguen els usuaris als 3,50€
L’Ajuntament d’Arbúcies ha demanat la incorporació al sistema tarifari integrat de l’ATM (Autoritats del
Transport Metropolità de Girona i
Barcelona) per tal de beneficiar-se
dels avantatges que suposa per als
usuaris de transport públic, que ara
passaran de pagar 8,45 euros pel bitllet fins a Girona als 3,50 euros que
costarà un cop Arbúcies s’adhereixi
dins l’ATM.
Arbúcies entrarà a formar part dels
municipis de la comarca de la Selva que ja gaudeixen d’un tracte diferenciat pel que fa a les tarifes del
transport. A més, a banda de tenir
descomptes en els bitllets senzills,
els usuaris també podran adquirir
títols de viatge com la T-10, la T-

La parada de bus de la placeta de Can Reus

50/30 o la T-MES que podran combinar amb altres mitjans de transport
com el tren o el metro.
Per altra banda, l’Ajuntament està
treballant perquè hi hagi més fre-

qüència d’autobusos en les rutes
que passen per Arbúcies, segons
ha explicat el regidor de Governació i Mobilitat, Jaume Salmeron.
En l’acord per a l’adhesió a l’ATM,
s’assenyala que des del Consistori
s’ha pres aquesta decisió “atenent
les necessitats d’una part de la nostra població i tenint en compte les
situacions econòmiques i socials
dels potencials usuaris, majoritàriament pensionistes i estudiants”. Dos
col·lectius que tenen el transport
públic com a únic mitjà de transport
tant en les línies de comunicació
amb Girona com amb Barcelona.
El Ple municipal va ratificar l’acord
adoptat al Ple del 17 de setembre
de 2013 en què el Consistori demanava la incorporació d’Arbúcies dins
el sistema tarifari integrat de l’ATM,
com també es van aprovar els estatuts del Consorci de Transport Públic
de Girona. L’adhesió de l’Ajuntament
d’Arbúcies “tanca una demanda històrica de fa 12 anys en matèria de
transport” assegura Salmeron.

S’inicien les obres per al trasllat de les antenes
Ja s’han iniciat les obres del trasllat de les
antenes de telefonia mòbil situades actualment al Domènec Refart i al carrer del
Pont per dur-les al Turó del Pi, una zona
allunyada de nuclis habitats i estipulada
com a sòl no urbanitzable.
L’Ajuntament està preparant l’espai on
anirà instal·lada la base de la nova torre
de telecomunicacions, un terreny situat al
Turó del Pi i que segons Urbanisme és un
sòl no urbanitzable i, per tant, és l’apropiat
per aquest servei tècnic. Es tracta d’un
espai que es troba a 150 metres de la
primera casa habitada, una distància que

triplica l’exigida per llei respecte centres
d’especial sensibilitat com escoles o centres geriàtrics i que, per tant, es compleixen
les directives europees de no situar infraestructures d’aquestes característiques a
prop de nuclis urbans i una demanda que
feia tres anys que sol·licitava el Consistori.
De moment, s’hi estan fent els treballs de
condicionament del terreny, ja que s’ha
hagut de netejar i anivellar. I una vegada
la zona estigui preparada, serà el torn de
les companyies de telefonia, que realitzaran les obres d’instal·lació de la torre,
que comptarà amb tres panells de les tres

L’Ajuntament implanta un nou
d’optometria solidària
L’Ajuntament d’Arbúcies ha posat en
funcionament un servei d’optometria solidària que va destinat a infants amb pocs
recursos econòmics i per a persones
grans amb mobilitat reduïda i que tinguin
dificultats econòmiques. Es tracta d’un
servei impulsat per dos òptics del municipi, Eva Casas i Jordi Riba, que ho faran
de forma voluntària i que es gestionarà
des de l’àrea d’Atenció a les Persones i
des de Serveis Socials, que han establert

servei

els criteris de les persones que es podran
acollir a aquesta prestació.
L’optometria solidària ofereix revisions oftalmològiques gratuïtes un dilluns al mes
a l’ajuntament i, també, es fan a domicili
per aquells usuaris que no es puguin desplaçar. Per altra banda, aquest servei també permet fer ulleres a les persones que
ho necessitin. No obstant això, el regidor
d’Atenció a les Persones, Jaume Salmeron, ha explicat que en aquest cas s’ha

Emplaçament per a les antenes al Turó del Pi

companyies telefòniques que es fan càrrec
del cost total de les obres.
El trasllat de les antenes respon als criteris tècnics que s’inclouen dins el projecte elaborat per Telefònica i, també, als
paràmetres marcats pel departament
d’Urbanisme.
establert un petit copagament per cobrir
les despeses del material.
Salmeron ha destacat la importància
d’impulsar i posar en funcionament projectes com el d’optometria solidària des
de l’àrea d’Atenció a les Persones, ja
que “primer són les persones” i que “vivim en un poble amb una força humana
destacada, on la gent solidàriament ajuda els que menys tenen”. El regidor també ha recordat que des de l’Ajuntament
s’està fent tot el possible per ajudar a
totes aquelles persones que es troben
amb dificultats econòmiques i amb risc
d’exclusió social.
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LA
VEU DELS
GRUPS MUNICIPALS
NOTICIES
D’ARBÚCIES

Jaume Salmerón

EN UNA DIRECCIÓ CLARA
Diferents projectes iniciats aquesta legislatura estan rebent el reconeixement i
l’interès d’institucions diverses. El reconeixement del Premi europeu de l’Espai
urbà a l’Skate Park, la inclusió del projecte Coop-57 a la jornada de formació
cooperativa de la Diputació de Barcelona, l’interès de l’ajuntament de Sant Cugat
del Vallès en el servei d’optometria solidària o la petició de l’ajuntament de Sta.
Coloma de Gramanet del projecte d’horts urbans per adaptar-lo a la seva ciutat
en són alguns exemples. Reconeixement a unes línies de treball que pretenen
dotar Arbúcies de més serveis i infraestructures en un temps difícil per a la majoria de gent. Amb esforç, imaginació i voluntat de servei. Continuem treballant en
aquesta direcció.

