
Avui és dimarts i, com cada dimarts, vaig a
la biblioteca. Només passar la porta ja
m’arriba el silenci, aquest silenci
agradable que m’agrada i em permet
estar tranquil·la. Avui hi ha molta gent, és
gairebé plena. Un grup de nens a la 
bebeteca mirant els contes asseguts a les
catifes de colors amb les mares ben a
prop acompanyant-los. Quin goig fa
veure’ls.
A la zona de lectura hi ha uns joves
entretinguts amb els còmics d’en
Massagran a l’Astèrix i de l’Ot el bruixot
a en Tintin; una mica més enllà, dues
noietes davant dels seus apunts
subratllant atentament amb un retolador
fluorescent; als ordinadors, un noi buscant
informació per un treball de l’institut. Miro
al taulell de préstec i la bibliotecària em
somriu.

M’assec als sofàs amb un dels meus
diaris preferits i llegeixo els articles
d’aquells periodistes més punyents,
després en faré una piulada. Miro un dels
cartells que hi ha. La setmana vinent vindr
à a presentar el seu nou llibre una de les
meves escriptores preferides. Obro la
meva agenda del mòbil i anoto la data. No
m’ho vull perdre.

intERCanvi

I la biblioteca? (I)

Escaneja el codi QR i vés al
nostre canal de YouTube

Agafo una guia de novetats del taulell i
la programació d'activitats mensual de la
biblioteca. La posaré a la nevera de
casa amb aquell imant que vàrem portar
d'aquell viatge a  Londres.

Em sento afortunada de poder gaudir
d'un espai ampli, lluminós, silenciós i,
ple d'informació i cultura. La llàstima és
que no ho tinc al meu poble, que al meu
poble no ho puc gaudir, que no hi tinc
accés doncs s'omple aviat al tenir tan
poc espai, tan poca llum i uns horaris
d'obertura limitats.
Si llegim part de la introducció del
Manifest IFLA/Unesco sobre la
Biblioteca Pública del novembre de
1994, trobarem que:

 "La llibertat, el progrés i el
desenvolupament de la societat i dels
individus són valors humans
fonamentals.
 Aquests valors només s’assoleixen
mitjançant la capacitat de ciutadans ben
informats per exercir els seus drets
democràtics i tenir un paper actiu a la
societat. (CONTINUA A LA PÀGINA
SEGÜENT) 

La biblioteca d'Arbúcies porta més de 20 anys sense ampliar les seves instal·lacions
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En què treballa
ERC - Arbúcies?

El projecte

ERC - Arbúcies

Els darrers mesos i anys estem vivim, al
nostre país, temps convulsos. No és pas
l'únic. Si girem el cap i mirem enrere ens
adonarem que en altres ocasions els
catalans ja hem hagut d'afrontar
situacions difícils i malgrat tot.... aquí
som.

ERC a Arbúcies no és aliè a la import
ància decisiva del moment actual, i des
de ja fa un temps ha iniciat un projecte
ambiciós i amb diferents pilars. En
primer lloc, fem un seguiment actiu de
les polítiques nacionals i recolzem tot
allò que impliqui la consecució de la
republicana Catalana. No som uns
simples espectadors de la realitat, sinó
que ens impliquem en aquest objectiu
tan noble.

Al grup d'ERC - Arbúcies l'uneixen
moltes coses, i si n'hi ha una de
significativa és que ens estimem el
nostre poble. Treballem amb il·lusió,
ganes i moltes vegades
apassionadament; us podem dir que tot
plegat és el que ens fa treballar pel futur
que volem per nosaltres i pels nostres
fills. En aquest sentit i, com molts de
vosaltres ja en tindreu constància,
darrerament hem engegat diferents
projectes. Hem ampliat la militància
creixent així no només en nombre sinó
també en coneixement, iniciativa,
pluralitat, determinació i resolució; això
ens fa més versàtils, creatius i proactius.
Com es fa això?  (continua a la pàgina
2)
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ve de la pàgina anterior

Hem ampliat la
militància. Ara
tindrem més
iniciativa.

... La participació constructiva i el
desenvolupament de la democràcia
depenen tant de la formació
completa com de l’accés lliure i
sense límits al coneixement, al
pensament, a la cultura i a la
informació. La biblioteca pública,
accés local al coneixement,
proporciona les condicions bàsiques
per aprendre al llarg dels anys, per
decidir lliurement i per al
desenvolupament cultural de
l’individu i dels col·lectius .

