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La torre de telefonia, a punt per ubicar-hi les antenes
La nova estació situada al Turó del Pi permetrà una millor cobertura de mòbil i ràdio
La nova estació de telefonia situada al
Turó del Pi està gairebé enlles�da. La
torre que ha d’acollir les antenes, actualment ubicades al carrer Domènec
Refart i Pont, ja està instal·lada i només
resta que arribi el subministrament
elèctric perquè les companyies telefòniques puguin iniciar el trasllat de les
antenes cap a aquest punt.
Un emplaçament que permetrà concentrar tots els disposi�us de les diferents
empreses de telefonia. A més, segons
ha explicat el primer �nent d’alcalde,
Jaume Salmeron, aquesta nova estació
oferirà cobertura 4G i, a més, en un futur
permetrà instal·lar els emissors de radiofreqüència dels cossos d’emergència
del municipi, així com millorar la cobertura de ràdio Arbúcies.
El cost de construcció d’aquesta nova
estació de telefonia és de 150.000
euros que assumeix íntegrament Telefònica, gràcies a l’acord subscrit entre
la companyia telefònica i l’Ajuntament
que ha permès que aquesta inversió fos
una realitat aquest 2015.
Salmeron també ha volgut recordar
que tota aquesta feina s’ha pogut dur
a terme gràcies als tècnics municipals
i, sobretot, a l’associació de veïns del
Domènec Refart i la seva lluita constant per allunyar del centre del poble
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Col·locació de la torre de telefonia que ha d’acollir les antenes

les antenes. En aquest sen�t, el �nent
d’alcalde s’ha mostrat sa�sfet de poder,
per ﬁ, tancar “aquesta reivindicació històrica”.
El terreny del Turó del Pi és un espai

L’arbucienc Joan Canals fa més de 37
anys que és radioaﬁcionat i el seu
camp d’interès s’ha centrat en la
vessant més tècnica i, sobretot, de
l’experimentació amb les antenes de

ràdio. Juntament amb el seu amic i
radioaﬁcionat, Agus� Rovira, han dut
a terme nous dissenys experimentals
d’antenes de ràdio per les bandes
d’HF.

- Què opina de què les antenes s’hagin
traslladat al Turó del Pi i s’hagin tret del
centre del poble?
Crec que és molt encertat, jo tampoc voldria tenir aquest �pus d’antenes a pocs
metres o enganxades a la vivenda. Qualsevol ubicació que cobreixi bé el poble i
es�gui a una certa distància de seguretat
seria bona.
- Suposa un beneﬁci per a la salut dels
arbuciencs? I pel que fa a la cobertura?

Crec que sí perquè no és convenient tenir un camp radioelèctric tan a la vora
d’on es fa vida i, sobretot, si l’antena està
a escassos metres d’on hi ha la persona. Recordem, però, que el camp radioelèctric i, per tant, l’energia que rebem
d’aquestes antenes disminueix de forma
exponencial amb la distància. Ja hi ha legislació europea que obliga a mantenir
unes distàncies de seguretat depenent
de la potència radiada, la freqüència,

que es troba a 150 metres de la primera
casa habitada, una distància que triplica l’exigida respecte centres d’especial
sensibilitat com poden ser escoles o
centres geriàtrics.

Joan Canals

l’antena, temps d’exposició, etc. De vegades és molt més intens el camp radioelèctric que rebem del nostre propi mòbil quan parlem per telèfon molta estona
i el tenim enganxat a l’orella i a prop del
cervell...s’haurien d’u�litzar auriculars
amb cable. La cobertura millorarà segur
i la seguretat per a les persones també al
estar tan allu-nyada la font d’emissió.

La veu de l’alcalde

Decidim

Benvolgudes i benvolguts.
Estem en un moment com els que els
llibres acostumen a anomenar com a
històrics, uns dies que a ningú deixen
indiferent. Són moments de passió,
de rauxa, de debats encesos, de posar
sobre la taula allò que pensem, sovint
sense embuts. Però mai com ara ens
ha d’acompanyar el seny, la reﬂexió, i
sobretot escoltar molt per poder prendre la decisió més correcta. D’aquesta
decisió depèn què farem, com serem
i qui serem en els propers cinquanta
anys.
Hem de pensar si ja estem bé com estem o si volem millorar. Si tots els esforços que ens han portat ﬁns aquí han
valgut la pena, com a persones, però
sobretot com a societat. Si ho volem
mantenir, millorar o potser perdre. No
són decisions fàcils, ni allò que passi
després tampoc serà fàcil. Però qui ha
dit mai que el treball per millorar les

coses hagi estat mai fàcil? Tenim el que
tenim. I prou. Però, què volem tenir?
D’allò que decidim també en depèn Arbúcies.
Quan els nostres ﬁlls ens pregun�n
d’aquí a uns anys què vam fer nosaltres
per aconseguir una societat més justa,
més pròspera, més igual, els hi hem de
saber donar una resposta de la qual
ens en sen�m orgullosos. Perquè ara
hem pres la decisió correcta. No ens
podem amagar de la nostra responsabilitat. Tantes dècades de lluita per
arribar ﬁns aquí no poden caure en un
sac sense fons. Només depèn de nosaltres. De cadascú de nosaltres.
Sor�m al carrer, par�cipem ac�vament
dels debats i dels actes, parlem-ne
amb la gent que tenim més a prop, que
es�mem més. Però també �nguem la
ment oberta i la capacitat d’escoltar a
tantes i tantes persones desconegudes
que ens expliquen la seva posició. No

Pere Garriga Solà
és només un debat de territoris, és, sobretot, un debat de societat. De models
de ser i de fer. De si volem proximitat o
llunyania. De decidir si volem deixar als
nostres ﬁlls l’herència per la qual els
nostres pares van lluitar tant i tant.
No ens tanquem a casa, obrim les ﬁnestres i que l’aire del moment que
vivim ens ompleni la vida. Sense complexos, amb decisió. Només si vivim
ens podem sen�r vius. I us asseguro
que la vida, malgrat tantes i tantes coses, sempre val la pena.
Decidim. El futur és nostre.

