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Les dones d’Arbúcies lluiten per la llibertat
La commemoració del Dia Internacional de les Dones
va ser emotiva i participativa
La crida a les dones d’Arbúcies va
tenir un ressò inusual el passat 8 de
març. La commemoració del Dia Internacional de la Dona va remoure
les consciències d’un col·lectiu que
des de fa segles està lluitant per
guanyar la llibertat i un reconeixement que encara es resisteix. Els
avenços en aquest terreny han estat
importants, però resten molts objectius per conquerir i aconseguir que
les nenes, noies, dones i àvies siguin una mica més lliures en el futur,
gaudeixin de més drets i no siguin
discriminades pel simple fet de ser
dones.
Les accions reivindicatives fa temps
que s’estan portant a terme a Arbúcies. Però enguany es va voler fer
tot amb més intensitat, perquè es
va veure la necessitat de crear una
associació de dones forta que fos
capaç de mantenir l’activitat reivindicativa i lúdica al llarg de tot l’any.
La resposta del col·lectiu arbucienc
va ser molt bona. Més de 250 dones
van participar al sopar de germanor,
on es van posar els fonaments de
l’associació de dones d’Arbúcies,
que dies més tard es va concretar en
una altre reunió amb una assistència
de gairebé 40 representants.
Els actes van començar el divendres amb una exposició a la Placeta de les Olles dels treballs plàstics

realitzats a les escoles Dr. Carulla i
Vedruna, amb el tema Homenatge
a les nostres àvies. Moltes famílies
            
que van representar els alumnes.
I al vespre es va continuar amb el
cicle trimestral de cinefòrum que es
           
es va poder veure la pel·lícula Blue
Jasmine.
El dissabte, va sortir el sol amb les
dones ja preparades a la plaça de la
vila per realitzar l’acció de ganxet al
carrer que durant mesos s’havia estat

organitzant i preparant des de l’Espai
de dones. Moltes dones d’Arbúcies
van col·laborar amb aquesta iniciativa, com ara el grup de dones que
fan ganxet al Rallye, dones de la llar
de jubilats i altres de manera individual. Aquesta gran i sorprenent acció va ser una mostra de creativitat,
experiència, concentració, esforç,
cooperació i il·lusió. Els arbres de la
plaça es van convertir en un mosaic
de molts colors que mostrà la unió
de diferents formes de fer i de ser.
            

Un camí que hem de fer juntes

Les dones d’Arbúcies afrontem
aquest 2014 amb molts de projectes i il·lusions perquè, malgrat que
la conjuntura social i econòmica
és complicada i ens representa un
repte important com a poble, estem

acostumades a sostenir la vida en
circumstàncies adverses. Les dones hem lluitat tota la vida, des que
el món és món, sense pretensions,
procurant que la societat, la famí     

desenvolupar els seus somnis, les
seves necessitats, escoltant els
seus problemes, les seves frustracions. Sempre hi hem estat i sempre
hi serem.
La revolució de la dona no va començar ara fa cent anys, va començar quan va néixer el primer
ésser humà. La història és testimoni

de la lluita de la dona per aconseguir
coses ara tant òbvies, com estudiar,
votar, treballar fora de casa, participar a la vida política, d’entre moltes
altres. Avui encara ens queda un
llarg camí per recórrer, camí que a
Arbúcies, us encoratjo a que fem totes i tots plegats, des de les nostres
possibilitats, d’aquesta manera serà
més curt i planer i arribarem abans
a tenir realment una societat més
justa, més forta i més igualitària.
AMÀLIA DELGADO
Regidora de Politiques d’Igualtat
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LA VEU DE L’ALCALDE

Començar a respirar
Llegireu a la revista RESSONS que
teniu a les mans que les coses comencen a anar millor. No estem per
llençar coets. No! Encara no. Però
ara mateix no hi ha la penúria que
hem patit a l’ajuntament en els tres
darrers anys per culpa del gravíssim
endeutament que hi havia, provocat
per la deixadesa i mal fer dels que
ens governaven, i també per culpa de
les retallades que ha fet el govern de
CiU des de la Generalitat i que han
afectat sobretot a les persones i als
ajuntaments. Unes retallades que no
deixen respirar per poder fer res de
res. Ans al contrari que han obligat a
moltes famílies i a l’ajuntament a anar
endarrera. Fins ara , hem fet treballs i
feines que han millorat el dia a dia de
les persones, i tenim un poble millor,
més maco i endreçat, i això es veu.
Hem fet els deures, i els hem fet bé,
i això ens permet encarar aquest any
i el vinent un seguit d’obres grans i
millores al poble. Alguns d’aquests
i femení; un homenatge
a totes les dones que
dia a dia teixeixen els
     rar un món millor, més
càlid i més just.
A mig matí, i per recuperar les forces una vegada engalanat l’arbre,
es va oferir una xocolatada popular. I es va fer
la lectura del manifest
commemoratiu i reivindicatiu de la Diada, recordant el sentit que té
arreu del món aquest
dia, que no és un altre que la lluita per la
igualtat d’oportunitats
i el reconeixement de
les aportacions de les
dones. Amb aquesta
intenció, aquest 2014
des de la regidoria i el
Pla Social d’Igualtat es
va decidir que la Diada
es dedicaria a les àvies i en especial
a una d’elles, Trinitat Rosell Cortina,
la dona més gran d’Arbúcies. Va ser
un acte molt emotiu on se li va fer
l’entrega de la Dona d’aigua i se li va
llegir un poema dedicat i escrit per
  "        #   -

treballs els podreu llegir en aquesta
mateixa revista. Malauradament, no
tots els grups municipals estan d’acord
en prioritzar la millora dels carrers, les
voreres i les places d’Arbúcies i demanen que els pocs diners que hi ha es
destinin a les Naus de Ca l’Ayats. I a

mi, com a alcalde, em sap greu aquesta actitud partidista. No podem posar
per davant els interessos del partit a
les necessitats del poble.
No podrem fer tot allò que voldríem.
És veritat. Però deu n’hi do tot el que
estem preparant. Algunes d’aquestes
obres ja han començat, com a la travessia i el carrer Montseny, la vorera
del Doctor Geli o els treballs per fer de
Can Cassó, un lloc festiu de trobada
entre la gent d’Arbúcies. D’altres començaran aquest mateix any i algunes
           
fer obres molesta a qui les pateix però
        
estiguin acabades tothom se’n sentirà
orgullós, principalment les persones
que viuen en aquests carrers i places.
Arbúcies està ben viva, som un poble
viu que una vegada més està tirant endavant gràcies al treball de tothom.
No tota la feina està feta, però estem
en el camí
Pere Garriga
correcte.