Joaquim Bohils

UNA OPORTUNITAT EN FORMA DE LLIBRE
Les biblioteques són el principal equipament de caràcter cultural que disposen els nostres
pobles. I Arbúcies no n’és una excepció. Des de la seva creació, l’any 1968, ha jugat un
paper central en la vida cultural de la nostra vila. Fa pocs dies al Ple municipal aprovàvem
el reglament de funcionament de la Biblioteca i ho aprofitàvem per repassar les dades de
l’any 2013. Més de 2500 usuaris, més de 7600 visites i més de 3500 préstecs són dades
de la bona feina. A més s’hi fan activitats com el Club de Lectura, les Bibliopiscines o les
hores del conte. Fa més de 10 anys que l’Ajuntament veu la necessitat de fer un nova
Biblioteca amb més eines per treballar per la cohesió del poble. Ara és l’hora de tirar-ho
endavant! No com un caprici, ni com una obsessió ni com una vana il·lusió, sinó com la
ferma voluntat que a través de la cultura serem una societat més lliure i més justa.

Quim Santos

DE NOU EL CARRER CAMPRODON...
El primer projecte del 2010 amb un procés participatiu més complet, que sols el
tacticisme polític de l’oposició (Entesa, CUPA) va deixar al calaix; la pèrdua de
subvencions i la pujada de l’IVA van fer el projecte molt més car, de manera que
l’equip de govern va refer el projecte el 2012 amb el consens de tots els grups
polítics de mantenir les contribucions especials. Ara, a un any d’eleccions, el mateix equip de govern refà el projecte, i ja en van tres, elimina les contribucions
especials, i tira pel dret. Des d’ERC lamentem que no s’aprofités el primer projecte i no ens sembla correcte com Entesa ha portat un tema tan trascendent per
Arbúcies. Malgrat tot, no farem com al seu moment va fer l’oposició i celebrem
que la reforma del carrer Camprodon tiri endavant d’una vegada per totes.

Pau Castanyer

COSES MOLT ESTRANYES PASSEN A L’AJUNTAMENT D’ARBÚCIES
Una de les primeres accions del govern d’Entesa va ser acomiadar 11 persones
treballadores municipals. 2 anys després hi ha hagut força incorporacions (Policia
local, brigada municipal, biblioteca, llar d’infants, administració,etc.) curiosament cap
treballador acomiadat. I també curiosament els processos de selecció brillen per la
seva absència. Arbúcies té ciutadanes que tenen dret a treballar, però d’altres que
no el tenen… I això ho marca la teva afinitat política. Per no parlar dels processos de
selecció d’empreses que fan les obres municipals. D’això hem demanat la informació
fa tres mesos. Alguna resposta? Cap ni una. Alguna cosa deuen tenir a amagar. Molt
patètic i antidemocràtic l’equip de govern d’ENTESA-PSC. A Arbúcies volem per a
tothom les mateixes oportunitats!

Antoni Ronda

MILLORAR ÉS LA META
Són temps convulsos, ens ha tocat viure una crisi econòmica molt greu però també una
crisi moral, social i de valors. Des del PSC hem lluitat, lluitem i lluitarem cada dia perquè
la crisi social, moral i de valors no esdevingui general a tota la població i això ho aconseguirem implicant la ciutadania. Hem encetat un procés de primàries obertes esperant la
participació dels ciutadans. Volem col·laborar amb les persones i fem tot el necessari per
aconseguir la seva integració. Deixant de banda el model d’estat que busca o buscarà el
PSC, el que no ha trontollat en cap moment han estat les idees socials i el benestar de
les famílies. L’equip de govern creiem que ho aconseguirem, bé, ho estem aconseguint i
en l’àmbit català, malgrat no se’ns entengui, també ho aconseguirem, perdrem batalles,
segur, però no deixarem de lluitar mai i ho farem fins al final.
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EL PERSONATGE

Història d’un home inquiet

Ara se’l pot veure pels
carrers
d’Arbúcies,
caminant amb el seu
inseparable bastó una
mica feixugament. Té
86 anys i el proper mes
de desembre en farà
87. Però manté encara viva la flama interior
que sempre l’ha empès
al llarg de la seva vida.
Els últims tres anys ha
fet uns calendaris que
reflecteixen d’alguna
manera aspectes històrics de la vida arbucienca. Es la seva
forma de continuar treballant, de sentir-se útil
a una societat a la qual
ha dedicat una part
molt important de la
seva vida i a la que ha
deixat una empremta
inesborrable tan per la
seva participació activa
en les comissions de
Festa Major, Enramades i a diferents grups
de teatre, com pel llegat
fotogràfic que ara figura
ja als arxius del Museu
Etnològic del Montseny:
25.000 clixés i 800 fotos.
“Els records encara els
tinc molt clars”, explica
quan se li pregunta soMartí Plana amb la seva històrica Canon
bre els primers anys de
la seva existència. “Sí.
De petit cantava a l’escolania de mossèn mare feia feines per altres cases. I així
Llorenç Costa. Ell ja sabia que en Pitu vam anar tirant endavant”.
Obiols i jo ho fèiem molt malament, però Tenia 14 anys quan es va posar a trebano ens feia fora perquè sabia que a casa llar a Can Queralt. “Llavors en deien a Cal
les passàvem magres i ens convidava a Carreter embustero”, recorda en Martí. “I
sopar a la rectoria els dies d’assaig”. En es comentava que l’avi Joan Ayats havia
una ocasió es van fer proves de veus per treballat allà quan va arribar a Arbúcies,
triar solistes i el mossèn ni tan sols els
va cridar. “Al final de 1943 el van fer fora.
Predicava molt a favor dels pobres i als
rics això no els va agradar”.
El segon record que ens esmenta es la
detenció del seu pare, en Josep Plana,
llavors Tinent d’alcalde del poble. “Ell era
carboner i s’ocupava del manteniment abans de crear la seva pròpia empresa
dels boscos. El van acusar de col·laborar de tartanes”. En Martí va començar com
amb els rojos i el van empresonar a Ma- aprenent de planxista. “Fèiem gasògens
drid durant set anys. Al final, el van indul- i màquines per fer carbó –les Rex-. Dels
tar”. Eren anys molt difícils, i la família que les fèiem, crec que ja només quePlana es va haver d’espavilar com va do jo”. Fins que va fer la mili va treballar
poder. “Vivíem de l’hort i de la vinya. La amb en Queralt. Després se’n va anar