Una reivindicació històrica

Jaume Salmeron Font
Primer �nent d’alcalde
L’any 2006 un grup de veïns iniciava una
recollida de signatures per demanar
el trasllat de les antenes de telefonia
mòbil, instal·lades al carrer Domènec
Refart des de feia uns cinc anys aproximadament. Els veïns denunciaven la
situació que estaven pa�nt: sorolls, alteracions del son i preocupació, molta
preocupació.
El 2007 i recollint l’anhel i la feina veï-

nal, s’acordà en el Ple municipal iniciar
la feina per cercar una nova ubicació per
traslladar-hi les antenes. La ubicació escollida , en aquell moment, va ser el turó
del Sagrat cor. L’oposició dels veïns propers i, sobretot, el fet que els terrenys
al voltant de la nova ubicació fossin urbanitzables, van desaconsellar aquesta
opció.
En aquest procés, es van cons�tuir
l’associació de veïns del carrer Domènec Refart i la del Sagrat cor. L’objec�u
principal d’ambdues era aconseguir una
ubicació deﬁni�va i allunyada de nuclis
habitats. A més, s’incorporà la reivindicació de traslladar també les antenes
ubicades al carrer del Pont i centralitzarho tot en un nou espai.
L’any 2011, l’Ajuntament d’Arbúcies encarregà un nou estudi tècnic que recullís
aquesta condició. A més, s’incorporaren
les condicions de centralitat i alçada que

permetessin millorar la cobertura de
mòbil al nucli urbà. L’estudi va concloure
que la millor ubicació era el Turó del Pi.
Aquesta conclusió coincidia amb un estudi fet l’any 2001, que també iden�ﬁcava el Turó del Pi com a ubicació òp�ma.
A par�r d’aquí, diferents negociacions,
convenis, projecte tècnic, tràmit administra�u, autorització de la comissió
d’urbanisme de la Generalitat i, ﬁnalment, inici de les obres de la nova estació, pagades de manera íntegra per la
companyia Telefónica. En poques setmanes, s’acabaran les actuacions i s’iniciarà
el trasllat.
Cal un reconeixement a aquestes associacions de veïns que han lluitat durant
anys per buscar una solució a un problema col·lec�u. I també a tècnics i professionals que han par�cipat en aquest
projecte. Una solució duradora i que
tanca una reivindicació històrica.
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Comunicació
L’Ajuntament d’Arbúcies ha posat en
funcionament la xarxa social Instagram
per impulsar i millorar la promoció turís�ca de la vila a través de la mostra
de fotograﬁes de l’entorn urbà i natural
i la difusió de les diferents ﬁres i festes
que se celebren al llarg de l’any. El nom
d’usuari escollit és @arbucies.montseny per la vinculació del municipi amb
el Parc Natural del Montseny i per ser
un dels atrac�us naturals més importants de la vila.
L’objec�u de l’adhesió a aquesta xarxa
social, que es basa en la publicació de
fotograﬁes, és la d’u�litzar aquest mitjà com a eina per donar a conèixer els
atrac�us turís�cs del municipi. A través de les imatges que es penjaran al
perﬁl d’Instagram, els visitants podran
veure els diferents indrets més interessants i especials de la vila i que no es
poden perdre si venen a Arbúcies. Alguns d’aquests llocs d’interès poden
ser les fonts de bomba, els carrers del
nucli urbà, les ermites, com també els
diferents recorreguts a peu que ofereix
l’entorn d’Arbúcies, que no són pocs.
Majoritàriament, les fotograﬁes seran
pròpies, però també es preveuen campanyes per incen�var a par�cipar els

Es posa en marxa un Instagram per
a la promoció turís�ca del municipi

Perﬁl i primera imatge de l’Instagram @arbucies.montseny

arbuciencs perquè facili�n imatges del
poble que hagin pogut fer i que �nguin
interès ar�s�c i turís�c. La posada en

marxa de l’Instagram se suma a les altres dues xarxes socials que ja u�litza el
Consistori com el Facebook i el Twi�er.

Arbúcies par�cipa a la campanya #selﬁeyourcity per publicitar la vila

El pou de ca l’Escultor és un dels indrets escollits perquè els visistants s’hi �rin selﬁes

Aquests dies ha començat la campanya
#selﬁeyourcity, una inicia�va que pretén
donar a conèixer els indrets més especials dels municipis que hi par�cipen.
Arbúcies, juntament amb 44 municipis
més s’hi ha adherit i els espais escollits
perquè els visitants s’hi facin selﬁes són
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el pou de ca l’escultor, el gorg nou i l’arbre
de la llibertat de la plaça de la Vila.
El concurs, que s’allargarà ﬁns al mes de
novembre, té per objec�u que els turistes que recorrin les comarques gironines
de manera individual pugui fer-se selﬁes
en alguns dels espais indicats i compar�r

la imatge a Instagram amb les e�quetes #selﬁe+nom municipi, acompanyada de #selﬁeyourcity i #InCostaBrava o
#InPyrenees i al mes de desembre, cada
municipi escollirà les 3 millors imatges
guanyadores i es posarà en contacte
amb els usuaris guanyadors per fer efec�u el premi.
En el cas del #SelﬁeArbúcies, el primer
premiat serà obsequiat amb un cap de
setmana en una casa de turisme rural;
el segon guanyador ob�ndrà un menú
mercat al restaurant Les Magnòlies amb
una estrella Michelin; i el tercer serà
guardonat amb un lot de productes
d’Arbúcies.
Tota la informació de la campanya i els
municipis par�cipants la podeu trobar al
web h�p://selﬁeyourcity.com. Aquesta
inicia�va es promou des del Patronat
de Turisme Costa Brava Girona amb la
col·laboració dels consells comarcals.