L’Associació
de Dones
d’Arbúcies ja té
junta directiva

ga també d’un ram de
 
A continuació, àvies
d’Arbúcies varen explicar contes per a tothom
a la plaça dels Bosquerols. La diada va tenir

       portiu de Can Delfí, on
més de 250 dones van
tancar els actes commemoratius amb un
bon àpat i bona companyonia.

En una reunió que es va fer
el passat 4 d’abril a la Llar
de Jubilats, l’Associació
de dones d’Arbúcies es
va posar en marxa. Ja feia
temps que es volia crear,
però va ser en la preparació dels actes del Dia
Internacional de la Dona,
quan es va començar a
parlar seriosament de tirar-la endavant. Al sopar
de clausura ja se’n va
parlar i el 4 d’abril, amb
una presència notable de
gairebé 40 dones, es van
posar els fonaments i per
votació de totes les dones
presents es va escollir,
 $   %
Presidenta, Adela Navarro; vicepresidenta, Montse Plana; secretària, Anna
Masó; tresorera, Remei
Artigas; vocals: Maria Assumpció Sitges, Begoña
Masnou i Dolors Pintu.
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Un pressupost de contenció que prioritza les persones
El pressupost municipal pel 2014 és de 7,2 millons euros,
un 13,22 % més que el 2013
El plenari de l’Ajuntament d’Arbúcies
va aprovar el passat dia 4 de març
els pressupostos de l’exercici 2014.
Enguany, la priorització de la despesa
bé determinada per la disponibilitat
d’uns ingressos prudents i realistes,
així com pel compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, estalvi net positiu i endeutament. Aquesta
contenció en la despesa és el que
permet mantenir la sostenibilitat i sa            ' 
la contenció, el pressupost tracta de
respondre al context econòmic i social que actualment viu Arbúcies, les
principals prioritats són la reactivació
econòmica i l’atenció a les persones.
En aquest àmbit, cal destacar que
l’Ajuntament no sols contribueix a la
regeneració econòmica mitjançant
les seves polítiques de proximitat
sinó també al manteniment d’uns
comptes públics sanejats i la capacitat de pagar als seus proveïdors.
(  #      )  #cilita les condicions per al creixement
del teixit econòmic del nostre poble.
L’Ajuntament fa un decidit gest per
orientar part dels seus recursos a
reforçar les seves polítiques socials,
com, per exemple, el foment a la formació, l’atenció a les emergències
socials, l’allotjament social temporal
a famílies, l’atenció a les persones en
situació de dependència, els serveis
socials bàsics i els ajuts del menjador
escolar. El total de despeses de personal és de 2 milions 325 mil euros el
que representa un 44,39 % del total
de les despeses corrents. respecte el
2013, l’augment ha estat del 7,49%
degut majoritàriament a la incorpora-

@K    *   

Ple municipal on s’aprovaren els pressupostos 2014

ció de 9 plans d’ocupació, 1 incorporació d’un agent més de policia i d’una
mestra per a la Llar d’infants. S’ha fet
un esforç de contenció de despesa
en béns, serveis, la partida és de 2
milions 477 mil euros que representa
un 47,31% del total de les despeses
corrents. L’any 2013 l’augment només va ser del 2,66%. Els interessos
del préstecs ascendeixen a 235 mil
euros, el que representa una disminució del 2013 del 13,28%. Aquesta rebaixa es deu principalment a
    *     
terme els dos darrers anys. El capítol de subvencions que l’ajuntament
atorga puja 200 mil euros, el 23,85%
més que el 2013. Això principalment
és per l’augment en ajuts socials i
d’emergències.
Les inversions inicials pel 2014 as-

cendien a 826 mil euros, però atesos els resultats econòmics de l’any
2013 s’ha pogut incrementar aquest
+/  *<==   
per tant, es podran dur a terme obres
importants com ara la remodelació
dels carrers Camprodon, Lluís Torres,
Montseny, Castell i de Can Cassó entre d’altres.

L’Ajuntament d i s mi  cers en un 13,28%
El creixement en més de 200 mil
euros en l’amortització del deute limita a l’equip de govern a l’hora de realitzar més projectes”, explica Amàlia
Delgado, regidora d’Hisenda. “Aquest
augment és degut a l’obligació de començar a pagar el préstec de 2 milions 600 mil euros per fer front a una
part del deute amb proveïdors que hi
havia a l’ajuntament al 2011”.
Pel que fa als ingressos, destacar
que l’augment ve determinat per
l’ampliació del termini en la devolució
de Tributs de l’Estat (200 mil euros)
la previsió d’un major ingrés (142 mil
euros) en subvencions que provenen d’Administracions supramunicipals i aportacions de fons propis per
import de 154 mil euros.
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OBRES 2014 - 2015 A ARBÚCIES
Placeta de Can Quiquet

Vorera de
Can Delfí

Carrer Camprodon

Carrer Castell

Carrer Sorrall i Havana

Carrer Montseny

Can Cassó

Bucs d’assaig
Travessera
del Montseny

Cementiri de Joanet
Cementiri d’Arbúcies

Carrer Lluis Torres
Local de Joanet

Superat ja el meridià de la legislatura,
l’equip de govern inicia la remodelació
i millora d’un seguit de carrers del poble. Els greus problemes econòmics
que ha patit l’Ajuntament d’Arbúcies
havien fet impossible poder afrontar
    Q  
baixat, la despesa s’ha contingut i
amb les subvencions aconseguides
ara es poden iniciar les obres de millora i adequació de diferents places,
carrers, espais i voreres del poble.
Les obres ja s’han començat al carrer
Montseny i a la Travessia Montseny, i
continuaran al Castell i al carrer Lluís