a Olot, però aviat en
Queralt el va recuperar.
“A Olot cobrava 10 pessetes a l’hora, i ell me’n
va oferir 11 i la vida per
anar a treballar a Palafrugell”. I va ser allí on
va conèixer a la Teresa,
amb qui es va casar el
1955. Llavors ja treballava a Ca l’Ayats, on es
va jubilar el 1989.
Però el que converteix
a en Martí en el nostre personatge és que
mentre feia tot això
portava una vida molt
activa de participació
en la vida d’Arbúcies.
Als 13 anys ja participava als grups de teatre
locals. “Hi vaig fer de
tot, traspunt, apuntador,
muntador de decorats i
actor. Vaig formar part
del Teatre del Centre
Parroquial i després del
grup Art Teatral. I amb
Terra Baixa vam fer
representacions a Menorca, Madrid, Andorra,
París, Tolosa i Marsella”. Paral·lelament,
en Martí s’implicava a
l’Agrupació Sardanista,
a la Comissió de festes,
i feia de fotògraf. “Durant molts anys, vam
aconseguir portar les
millors orquestres de
Catalunya al nostre envelat de la Festa
Major. I sempre vam fer beneficis”, diu.
Però on més es va significar va ser en
la vessant fotogràfica. Les seves fotos
van omplir planes del Diari de Girona i
àlbums de casaments. Va immortalitzar
una llarga època de la vida d’Arbúcies i
va guanyar alguns concursos. I després,
un cop ja jubilat, va escriure tres llibres
costumistes sobre personatges del poble, cases de pagès i el teatre i en va fer
també exposicions al Museu. “Encara
em queden coses per fer”, afegeix, amb
la tristor pròpia d’haver perdut la seva
dona, la Teresa, fa només unes setmanes. “La trobo a faltar, però vull agrair a
tot el poble el suport que m’ha donat a
mi i a tota la família. Ha estat una mostra
d’estimació que mai oblidaré”. La que es
mereixia un home inquiet que ha donat
tant al poble d’Arbúcies.

En Martí Plana, 86 anys, ha estat planxista,
fotògraf, actor de teatre, i ha deixat empremta
a una llarga etapa de la vida d’Arbúcies

“Mossèn Llorenç em
va fer de l’escolania i
em convidava a sopar”
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Primeres actuacions de la cobla L’Arbucienca
durant les festes de les Enramades
La Cobla L’Arbucienca s’ha presentat
en públic durant les festes de les Enramades i ho ha fet de la millor manera
possible: interpretant les sardanes, els
xotis i els vals de després de cada una
de les passades. Així doncs, enguany,
les Enramades encara ens les hem fet
més nostres, gràcies a tot aquest grup
de persones a qui els agrada la música i que amb el seu coneixement volen
enrqiuir la cultura i la tradició de la nostra
vila.
La Cobla L’Arbucienca es va presentar
a finals de maig davant dels arbuciencs
a la plaça de la Vila. El nombrós públic
que va assistir a la presentació va formar
una gran sardana al costat del centenari
arbre de la plaça. La primera sardana
que van tocar en la seva posada de llarg
va ser Arbúcies joliu vila escrita per Jaume Ventura i Pons i que era inèdita fins
ara.
Segons expliquen el seus components,
engegar una cobla semblava quelcom
gairebé impossible d’aconseguir quan
el 2013 un petit grup de músics de la
vila s’hi va posar. Però la idea va anar
trobant mitjans per poder desenvoluparse i un bon grup de persones vinculades d’alguna manera amb el poble s’hi

Cobla L’Arbucienca en una actuació de les Enramades

van anar sumant. Així, aquell bloc inicial
format per, en Josep Montsant, la Clara
Ribatallada, l’Anna Manyer i el director,
l’Isaac Tresens, va decidir fer el primer
pas: comprar-se nous instruments i anar
fomentant la il·lusió per aquest projecte.
El naixement de la cobla L’Arbucienca
permet enllaçar amb una tradició més
que centenària al poble d’Arbúcies. Des
de 1861 fins al 1963 la nostra vila havia
tingut sempre alguna cobla i, en algunes
ocasions, fins i tot, quatre que convivien.

La primera es va dir Serafins del Baix
Montseny i va viure fins al 1916, quan es
va reconvertir en La Principal d’Arbúcies.
Paral·lelament, hi havia també la cobla
Castanyers d’Arbúcies, creada el 1905
i convertida més tard en La Moderna,
i L’Arbucienca, que va morir el 1939. I
posteriorment, La Moderna i la Principal
es van fusionar per crear L’Arbucienca
que va viure fins al 1955 i la Trèvol que
va tocar fins el 1963. Des de llavors, Arbúcies no tenia cobla.

400 persones al sopar solidari de l’Oncolliga

Èxit del taller de memòria
per a la gent gran

Recepció oficial de la Fundació Oncolliga a l’Ajuntament d’Arbúcies

La segona festa de la Fundació Oncolliga dʼArbúcies va ser tot un èxit. Una
gran celebració que va començar amb
la recepció oficial a lʼAjuntament i va
acabar amb un sopar al poliesportiu
de Can Delfí amb més de 400 persones. Un àpat en què lʼactivitat festiva
i lúdica va ser molt present gràcies a
les diverses desfilades de pentinats i
exhibicions de dansa i funky que sʼhi

van poder veure.
Per la seva banda, la presidenta de
lʼOncolliga a Arbúcies, Nati Pagespetit, es va mostrar molt agraïda per
la col·laboració de lʼAjuntament, comerços, restauradors, entitats i persones a títol personal que van voler posar
el seu granet de sorra perquè aquesta
segona edició de la festa de lʼOncolliga
fos una realitat un any més.

Aquest juny ha acabat el taller de memòria per a gent gran organitzat per
l’Ajuntament i dirigit per la logopeda,
Gemma Bayés. Un curs que s’ha impartit durant sis mesos i en què s’han
fet activitats de memòria i d’estimulació
cognitiva, focalitzat, sobretot, en l’atenció
i la memòria. Els participants s’han mostrat molt satisfets de com han anat les
classes i amb les ganes de voler repetir
l’experiència el curs que ve.