Obres

S’arranja la vorera de davant de Can Del�

També s’han subs�tuït les fustes malmeses de la la bassa de la Farga

La nova vorera entre Can Quiquet i Can Del�

La passera arranjada de la bassa de la Farga

Les obres al nucli de la vila con�nuen i no
només pel que fa al carrer Camprodon,
sinó que també s’estan duent a terme
en d’altres vies que ho necessitaven. Així
doncs, s’ha millorat el passatge de les
vinyes, el pas entre el carrer Estenedor i
el Turó del Pi. Segons ha explicat el regidor d’Obres, Àngel Cabrero, es tractava
d’un pas “molt malmès” i on les aigües
“baixaven sense control” de manera que
les aigües netes i brutes es barrejaven.
Després de l’arranjament, les aigües netes es canalitzen cap a la riera i les brutes
cap al clavegueram.
Un altre dels punts que s’han arreglat
aquest es�u és l’accés del carrer Damunt
al poliespor�u de Can Del� pel passeig
de la riera. Una zona de pas que es trobava en mal estat i que ara s’ha formigonat per facilitar el pas de les persones

que u�litzen aquesta via per anar a passeig o per accedir a la zona espor�va.
Aquests dies s’estan duent a terme les
obres a la vorera del carrer Estenedor,
entre can Quiquet i la baixada al pavelló
de Can Del�. En aquest sen�t, Cabrero
ha explicat que els panots que s’han
u�litzat per fer aquesta nova vorera
són els mateixos que s’han col·locat
i es col·locaran al Camprodon per tal
d’aconseguir uniformitat es�lís�ca al
centre de la vila. El regidor ha afegit que
“aproﬁtant que s’ha obert la vorera,
s’han fet les canalitzacions necessàries
per tal que la companyia elèctrica pugui
soterrar la xarxa”.
Finalment, a la passera de la bassa de la
Farga s’han subs�tuït les fustes malmeses i els ﬁxadors que eren de fusta perquè amb el pas del temps havien quedat

Passatge entre el carrer Estenedor i el Turó del Pi

Camí del carrer Damunt a Can Del� per la Riera

inservibles. És per això que s’han canviat
i els ﬁxadors que s’han col·locat ara són
de ferro perquè supor�n millor el pes i la
climatologia. I pel que fa a les peces que
formen la passera, les que s’han subs�tuït són de fusta de castanyer del Montseny tractada.

Es reprenen les obres
del Camprodon
Aquest setembre s’han tornat a reiniciar les obres del carrer Camprodon i
Pont. Les obres s’han reprès allà on
es van acabar al mes de maig, és a dir,
a l’encreuament amb la travessia Vicenç Bosch i Ramon Pagès. Els treballs, però, segons ha informat el regidor
d’Urbansime, Antoni Ronda, es faran
primer a la part dreta de la via. Està
previst que les obres acabin el febrer del
2016. Els treballs van quedar aturats durant tres mesos per no interferir durant
les Enramades i la Festa Major.

Primers dies de treball a la part alta del carrer Camprodon
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Esports

Festa pirata a l’úl�m dia del curset de natació

Els alumnes del curset de natació van acabar les classes a ﬁnals de juliol amb una festa de ﬁnal de curs com ja és tradició.
Enguany, el leitmo�v de la celebració eren els mariners, així
doncs, tots els par�cipants anaven disfressats amb gorres i
samarretes de ratlles com si fossin uns autèn�cs grumets. La
festa consisteix en què els alumnes duguin a terme una sèrie
de proves per obtenir el tresor ﬁnal. Una gimcana a través de
les tres piscines en què els alumnes demostren l’aprenentatge
adquirit al llarg de tot el curs amb l’ajuda dels monitors del
curset i del material de suport.
Les alumnes d’aquagym tampoc es van voler perdre la celebració i amb unes disfresses molt ben elaborades, també van
fer el seu par�cular ﬁnal de festa a les piscines.
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Amb el setembre tornen les
ac�vitats dirigides a Can Pons

Es consoliden les classes d’spinning sent una de les ac�vitats més sol·licitades

A par�r del 21 de setembre es van iniciar
les ac�vitats espor�ves al poliespor�u de
Can Pons amb una gran oferta de cursos,
que atrauen un gran nombre d’arbuciencs
que ja s’hi han apuntat.
D’entre les ac�vitats que s’hi poden realitzar hi ha aeròbic, steps, esport-ﬁtness,
escola d’esquena, ioga, dansa oriental,
zumba, gimnàs�ca hipopressiva i, ﬁns i
tot, ac�vitat espor�va per a gent gran.
L’spinning, que es va iniciar el curs passat,
i vist els bons resultats i l’acceptació entre
la gent, enguany s’ha consolidat i de les

Isaac Marcos, nova
promesa en ciclisme

El jove arbucienc Isaac Marcos Planchart,
del club ciclista San Boi, va guanyar el passat 25 de juliol el gran premi de ciclisme de
Sant Feliu de Pallerols en categoria cadet.

150 places que s’han ofertat, un 90 per
cent ja estan ocupades. I l’ac�vitat que
s’ha estrenat aquest setembre són les
classes d’es�raments. Un curs que té com
a objec�u ensenyar com realitzar bé els
es�raments en un determinat esport i/o
ac�vitat per no pa�r lesions musculars.
A banda dels cursos que s’organitzen per
a adults, també s’ofereixen ac�vitats dirigides a infants i joves com el funky i el
mou-te per a nens de 3 a 5 anys. Per a
més informació al pavelló de Can Pons i al
telèfon 972 86 18 02.

