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La neu passa pel Baix Montseny 
sense fer estralls

www.laviladigital.com

La neu es va fondre ràpidament quan va sor  r el sol i va enfarinar camps, cotxes i teulades

GUALBA.-  L’episodi de neu ini-
ciat el 22 de febrer i que va durar 
uns quants dies seguiots en alguns 
punts del Baix Montseny va passar 
per la comarca sense fer estralls. 
Les principals afectacions es van 
notar el dissabte 23 de febrer al 
ma   que va obligar tallar la carr-
tera C61 de Vallgorguina a Arenys 
de Munt en els dos sen  ts de la 
calçada durant bona part del ma   
També durant algunes hores va 
ser obligatori la u  lització de ca-
denes a la carretera BV-5114 des 
del quilòmetre 14 al 28 de Fogars 
de Montclús a Montseny. 

A la resta del Baix Montseny a la 
ma  nada va nevar i va enfarinar-
camps, cotxes i teulades de la ma-
joria de municipis però en espe-
cial cap a les parts més altes de la 

comarca com Campins, Arbúcies, 
Sant Pere de Vilamajor, Fogars de 
Montclús o Montseny.  Això sí, ha 
deixat algunes imatges de postal.

TEMPERATURES SOTA ZERO
El mes de febrer s’ha acabat 

amb temperatures molt fredes i 
desplomades sota zero, un episo-
di de fred que ha durat uns quants 
dies. Al Baix Montseny les tempe-
ratures més baixes es van registrar 
a l’estació meteorològica de Puig 
Sesolles, a Fogars de Montclús, 
a 1.668 metres d’alçada, amb 
-11,7ºC, a Sant Feliu de Buixalleu 
(-4,4ºC), Campins (-3,8ºC), Sant 
Celoni (-3,4ºC), Sant Esteve de 
Palautordera (-3,1ºC) i Arbúcies 
(-2,4ºC).

Nevada a Santa Maria de Palautordera. Foto: Josep Rovira Nevada a Campins. Foto: Fina Colomer

Nevada a Santa Fe. Foto: Facebook Santa Fe

Nevada a Vallgorguina. Foto: Sergi ZamoraNevada a Sant Celoni. Foto: PPJ
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SANT CELONI.- Després de l’èxit assolit amb la Tristeza del samurai, 
l’escriptor palauencs, Víctor del Árbol ha començat amb la promoció de 
la seva nova novel·la Respirar por la herida (Editorial Alrevés), que ha es-
tat presentada aquest dijous a la Biblioteca l’Escorxador de Sant Celoni, 
en un acte, emmarcat dintre de la 2a Setmana Literària, al que hi han 
assis  t una trentena de persones, amb Toni Bueno d’entrevistador.

Com ja és habitual en els seus llibres Víctor del Árbol porta els perso-
natges al límit i els provoca una reacció davant d’allò que els és imprevi-
sible. Un llibre que ens parla de la vida  i de tot allò que ens dóna força 
per seguir endavant quan sembla que tot s’ensorra o com encaixem i 
suportem que algú ens prengui allò que més ens es  mem i que en dóna 
sen  t a la vida com pot ser una dona i una fi lla, com li passa a l’Eduardo, 
un dels principals protagonistes de la novel·la, que les perd en un acci-
dent de trànsit per culpa d’un altre conductor. I a par  r d’aquí ens hem 
de preguntar si som venga  us i si realment sopm capaços de vengar-nos 
si en tenim l’ocasió.

Respirar por la herida , no és res més que aquelles cicatrius que ens 
queden al cos, que les volem oblidar però que sempre tornen en dies de 
mal temps. Un llibre sens dubte en la línia del seu autor Víctor del Árbol 
que ja s’ha fet un forat dintre del món literari.