Participants al taller de memòria
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CONCURS DE CATIFES DE FLORS NATURALS

27 catifes i 24 racons
Enguany, el concurs de catifes de flors naturals ha estat dels més participatius, ja que
es van poder veure un total de 27 catifes i 24
racons catifes repartits al centre de la vila.
A causa del mal temps, aquest any van ser
cinc les composicions que van guanyar el
concurs, degut a la impossibilitat de valorar
tots els aspectes i, el jurat va premiar a les
cinc que des de primera hora del matí optaven al premi a la millor.

ELS ARBUCIENCS VIUEN UNES DE LES ENRA

Aquest any la festa de les Enramades ha estat una de les més
lluïdes dels últims anys amb activitats per a tots els gustos i per
a totes les edats. Les tradicionals passades i danses i la botifarrada no hi van faltar; com tampoc els concerts de tarda amb
l’Orquestra Montgrins. Les bombolles de sabó, els inflables per
als més petits a les piscines; les actuacions dels arbuciencs
UMAMI,The red carpet, Amalgama i la coral Luthiana són algunes de les activitats que els arbuciencs han pogut gaudir durant les Enramades i que han fet que cada un d’aquests actes
fos tot un èxit. Les actuacions dels New Serafins i de la cobla
L’Arbucienca per primera vegada a les Enramades també han
estat un símbol de la vitalitat de la nostra vila. I, a més, aquest
any es va estrenar el concurs d’enramar carrers i, els veïns del
carrer Sorrall, Passeig de la Riera i Pont hi van posar moltes
ganes perquè van fer que un passeig per aquests carrers esdevingués un plaer.

NRAMADES MÉS LLUÏDES DELS ÚLTIMS ANYS

Jaume Garriga

EL POPARB FA VIBRAR ARBÚCIES

Un any més Arbúcies s’ha convertit en la capital de la música pop independent del nostre
país celebrant els 10 anys del popArb. Una celebració que es va ampliar a dijous amb tres
concerts i que va comptar amb grans artistes i
habituals del festival com Manel, Mazoni, Mishima, Sanjosex, Joan Colomo, Phil Musical o
Miqui Puig, que els vam poder veure als escenaris de Can Cassó, el Prat Rodó o a les
Piscines.

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Cinquanta anys de la Pujada en costa al Montseny
Prop de 2.500 persones van visitar l’exposició de la Gabella

Cartell promocional de l’exposició

Del 24 de maig al 22 de juny, el Museu
Etnològic del Montseny i l’associació
Clàssics Montseny Guilleries, amb el suport de l’Ajuntament d’Arbúcies, van organitzar Cinquanta anys de la Pujada en
costa al Montseny, una mostra centrada
en aquesta cursa, una de les més emblemàtiques d’Europa i que es va convertir
en un dels principals esdeveniments del
Montseny durant tres dècades.
Ara ja fa 50 anys. Aquell 26 d’abril de
1964 els voltants del Montseny es van
engalanar per rebre la primera edició
d’una cursa que acabaria fent història.

Presentació al Museu Etnològic del Montseny

La cursa s’iniciava als afores de Sant Celoni, entre Campins i Mosqueroles, a la
carretera cap a Sant Fe. El recorregut de
16 quilòmetres era molt tècnic i selectiu.
Aquesta exposició ha rebut un gran suport per part del públic i dels diferents
mitjans de comunicació. Més de 2.500
persones han pogut gaudir de la mostra
on s’hi podia veure a través de material inèdit recopilat al mateix Montseny,
l’impacte d’aquella cursa en la societat
de l’època. Des dels cotxes més espectaculars als utilitaris de l’època, cartells
de les primeres curses, fotografies dels

aficionats, maquetes de punts emblemàtics, o vídeos que recollien els moments
destacats de la història d’aquesta cursa.
La presentació, que va tenir lloc el 24 de
maig, va comptar amb la presència de
Joan Fernández i Xavi Riera (expilots)
Jordi Gual (director de cursa), Aman
Barfull (sotsdirector del Circuit de Catalunya), Josep Maria Miret (cap de comunicació del RACC) i en Josep Casanovas (periodista de motor). L’exposició
va tenir la col·laboració de la Col·lecció
d’Automòbils Salvador Claret, el RACC i
el Mundo Deportivo.

Exposició col·lectiva a S’inaugura l’exposició sobre Bernat II de Cabrera
l’Hotel Montsoliu
El Museu Etnològic del Montseny ha orga-

Cartell promocional de l’exposició

Coincidint amb la reobertura de
l’Hotel Montsoliu d’Arbúcies, el passat 15 de juny, es va inaugurar
l’exposició col·lectiva KLIN-ZEN, a
les instal·lacions del mateix Hotel.
La mostra consta d’obres visuals
de pintura, escultura, fotografia,
instal·lacions, poesia, narrativa i un reportatge d’imatges del que fou l’antic
Hotel Montsoliu.

nitzat l’exposició Bernat II de Cabrera i el seu
temps per recuperar la memòria d’un dels
personatges més rellevants de les nostres
terres durant l’època medieval.
Bernat II de Cabrera, fou un dels grans
barons de la Catalunya del seu temps,
descendent de la llarga nissaga dels vescomtes de Cabrera. Durant 40 anys tingué
un paper rellevant en la vida política del
regnat de Pere el Cerimoniós. Casat amb
Timbor de Fenollet, fou el conseller principal
del rei entre 1347 i 1364. Durant la guerra
contra Castella, Bernat II dirigí fortaleses, estols i delegacions diplomàtiques. El grau de
confiança queda palès el 1350 quan li fou
confiat l’Infant Joan, hereu al tron.
Bernat fou el cap suprem de l’Armada Reial
i un gran estratega naval, clau en la guerra
contra els genovesos en les campanyes de
Sardenya. Fou, a més l’organitzador de la
marina catalana amb la redacció de les Ordinacions del fet de la mar.