Tarrats i Busquets
parlen sobre esport i
alimentació saludable
La sala d’actes de Can Del� va acollir una
xerrada sobre l’ac�vitat �sica i l’alimentació
saludable que va anar a càrrec de Pau Tarrats
i David Busquets. L’acte, que va comptar
amb una setantena d’assistents, es van exposar els beneﬁcis de l’ac�vitat �sica prescrita segons les caracterís�ques i condició
�sica de cada persona. Com també es va
parlar del �pus d’alimentació més adequada per al nostre organisme. Els dos joves
pretenen anar fent més xerrades per tal de
seguir informant a la població d’Arbúcies
dels beneﬁcis d’una ac�vitat �sica coherent amb la persona. Paral·lelament, fa uns
mesos que realitzen entrenaments a l’aire
per grups on es treballa la força mitjançant
autocàrregues i també amb materials propis del medi natural.

Més de 100 par�cipants a la Marxa solidària

130 arbuciencs i arbucienques van par�cipar a la segona marxa solidària Oncotrail
que té com a objec�u recaptar fons per
l’Oncotrail (Fundació Oncolliga Girona).

La marxa, que va començar al pavelló de
Can Pons, va recórrer per camins veïnals
poc transitats i va acabar amb un esmorzar de bo�farra per a tots els inscrits.
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La veu dels grups municipals

Jaume Salmeron Font
Regidor d’Entesa

Joaquim Bohils Cuberta
Regidor de CiU

Ester Soms Pagespe�t
Regidora d’ERC

Nou curs

Convocats per la història

Nou curs, nous reptes,
nou país

Iniciem un nou curs que promet ser intens i alhora engrescador. La situació
nacional ens situa en una cruïlla històrica en poques setmanes. I això implica
també els ajuntaments com a administracions més properes a la ciutadania.
En l’àmbit local, el nou curs permet
desenvolupar i ﬁnalitzar projectes treballats els darrers mesos. La segona
fase de remodelació del carrer Camprodon, la ﬁnalització de la nova estació de telefonia mòbil al Turó del Pi,
l’inici imminent de les obres en l’úl�m
tram del carrer Castell, la ﬁnalització
de l’ampliació dels ves�dors del camp
de futbol, la implantació de mesures
concretes contra els desnonaments per
mo�us econòmics, etc.
I n’estem iniciant de nous en diferents
àrees, com l’elaboració del Pla local
per a la inclusió social, el projecte de
piscina clima�tzada, la nova planta de
biomassa, la creació d’una aula taller
per a joves vinculada a l’escola d’adults,
entre d’altres.
Tot plegat per con�nuar construint un
poble més amable, amb millors serveis
i pensat per a les persones. Con�nuem
treballant un curs més per Arbúcies,
com a prioritat, sense perdre de vista
altres contextos que ens afecten directament com a ciutadans, i que marquen
el devenir immediat de la societat on
vivim.
Un nou curs que encarem amb el mateix compromís de treball i la mateixa
il·lusió que des de sempre hem demostrat. Compromís i il·lusió al servei de la
gent d’Arbúcies, la nosta gent!

Des del juliol del 2010, els catalans hem
sor�t al carrer a manifestar-nos en moltes ocasions. Primer, en contra de la
sentència del Tribunal Cons�tucional
que retallava l’Estatut que havíem votat els catalans. Segon, en defensa del
dret a decidir i de la independència el
2012, el 2013 i el 2014. Hem fet la via
catalana, més de 400 quilòmetres en
què ens vàrem donar les mans. Hem fet
la V baixa i hem omplert a vessar el Passeig de Gràcia.
Som un poble tenaç, i el 9 de novembre,
més de dos milions de catalans, vàrem
acudir a un procés par�cipa�u per decidir el futur del país. Més de 45.000 catalans ens vàrem fer voluntaris i vàrem
estar al peu del canó tota una jornada
per garan�r que els nostres compatriotes poguessin expressar el seu vot.
Hem comprat samarretes de tots colors, hem penjat banderes als balcons i
hem dit de moltes maneres que volem
que el nostre país sigui independent.
I ara, a on som? El proper 27-S estem
cridats a les urnes. I decidim entre seguir igual o emprendre un camí propi.
Podem decidir entre seguir sent una
autonomia asﬁxiada econòmicament i
social on no se’ns respecte ni la nostra
llengua ni la nostra cultura i on es persegueix la voluntat del poble català. O
podem decidir canviar el nostre futur
per fer un país nou en beneﬁci de cada
un de nosaltres, un país socialment just
i econòmicament ric. Ara, toca reﬂexionar. Toca pensar en el futur i fer un pas
endavant. Primer, per nosaltres. Després, pels que vindran. I, ﬁnalment, per
aquells qui ja no ho podran veure.
Bona Diada a tothom!

Ben retornats de les vacances per tots
els arbuciencs i arbucienques. Encarem aquest setembre amb la il·lusió i
l’empenta de tots els que formem part
d’ERC Arbúcies amb el convenciment
que serà un curs ben proﬁtós i gloriós
per a tots.
Pel que fa municipalment parlant, donar
l’enhorabona a la regidoria de Joventut
pel bon funcionament del casal d’es�u i
l’èxit en el nombre de nens i nenes que
han pogut gaudir-ne. També donar les
gràcies a tots els tècnics i professionals
del casal per haver-ho fet possible.
Aquest setembre encarem la segona
part de la reforma del carrer Camprodon, esperem i desitgem que �ngui les
mínimes molès�es pels veïns i comerciants.
També, segons vam poder llegir en una
no�cia al diari El Punt, sembla ser que
d’una vegada per totes les antenes de
telefonia mòbil seran traslladades, esperem que així sigui, el més aviat possible després de més de 4 anys d’espera.
Estem també a l’espera de què ens expliquin com es durà a terme la futura
piscina coberta, tota la informació que
tenim és també gràcies al diari El Punt.
I per acabar, encoratjar-vos a donar el
màxim suport possible a les eleccions
del 27S a la llista de Junts pel Sí, recentment cons�tuïda a Arbúcies. Hem de
ser conscients que és una oportunitat
única, mai s’havia arribat tan lluny i ho
tenim a tocar, només dependrà de nosaltres aconseguir un país més pròsper,
socialment més just i econòmicament
sostenible entre d’altres. En deﬁni�va,
volem ser un país amb futur. Volem la
independència!
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L’entrevista