Víctor del Árbol presenta a Sant Celoni 
“Respirar por la herida”

 BAIX MONTSENY.- Escriure el primer llibre de “Relats del Montseny” 
serà possible perquè s’han superat els 1.600 euros que el Grup 
d’Escriptors del Montseny (GEM) demanaven a través d’un projecte 
Verkami. L’edició del llibre és prevista per a la Diada de Sant Jordi de 
2013 i se’n pensen imprimir 500 exemplars. Serà un llibre il·lustrat que 
con  ndrà 16 relats ambientats al massís del Montseny o a la comarca 
natural del Baix Montseny. El llibre és el resultat de la col·laboració tant 
d’autors i il·lustradors amb obra coneguda i valorada com d’escriptores 
i escriptors inèdits. “Tots compar  m un vincle amb el mateix entorn”, 
expliquen a la pàgina de Verkami. Les il·lustracions de l’interior del llibre 
apareixeran en blanc i negre per reduir costos d’edició.

COMPONENTS DEL GEM
Els membres de l’equip amb més experiència en aquest camp són Ra-

mon Gasch, coautor de “Bon cop de falç”, qui ja s’ha autoeditat llibres 
anteriorment, i Eduard Claver, editor de la revista “Bagant” i portaveu de 
l’associació cultural Frederica Montseny de Santa Maria de Palautordera, 
publicada mitjançant subvencions i el pe  t mecenatge, combinat amb la 
susbscripció dels lectors.

Els altres escriptors del GEM són Eloi Vila, Mar   Pey, Glòria Berbel, Jor-
di Pascual, Marta Tàpias, Cris  na Gu  érrez, Marisol García, Toni Bronca-
no, Eva Mar  nez, Josep Ontañón, Manel Tobías, Jordi Plens i Josep Maria 
Panareda. L’equip d’il·lustradors està format per Núria Rossell, Mar   Pey, 
Ramon Gasch i Armand Grau.

El GEM va ser creat el 4 de maig de 2012 a l’Esplai de Santa Maria de 
Palautordera i el formen més d’una quinzena de persones relacionades 
amb els camps de la literatura, la il·lustració gràfi ca i la premsa comarcal. 
Tenen el propòsit, des de la subscripció de la idea de modernitat, de 
contribuir a una extensa tradició literària d’ambientació comarcal que 
inclou noms de tant renom com Víctor Balaguer, Raimon Casellas, San-
 ago Rusiñol o Apel·les Mestres. Els relats, en molts casos, es publicaran 

il·lustrats.

"Relats del Montseny" s'editarà gràcies 
al micromecenatge

Víctor del Árbol, a la dreta, respon a les preguntes de Toni Bueno en la 
presentació del llibre. Foto: PPJ

Alguns dels integrants del GEM.

ES LLOGA LOCAL A SANT CELONI
Al carrer Santa Fe, 9 (Baixos)

- Molt Cèntric
- Per comerços, bo  gues, ofi cines...

- Abstenir-se sector de la restauració i oci
Tel.  647 908 966



cultura 5
www.laviladigital.com

Sant Celoni millora l’accessibilitat al carrer Grup Escolar

SANT CELONI.- Fa just un mes-
que van començar les obres de 
millora de l’accessibilitat i mobili-
tat al carrer Grup Escolar, del ca-
rrer Ramis al Passeig dels Esports, 
amb una durada prevista de dos 
mesos. L’objec  u d’aquesta ac-
tuació és millorar la mobilitat i la 
seguretat en aquesta àrea i, en es-
pecial, l’accés d’infants i famílies a 
l’entorn de l’Escola Soler de Vilar-
dell que està situada provisional-
ment al carrer Grup Escolar.

Aquesta provisionalitat s’està 
allargant i cada cop és més 
gran el nombre d’alumnes que 
s’escolaritzen en aquest centre 
educa  u. Davant aquesta situació i 
per garan  r la seguretat en l’accés 
d’infants i famílies a l’escola, 
l’Ajuntament ha decidit fer obres 
de millora en aquest tram del ca-
rrer Grup Escolar. L’actuació con-
sis  rà en l’ampliació d’una vorera 
i la realització de nous rebaixos i 
passos de vianants.