Torres. Tot seguit li tocarà el torn a la
part que encara no s’havia afrontat
del Sorrall i el carrer de l’Havana. El
pla de millores inclou també la remodelació del carrer Camprodon, que
    )     
d’any. Aquesta és una obra llarga         
pogut desencallar, tant la part urba+        ) 
Paral·lelament, es remodelarà també
l’espai de Can Cassó, s’estan acabant d’arreglar les voreres del Dr Geli
i Mn. Cinto Verdaguer, es posaran en
funcionament els locals d’assaig de

les Naus de Ca l’Ayats i es preveu
poder urbanitzar la plaça de Can Quiquet i la vorera de Can Delfí. Al nucli
de Joanet s’estan executant les obres
del casal social, la placeta del safareig
i del cementiri. També s’ha previst fer
una gran actuació al cementiri munici( X        
on feia temps que no s’hi actuava. El
cost de totes aquestes obres de millora supera els 2 milions d’euros dels
quals s’han aconseguit subvencions
per valor d’un 75% del total. La resta
  )      cursos propis de l’Ajuntament.
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Urbanisme autoritza ubicar
les antenes al Turó del Pi
Les antenes estaran allunyades del nucli

Vista del turó del Pi, lloc on s’ubicaran les antenes

The Hanfris Quartet
a Arbúcies

Unes 46 persones van gaudir de l’actuació
de The Hanfris Quartet amb el seu espectacle Interrail el passat divendres 11 d’abril,
a les 21 h. Era el segon concert dins del
cicle Divendres amb música. L’objectiu
principal d’aquesta campanya és intentar
ajudar a millorar la qualitat dels actes que
s’organitzin als locals de titularitat pública
o privada, amb acords amb l’ajuntament.
[  \    ]#  ^     
aquestes premises i és una bona mostra
del treball que es pot fer per fomentar les
bones pràctiques entre professionals i programadors.

Les antenes de telefonia situades
al barri del Castell i del Pont des de
fa prop de 15 anys tenen els dies
comptats. La Comissió d’Urbanisme
de Girona ha aprovat traslladar aquestes estructures al Turó del Pi, allunyades del nucli urbà, un emplaçament
     Y   $  +
nombrosos entrebancs . Amb el vistiplau d’Urbanisme, el consistori treballa en el calendari i l’execució amb la
companyia que assumirà les obres.
En concret, les antenes estan situades als carrers Domènec Refart i del
Pont i són de les tres principals companyies telefòniques (Telefónica, Vodafone i Orange) instal·lades en poc
temps a partir de l’any 2000. El tinent
d’alcalde d’Arbúcies, Jaume Salmeron comenta: “Quan vam entrar vam
recuperar un estudi de l’any 2002 que
deia que la millor ubicació era el Turó
  K  (    Z=//  #  
nou estudi a través de Localred que
    Z=/Z     
aquella ubicació”. L’objectiu “era garantir que les antenes estiguesin el
més lluny possible dels nuclis habitats, obtenir la màxima cobertura i
que complisin els requisits tècnics de
centralitat i l’alçada”, va afegir.

Èxit dels tallers de l’Escola de Música

L’Escola de Música ha organitzat
els tallers Escolta i vine a tocar.
Aquests tallers estaven pensats
per tot tipus de públic, grans i petits, que tingués ganes conèixer

diferents instruments. Durant els
tres dies que van durar (7,9,11
d’abril) hi van passar unes 180
persones, aproximadament unes
60 per dia.
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EL PERSONATGE
El primer contacte amb Maria Tayeda
pot causar una impressió ben diferent de la personalitat que es va descobrint quan fa una estona que parles amb ella. Probablement, la seva
humilitat la porta, de vegades, a donar una aparença de simplicitat que
no es correspon, en absolut, amb la
fermesa que ha demostrat al llarg de
la seva vida. Ara té 40 anys, és mare
  _ `k{ ( 
(3 anys), i és la Regidora d’Indústria
i treball, Promoció econòmica, Comerç i Turisme. Porta una existència
relativament còmoda, molt diferent a
la que l’ha marcat en altres moments
de la seva carrera professional.
“He passat moments difícils”, confessa quan mira enrere. “Em vaig sentir
bé tant a l’escola com quan estudiava turisme a Girona. I després, quan
vaig estar quatre anys treballant al
Rigat Park Hotel, a Fanals. Però on
vaig trobar el meu camí va ser en la
vessant industrial, com a comercial i
com a secretària de direcció, primer a
Arbúcies Industrial i després a CYSE.
Em vaig realitzar professionalment,
però també vaig viure situacions dra          tats econòmiques que van acabar
amb acomiadaments massius”.
Maria Tayeda es va trobar a l’atur i
embarassada. Però, com sempre, va
remuntar buscant elements positius
en tot el que li passava. “Aquest valor l’agraeixo als meus pares”, explica. “M’agrada buscar la part positiva
de les coses, aprendre dels errors.
Sóc lluitadora i defenso el que crec
just. Són coses que he après a casa:
 )   
ajudar als altres i donar el millor d’un
mateix”.