Per tant, definir una biblioteca com
a un lloc on es recopilen i
classifiquen béns culturals seria
com parlar només de l’embolcall.
La biblioteca ha de ser l’espai que
faci arribar la cultura al ciutadà.
Però les condicions de l’actual i
minúscula Biblioteca municipal
d’Arbúcies no ho afavoreixen,
malgrat el compromís de les
treballadores d’aquest equipament.
Per això seguim insistint a millorar
la seva qualitat, aquella que els
habitants del poble d’Arbúcies es
mereixen.

I voldríem preguntar:
Quant més temps haurem
d’esperar les arbucienques i
arbuciencs a tenir una nova
biblioteca? 

El projecte (II)

Que potser no ens convé tenir un
poble ben instruït?
M'agradaria tant que fos possible
gaudir d'una biblioteca segons el
Mapa de lectura pública de
Catalunya!

I les preguntes continuen:
Si es vol fer una biblioteca al
pavelló de can Delfí, perquè s'ha
trigat tant?
Durant el mandat d'ERC al municipi
es va proposar de fer una nova
biblioteca al costat mateix on ara hi
haurà el nou ajuntament. Es van
licitar les obres (subvencionades al
75% per la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Girona) però l'equip
de govern actual va decidir aturar el
procés. Per què es va deixar perdre
aquesta subvenció?

Les preguntes continuen i la
decepció creix.
Marta Garolera

Doncs demanem informació constant a
l'equip de govern de l'ajuntament, fem inst
àncies per tot allò que considerem adient,
ens reunim amb els regidors i els traslladem
possibles neguits, proposem temes als
plens, i, per descomptat, també fem crítica
responsable i qüestionem actuacions del
govern municipal; sempre amb arguments.
Fer i acceptar l'oposició és un signe de
maduresa política i democràcia consolidada.
I no només això, tal com hem dit abans, som
proactius i en el seu moment vam sol·licitar
un espai del poble per anomenar-lo plaça
d'1 d'octubre, ens reunim constantment amb
regidors d'altres poblacions per recaptar
informació per la implantació futura de
diferents plans com els d'acollida, energia
verda al municipi, recollida d'excrements al
carrer, seguretat, etc. Recentment hem
organitzat, junt amb ERC-Arbúcies, una
jornada per recaptar fons per les preses i
presos polítics; el freebassa ha estat tot un
èxit, moltes gràcies a tots!

I com vehiculem tot plegat?
Doncs hem creat un pla de comunicació que
pretén difondre tota la nostra activitat, sigui
local o a nivell nacional. Vaja, que hem
activat l'accelerador! Si ens busqueu a les
xarxes, ens podreu trobar a Facebook,
Instagram, web, You tube. Això ens permet
tenir molta visibilitat, i sobretot, interacció
amb vosaltres: les arbucienques i els
arbuciencs. A banda, no ens hem oblidat del
format tradicional i continuem publicant el
nostre conegut intERCanvi en paper, que
estiu llegint ara mateix.

En definitiva, ERC - Arbúcies engega
motors, agafa velocitat de creuer, i malgrat
els pals a les rodes que ens puguin posar,
ho aconseguirem!

... i la biblioteca? (II)
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Marta Garolera, ha
col·laborat en aquest
article, i és bibliotecària
al municipi de Salt.

Serem molt actius a les xarxes
socials. Hem de ser capaços
de transmetre tot el que fem i
tot allò que els arbuciencs ens
fan arribar.

Cronologia del que hauríem pogut gaudir, però no gaudirem.

Per què no hi ha una
biblioteca decent?
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El "temps fugit". Mans a l'obra!

Denunciem per millorar.
Si l'ajuntament decideix
posar-se mans a l'obra,
benvingut sigui.

Des d'Esquerra constatem que hi ha
aspectes del poble desatesos, ho
direm, i si la ciutadania ens trasllada
els seus neguits, l'escoltarem. D'ací
el proverbi japonès que encapçala
aquesta pàgina: enraonar, dialogar,
denunciar i, sobretot, saber
escoltar.

Les fotografies que acompanyen
aquest text són només un exemple
del que percep ERC - Arbúcies, i
també el que observen totes les
arbucienques i arbuciencs. Creiem
que necessiten millorar, i molt, els
parcs infantils del poble. Alguns
estan en molt mal estat, i cal
destacar que en la seva àmplia
majoria no s'han renovat en anys;
només cal anar a altres pobles per
adonar-nos que hi ha equipaments
infantils molt més moderns. El
mateix succeeix amb algunes
porteries de futbol i cistelles de b
àsquet. O també l'Àrea del parc
Mongé que necessita barrar el pas
convenientment perquè algú pot
prendre mal.

L'estat d'alguns cartells
d'interpretació de la fauna i flora del
passeig de la riera, al voltant de
l'antic edifici de la corbadora, és
molt deficient, més enllà de les
contínues bretolades que pateixen. 
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LA PLACETA DE CA L'ÀNIMA.
Segon intent d'ERC - Arbúcies
per rehabilitar i condicionar
aquest espai descuidat del
centre del poble.