Durant la realització dels tre-
balls, l’entrada i sor  da de l’escola

es farà pel carrer Ramis. Per do-
nar servei als paradistes del Mer-
cat Municipal, en aquest període 
s’ampliarà la zona de càrrega i 
descàrrega del carrer Abat Oliba, 
ja que l’estacionament al carrer 
Grup Escolar quedarà inhabilitat 
durant les obres.

Aquestes obres poden afectar

de forma puntual la circulació, 
tant dels vianants com dels vehi 
cles. En aquest sen  t es recorda 
que el Mercat disposa de places 
d’aparcament reservades per als 
clients. A més, hi ha dos aparca-
ments municipals propers: un a 
l’avinguda de la Verge del Puig i 
l’altre, de recent creació, al carrer

de Campins, davant la Salle. 
A més, els primers 30 minuts 
d’aparcament a la zona blava te 
nen un preu simbòlic de 10 cèn-
 ms per tal d’afavorir la rotació 

dels vehicles i es  mular així el 
dinamisme comercial del centre 
del municipi, permetent un millor 
accés a bo  gues i comerços.

L’objec  u és donar més seguretat a l’accés d’infants i famílies a l’escola Soler de Vilardell

Façana de l’escola Soler de Vilardell. Foto: PPJ
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J. Llorenç Pascual Alfaras: “En el procés de gestació de la persona 
queden programats els impactes emocionals de la mare”

Glòria Montasell.- Llorenç, què 
és la biodescodifi cació?

J. Llorenç Pascual.- És una me-
todologia que entén que el símp-
toma o malal  a és una adaptació 
al medi, una solució que dóna el 
nostre inconscient biològic, el 
qual no pot diferenciar entre un 
esdeveniment real o imaginari. 

Cal dir que molts símptomes i 
malal  es els quals els tractaments 
no funcionen, passen a donar re-
sultat després d’una Biodescodi-
fi cació.

GM.- Que treballa la biodesco-
difi cació?  

JLLP.- L’Abordatge terapèu  c 
consisteix en arribar a l’emoció 
o ressen  r reprimits i ajudar a 
expressar-los mitjançant la PNL, 
la Hipnosis ericksoniana, l’estudi 
de l’arbre genealògic i del projecte 
sen  t .

GM.- Què és el projecte sen  t?
JLLP.- El projecte sen  t o projec-

te de vida és el procés de gestació 
de la persona, en el qual queden 
programats els impactes emo-
cionals que  ngui la seva mare 
durant tot el període, entenent 
que el procés comença aproxima-
dament nou mesos abans de la 
gestació i  fi nalitza quan el nen té 
3 anys.

GM.- Jo sempre havia sen  t 
que a par  r del moment de la 
concepció començava a haver-
hi una infl uència, però mesos 
abans...

JLLP.- És el terreny de 
l’inconscient. S’ha demostrat que 
abans que jo decideixi prendre un 
got d’aigua, el meu inconscient ja 
ho sap.

És una mica llarg d’explicar hi ha 
diversos experiments que ho de-
mostren i a internet es pot trobar 
tota la informació.

GM.-  Perquè s’estudia l’arbre 
genealògic?

JLLP.- Gràcies a Annie Schützen-
berger autora del llibre “Ay Mis 
Abuelos”, que estudía i posa de 
manifest les sincronicitats que hi 
ha entre les persones de la famí-
lia, comprovem que heredem les 

emocions reprimides dels nostres 
avantpassats. Això fa que no vis-
quem les nostres vides amb lliber-
tat sinó que venim programats a 
atraure situacions concretes o a 
reaccionar de forma repe   va a 
alguns esdeveniments.

A l’arbre es busquen bàsica-
ment els secrets familiars, els no 
dits, suïcidis, incests, morts pre-
matures, nens amb deformitats 
els quals enterraven, homicidis, 
temes de diners i herències...