“Hem d’aprendre a col·laborar amb la Policia”
Pastells, regidor de Governació, és bomber voluntari i sempre ha treballat en causes socials
Als 55 anys la vida d’en Mar� Pastells
ha donat un tomb important. El juliol
de 2014, de cop i volta, va pa�r un infart coclear (oïda) que el va deixar sense oïda i el va obligar a replantejar-se el
futur. Estava treballant en una empresa
de construcció a Barcelona i es va veure
obligat a abandonar la seva tasca i buscar nous horitzons. Poc temps després,
en Pere Garriga li va plantejar la possibilitat d’entrar a la llista d’Entesa i en
Mar� va veure la possibilitat de poder
aportar el seu gra de sorra en la construcció futura del seu poble. S’hi va
apuntar i ara és el nou regidor de Governació de l’Ajuntament d’Arbúcies.
“De fet, ja havíem parlat d’aquesta possibilitat abans”, explica en Mar� Pastells.
“Però era el cap dels bombers d’Arbúcies
i creia que aquell càrrec era incompa�ble
amb la incorporació a una llista electoral.
Per tant, havia de valorar què volia fer. I,
en la meva situació actual –problemes
d’oïda- vaig decidir treballar pel poble”.
En Mar� va néixer a Arbúcies, va estudiar a l’escola Vedruna i al Dr. Carulla i
als 14 anys va començar a treballar en
l’empresa de construcció del seu pare.
“Estàvem molt limitats. I el 1990 vaig
decidir que havia d’ampliar els coneixements. Llavors me’n vaig anar a treballar
a Girona i a Barcelona. I l’experiència em
va servir de molt. Allí fèiem obres molt
grans tant vivendes com obres públiques.
Entre d’altres, l’Auditori de Girona, l’obra
més emblemà�ca en què he col·laborat”.
Paral·lelament a tota aquest desenvolupament professional, en Mar� ha estat
sempre implicat en tasques de suport
a la societat d’una forma absolutament
desinteressada. Va entrar de voluntari
a la Creu Roja del poble, als bombers i
a va ser ADF des de molt jove. I va arribar a ser el cap del cos de bombers del
nostre poble. “S’ha d’estar preparat
sempre, perquè quan ets bomber passes d’estar hores assegut sense fer res,
a una ac�vitat efervescent i perillosa
en dos minuts”, explica en Mar�. “Es
viuen situacions on t’hi jugues el �sic.
Però per a mi, el més dur és quan has
d’anar a assis�r algun acci-dent i t’hi
trobes persones que coneixes que han
perdut la vida o que queden mal feri-

Mar� Pastells, nou regidor de Governació de l’Ajuntament d’Arbúcies

des. Això m’ha passat tres o quatre vegades. I ho he passat molt malament”.
Ara, casat i amb dues ﬁlles “que ja volen
soles”, en Mar� emprèn una nova tasca
com a regidor de Governació, mentre
espera que li facin un implant que, si
funciona, li permetrà reprendre la seva
vida en plenitud de condicions. “No se

“Afronto la tasca de regidor
amb moltes ganes de treballar i
de fer les coses ben fetes”.
saben les causes del que em va passar.
I em diuen que la recuperació serà molt
lenta... qües�ó d’anys”. Això no li ha fet
perdre la il·lusió ni l’energia. “Ara mateix
afronto la tasca com a regidor amb moltes ganes de treballar i de fer les coses
ben fetes. No ho sé fer de cap altra manera” confessa, davant el cap de Policia
que ja l’espera per començar una altra
reunió. És conscient que algunes de les
decisions que prendrà no seran gens populars, que si els policies posen multes
molta gent el farà responsable a ell. Però

això no li fa tremolar el pols. “Arbúcies
no és un poble especialment conﬂic�u.
S’ha de millorar la convivència en coses
molt puntuals, que s’han de resoldre.
Una d’elles és la mobilitat: la circulació
es veu afectada per cotxes mal aparcats
en alguns carrers i això cal corregir-ho.
Ja sé que alguns em cri�caran. Però la
tasca s’ha d’afrontar amb totes les conseqüències. Sóc el regidor i haig de marcar una línia de treball i ser disciplinat.
M’ho exigeix no només el meu càrrec
sinó també la gent d’Arbúcies que ens
ha donat la responsabilitat de governar”.
No obstant això, en Mar� creu que s’ha
de conscienciar a tot el poble per aconseguir una millor convivència. “No és
solament una tasca de la Policia. Tots hi
hem de posar una mica d’esforç. I hem
d’aprendre a col·laborar amb la Policia.
No només avisant-la si veiem situacions
anòmales, persones que poden causar
problemes, o gent que està robant, sinó
també avisant directament a aquells
que infringeixen les normes de convivència. Hem d’aconseguir que tothom
es compor� al carrer igual que a casa”.
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Diada de l’11 de setembre

Arbuciencs a la Via lliure a Barcelona

Foto: Anna Teixeira

Foto: Anna Boix

Foto: Marta Rubio

Foto: Pere Garriga
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Foto: Manel Serras

Foto: Marta Gelpí

Foto: Mònica Creixans

Foto: Anna Boix

Foto: Montse Plana i Jaume Pujolràs

Foto: Anna Teixeira

Foto: Jaume Salmeron

Foto: Marta Rubio
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Foto: Montse Plana i Jaume Pujolràs

