
Si no hi ha un canvi d’última
hora, l’alcalde de Sant Hilari Sa-
calm, Robert Fauria (CiU),  serà al-
tra vegada el president del Consell
Comarcal de la Selva. Un càrrec
que havia assumit durant el darrer
mandat però només durant els
dos primer anys, ja que un pacte
entre Convergència i Unió (CiU) i
el Partit Socialista (PSC) va atorgar
aquest càrrec a Fauria i també
pels darrers dos anys, al socialista
Jordi Gironès.

Aquest nou mandat però, en
principi, Fauria ostentaria la pre-
sidència durant els quatre anys i
llavors, ERC, el nou soci de govern
de CiU a l’ens comarcal tindria al-
gunes de les vicepresidències. En-
tre els possibles candidats a vice-
president pel grup d’Esquerra hi
hauria el regidor de Lloret Jordi
Orobitg i el de Santa Coloma, Joan
Martí; aquest però, si finalment és
diputat com també s’apunta, po-
dria no ocupar el càrrec. 

ERC i CiU no és el primer cop
que són socis a l’ens comarcal ja
que durant el període 1999-2003
també ho van ser. I per aquest
nou mandat Convergència i Unió
té un total de dotze consellers co-
marcals  i Esquerra Republicana,
en té sis. Per tant, les dues forces
polítiques, sumen un total de 18

consellers comarcals, per la qual
cosa garantiran un govern en ma-
joria en aquest ens supramunici-
pal per als propers quatre anys. 

El ple de dissolució del Consell
comarcal de la Selva s’hauria de ce-
lebrar l’última setmana de juny i el
de consititució, a principis del

mes de juliol. 
Aquesta última data però podria

variar, com ja va passar ara fa qua-
tre anys quan es va constituir el
consell a mitjans d’agost, ja que en
aquests moments hi ha la impug-
nació dels resultats per part del
grup comarcal dels Independents,
que està format per vuit grups
municipals de la Selva, ja que
consideren que haurien de tenir
quatre consellers i no tres, com en
principi se’ls va atorgar i resten a
l’espera del que digui la Junta elec-
toral Provincial.
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Robert Fauria serà de nou
el president del Consell i
durant tot el mandat
Les vicepresidències estaran compartides pels dos socis (CiU i ERC)

i entre els candidats per Esquerra hi ha Jordi Orobitg i Joan Martí


Els principals carrers i places
d’Arbúcies canviaran diumenge
el seu aspecte habitual amb motiu
del Concurs de Catifes de Flors Na-
turals, pròleg de les típiques  En-
ramades declarades per la Gene-
ralitat Festa Tradicional d’Interès
Nacional de Catalunya. La flora del
Montseny, i també de les Guilleries
serveix per ornamentar les princi-
pals vies urbanes. Admirades per
autòctons i forasters l’any passat les
catifes varen atreure 20.000 visitants
provinents  d’arreu de les comar-
ques gironines,  igualment d’Oso-
na,   el Maresme, el  Vallès Orien-
tal,  Barcelona i l’àrea metropoli-
tana.  

Diumenge de bon matí comen-
ça l’espectacle, que es perllongarà
fins l’hora de dinar. A les sis de la
tarda el jurat classificador  format
per membres de l’Associació Fo-
togràfica El Centre, proclamarà la
catifa guanyadora. I una hora des-
prés començarà la cercavila que

trepitjarà els carrers ornamentats,
formada  per gegants, capgrossos
i  grallers d’Arbúcies i Breda,  ban-
des de música i grups d’animació
popular. Durant tota la diada hi
haurà a la placeta de Can Reus i al
carrer Segimon Folgueroles una
fira d’artesans i  la plaça de la Vila
una mostra de varietats de flors
usades en les catifes. 

També el Museu Etnològic del
Montseny ofereix entrada gratuïta.
Joan Badia, president de l’Asso-
ciació de Catifaires d’Arbúcies, ex-
plica que aquesta exposició floral
«constitueix la millor promoció
del municipi gràcies a l’esforç de
grans i petits i una manifestació ar-
tística  de difícil imitació».

Aquest certamen  és el  preàm-
bul de les Enramades que co-
mencen dijous, al capvespre,  a la
plaça de la Vila amb una botifar-
rada popular. A partir d’aleshores
i fins al  dia 29  hi haurà  la típica
dansa, cercaviles, balls vuitcentis-
tes, etc.
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Les Enramades d’Arbúcies
comencen diumenge amb 
el concurs de catifes de flors

En Tom és un ximpanzé de vint anys.