GM.- I com es solucionen 
aquests secrets?

JLLP.- D’alguna manera aques-
tes emocions es passen de ge-
neració en generació perquè hi 
pugui haver una reinterpretació 
al que s’ha mal interpretat en el 
passat. És el perdó, si no féssim 
judicis el perdó no  ndria sen  t. 
Senzillament veuríem que no hi 
ha res a perdonar. 

És tan senzill com comprendre, 
prendre consciència del secret, 
treure’l a la llum i alliberar-lo.

GM.- Com actuen les nostres 
emocions en la malal  a?

JLPP.- Depèn de la persona  ac-

pagès fent servir les mans per 
llaurar el camp i em surten durí-
cies a les mans, aquestes durícies 
són la solució biològica que envia 
l’inconscient, és un exemple sim-
ple, però ho podríem traslladar a 
d’altres situacions. 

El que passa amb les persones 
és que la nostra “pota de conill” 
amb freqüència és imaginària. 

GM.- O sigui, darrera de cada 
símptoma hi ha un confl icte emo-
cional sense solucionar?

JLLP.- Exacte. Pot haver-se solu-
cionat en el present però aquella 
emoció ha quedat “congelada”,  
no s’ha permès un mateix expres-
sar el que  sen  a en aquell mo-
ment, ja sigui per fi delitat familiar, 
creences socials o religioses.

No recordo qui ho va dir però 
aquesta frase ho resumeix així:  
“El que no s’expressa queda im-
près”.

GM.- Com ens pot ajudar la 
biodescodifi cació?

JLLP.- La meva opinió, és que si 
l’emoció és la que desencadena el 
símptoma per a mi és la base de 
tota curació.

Però com diu l´Enric Corbera, la 
Biodescodifi cació no bé a subs  -
tuir res, és com la sal, en un dinar 
cadascú es posarà la quan  tat de 
sal que vulgui al plat, segons el 
seu gust.

GM.- Llorenç, com s’inicia una 
consulta, que es necessita del pa-
cient?  

JLLP.- És important que el con-
sultant por   les dades de l’arbre 
(dates de naixements i defun-
cions) i si pot ser demanem que 
parli amb la seva mare de la seva 
gestació. 

GM.- Llavors depèn del cas el 
terapeuta decidirà per on co-
mençar a buscar.

JLLP.- Per mi és un art, s’ha de 
tenir inspiració i crea  vitat per fer 
una bona praxis.

GM.- A les teves consultes sem-
pre fas l’ús de l’arbre genealògic?

JLLP.- Sempre. Les malal  es o

Viu a Sant celoni. Ha fet de fuster fi ns fa poc, sempre ha  ngut curiositat pel funcionament de la 
naturalesa. Hi ha una frase que solem dir: m’en vaig a prop de la natura... La pregunta és: què hi ha 
al món que no sigui natura? i què ets tu sinó natura? Ara desprès de 2 anys de descobrir o recordar 

moltes evidències i de la formació que he fet em dedico  a la descodifi cació de la biologia.

“Les emocions es passen de generació en 
generació perquè hi pugui haver una 
reinterpretació al que s’ha mal interpretat 
en el passat”

tua de varies maneres diferents, 
per exemple, si a mi em fan fora 
de la feina, ho puc veure com una 
situació molt bruta  i puc tenir un 
dolor al colon, o ho puc veure com 
una punyalada a l’esquena i puc 
tenir una contractura...Ho podem 
soma  tzar de maneres diferents, 
no es el que passa, sinó com tu ho 
vius.

GM.- Podem dir que de vega-
des ho posicionem a la part més 
feble que tenim?

JLLP.- D’això se’n diu el portal 
biològic d’entrada. Hi ha perso-
nes més diges  ves, hi ha perso-
nes mes respiratòries, és com 
quan tens un ensurt,  se’t remou 
l’estòmac o et quedes tremolant  
uns minuts.