“M’agrada poder ajudar a la gent”
Maria Tayeda, la nova regidora d’Indústria,
Comerç i Turisme, és una idealista que sempre
busca el costat positiu de les coses

Maria Tayeda, regidora d’Indústria, Comerç i Turisme

seva etapa comercial.
Tenia 26 anys (1999), quan es va incorporar a la llista d’ AIPA, liderada per en
David Merino, i va iniciar la seva trajectòria en la política municipal. “M’hi vaig
“Treballo en el món indus- sentir molt a gust, formàvem un grup
trial, però voldria muntar homogeni però divers, una mica com
   Q ~   [
un hotelet...ho deixaria tot diferència és que llavors vaig estar a
l’oposició i no podia intervenir al dia
per aquest somni”
a dia. Ara, en canvi, estic a l’equip de
Es va diplomar en TEAT (Tècnic govern, envoltada de companys que
d’empreses i Activitats Turístiques) i tenen una gran capacitat de treball, i
domina l’anglès i el francès. “Porto des de les meves regidories m’agrada
més de 15 anys en la indústria i gau- ajudar a tothom que puc, i ajudar a mideixo de la meva feina”. Ara la Maria llorar Arbúcies”.
treballa a Almotrans, empresa que La seva vocació social ja s’havia des’està introduint als sectors ferroviari mostrat des de petita: feia i fa teatre,
i d’automoció. I continua mantenint va formar part de l’AMPA del Vedruna,
una estreta relació amb clients que li i ha participat sempre en la vida del po# )       ble. “Sempre m’ha agradat parlar amb

la gent i col·laborar des de l’anonimat.
No m’agraden els protagonismes, ni
els enfrontaments. Sempre busco
vies per arribar a punts d’entesa. Sóc
     ~
Sorprèn quan parla de futur. Quan
cluca els ulls i somnia es veu en
mig del Parlament Europeu com a
diputada. “Poder relacionar-te amb
personalitats d’arreu i ampliar els
coneixements...sempre amb la perspectiva d’aplicar-ho tot a Arbúcies”,
diu quan obre els ulls. Però ella sap
que això és, ara per ara, irrealitzable,
entre altres coses perquè “la família
va per davant de tot”. En canvi, guarda íntimament un secret que sí veu
possible: “M’agradaria tenir un hotelet al nostre poble i convertir-lo en la
meva forma de vida. Ho deixaria tot
per aquest somni”.
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NOTICIES
LA
VEU DELS
D’ARBÚCIES
GRUPS MUNICPALS

Jaume Salmerón

SEGUIM ENDAVANT
Avança la legislatura i hi ha dinàmiques que no canvien. Mentre l’estratègia de
l’oposició és no fer propostes i, difamar, inclús personalment, l’equip de govern
segueix endavant amb els objectius de millorar el poble i treballar per la majoria
social arbucienca: la gent que està patint, la més vulnerable, la que la crisi està
castigant amb més cruesa. I tots, seguim esperant, que ERC i CiU d’Arbúcies
aclareixin les pressumptes males pràctiques que afecten destacats membres
dels seus partits. Mentre ells destrueixen, la majoria, seguim esperant explicacions per tot allò que durant anys han estat amagant a la ciutadania. Per dignitat,
justícia i qualitat democràtica, no podem mirar a una altra banda. Que no ens
malbaratin el somni.

Joaquim Bohils

CAN QUIQUET COM A SÍMPTOMA DE DESGOVERN
Si tanquem els ulls i ens imaginem diferents indrets d’Arbúcies, de ben segur un
serà el pont de la Fàbrica i les cases de can Xacris, can Delfí i el Roquer. Un espai
carregat d’història i de ric patrimoni cultural. Fa quatre anys que es va enderrocar
can Quiquet, quatre anys que s’havia d’unir el pont de la Fàbrica amb el Passeig de
                   
anys que s’havia de recuperar el Molí del Roquer. Quatre anys després, aquest espai
que havia de ser un punt de trobada dels arbuciencs, es troba encerclat de tanques
d’obra amb una tela verda que en prou feines dissimula les restes de l’antiga casa
que s’hi alçava. Amb tres anys de govern de l’Entesa, la imatge d’aquest espai emblemàtic segueix degradant-se. Ara, ja urgeix!

Quim Santos

UN NOU PAÍS PER UNA EUROPA NOVA
“Si Europa ens interessa, Europa també s’interessarà per Catalunya”. Són unes
paraules del filòsof Josep Maria Terricabras, cap de llista d’Esquerra a les eleccions al parlament europeu del proper 25 de maig, per fomentar la participació
en uns comicis que podem percebre com a llunyans, però que ara prenen una
dimensió molt important. Ens hi juguem molt en aquestes eleccions. Hem d’anar
a votar per aconseguir una Europa social i de les persones enfront de l’Europa
dels bancs i, evidentment, ens hem de fer escoltar com un poble que estima i
necessita precisament ara més que mai les urnes. Hem d’enviar un missatge
explícit: anem a votar perquè creiem en Europa. Només així creuran en nosaltres.

Pau Castanyer

PRESSUPOSTOS DE DRETES
El mes passat ENTESA i PSC van aprovar els pressupostos per al 2014. Uns pressupostos que fan que l’Ajuntament d’Arbúcies faci un gir a la dreta. Un gir a la dreta
perquè mercantilitza les ajudes socials mitjançant la privatització dels serveis socials.
Des d’aquest any l’empresa SEPGI gestionarà serveis socials, i això vol dir que en
farà negoci. No es pot permetre que ningú faci negoci gràcies a la gent més necessitada, i menys a través del nostre Ajuntament. ENTESA-PSC ens està deixant sense
serveis municipals! També fa un gir a la dreta ja que torna a retallar en un 50% el
pressupost de solidaritat. El compromís electoral d’ENTESA era destinar el 0’7% a
solidaritat. Aquest any no hi dedicarà més del 0,3%. Una vegada més ens demostren
que ENTESA ens menteix.