AMPARO BARBA DE F.MONA

La Fundació Mona de Riudellots
de la Selva té un nou inquilí, en
Tom. Es tracta d’un ximpanzé
mascle, d’uns 20 anys d’edat i que
va ser adquirit als anys 90 pel seu
antic propietari a un circ. Aquest
home també va aconseguir una fe-
mella en aquella operació i ells dos
es van sumar a una altre ximpan-
zé que ja tenia. En Tom i les dues
femelles vivien fins ara al Pla de
l’Estany i el seu propietari, segons
la Fundació Mona, «és un dels
pocs casos exemplaritzants». L’ho-
me té tots els permisos per tenir le-

galment els animals en gàbies al
seu jardí. Després de reunir-se en
diverses ocasions amb experts en
fauna salvatge de l’entitat FAADA
i de MONA, va accedir a cedir-los
i s’ha compromès a ajudar eco-
nòmicament a la Fundació perquè
tinguin cura de per vida d’en Tom
i de les femelles. 

El trasllat d’en Tom es va fer la
setmana passada quan personal
de les entitats es van desplaçar a
casa del propietari per a efectuar-
li una revisió veterinària. L’opera-
ció es va desenvolupar sense in-
cidents. Ara en Tom, el tretzè xim-
panzé que acull MONA, passarà
per rehabilitació abans de poder
ser integrat amb els altres xim-
panzés. Les dues femelles seran
traslladades al centre de rescat
un cop finalitzada la integració
d’en Tom.
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Els tres micos vivien al Pla
de l’Estany i el propietari
ajudarà econòmicament per
tal que en tinguin cura 



Fundació Mona acull un
nou ximpanzé i en un
futur dues femelles més
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LA SELVA

Aquest serà el segon cop que
CiU i ERC compartiran el
govern de l’ens, ja que ho van
fer en el període 1999-2003

Fauria, l’agost de 2007, celebrant amb l’expresident el seu nou càrrec.

Els propers 27 i 28 de juny es
durà a terme un intercanvi de lli-
bres  entre alumnes de primària i
el 29 i 30 de juny, els de secundà-
ria obligatòria de tots els centres
educatius de Vidreres. Aquest es
un programa d’intercanvi gratuït
de llibres de text reutilitzables,
iniciativa de l’Ajuntament de Vi-
dreres en el qual col·laboren les As-
sociacions de Mares i Pares d’Al-
gumes (AMPA) i els claustres de
professors dels CEIP Sant Iscle i
Salvador Espriu i de l’nstitut de Vi-
dreres. Els dies 27 i 28 de juny po-
dran fer l’intercanvi els alumnes de
primària i el 29 i 30 de juny els
d’ESO. Qualsevol alumne/a pot in-
tercanviar els seus llibres aportant
els llibres reutilitzables que té a fi-
nal de curs segons les llistes que es
faciliten i obtenint tants llibres re-
utilitzats com s’ha aportat segons
la puntuació per al curs següent.
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Intercanvi de
llibres de text
entre els centres
escolars

Obren la inscripció al Centre de
Formació Artística del Teatre 

Aquest divendres comença el
període d’inscripció al Centre de
Formació Artística del Teatre Cla-
vé per al curs 2011 - 2012 . Aquest
Centre, engegat fa més de 10 anys
i a les portes d’acabar un altre
curs, compta amb l’Escola de mú-
sica, l’Escola de dansa (ambdues

de nivell elemental i reconegudes
i en conveni amb el Departament
d’Ensenyament) , l’Aula de teatre
i l’Aula de belles arts, on s’ofereixen
diverses especialitats. 

Les inscripcions per les diverses
disciplines es poden fer fins el
proper 8 de juliol de manera pre-
sencial al Teatre Clavé i en horari
de dilluns a divendres de deu a una
i de cinc a vuit del vespre.
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Caldes celebra diumenge la
seva cinquena fira «anticrisi»

Caldes de Malavella celebrarà di-
umenge vinent la cinquena fira
 anticrisi, que comptarà amb un
gran espai per a vendre, canviar, i/o
regalar tota mena de productes no
alimentaris. A banda, també hi
haurà la presència de broncanters
professionals, on es podran trobar
tota mena de productes de sego-
na mà i antiguitats. 

La fira d’oportunitats coincidi-

rà amb la fira-mercat dels di-
umenges de Caldes. Aquesta fira se
celebra a la zona de la Pineda -al
costat de la carretera de Llagoste-
ra- i les últimes edicions, va comp-
tar amb gran afluència de visi-
tants i amb força paradistes.Per
participar només es demana una
aportació simbòlica en forma d’a-
liments, que es dipostarà el mateix
diumenge a la parada de Càritas o
la d’associació de dones.
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