GM.- Podríem parlar, sona dur 
dir-ho però de l´enfermetat com 
una solució biològica?

JLLP.- Exacte, Si jo treballo de

J. Llorenç Pascual Alfaras. Foto: Glòria Muntasell



que és el resultat del treball de 
moltes persones com Sigmund 
Freud, Carl C. Jung, Annie Schüt-
zenberger, Dr. Hammer, Bruce Lip-
ton, Claude Sabbah... i me’n deixo  
molts. 

GM.- Llorenç una frase....
JLLP.- “Res extern a tu et pot fer 

mal, res extern a tu et pot es  mar, 
perquè no hi ha res extern a tu”

Un Curso De milagros.

símptomes poden tenir  un per-
centatge cronològic, un percen-
tatge de projecte sen  t i un altre 
de transgeneracional, o només 
cronològic etc... cada una els seus.

GM.- A quantes generacions 
ens hem de remuntar?

JLLP.- A la Bíblia està escrit “Els 
pecats s’heretaran fi ns a la tercera 
o la quarta generació” si pots arri-
bar als besavis doncs molt millor.

GM.- I si jo no  nc les sufi cients 
dades per fer l´arbre genealògic, 
ja no puc fer-ho?

JLLP.- Sí, hi ha solucions i una és 
a través de la hipnosi, l’inconscient 
té la informació de tots els teus 
ancestres, tot i que  sempre és

“A l’arbre geneològic busquem bàsicament els secrets familiars, els no dits, suicidis, incests, morts
prematures, nens amb deformitats, els quals enterraven, homicidis, temes de diners i  herències...”

grava la substància en la qual jo e 
m trobo en aquell moment, queda 
programat i normalment quan es 
repeteix la situació es desencade-
na l’al·lèrgia. Normalment prenen 
consciència de la connexió que hi 
ha entre símptoma-emoció i fent 
un  canvi de percepció es pot so-
lucionar.

Hi ha altre  pus de patologies 
que necessiten més sessions per-
què s’ha de fer un canvi de creen-
ces, de valors, depèn del símpto-
ma i de la persona.

GM.- Quants anys fa que la 
biodescodifi cació està movent 
aquesta energia?

JLLP.- Com a Biodescodifi cació 
no gaires però s’ha d’entendre

millor tenir les dades  sinó és pos-
sible, hi ha maneres de poder-hi 
accedir. 

GM.- Com ho podem fer quan 
hem adoptat un fi ll?

JLLP.- Si es pot, es busca la pro-
cedència de la persona i l’arbre 
respec  u. Sinó com hem dit abans 
hi ha altres maneres, la informa-
ció no es perd.

GM.- Llorenç, calen moltes ses-
sions?

JLLP.- Depèn, però podria par-
lar-te de les al·lèrgies que acos 
tumen a anar-se’n molt ràpid, 
perquè el 90% d’elles apareixen a 
nivell cronològic. Es pro dueix un 
impacte emocional, l’inconscient

ENTREVISTA 
REALITZADA 
PER
GLÒRIA 
MONTASELL

el món de la perruqueria. 
Des del mes de juliol de l’any 

passat Morella es  listes forma 
part del Club Figaro que com ex-
plica la perruquera celonina el seu 
objec  u és “reconèixer l’ofi ci tant 
a nivell professional com social 
de la mateixa manera que en el 
seu moment fan els sectors de la 
moda o la gastronomia”.

Montse Morella amb el lema 
“no pararem mai” explica les se-
ves noves propostes en un mo-
ment que es compleixen gairebé 
80 anys que es va obrir la Barberia 
Morella i 25 anys de Morella Es  -
listes./JORDI PURTÍ

SANT CELONI.- La perruqueria 
Morella es  listes de Sant Celo-
ni con  nua acaparant guardons. 
Aquest dilluns 4 de febrer, en el 
marc de la Fira Cosmobelleza i la 
Fashion Week de Barcelona, ha re-
but un dels premis Despuntan de 
l’any 2013 que la revista Tocado 
concedeix a deu establiments del 
sector de tot l’Estat. El guardó ha 
estat per la col·lecció Àcid Colors 
amb quatre es  ls força trencadors 
basat en cabells negres combinat 
amb rosa fúcsia o amb verd ges-
pa, adaptant els colors més atre-
vits als es  ls més clàssics. Aquests 
premis s’han conver  t en la pla-
taforma independent que aposta 
pels nous talents de la perruque-
ria.