Inauguració de l’exposició al Museu Etnològic

La vida de Bernat de Cabrera és digna d’un
relat de novel·la cavalleresca. Des de ben
jove participà en nombroses batalles i conquestes. En els darrers anys de la seva vida,
les intrigues de la cort el dugueren a un tràgic
final, acusat de lesa majestat i traïció. Finalment fou decapitat a Saragossa el 26 de juliol
de 1364. Aquesta exposició forma part dels
actes de commemoració del 650 aniversari
de la seva mort, impulsada pel Patronat del
castell de Montsoriu.
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Més de 90 quilòmetres de senders senyalitzats
a la guia A peu pel Montseny oriental
Aquest juny es va presentar la nova
guia d’itineraris pel Montseny que porta per títol A peu pel Montseny oriental.
14 itineraris a peu per senders dins el
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del
Montseny un treball realitzat per Gemma
Font, responsable del Centre de Documentació d’Humanitats del Parc Natural
del Montseny dins el Museu Etnològic
del Montseny. L’acte va comptar amb la
participació de l’alcalde d’Arbúcies, Pere
Garriga, el director del museu, Jordi
Tura, el diputat de Medi Ambient, Miquel
Calm, i amb l’autor de les fotografies de
la guia, Martín Gallego.
Aquest llibre és una guia de 190 pàg,
que presenta 14 senders senyalitzats
per recórrer els paisatges del Montseny
tot descobrint la riquesa del patrimoni natural i cultural del Parc Natural del
Montseny, des de les valls fins als cims
i amb sortides o arribades als municipis
d’Arbúcies, Breda, Sant Feliu de Buixalleu, Riells del Montseny i Fogars de
Montclús. La seva autora va destacar
que aquests itineraris recorren més de
90 quilòmetres i que la majoria d’aquests
recorreguts passen per camins que fa
molts anys que ja estan documentats.
Font també va explicar que una part dels
itineraris connecten amb elements pa-

Presentació de la nova guia d’itineraris del Montseny

trimonials de les nostres contrades com
ara el Castell de Montsoriu o la Torre de
Monfort.
Per la seva banda, l’alcalde d’Arbúcies
va assenyalar que es tracta d’una guia
“engrescadora, didàctica i on es poden
aprendre moltes coses que se t’escapen
quan passeges pel bosc”, ja que la guia
ofereix una cartografia molt acurada,
il•lustracions que presenten el patrimoni
natural i cultural d’aquest territori i una
gran selecció de magnífiques fotografies.
En aquest sentit, el fotògraf de la guia,

Martín Gallego, va afirmar que “ha estat
un privilegi col·laborar en aquest projecte” i que “una guia de camp és molt
important per conèixer i estimar el nostre territori”. El coordinador de l’edició,
Narcís Vicenç, va destacar la importància d’aquest treball perquè el Montseny
oriental “era un sector del Montseny una
mica oblidat”. Finalment, el director del
museu, Jordi Tura, va ressaltar el treball
fet per Font i que es tracta “d’una edició
acurada i feta amb el coneixement necessari”.

Obres de millora a Can
Petit Rutllat i a la Gabella
Des del Museu Etnològic del Montseny,
la Gabella, s’ha millorat la façana de Can
Petit Rutllat tot posant-hi una lona de dalt
a baix recuperant la idea dels esgrafiats de
la façana original tot incoporant imatges
de les sales i objectes del mateix museu.
Una millora de l’edifici que s’ha pogut dur
a terme gràcies al finançament aportat pel
departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya i per la Diputació de Girona.
Per altra banda, la porta de la Gabella, que
data dels segles XVII o XVIII s’ha restaurat,
per la necessitat de mantenir-la amb les
millors condicions possibles, al tractar-se
d’un element històric i emblemàtic del nostre municipi.
Aquestes obres formen part del pla de remodelació del Museu Etnològic del Montseny.

Façana de Can Petit Rutllat i porta de la Gabella
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El castell de Montsoriu acull un any més la festa
de Sant Pere amb més d’un centenar de persones

Visita guiada al castell de Montsoriu

Vista del Pati d’armes a punt pel tastet de cuina medieval

tell va acabar al Pati d’Armes on posteriorment va tenir lloc un tastet de
cuina medieval. En aquest àpat, preparat pel restaurant Mams d’Arbúcies,
els participants van poder degustar
un seguit de tapes a l’estil medieval,
així com també tastar vins de Serrat
de Montsoriu. El tastet va comptar
amb l’actuació d’un duet musical, Josep Montsant i Ramon Redorta, que
va amenitzar tant les visites guiades
com el capvespre a Montsoriu.
Amb la festa de Sant Pere, s’enceten
una sèrie d’actes que tindran lloc pro-

perament al Castell de Montsoriu. El
cap de setmana del 19 i 20 de juliol,
arran de l’exposició Bernat II de Cabrera i el seu temps,que encara es pot
visitar al Museu Etnològic del Montseny, es faran un seguit d’activitats i
recreacions històriques medievals al
castell per commemorar els 650 anys
de la mort de Bernat II, màxim impulsor de la gran reforma del Castell de
Montsoriu i un personatge clau de la
història medieval catalana. Aquests
actes estan organitzats pel Patronat
del Castell de Montsoriu.

Èxit de participació als tallers d’eficiència energètica

Les escoles Vedruna i Doctor Carulla van
participar al taller sobre l’eficiència energètica que es va realitzar a la plaça de la
Vila. Una activitat en què els alumnes van
poder aprendre com reduir l’energia que
utilitzem a casa nostra, així com també
aprendre més coses sobre les energies
renovables. Per altra banda, en una activitat també emmarcada dins la Setmana
de l’Energia, el dijous, 3 de juliol, va tenir
lloc un taller sobre la factura del llum, en
què els participants van aprendre com llegir la factura del llum, com estalviar electricitat, saber quin electrodomèstic gasta
més, entre d’altres aspectes que es van
tractar durant el taller.