Antoni Ronda

LA VARETA MÀGICA
La vareta màgica per reconvertir una situació complicada en política no existeix,
però sí que existeix la insistència, la perseverança, el sentit comú i les prioritats, des
d’aquest equip de govern, el PSC creu fermament que els actuals pressupostos són
un exemple de tots els adjectius que s’han anomenat anteriorment. Hi ha 2 objectius
per una banda les persones(l’equip de govern intenta minimitzar la crisi que pateixen
 #     {      \      
el consistori, podem dir clar i fort que això s’està aconseguint, és evident que s’han
hagut de fer esforços, que en algunes ocasions no han estat agradables però de
segur que aquests valdran la pena i els ciutadans i ciutadanes podran veure la llum
 X  Y     
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Mou-te, setmana de l’Activitat
Física i l’Esport
De l’1 al 10 d’abril Arbúcies va ofertar
un munt d’activitats esportives gratuïtes

Foto d’alguns participants a la setmana de l’Activitat Fisica i l’Esport

Durant la setmana de l’Activitat Física i l’Esport es van realitzar un munt
d’activitats esportives. Des del dimarts
/    $  /=     
i el jovent dels nostres centres educatius (Institut Montsoriu, Escola Ve-

druna, Escola Carulla, Llar d’infants
El Jardinet), el Centre Especial de
Treball Montseny Guilleries (el TOM)
i l’Oreneta van anar passant durant
aquests dies per la zona esportiva de
Can Pons on van fer diferents tallers

esportius: judo, bàsquet, aeròbic, futbol, hoquei, handbol, orientació, tennis. Per a molts d’ells aquestes eren
noves experiències, que mai havien
realitzat. Però no només la mainada
hi va tenir cabuda. Al llarg de la setmana molta gent gran i també molts
adolescents van tenir l’oportunitat de
fer un tastet de les diferents activitats
            
la nostra població. Van poder participar també al 4x4 de voleibol i a la milla urbana. Aquest any la setmana de
l’Activitat Física va coincidir amb el Dia
Mundial de l’Activitat Física i l’Esport,
que va ser el diumenge 6 d’abril. Per
aquest motiu, la regidoria de salut i el
CAP d’Arbúcies van organitzar diferents actes entre els quals el Doctor
         # 
       # \  
Pavelló de Can Pons. Les activitats
van ser gratuïtes i van e n s e n y a r a
portar una vida més equilibrada i saludable. “Crec que tot això ajuda a millorar la salut dels arbuciencs”, va dir
Àngel Cabrero, regidor d’Esports.

La Milla urbana i duatló popular
La duatló popular va celebrar
el passat 16 de març la vuitena edició i va comptar amb
la participació de 120 atletes.
El guanyador d’aquest any va
ser l’atleta local Guillem Busquets amb un temps d’1 hora
10 minuts i 44 segons.
La Milla popular d’Arbúcies,
que se celebra al carrer Camprodon arriba a la vintena edi *       
         
consecutius s’ha celebrat

l’esdeveniment esportiu que
va comptar amb la participació de 235 atletes repartits
per les 7 categories existents. Tots els participants
es van endur una medalla
commemorativa.

Segona posició de Faixedes-Jordan al
Ral·li Costa Brava amb Terra de Motor

El podi del Ralli Costa Brava

L’equip d’Arbúcies format per
Xavier Faixedes i Joan Jordan, amb el patrocini de Terra
de Motor, amb un Seat 124FL,
va participar en la 62a edició
del Ral·li Costa Brava, puntuable pel Campionat d’Europa
de velocitat i regularitat per
vehicles històrics. El ral·li es
va disputar per les carreteres
de les comarques properes a

Arbúcies (Osor, Collsaplana,
Cladells i Els Àngels).
La parella d’Arbúcies va lluitar
X     ra posició tot i disposar d’uns
mitjans més modestos que els
  ( 
en segona posició a només 3
        cats. Un resultat molt meritori,
en les seves condicions.
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EL MUSEU ETNOLÒGIC DEL MONTSENY SUPERA E

Q  Q         ment territorial i amb una clara vocació de servei a la socie Y       #+        `  {    
un conjunt d’ofertes i serveis per tal d’arribar al màxim nombre
possible d’usuaris.
Així, la veritable dimensió social del museu i del seu conjunt
de serveis, a nivell de dades, la veiem observant els resultats
de l’any 2013 amb 55.385 visitants i usuaris. Aquesta xifra
global es reparteix de la següent manera: 20.558 visitants del
museu, 9.154 usuaris de la web del museu, 1.125 usuaris de
Z                
la seva major part per entitats i associacions, 187 usuaris de
l’àrea de documentació i 18.446 consultes resoltes des del Punt
d’Informació del Parc Natural del Montseny.
A aquestes xifres cal afegir, amb la posada en funcionament de
les visites guiades a Montsoriu, 4.773 usuaris dels serveis de visita coordinats pel MEMGA i gestionats pel Patronat del Castell,
i 1.142 usuaris de La Farga del Roquer, Centre d’interpretació
dels Usos Tradicionals de l’Aigua a la Riera d’Arbúcies.
Unes xifres en conjunt importants, a les que caldria afegir les
226.541 persones que han visualitzat alguna de les notícies
sorgides del Facebook del museu.
Cal assenyalar que en aquests bons resultats ha estat determinant la posada en funcionament dels nous espais oberts al pú *         
l’espai dedicat a les troballes arqueològiques de Montsoriu, que
permeten exposar el fons arqueològic dels segles XV-XVI més
     +   zació de l’audiovisual les llegendes del Montseny.
Aquestes xifres i els resultats econòmics obtinguts, consoliden
Q(    *     
del conjunt dels 18 municipis del Parc Natural del Montseny i
el situen també com un dels principals referents catalans dins
l’àmbit de la museologia territorial.

ELS 50.000 VISITANTS I USUARIS DURANT EL 2013

NOTÍCIES D’ARBÚCIES
Una àmplia delegació de l’ajuntament
d’Arbúcies va assistir el passat 25 de
març a la presentació del programa
Aracoop al Palau de la Generalitat de
Catalunya. Aracoop és un programa
marc de cooperació públic privada
impulsat pel Departament d’Empresa
i Ocupació amb la participació activa
de la Confederació i les federacions
de cooperatives per renovar, ampliar i
enfortir l’economia social i cooperativa
a Catalunya. Arbúcies dóna suport al
 $        *
de les actuacions acordades i facilita la seva realització en el seu àmbit
  \ 
En la línia de col·laborar en la difusió del programa Aracoop, des de
    K  * Q 
s’ha programat una sessió formativa
sota el títol Renovem, ampliem i enfortim l’economia social i cooperativa.
L’objectiu és facilitar l’emprenedoria
a totes les persones interessades en