Montse Morella ha explicat 
a BaixMontseny.info que la fi -
nalitat de proposar aquesta 

Morella es  listes de Sant Celoni rep el premi Despuntan 2013
Ja havia estat reconegu-
da amb la Q de qualitat, 
l’estrella The Global Salon i 
l’entrada al Club Figaro

col·lecció és buscar “una mira-
da d’alegria en aquesta època 
de canvi que estem vivint i que 
al carrer hi hagi es  ls que mo-
guin sen  ments i bon rotllo”.

A aquest premi, se li suma la 

Q de qualitat que va rebre l’abril 
de l’any passat així com l’estrella 
The Global Salon com a reconeixe-
ment  de la feina en l’àmbit de la 
ges  ó, formació i serveis que ator-
ga l’Associació The Q Hair, única en 

Montse Morella. Foto: PPJ
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No permeteu que nosaltres caiguem 
en la temptació (47)

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t

La polí  ca és poder i el poder corromp. L’any 1976 Espanya recu-
perava les autèn  ques llibertats democrà  ques, començava la 
nissaga dels polí  cs amb vocació. Per vèncer i subsis  r socialment 

un poder dur, calia oposar-n’hi un d’igual o més gran. La polí  ca passava 
a ser un poder absolut, i si el poder corromp, el poder absolut corromp 
absolutament. Un poder absolut que ha arribat a fer que la polí  ca deixi 
de ser considerada com una virtut moral per conver  r-se en l’art de so-
tmetre a l’altre i dominar-lo, en una manera d’escalar el poder pels mit-
jans que sigui i mantenir-se a la butaca, “pe   qui pe  ”. Això que “El qui 
es comporta amb jus  cia i parla lleialment, que no accepta els guanys 
abusius, que aparta la mà del regals corromputs, que es tapa les orelles 
per no escoltar propostes sanguinàries i acluca els ulls per no veure el 
mal. Qui obre així residirà ben amunt, una fortalesa bas  da a la roca serà 
el seu refugi,  ndrà el pa de franc i l’aigua assegurada”  (Is. 33 14-16), va 
ser entès al revés. I de les recomanacions de Isaïes es va passar al pro-
to  p del governant polí  c humanament pervers; i dels manaments de 
Moisès al programa de Maquiavel, rescatat de la seva obra “El príncipe”, 
que es pot descriure en poques paraules. “Per mantenir-se en el poder 
s’ha d’aprendre l’art de no ser bo, però si oportunista. L’estadista ha de 
ser més temut que es  mat. A de ser comediant, si ho considera oportú. 
A més ha de ser hipòcrita i aparentar ser sincer. Sense oblidar que si vol-
gués ser sincer i humil li podria ser perjudicial. El millor d’un governant 
és tenir tantes cares com calgui, sempre segons les circumstàncies. No 
ha de vacil·lar entre el bé i el mal, el dret o la força. I sobretot recomanar 
als que s’esperen per entrar, que no deixin de pregar per no caure en 
la temptació; que pensin en l’ànima, l’ànima de la caixa. Però, bromes 
a part, recordem que no podem buscar la palla de l’ull de l’altre, no fos 
que...

“Tota experiència es un èxit”
Al cap i a la fi  que signifi ca fracassar?
Vol dir que alguna cosa no va anar com desitjaven?