El castell de Montsoriu va aplegar
més d’un centenar de persones el
dissabte, 5 de juliol, per celebrar la
festa de Sant Pere, celebració tradicional organitzada per l’associació
d’Amics del Castell de Montsoriu.
La festivitat va començar amb una
visita guiada de quasi dues hores de
durada per la fortalesa en què es van
poder veure i visitar diferents estances i espais del castell, així com poder pujar a la Torre de l’Homenatge
i contemplar les visites des d’aquest
símbol de Montsoriu. La ruta pel cas-

Taller per a les escoles a la plaça de la Vila

Taller sobre la factura del llum
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L’IES Montsoriu ha estat guardonat amb els premis Ecopropostes i Baldiri Reixach

Andreu Aymerich guanyador del premi Ecopropostes

Andreu Aymerich, ha estat guardonat amb
el premi Ecopropostes pel seu treball de
recerca Estudi de les condicions ambientals de la riera d’Arbúcies per la reintroducció de la polla d’aigua. Una espècie que va
desaparèixer a finals del segle passat de
la riera d’Arbúcies degut a la sobreexplotació cinegètica a la que va ser exposada.
En el treball, Aymerich exposa l’estudi ambiental que ha realitzat a la riera de Sant
Julià, medi on actualment hi ha polles
d’aigua, i la recerca d’afinitats i similutuds
amb la riera d’Arbúcies, on no n’hi ha amb
l’objectiu de negar o acreditar una futura
possible reintroducció de l’espècie a la riera
d’Arbúcies. En aquest sentit, davant la curiositat d’Aymerich de veure si seria possi-

Alumnes de l’Aula Oberta de l’IES Montsoriu

ble aquesta reintroducció, es van fer nous
passos i, juntament, amb la col·laboració
del Grup d’Anellament Calldetenes Osona,
Aymerich va establir sis polles d’aigua a la
bassa de la farga. Una experiència que va
fracassar degut a que tres de les aus van
tornar al seu lloc d’origen i les altres tres no
s’han recuperat. No obstant això, Aymerich
es mostra satisfet perquè ha pogut recopilar més informació sobre aquesta espècie.
Ecopropostes és un premi impulsat per
Ràdio Marina des de fa 19 anys amb la finalitat de fer créixer el respecte i el coneixement del medi ambient pròxim.
Per altra banda, els alumnes de 3r i 4t
d’ESO de l’Aula Oberta de l’Institut Montsoriu han estat guardonats amb el premi

Baldiri Reixach en la categoria d’alumnes
pel seu treball realitzat Espai poètic Agudes
del Montseny. Es tracta d’un treball en què
es posa de manifest l’obra poètica de diferents autors arbuciencs i de les contrades
i de la seva relació amb l’entorn i la natura,
ressaltant símbols emblemàtics d’Arbúcies
com ara l’arbre de la llibertat de la plaça de
la Vila. En aquest espai hi podem trobar
artistes com Lluís Torres, Rafael Barnils,
Joaquim Horta o Xavier Burcet. El Baldiri
Reixach és un guardó que atorga cada
any la fundació Lluís Carulla a l’estímul i
al reconeixament de l’escola catalana. En
aquest cas, els alumnes de 3r i 4t, dirigits
per Jordi Pujadas, han rebut 700 euros en
llibres en català.

Final de curs de l’escola de música i del taller de teatre de Cal Xic

Combo de l’escola de música a Can Torres

Els alumnes del taller de teatre de Cal Xic
també ens han delectat aquest juny amb
la seva actuació de final de curs. Enguany,
l’obra escollida per Daniel i Marta Martí va
ser Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare. Una obra que tots els nens van interpretar d’alllò més bé amb cançons i riures que
van fer passar una bona estona a tots els
assistents a la Llar de Jubilats.

Audició dels alumnes a la Llar de Jubilats

Aquest mes de juny, els alumnes de
l’escola de música Mestre Lluís Torres han
fet les audicions de final de curs. Primer,va
ser el torn del combo, cinc joves que van
fer una gran actuació al jardí del cafè de
Can Torres tocant temes com la banda sonora de James Bond o la coneguda cançó
de The Police Message in a bottle. I per altra banda, tots els alumnes de l’escola de
música van interpretar els temes assajats
durant el curs, tant coral com instrumental
davant l’auditori de la Llar de Jubilats.

Alumnes participants al taller de teatre de Cal Xic de la Llar de Jubilats
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Joan Furió, premiat pel
conservatori de Girona

L’Associació MontsenyGuilleries rep una beca
Jaume Casademont

Acte d’entrega de la beca

Joan Furió en una de les seves actuacions

El jove arbucienc, Joan Furió Vivas, ha
estat premiat en el concurs d’Interpretació
i Composició organitzat pel conservatori
Isaac Albéniz de Girona. En el certamen,
Furió va obtenir una menció d’honor en la
modalitat d’instruments de corda polsada
categoria C, compresa entre els 13 i 15
anys. En aquest concurs hi havia diferents
modalitats d’instruments: corda fregada,
corda polsada vent i piano. Es tracta d’un
concurs que es convoca cada any i s’hi
presenten estudiants de tot arreu.
Furió és un jove molt actiu, ja que forma
part de l’ensemble de guitarres Ad Libitum

Bcn del CMMB (Conservatori Municipal
de Música de Barcelona) i de l’ensemble
de guitarres de l’OJS (Orquestra Jove de
la Selva). En altres ocasions, Furió ha tocat com a solista a Barcelona, Vigo, Liechtenstein, i a Arbúcies com a solista amb
l’orquestra de corda de l’OJS.
Furió va començar els seus estudis musicals als sis anys amb els seus pares i a
la coral de l’Escola Municipal de Música
d’Arbúcies Mestre Lluís Torres. Actualment continua els estudis de guitarra amb
el seu pare Joan Furió al CMMB on estudia el 3r curs de grau professional.

L’Associació
Montseny-Guilleries
ha estat guardonada amb una beca
actívica de la fundació Jaume Casademont. Es tracta d’una beca que
premia els projectes que fomentin
l’activitat física i, el Centre Ocupacional d’Arbúcies es va presentar amb
el projecte Per tothom, una ruta, que
consisteix en fer un recull audiovisual
de rutes per la natura que pugui fer
tothom independentment de les seves capacitats físiques. El projecte
pretén provar diferents rutes ja adaptades amb els usuaris del centre i que
ells mateixos opinin i acabin fent una
valoració tant turísticament com a nivell de dificultat pels diferents usuaris
d’aquests camins.