Arbúcies amb Aracoop
aquests models d’empresa.
Aquesta sessió, sota el títol Pensa en
CO: emprèn de forma col·lectiva, es
realitzarà el 8 de maig (de 18 a 20 hores), a l’OPE d’Arbúcies i serà impartida per Aposta (Escola Empresarial
Cooperativa). L’objectiu de la sessió
Y          
i cooperativa pot esdevenir una eina
per emprendre i crear projectes empresarials. S’hi treballaran aspectes
claus com emprendre col·lectivament,
les cooperatives, empreses del S.XXI,
orientacions sobre aspectes organit          
coop, i també s’hi exposaran casos
reals i experiències d’economia social
i cooperativa al territori.
(Inscripcions: OPE, c/Estenedor, 1. T.
972. 861927. opearbucies@ajarbucies.
cat)

Maria Tayeda en la presentació d’AraCoop

Comerç, restauradors i hotelers d’Arbúcies
signen un conveni de col·laboració

En el moment de la signatura de l’acord

Comerç d’Arbúcies i l’Associació de Restauradors i Hotelers (ARHA) han signat un conveni de col·laboració per intentar dinamittzar la vida econòmica del poble d’Arbúcies.
L’acord ha rebut tot el suport de la Regidoria

de Comerç de l’Ajuntament i també de la Federació de Comerç de
la Selva, representada per la seva
gerent, Montserrat Pujolràs.
L’acord estableix que l’ARHA treballarà en el camp de la promoció
econòmica fomentant el dinamisme
en el teixit comercial i la restauració
d’Arbúcies, així com també ajudant
a la promoció del patrimoni cultural
i les festes i tradicions locals. En
el camp del turisme, l’Arha intentarà projectar i millorar la imatge
externa de la vila i aglutinar projec-

tes i iniciatives d’aquest àmbit. Per
la seva part, Comerç d’Arbúcies
pren el compromís de dur a terme iniciatives per promocionar,
d i n amit-zar        )
i la restauració. “Des de la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament
donem suport a aquesta iniciativa
i col·laborarem en tot el que faci
falta per tal que els projectes que
es presentin puguin consolidar-se
i afavoreixin el desenvolupament
econòmic de la vila”, assenyala la
regidora Maria Tayeda.

Arbúcies ja té la seva Cobla
Feia temps que se n’estava
parlant. Era un vell somni
de molta gent que pretenia
lligar la història amb el present. L’Isaac Tressens (que
alhora fa de director), en Josep Montsant, la Clara Ribatallada i l’Anna Manyer, són
els que l’han fet realitat i han
       
és ja la Cobla l’Arbucienca,

amb la major part dels seus
components d’Arbúcies.
L’ajuntament ja els ha llogat
per les Enramades perquè
s’estrenin en el nostre municipi on faran les sardanes,
els valsos i els xotis de després de les passades. Així
com alguna de les audicions de tarda previstes per
aquestes festes.

Durant un assaig de la cobla
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CARNAVAL A ARBÚCIES

Arbúcies viu el carnaval
El carnaval d’enguany va comptar amb
dues rues infantils que va fer un recorregut
per diversos carrers de la població i una
altra d’adulta que va transcórrer al llarg del
carrer Camprodon (el dia 28 de febrer).
Per altra banda, el diumenge 2 de març es
va celebrar una festa de carnaval infantil al
poliesportiu de Can Delfí.
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Arbúcies ja té el llibre del seu
Combat de 1714
En un acte celebrat al Museu
Etnològic del Montseny, La Gabella, es va presentar el llibre
1714, El Combat d’Arbúcies,
una victòria catalana, que s’ha
posat a la venda en la Diada
de Sant Jordi. En la presentació, Pere Garriga, Alcalde
d’Arbúcies, va assenyalar que
aquest llibre és la millor mane-

ra de “preservar la memòria
històrica de fets transcendents que han marcat la vida
del nostre poble”.El llibre ha
estat editat per Sàpiens i
promocionat per la Comissió
del Tricentenari del Combat
d’Arbúcies, l’Ajuntament i el
Museu Etnològic del Montseny.

Premis Ametista 2014

Espectacle Passeig d’aniversari

Moment de la presentació del llibre

El dissabte 26 d’abril a la nit
es van lliurar els premis del
concurs de Poesia Ametista.
Els participants havien de
presentar obres originals,
inèdites, escrites en llengua
catalana, d’almenys deu versos i de lliure composició.
El jurat (compost per representants de l’Ajuntament i
de diferents sectors culturals i educatius del poble) va
emetre el següent veredicte:
Categoria infantil, 1r premi:
Gemma Morer Vilà, 2n premi:
Joel Morais, 3r premi: Clàudia Riumalló Pineda. Categoria juvenil, 1r premi: Ernest

Vidal Garcia, 2n premi: Aina
Martí Soler, 3r premi: Eduard
Salagran Ferragut. Categoria adults, 1r premi: desert,
2n premi: Rosa M. Noguer
Carbonés, 3r premi: M. del
Carme Alerm Viloca.
L’acte del lliurament va ser
precedit per l’espectacle
Passeig d’aniversari de la
Companyia Versons, dedicat
a l’obra de Joan Vinyoli, en el
qual durant gairebé una hora
van fer un passeig literari i
musical a través de la seva
poesia, transitant paisatges i
experiències que van inspirar
alguns dels seus poemes.