Foto: Robert Molist
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Record a Ovidi Montllor en els actes de la Diada
Arbúcies va retre homenatge a Ovidi Montllor en els actes de la Diada
de l’Onze de setembre amb un concert que es va celebrar a la Llar de
Jubilats, a causa del temps, i que
va comptar amb la veu i música de
Jaume Calatayud i Vicente Monera. Abans, però, es va celebrar al
tradicional marxa de torxes que va
començar a la plaça de la Pietat i va
transcórrer pels carrers Pietat, Pont
Vermell, Sorrall, Havana i Camprodon.
En el marc dels actes de la Diada
Nacional de Catalunya, el músic i lletrista, Francesc Ribera ‘Titot’, va ser
a Arbúcies per presentar el seu llibre
L’assassinat de Guillem de Berguedà,
una novel·la amb què es vol reivin-

Recepció ins�tucional amb els grups municipals

Presentació del llibre L’assassinat de Guillem de Berguedà

dicar la ﬁgura d’aquest personatge,
que el músic va qualiﬁcar de “molt
desconegut”. Ribera va recordar
que la idea d’escriure el llibre es remet 12 anys enrere, quan va decidir
musicar els poemes de Guillem de
Berguedà amb la col·laboració de
músics d’arreu dels Països Catalans.
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Concert-homenatge a Ovidi Montllor

La recepció ins�tucional a la Sala de
Plens de l’Ajuntament va ser l’acte
oﬁcial de la Diada i va comptar amb
la presència de tots els grups municipals, que van voler reivindicar la importància de l’11 de setembre i també de les eleccions del proper dia 27,
en què el futur de Catalunya està en

joc. A l’acte també hi van assis�r algunes de les en�tats i col·lec�us del
municipi com la Policia local, els ADF,
Protecció Civil, així com l’associació
de Jubilats i Pensionistes, entre altres. Finalment, les sardanes a la
plaça de la Vila a la tarda, van tancar
els actes de la Diada a Arbúcies.

Fires i Festes
Santa Maria de Lliors va celebrar
a principis de setembre els 40
anys de la seva festa major amb
un centenar d’arbuciencs que no
es van voler perdre la celebració,
que per a la majoria ha esdevingut una cita obligada del calendari.
Com cada any, les ac�vitats per als
més pe�ts van ser les protagonistes
de la jornada com ara la baixada
de vaixells, el concurs de cabanes
al mig del bosc o la gimcana familiar després de dinar. Un àpat que
va consis�r en una gran ﬁdeuà i la
resta, com sempre, a càrrec dels començals, l’aperi�u, la beguda, les
postres... segons la festa que vulgui fer cada taula. Perquè aquesta
festa major és un punt de trobada
d’amics, familiars i coneguts que
volen gaudir d’una festa tan tradicional i nostra com és la de Lliors.
A la tarda, per berenar, coca
d’aniversari i per celebrar-ho com
cal, enguany concert a càrrec del
duet Amalgama, format per Anna
Valls i Esteve Vilarrassa, que van
oferir una gran actuació davant de
l’església. La celebració es va donar
per acabada, després de la tradicional rifa del pernil i de paneres.

Se celebren els 40 anys de la
festa major de Lliors

A la foto de dalt, coca d’aniversari. A baix, es�rada de corda, una de les proves de la gimcana

Èxit de Joan Furió a Liechtenstein

Ar�cle en un diari de Liechtentstein

El guitarrista arbucienc, Joan Furió, va obtenir el reconeixement del
públic i de la premsa local, quan el
passat juliol va actuar al fes�val Liechtensteiner Guitarrentage, un dels
principals esdeveniments a Europa
per a la guitarra. Furió va ser convidat
per fer un concert i també com a professor del Conservatori de Barcelona.
El concert, amb el �tol Dos segles de
guitarra a Barcelona, va posar de relleu la importància d’aquesta ciutat
en la història d’aquest instrument. Es
van interpretar diversos compositors
nascuts o que varen viure a la capital catalana als segles XIX i XX. Dintre
d’aquest fes�val s’ofereixen concerts,
master class, tallers i al mateix temps
es realitza un concurs internacional
de guitarra.
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Arbúcies celebra una de les festes majors
més par�cipa�ves amb un munt d’ac�vitats
El concert de l’orquestra Selvatana, la
tornaboda al Prat Rodó, el correbars, la
festa aquà�ca a les piscines i la cercavila
gegantera van ser els actes més concurreguts per als arbuciencs durant la Festa
Major.
La celebració va començar enguany dijous amb el cinema a la fresca i la projecció
de la pel·lícula Els pingüins de Madagascar, un acte que els més pe�ts no es van
voler perdre i van omplir la plaça de la
Vila de gom a gom.
El divendres, les ac�vitats es van reprendre amb el tradicional torneig de petanca, el campionat de bo�farra i la tercera
trobada de corals, que es va haver de
desplaçar a la Llar de Jubilats a causa de
la pluja. Al vespre, el pregó de Festa Major també es va traslladar al poliespor�u
de Can Del� que, malgrat els esforços
perquè tot sur�s bé, les actuacions no
van quedar tan lluïdes com si s’haguessin
celebrat a la plaça de la Vila.
El �r al plat a Can Torrent i el torneig de
tennis infan�l van obrir les ac�vitats del
dissabte, que van seguir a la tarda amb la
II regata a la bassa de la Farga, la cercavila
gegantera on la colla d’Arbúcies va estrenar ves�menta i va estar acompanyada
per altres grups de geganters vinguts
d’arreu de Catalunya.
També, a la tarda, l’orquestra Selvatana
va oferir un gran concert a Can Cassó,
que va ser tot un èxit per l’aﬂuència de
públic. A la mateixa hora, començava el
Vè correbars organitzat per Festes Joves i
que enguany ha superat totes les expecta�ves d’assistència amb més de 100 inscrits. La festa de dissabte va cloure amb
el correfoc i el sopar de colles a la plaça
dels Bosquerols i la música d’Hotel Cochambre a les barraques.
Diumenge va ser el torn de l’exposició de
vehicles d’emergència i els jocs de fusta al
Prat Rodó, la festa de l’escuma, el I torneig
de volei platja i el concert de gospel.
La festa aquà�ca a les piscines municipals, la tradicional tornaboda al Prat Rodó
amb la cobla L’Arbucienca i l’obra de teatre amb Joan Pera a Can Cassó, van tancar una de les festes majors d’Arbúcies
més par�cipa�ves.
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Cultura