Assolim els objectius?

Algunes de les passeres del poble
no gaudeixen de cap manteniment
periòdic, fins i tot és perillós creuar
per alguna d'elles.
I les fonts, que dir de les fonts! Anys
enrere havien estat l'orgull del
poble, no obstant, actualment
moltes es troben en mal estat;
algunes no tenen ni aigua i la gent
ja s'ho pren amb resignació (mireu
fotografia de la font de Russinyol).
ERC - Arbúcies ha parlat amb
l'ajuntament d'aquesta font, i en
propers butlletins us ampliarem
degudament i en detall l'estat de la
qüestió.

En definitiva, només es tracta d'un
breu recull del que les arbucienques
i arbuciens poden observar. Som
conscients que hi ha altres aspectes
importants al poble a tractar, tot i
així, no hem de menystenir-ne cap.
Si és important pels veïns del poble,
ho ha de ser pels governants!

El que parla sembra, el que
escolta recull.

REDACCIÓ ERC - Arbúcies

La placeta de ca l'Ànima, situada entre el
carrer Camprodon i el carrer Sorrall compta
amb més de 500 metres quadrats. Fa més
de 5 anys que aquest espai de titularitat
municipal es troba tancat a l'ús públic i
només es realitzen periòdicament algunes
tasques de manteniment.

Des d'ERC - Arbúcies creiem positiu el fet
d'iniciar un projecte d'obertura d'aquest
espai per tal que les arbucienques i
arbuciencs en puguin gaudir. La seva
situació cèntrica en el nucli urbà i la seva
condició de plaça interior on no poden
accedir els vehicles motoritzats, el qualifica
d'un espai immillorable per a la gent gran o
per al gaudiment dels més petits.

 
Considerem que el cost d'arranjament no
hauria de ser elevat, a causa que la seva
restauració podria ser objecte de treballs a
realitzar per la brigada municipal.
 
Per tot això, sol·licitem a l'ajuntament el
següent:
 
Primer - Que la placeta de ca l'Ànima sigui
un espai obert pel gaudiment de les
Arbucienques i Arbuciencs
 
Segon - L'elaboració d'un projecte
d'adequació d'aquest espai, on les
Arbucienques i Arbuciencs puguin realitzar
les seves aportacions.

Tercer - Demanem la reconsideració de
l'estat actual de la placeta.

Des d'ERC - Arbúcies continuarem insistint.

L'oblit
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No t'oblidem

Ara fa uns mesos vas venir convidada al
nostre poble. Volíem conèixer de primera
mà la visió d’una dona valenta amb una
llarga trajectòria com a activista en temes
d’igualtat, cooperació, o benestar de les
famílies amb pocs recursos. Ens vas
parlar d’aquests i de molts altres aspectes
i vam quedar embadalits amb el teu
discurs. Ens vas fer comprendre la realitat
del paper de la dona a la societat actual,
quins progressos s’han assolit i quines
mancances hi ha, i sobretot, ens vas
transmetre il·lusió, una il·lusió per lluitar

Carta a Dolors Bassa

La mirada

preses polítiques i persones exiliades, en
especial dedicat a tu, Dolors Bassa, per la
teva valentia i decisió en defensar els
valors de la república: llibertat, igualtat i
fraternitat. Gràcies Dolors! 
Nelson Mandela va afirmar: "Part de la
construcció d'una nació inclou construir un
esperit de tolerància, amor i respecte entre
la gent del país".  Doncs és precisament
aquest esperit el que ens has sabut
transmetre i el que considerem ara que cal
lluitar per ell. Quan surtis de la presó, no
en dubtis, t'esperem i et convidem de nou
al nostre poble.

en allò que estàs convençut, en allò que
creus fermament. Va ser una excel·lent
excusa per conèixer-nos. El 28 d'agost
vam anar a sopar als afores de la presó de
Puig de les Basses i allà ens vam adonar
que amb aquest gest no n'hi havia prou.
Per això et fem arribar aquestes ratlles,
perquè aquell dimarts al costat teu, els
murs eren infranquejables i amb aquesta
carta podem superar-los i fer-te arribar el
nostre més sincer suport. Els nostres
esforços no acaben aquí, el 16 de
setembre, vam fer un acte en suport a les

ERC - Arbúcies
https://www.facebook.com/ercarbucies/
https://www.instagram.com/ERCarbucies/
http://locals.esquerra.cat/arbucies
https://www.youtube.com/ (ERC arbúcies)

arbucies@esquerra.cat
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