Arbúcies se suma a la celebració
del Dia Mundial del Teatre
El dia mundial del teatre
es va establir el 1961 per
l’Institut Internacional del
Teatre i se celebra cada
any el 27 de març.
Arreu del món, es fan representacions i esdeveniments per tal de commemorar aquest dia. Una de
les accions més reeixida
és la lectura de l’anomenat
Missatge Internacional del
Dia Mundial del Teatre.
     presentativa del món del
teatre o, excepcionalment,
  
    
d’altres camps, és triada
per compartir les seves re       -

ternacional. Aquest any la
persona triada va ser Brett
Bailey, dramaturg sud-africà, dissenyador i director.
El text en qualsevol lloc on
hi hagi societat humana,
l’incontenible Esperit de
la Representació es manifesta, s’ha traduït a més
de vint idiomes i és llegit
a multituds de poblacions
i ciutats de tot el món. Enguany Arbúcies també es
va sumar a aquesta iniciativa, el dissabte 29 de març,
unint i implicant a totes les
persones i associacions de
teatre amateur que hi ha
relacionades amb aquest
àmbit, que van llegir el

Imatge del Dia Mundial del Teatre

manifest internacional, a
      
cada grup. Es complementarà la celebració amb la

representació de l’obra Pau
I el Conqueridor de David
Plana, dins el cicle Giroscopi.
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Mercat de la flor de Joanet
El dia 27, Joanet va acollir la tercera
  *      /=
 +    
        #   tes aromàtiques, planter per a l’hort,
etc. Al matí va haver-hi un concurs de
Pintura Ràpida “Tema Floral”. A la tarZ      
solemne i en sortir es va celebrar una
   *    

Millorant el poble

L’Ajuntament continua millorant el poble amb diferents accions. Una bona
mostra que cal destacar és l’ actuació
en el paissatge que s’ha dut a terme
a la girola de Pujals destinada a millorar la imatge externa del municipi.

Presentació a Arbúcies del
llibre Dietari d’el Foraster
La bona acollida
d’El Foraster a
TV3 és inqüestionable. Les audiències no solament
l’han consolidat
com un dels
programes més
vistos, sinó que
també li han assegurat la seva
continuïtat una
altra temporada.
Quim Masferrer,
el foraster, està
gravant aquests
dies els episodis
de la nova etapa, però el dia 12
d’abril va ser a
Arbúcies perquè
és el lloc que ha
escollit per fer la
presentació del
seu llibre Dietari
d’El Foraster.
En aquest dietari, Masferrer recorre
el paisatge més humà de Catalunya.
Amb humor i tendresa, la particular
visió de El Foraster ens redescobreix tots els racons i les persones
més entranyables de cada poble
visitat durant el programa televisiu.

El recorregut es produeix per 12 pobles d’11 comarques diferents. Més
de 4.000 quilòmetres per carreteres
i més de 250 persones entrevistades. Més de 14 hores de monòlegs
que expliquen les seves vivències
més íntimes.

Exposició de Josep Segú Viella
Des del dia 5 d’abril es va poder
veure a la Gabella una retrospectiva de Josep Segú que va iniciarse com artista cap a l’any 1940,
inspirant-se en vivències i viatges
personals. Apunts de personatges, carrers i places d’Arbúcies
van esdevenir motiu de creacions
artístiques que van des de na           
mar i de muntanya. El 1970 va
instal·lar el seu estudi d’estiuejant
al carrer Damunt, on va anar dibuixant i pintant en oli o aquarel·la
racons del poble que el va acollir. Des d’aleshores va tenir un
paper destacat en l’organització
de les exposicions col·lectives
de pintors, que encara avui són
una tradició a la festa major. La

Quadre de l’exposició de Josep Segú

seva facilitat de dibuix i la bona coloració
fan que les seves obres siguin plenes de
llum i força, en una recerca per la bellesa
entranyable d’allò que li és proper.

15

NOTÍCIES D’ARBÚCIES

Arbúcies consolida la Fira Terra de Bruixes i
Bandolers en la tercera edició
La bona acollida de públic, la participació d’un Aquelarre de bruixes i els tallers infantils han donat una nova imatge a l’esdeveniment.

El municipi d’Arbúcies va
acollir durant el cap de setmana del 26 i 27 d’abril la
Fira Terra de Bruixes i Bandolers. Aquesta iniciativa,
que ja ha arribat a la seva
tercera edició, va ser un èxit
de públic vingut d’arreu, especialment de comarques
gironines i de Barcelona.
La Fira s’emmarcava dins
el calendari de les activitats
previstes per l’Associació
Boscos de Bruixes i Bandolers. El seu objectiu és
posar en valor els recursos
culturals i naturals dels territoris del Montseny, les Guilleries i el Lluçanès per reivindicar d’aquesta manera
el seu potencial turístic. Les

novetats que s’han presentat a la Fira Terra de Bruixes
i Bandolers han estat molt
ben acceptades i, des de
l’organització, es considera
l’esdeveniment plenament
consolidat en aquesta tercera edició. En aquest aspecte, fruit de la col·laboració,
cal destacar la representació de l’Aquelarre que van
fer les bruixes de Sant Feliu
Sasserra.
Aquesta
nova
pràctica
de col·laboració entre els
municipis pretén donar a
conèixer més encara les
identitats dels cinc pobles
que formen part del projecte
(Arbúcies, Sant Hilari Sacalm, Viladrau, Olost i Sant

Feliu Sasserra). El taller per
als més petits sobre com es
fabricava la pólvora, o bé
els conta contes de bando-

lers han estat les activitats
que han aplegat més gent
durant el cap de setmana
als carrers d’Arbúcies.

Arbúcies per la independència
Els cartells on s’explica
que Arbúcies està adherit
a l’associació de Municipis
per la Independència ja són
una realitat. L’ajuntament
va ser un dels primers a formar part d’aquest col·lectiu
. Els cartells van ser posats
amb retard, perquè el go-

vern va denunciar la utilització dels mateixos pals del
cartell d’Arbúcies, que eren
de la seva propietat. Això va
obligar a plantar uns altres
peus al davant, que quedesin un pel més baixos i no
tapessin la visualització del
cartell d’Arbúcies.

Imatges dels dos cartells
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SANT JORDI, UN LLIBRE I UNA ROSA
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El TOM agraeix a La Policia Local millora signant 4 convenis amb
el Departament d’Interior
Quim Masferrer
la donació d’un premi

Autoritats després de la signatura dels convenis

El passat dia 8 de març l’actor Arbucienc Quim Masferrer, va participar
al concurs Gran Gran Dictat de TV3
juntament amb Agnès Busquets i
Joan Pera, per aconseguir 2.000 € i
poder-los donar a alguna ONG, entitat social.
En Quim ens va demostrar a tots el
seu gran domini de la llengua catalana i, es va proclamar guanyador tot
representant a la nostra Associació.
És per això que en nom de tots els
professionals i usuaris de l’Entitat,
volem agrair-li aquest gest tan especial que ha tingut cap a nosaltres, ja
que aquesta aportació que ens ha fet
arribar, ajudarà a l’activitat de teatre
social que estan duent a terme tots
els nois i noies del Centre Ocupacional des de fa més de 10 anys.
Moltes gràcies, Quim!