El cicle musical Notes d’Aigua es consolida

Concert de Rusó Sala i Caterinangela Fadd

Notes d’Aigua, el cicle de música al Prat
Rodó, va tancar la seva quarta edició
amb unes molt bones xifres de par�cipació amb més de mig miler d’assistents
durant els quatre concerts celebrats els
diumenges de juliol i agost. Com a novetat, enguany es va oferir el servei de
bar amb un food truck, El pe�t Isard,
que es va instal·lar al mateix Prat Rodó.
L’Orquestra Montgrins i Rusó Sala van
oferir els dos primers concerts del cicle,
que van comptar amb una gran aﬂuència de públic. La cançó basca va ser la
protagonista del tercer concert amb
un repertori a càrrec de Liedeuskadi,

Actuació del grup Àniam

que es va acompanyar amb un sopar
de pinxos bascos gràcies al food truck
Kaixito Street Food. Finalment, el grup
Àniam (Aliança de Noves i Arrelades
Músiques) va presentar al Prat Rodó el
seu úl�m disc L’Ull. Un treball en què
el públic va poder veure el trajecte del
grup des dels seus inicis, tant a nivell
musical com personal dels membres.
Com també apreciar les sonoritats
orientals i l’electrònica i el format acús�c/elèctric de banda pop/rock.
El regidor de Cultura, Manel Serras,va
explicar que aquest any “s’ha fet un pas
endavant en la consolidació d’aquest

cicle de concerts a l’aire lliure”.”Es va
aconseguir que un sector important
de la població s’habitués a acudir a la
cita del Prat Rodó els diumenges a la
tarda d’es�u”, va assenyalar Serras.
“L’assistència de més de 180 persones a cadascun dels concerts demostra l’encert que va tenir l’Albert Mañé,
exregidor de Cultura, al posar en marxa
aquesta inicia�va, ara fa quatre anys”
va aﬁrmar.
El regidor va conclou-re que la idea de
l’equip de govern és la de con�nuar
amb aquest projecte i potenciar-lo buscant grups de qualitat.

Viles Florides guardona Arbúcies
amb dues ﬂors d’honor

Arbúcies ha rebut el dis�n�u de dues
ﬂors d’honor que concedeix Viles Florides, una en�tat que reconeix al bon
manteniment dels espais públics ajardinats. L’acte d’entrega va tenir lloc a
la Font del Pic de Sant Hilari Sacalm i
l’alcalde d’Arbúcies, Pere Garriga, va ser
l’encarregat de rebre el dis�n�u de mans
de Vicenç Estanyol, director dels serveis
territorials del Departament d’Agricultura
a Girona, de l’alcalde de Sant Hilari, Joan
Ramon Veciana i del subdirector de
l’Agencia Catalana de Turisme, Patrick
Torrent. Viles Florides compta ja amb 68
municipis en aquesta quarta edició. Un
moviment impulsat per la Confederació
d’Hor�cultura Ornamental de Catalunya
(CHOC) per a fomentar la millora dels espais verds a tots nivells.

L’alcalde d’Arbúcies rebent el guardó de Viles Florides
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Una vintena arbuciencs es van desplaçar ﬁns a Barcelona juntament amb
una seixantena més de membres de
la Federació Catalana de Ca�faires per
elaborar una ca�fa de ﬂors i elements
naturals al pa� d’armes del Palau de la
Generalitat en mo�u de la jornada de
portes obertes que de la Diada de l’11
de setembre
El disseny de la ca�fa va ser una adaptació del tapís brodat de sedes, or i
argent obra d’Antoni Sadurní de l’any
1451, que està exposat a la capella de
Sant Jordi del Palau i que té com a protagonistes Sant Jordi, la princesa i el
drac. Segons va explicar la presidenta
dels ca�faires d’Arbúcies, Pepi Pagès,
“els d’Arbúcies vam perﬁlar, ja que hi
havia molta feina a fer i pel que fa a les
ﬂors, es van fer torns”. Es tractava d’una
confecció de 40 metres quadrats en què
s’hi van poder apreciar les peculiaritats
de cada municipi a l’hora d’elaborar-la
de manera que s’hi van veure ﬂors senceres, tallades, entre altres materials,
com ara clavell, terres naturals, bruc
sec, llegums i menjar de gra.
Aquesta va ser una actuació més de
les que periòdicament fa la Federació
d’En�tats Ca�faires com ara la de Carrión de los Condes (Palencia) en què
van par�cipar a la 25a Feria de Turismo
y Artesania del Camino de San�ago. En

Gent d’Arbúcies fa ca�fa al
Palau de la Generalitat per la Diada

Ca�fa confeccionada per la Diada Nacional de Catalunya

aquesta ocasió, van ser 6 els arbuciencs
que van par�cipar a la trobada d’art e�mer.
A la trobada també hi van par�cipar
ca�faires d’altres indrets: Puenteàreas
(Pontevedra), Castropol (Astúries), La
Orotava (Canàries), Noto (Sicília) i Carrión. Cadascun va confeccionar la seva

ca�fa. “La nostra ca�fa era tot un repte”, segons va comentar la presidenta
de la Federació Catalana, Vicenta Pallarès. “Però va ser tot un èxit”, va explicar
la presidenta de ca�faires d’Arbúcies,
Pepi Pagès. El disseny de la ca�fa era
seu, però la confecció es va fer entre
tots els par�cipants de la Federació.