Centre Obert per a Els ADF expliquen la seva tasca al Dr. Carulla
nens amb dificultats
Aquest mes de juliol, l’Ajuntament ha posat en marxa el Centre Obert, una iniciativa per a infants amb problemes educatius i amb dificultats socioeconòmiques.
L’objectiu d’aquest projecte és oferir activitats de lleure durant els mesos d’estiu,
ja que s’allargarà fins al 7 de setembre i,
també garantir que aquests nens i nenes
tindran un àpat calent al dia, segons ha explicat el regidor d’Educació, Jaume Salmeron. A banda d’activitats dirigides al lleure,
els infants participaran en dos projectes de
treball comunitari. El Centre Obert compta
amb dues educadores i una monitora que
entre juliol i agost es faran càrrec d’uns 40
nens i nenes, que realitzaran activitats en
diferents indrets del municipi.
Aquest projecte compta amb una subvenció de 10.000 euros del departament de
Benestar social i Família de la Generalitat.

Alumnes de l’escola Doctor Carulla amb els membres de l’ADF

Membres de l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) Guilleries-Montseny van fer
una visita al col·legi Doctor Carulla per tal
de donar a conèixer la seva tasca en els
boscos de l’entorn del municipi als alumnes de l’escola. Durant la xerrada dels

ADF, es va explicar als infants la manera
de prevenir els incendis forestals i preservar la natura que ens envolta, principals
tasques d’aquest grup de nova creació al
nostre municipi, però que ja hem pogut
veure en diverses ocasions.
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Aquest juny ha estat un mes on l’esport i l’activitat
física han agafat un protagonisme destacat a Arbúcies. Primer va ser amb l’exhibició de patinatge
del Club Patí Arbúcies a Can Pons, una edició
que va comptar amb els més grans patinadors
del món. Després, va ser el torn del tradicional
festival de dansa, que va comptar amb desenes
de dansaires i un any més van omplir el poliesportiu de Can Delfí. I, per acabar, el diumenge, 29
de juny, va tenir lloc el festival d’aeròbic al pavelló
de Can Pons. Tres cites esportives on es va poder veure que l’afició per l’esport és cada vegada
més gran al nostre municipi i un senyal que no
hem de deixar perdre aquesta tradició.

MARATÓ DE BÀSQUET / MARATÓ DE FUTBOL SALA

Com cada juliol, s’han celebrat les maratons de bàsquet i futbol sala amb una gran participació. El dissabte, 5 de juliol,
va tenir lloc la marató de bàsquet en què hi van participar 13 equips. Per altra banda, el segon cap de setmana de juliol
es va fer la marató de futbol sala amb 16 equips participants. Dues cites que el jovent d’Arbúcies i rodalies no es deixen
perdre any rere any, participant activament i aconseguint que les maratons siguin una tradició de llarga durada a la
nostra vila sense deixar perdre la seva essència.

ESCOLA DE FUTBOL ARBUCIENCA (EFA)
Aquesta temporada l’equip
Infantil A de l’Escola de Futbol
Arbucienca (EFA) ha quedat
campió de la seva categoria
i ha aconseguit un ascens de
categoria passant de segona
a primera divisió provincial.
És per això, que des d’aquí
els volem felicitar per la fita
aconseguida aquesta temporada.
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Guillem Arnó del CT Arbúcies, sotscampió del Torneig juvenil d’estiu,
campió de la Babolat Cup gironina i del Circuit juvenil de Llafranc

Guillem Arnó, campió de la Babolat Cup gironina

El palmarès d’aquest jove de 13 anys
d’Arbúcies, Guillem Arnó, no para
d’augmentar. Recentment ha quedat
sostcampió del Torneig juvenil d’estiu;
però és que aquest any ja s’ha endut
la Babolat Cup gironina i el Circuit
juvenil de Llafranc. A més, va arribar
a les semifinals de la Babolat Cup
catalana i es va classificar per jugar
a la Babolat Cup espanyola. El ten-

Guillem Arnó en un entrenament

nista del CT Arbúcies també ha estat
finalitsta a la repesca del Campionat
de Catalunya i de la OUATT del Club
Catalunya Tennis Resort. I fa només
uns dies es va classificar pel Màster
espanyol de la OUATT de Vinaròs,
malgrat va ser eliminat a la segona
ronda. Tanmateix, amb les ganes que
hi posa i l’esforç que hi dedica de ben
segur faran que arribin més victòries

ara que està disputant els torneigs
d’estiu, segons ha explicat el mateix
Arnó. Per altra banda, el proper mes
de novembre intentarà revalidar la primera plaça del provincial gironí, que
es va endur l’any passat.
Guillem Arnó va començar a jugar a
tennis als 7 anys i ara, que ja en té 13,
porta cinc anys disputant torneigs per
tot Catalunya.

TORNEIG TENNIS TAULA
El passat 1 de juny es va celebrar al
poliesportiu de Can Delfí el Torneig
de Tennis Taula, que enguany celebrava la seva sisena edició. La competició, que va tenir lloc durant tot el
matí de diumenge, va poder comptar
amb la participació de jugadors de la
nostra vila, com ara el seu president,
Josep Campderrós, però també amb
jugadors d’altres municipis. A la pista del pavelló s’hi van poder veure
fins a cinc partits a la vegada.

FINALS COPA GIRONA
Arbúcies va acollir aquest juny les
finals de la Copa Girona de futbol
sala. La Federació Catalana de
Futbol Sala organitza cada any les
finals provincials a un municipi diferent de la demarcació de Girona i,
enguany, van decidir que se celebressin al pavelló de Can Pons. Hi
van participar equips de Palafolls,
Malgrat de Mar, Girona i Riudellots
en les categories Benjamí, Aleví, Infantil i Juvenil.
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Reconeixement pels 25 anys de servei al Consistori