L’Ajuntament d’Arbúcies i la Generalitat a través dels seus representants Pere Garriga, Alcalde i Maria
Teresa Casado, Directora General
d’Administració de Seguretat, van signar el passat 25 d’abril 4 convenis de
col·laboració policial. La Policia local
d’Arbúcies ha entrat al SIPCAT, que
és una aplicació informàtica que permet a les policies locals estar connectades amb la seu central policial del
Departament d’Interior. Un altre dels
convenis que es van signar va ser la
incorporació de la policia local a la xarxa RESCAT que és la xarxa de radiocomunicacions dels cossos operatius
del Departament d’Interior i d’altres
agents públics relacionats amb la gestió de les emergències de Catalunya
(Mossos d’Esquadra, Bombers de la
Generalitat, Bombers de Barcelona,
Guàrdia Urbana de Barcelona, Ser-

GastroArb estrena instal·lacions

Asistents a la inauguració

vei d’Emergències Mèdiques, Agents
Rurals, l’ACA, Direcció General de
Protecció Civil i policies locals). Els
altres dos convenis son el SIP, base
de dades d’informació policial, i el de
col·laboració i coordinació en matèria
de seguretat pública. El programa SIPCAT, és el més destacat dels convenis,
Y X          
la informació d’interès policial i permet
orientar i dirigir les polítiques de seguretat en l’àmbit local. S’hi poden trobar
dades com serveis prestats, dades
registrals d’incidències, dotacions de
recursos humans i materials de les policies locals. El programa inclou també
les connexions externes amb el siste  #  *      va, la integració amb el SIP i amb el
//Z    *  Y   
agilitat i millor temps de resposta davant qualsevol incidència local.
L’ a s s o c i a c i ó g a s t r o n ò m i c a
d’Arbúcies, GastroArb, va inaugurar noves instal·lacions a la prime            #+
Era una vella reivindicació dels or    (  
ara havien hagut d’utilitzar la cuina
de l’escola Doctor Carulla. A Can
Delfí, el local és obert i amb molta
lluminositat i compta amb una taula de treball més gran i amb forns
i cuines que permetran una millor
funcionalitat. L’equip directiu de
GastroArb, Cesc Guerrero, Carme
Ferrer, Rosa Garcia, Esther Puntí
i Àngels Pallarols van brindar per
la bona salut d’aquesta associació amb l’alcalde, Pere Garriga, i
amb el Regidor d’Esports i Obres,
Àngel Cabrero, i amb tota la resta
d’assistents en l’acte inaugural.
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Radio Arbúcies inicia una nova etapa amb programes locals i més participació a la Xarxa

Programa de Ràdio Arbúcies: Amics i residents

Des de fa uns dies, Ràdio Arbúcies
ha remodelat la seva graella de programació apostant per la informació,
programes culturals, de servei i del
territori, gràcies a la col·laboració
amb La Xarxa, i sense oblidar les
produccions pròpies com són Amics
i Residents i Compàs de Cobla.
De dilluns a divendres hi ha dues
franges d’informació, els matins de 6
a 9 i al migdia de les 13 a les 14 amb
informació esportiva i de les 14 a les
15 amb informació general. Els caps
de setmana la franja d’informació és
diferent, dissabtes i diumenges de 8
a 9 i de 14 a 15.
A les hores on els establiments
d’Arbúcies estan oberts s’ha apostat
per continuar amb una franja musical
remodelada pel que fa als seus continguts, música seleccionada dels
80, 90 i actual sense estridències,
a més, cada 15’ es pot escoltar una
cançó en català. L’horari és de 9 a 13
i de 15 a 20.
De 20 a 22, de dilluns a divendres
emetem les repeticions dels programes, tant de producció pròpia com
de produccions de La Xarxa i d’altres
emissores municipals.
Cada dia la franja nocturna la dividim
en dues parts, la primera de 22 a 24
tematizem la música amb diversos

estils: Dilluns: cançó francesa, dimarts: música clàssica, dimecres:
Jazz, dijous: BSO, divendres i dissabtes de 22 a 3: música disco i
diumenge: música dels 60 i 70. La
segona part nocturna fem una selecció de música ChillOut de les 24
            menge que és de 3 a 6.

Es continuarà emetent Amics i residents i Compàs de
Cobla
Amb la voluntat de que Ràdio Arbúcies sigui una emissora de servei
públic, també hem afegit la informació meteorològica actual a la vila,
on a cada hora en punt us anunciem la temperatura i humitat actual
del poble. Les dades s’extreuen de
l’estació meteorològica municipal,
situada al terrat de l’institut.
Us expliquem el
contingut
dels
nous programes,
perquè us feu
una idea:
-Colors Primaris:

Un programa transversal i rigorós
que divulga claus per aprendre a
viure millor. -Moments d’Òpera: El
programa dóna a conèixer els intèrprets catalans que més pes tenen
en l’àmbit internacional.
-Som Terra: Fires d’arreu de Catalunya, emprenedoria del món agroalimentari, turisme rural, senderisme,
agricultura i ramaderia ecològica,
horts urbans, recuperació varietal
d’espècies, natura.
-Via Verda: Un programa pensat per
     
vinculat a la natura.
-L’Internauta: Les novetats a la xarxa, a Internet, i la tecnologia explicades amb un estil planer.
-Cocodril Club: La història del poprock. Les cançons que s’han convertit hores d’ara quasi bé podríem
dir en un himne... i els seus protagonistes.
-Can Tuyus: Can Tuyus és un local
singular que esdevé un programa
de ràdio. Una taverna on els clients
comparteixen converses.
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