Els ca�faires d’Arbúcies que es van desplaçar al Palau de la Generalitat a fer ca�fa
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Domo�cus entrega el premi del 1r
concurs per a centres educa�us

Representants de l’empresa Domo�cus i els alumnes guanyadors del certamen

L’ins�tut de Sils va guanyar el premi del primer concurs Domo�cus per a centres educa�us organitzat per l’empresa arbucienca,
Domo�cus. El projecte guanyador se centra principalment en l’estalvi energè�c que
aporta una solució domò�ca aplicada als
mòduls prefabricats del centre que funcio-

Recentment s’ha posat en funcionament
La Resclosa, una pàgina web que té com a
objec�u prevenir les addiccions i els comportaments de risc entre els adolescents,
majoritàriament. Es tracta d’un espai per
a la gent d’Arbúcies i del seu entorn, siguin joves o no tan joves. En aquest lloc
s’informa de qües�ons relacionades amb
el consum d’alcohol i d’altres drogues,
entre altres problemà�ques. L’objec�u
és millorar la salut aportant informació.
El web/bloc La Resclosa neix d’una proposta dels agents socials del territori, amb
el suport de l’Ajuntament, que par�cipen
en una formació con�nuada sobre la temà�ca des de l’any 2013. L’objec�u és recollir algunes de les informacions, estratègies i materials per facilitar l’abordatge
de la prevenció des de diferents àmbits
(familiar, escolar, social, laboral, etc.). Laresclosa.cat està ges�onada per l’ONG
GASS (Grup Associat de Serveis de Salut).
L’espai pretén ser el màxim interac�u
possible, de manera que els joves pu18

Foto: Domo�cus

nen 100 per cent amb energia elèctrica.
El premi consis�a en la domo�tzació d’un
mòdul prefabricat de dues aules, un despatx, dos lavabos i una entrada. En aquest
sen�t, la instal·lació �sica ja s’ha realitzat
i en pocs dies es farà l’engegada i la conﬁguració de la domò�ca amb els alum-

nes guanyadors del certamen. La solució,
que integra llums, endolls i clima�tzació,
farà que el mòdul sigui més eﬁcient energè�cament, més confortable i podrà ser
ges�onat remotament des de qualsevol
ordinador, tablet o smartphone amb connexió a internet, segons van explicar des de
Domo�cus.
Durant el proper curs es farà un estudi i
compara�va de l’estalvi energè�c i els mateixos alumnes faran els ajustos dels paràmetres, que permet la domò�ca, per tal
de ser el màxim eﬁcients energè�cament.
L’ins�tut ja s’ha plantejat integrar en la solució domò�ca un sensor de Co2 per poder
millorar la qualitat de l’aire de les aules op�mitzant la ven�lació.
El 1r Concurs de Domo�cus per a centres
educa�us de Catalunya ha estat una proposta innovadora que ha permès als joves
alumnes conèixer d’una manera propera,
pràc�ca i realista la domò�ca i establir el
primer contacte dels alumnes cap el món
empresarial i laboral, a més de conscienciar sobre l’eﬁciència energè�ca aplicada al
seu centre.
L’empresa Domo�cus, especialista en domò�ca i immò�ca KNX, ofereix solucions
per millorar l’eﬁciència energè�ca d’ediﬁcis.
La domò�ca és una solució per a la millora
de la sostenibilitat i una eina amb moltes
possibilitats.

Es posa en marxa La Resclosa, un web per a la
prevenció d’addiccions

Pàgina web de La Resclosa

guin realitzar consultes dels problemes
que els afecten directament. Per això,
també s’ha posat en marxa el facebook

La resclosa perquè a través del xat es
puguin plantejar les qües�ons i siguin
respostes per un professional de GASS.

Obertes les inscripcions per als
cursos de l’Escola d’Adults

Cursos que es poden trobar a l’Escola d’Adults

Aquest setembre s’han obert les inscripcions per matricular-se als cursos que
s’imparteixen des de l’Escola d’Adults
Maria Dolors Pons i Esteva, situada a Can
Del�.
L’oferta forma�va del centre inclou programes de formació instrumental i de
formació i inserció, així com la preparació
per a les proves de Graduat en Educació
Secundària, d’accés a cicles forma�us de
grau mitjà i superior i d’accés a la universitat per a majors de 25 i de 45 anys. Tam-

Curs de tall i confecció

bé s’ofereixen cursos de preparació per
als nivells C1 i C2 (an�cs C i D) de català,
aules d’acolliment lingüís�c i formació en
anglès, speaking, alemany i francès. Tots
aquests cursos tenen una durada de setembre/octubre de 2015 a juny del 2016.
Així mateix, l’Espai Ac�u de l’escola ofereix una àmplia oferta de cursos i tallers
pensats per donar resposta als interessos
culturals i les inquietuds dels seus par�cipants. D’aquesta manera, per aquest
trimestre hi ha un curs de dibuix, ani-

El taller de teatre actua a la residència d’avis

Una imatge de la representació El testament d’en Nasi

mació i videojocs en 3D que s’impar�rà
del 29 de setembre al 26 de novembre.
Un taller de tall i confecció i, ﬁnalment,
un curs d’introducció al dibuix ar�s�c i al
color que es farà del 7 d’octubre al 23 de
desembre.
Per a més informació podeu anar a Can
Del�, trucar al telèfon 972 861418, al
web www.facebook.com/escadultsarbucies, al www.twi�er.com/eadultsarbucies o enviar un correu electrònic a
escolaadults@ajarbucies.cat.

El grup del taller de teatre Infan�l de la
Llar de Jubilats van deixar l’escenari de
la Sala Daniel Mar� de Cal Xic per traslladar-se a la residència Bon Repos de la
Santa Creu, l’hospital. Juntament amb la
col·laboració de la direcció del centre els
alumnes del taller de teatre van poder
oferir a tots els assistents de la residència una representació de l’obra de teatre
El testament d’en Nasi. Mª Carme Viñas,
una de les responsables del grup de teatre, va explicar que a tothom li va agradar molt. “Va ser una bona experiència,
tant pels grans, com també pels pe�ts, i
amb moltes ganes de tornar una propera
vegada” va assenyalar Viñas.
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