18 treballadors van rebre una placa commemorativa i un diploma de la
mà de l’alcalde, Pere Garriga
L’Ajuntament d’Arbúcies va reconèixer la
tasca feta al servei del poble a 18 treballadors que aquest any fa 25 anys o més
que hi treballen o hi han treballat o s’han
jubilat en els darrers tres anys. A l’acte,
que es va fer a la sala de l’audiovisual del
Museu Etnològic del Montseny, l’alcalde,
Pere Garriga, i el regidor d’Organització
i Recursos Humans, Jaume Salmeron,
van voler destacar la importància de la
feina realitzada per tots els treballadors
homenatjats dient que “esteu fent un servei a la comunitat i sou la cara del poble”.
A més, Garriga va agrair “el servei que
heu fet i feu a l’Ajuntament i la perseverança de la vostra tasca”.
Durant els parlaments, els homenatjats
van poder veure un recull de fotografies
de la vila “que són obra vostra i on heu
deixat la vostra petjada” va assenyalar
l’alcalde. Tot seguit, es va anar anomenant un per un els treballadors i se’ls hi
va fer entrega d’una placa commemorativa, un diploma i, també, se’ls va regalar
el programa d’Enramades d’aquest any,
que van ser els primers de tenir-lo.
Amb aquest reconeixement, l’Ajuntament
ha volgut recuperar aquesta tradició i
agafar el compromís de celebrar aquest
acte en els propers anys. Per això, a la
celebració hi havia treballadors que enguany fa els 25 anys del seu servei al
municipi, com també d’altres que fa anys

Fotogarfia d’alguns dels treballadors de l’Ajuntament homenatjats

els havien complert però no se’ls havia
homenatjat.
Els treballadors que fa 25 anys o més
que treballen o han treballat al servei del
Consistori són els següents: Joaquim
Bohils, Margarida Callís, Jordi Ferrer,

Àgueda García, Pilar Moreno, Lídia Serret,
Montserrat Soler, Manel Vilafort, Piti Riumalló, Marta Pujolràs, Ramon Miralpeix,
Carme Domingo, Manel Becerra, Jaume
Vicens, Joan Borrell, Alfonso Moreno i
Joan Salvans.

Final de curs de les escoles Vedruna i Doctor Carulla

Escola Vedruna

Escola Doctor Carulla

Les escoles Vedruna i Doctor Carulla van acomiadar al mes
de juny els seus alumnes de 6è amb una festa l’útlim dia de
curs amb la interpretació de cançons i balls. A més, ambdues
escoles del municipi van celebrar el tradicional sopar de final
de curs amb la participació dels alumnes i els pares.
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Divendres 25 de juliol
A les 8, a les pistes de petanca
Torneig de petanca Festa Major Vila d’Arbúcies
Organitza Club Petanca
A les 4, a Can Cassó
Campionat de botifarra
A les 4, a la Casa de Repòs d’avis
Espectacle de dansa
Organitza Manel Planchart i Ferran Noguera
A 2/4 de 6, a la Pl. de la Vila
2ª trobada de Corals de gent gran
Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes.
A 2/4 de 10, a la Pl. de la Vila
Mostra de dansa a càrrec de l’Escola de dansa.
Mostra de funky a càrrec del’Escola de Funky
Pregó de Festa Major a càrrec dels Gratanúvols
del Montseny
Somriures de Festa Major, successió de gags
teatrals d’humor protagonitzatsper actors locals
que finalitzarà amb l’actuació de Mediterrània
Escola de dansa irlandesa
Coordinació: Jordi Ferragut
A 2/4 d’11, al jardí de Can Torres
V Cicle de Música a la fresca del Cafè Jardí
Torres amb el grup Al Quadrat.
Organitza Can Torres
A les 11, a la zona de barraques
Concert amb The Red Carpet, Strombers i A
Ciegas

Dissabte 26 de juliol
De 10 a 6, a les pistes de tennis de Can Pons
XI Torneig de Tennis infantil de Festa Major
Organitza Club Tennis d’Arbúcies
A les 12, a la Pl. de La Pau
Escuma infantil
A les 2, al Camp de Futbol
Dinar de colles joves
Organitza Associació Festes Joves d’Arbúcies
A 2/4 de 5, a la Bassa de La Farga
1ª Regata a la Bassa de La Farga
Organitza Associació de Festes Joves
d’Arbúcies
A les 5, a la Pl. dels Encantants
20a trobada de gegants
A 2/4 de 6 Cercavila amb les colles geganteres
A les 6, a les pistes de tennis de Can Pons
Finals del XI Open de Tennis masculí Vila
d’Arbúcies i, paral·lelament, Finals de la Lliga
Mams de Pàdel.
Organitza Club Tennis d’Arbúcies

A 2/4 de 7, a la Pl.de Can Lleonart
Inici del 4t Correbars amb la xaranga Damm-er
(majors de 18 anys)
Organitza Associació Festes Joves d’Arbúcies
A les 7, a Can Cassó
Concert amb l’Orquestra Selvatana
A 2/4 de 10, a la Plaça dels Encantats
Correfoc amb els Udols de Foc Diables de Calella.
A 2/4 de 11, al jardí de Can Torres
V Cicle de Música a la fresca del Cafè Jardí
Torres, actuació del grup arbucienc UMAMI
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 Gwrando New Project, Afrochi
Guawa i Dj Xavi Rubio

Diumenge 27 de juliol
Mercat de Festa Major
De 10 a 1, al c/ Camprodon
Mostra de vehicles d’emergència del SEM, ADF,
Protecció Civil, Policia Local i Bombers.
A les 6, a Can Cassó
Concert amb l’Orquestra Metropol
A 2/4 10, a Can Cassó
Ball de Festa Major amb l’Orquestra Metropol.
Tot seguit, cap a 2/4 de 12 i en primícia a
Arbúcies,Video-Mapping
A les 11, a la zona de barraques
Concert amb Dj Lady Mandarina, CAT ROCK i
Dj OGT

Dilluns 28 de juliol
De 2/4 de 12 a 2/4 de 2 i de 4 a les 7, a les
Piscines municipals festa aquàtica
A les 10, a Can Cassó
Teatre de Festa Major amb l’obra Hivern dirigida per Carles Xuriguera

Dimarts 29 de juliol
A les 11, a la Pl.de la Vila
Espectacle infantil amb Contes de la Mediterrània
A ¼ de 8, al Prat Rodó
Tornaboda i audició de sardanes amb
L’Arbucienca.
A les 10, a Can Cassó
Fi de festa amb l’espectacle de dansa 1714,
diari d’una esperança.