Potser ens vàrem saltar un pas o ens vàrem pensar que no ens 
ho mereixíem…
Si no ho encertem al primer cop… tornem-ho a provar!
Un clar exemple va ser la perseverança i la fermesa de l’empresari i 

prolífi c inventor Tomàs Edison, l´any 1879 va inventar la bombeta i no 
va ser a la primera, sinó que va realitzar més de 1.000 intens abans 
de descobrir-la, els seus deixebles li preguntaven si no es desanimava 
amb tant d´error…

La seva resposta:
Fracàs?
Ara se 1.000 maneres de com no s’ha de fer una bombeta!
Un exemple clar de perseverança i fermesa per arribar a l èxit.
Molts actors i actrius tenen la sensació que la seva actuació ha 

de ser perfecte des del primer assaig, però quin es el propòsit de 
l’assaig?

Només prac  cant i prac  cant podem aprendre coses noves, sem-
pre que veiem un professional una persona d’èxit, al darrera hi han 
moltes hores de dedicació, ningú neix ensenyat.

No importa, quant de temps faci que ens pensem, que res ens surt 
bé, que som inú  ls o qui si no ho hem aconseguit anteriorment no 
ho farem mai…

Prou, això ja s’ha acabat!
Ara et toca a tu, quina llavor vols plantar? 
Tots tenim el nostre espai, tots som importants, però ens ho hem 

de creure, hem de treballar-ho, posar tota la intenció i les ganes amb 
el que vulguem fer… no hi deixem cabuda a la POR, una cosa és la 
PRUDÈNCIA, l’altra la POR.

“Comencem fent afi rmacions  per L´ÈXIT”
Una afi rmació seria…
*Hi ha molt per tothom I fi ns hi tot per mi*
*Sóc un imant que atrau prosperitat i riquesa*
*Per tot arreu trobo bones oportunitats*
Escriu la teva, repeteix-la durant uns dies, després una altra i ves 

deixant que aquestes idees es difonguin dins la teva consciència… 
atreveix-te a provar-ho! 

SOM EL QUE PENSEM 
Gràcies, gràcies, gràcies

Glòria
Montasell L’èxit

“Viure des de l’essència”

l’any passat. D’acord amb les da 
des que s’han fet públiques Sant 
Celoni ha crescut en 222 perso-
nes i es tanca l’any amb 17.393 
habitants, dels quals 15.397 són 
de l’Estat espanyol i 1.996 són es-
trangers.

Comparant aquestes dades 
amb les de l’any 2011 resulta que 
els habitants procedents de l’Estat 
espanyol han crescut en 242 per-
sones (0,27%) però, els estran-
gers han davallat en 20 persones 
censades (-0,30%). Aquesta és la 
segona disminució consecu  va de 
la població estrangera ja que l’any 
2010 hi havia 2.046 censats, és a 
dir 50 més que no pas l’any passat.

MENYS ROMANESOS
Raimon Puchol, jutge de Pau de 

Sant Celoni explica que pel que fa 
al cens d’estrangers hi ha hagut 

Sant Celoni creix en 222 habitants 
l’any 2012
A 31 de desembre de 2012 té 17.393 habitants tot 
i la disminució de la població estrangera per segon 
any consecu  u

SANT CELONI.- L’any 2012 ha 
estat un any de creixement demo-
gràfi c lent, segons que es desprén

de la memòria estadís  ca que 
acaba de fer pública el Jutjat de 
Pau del municipi corresponent a

una disminució important en la 
colònia romanesa (-33) i els xi-
nesos (-11) amb lleugeres varia-
cions els d’altres països “havent 
desaparegut el de Mali”. Del to-
tal d’habitants de Sant Celoni a 
31 de desembre de 2012 8.642 
són homes i 8.751 són dones. Els 
tres països estrangers que apor-
ten més habitants a la capital del 
Baix Montseny són Marroc (669), 
Gàmbia (183) i Romania (165).

128 NONAGENARIS
Dels 17.393 habitants repar  ts 

en 8.642 homes i 8.751 a 31 de 
desembre de 2012 a Sant celoni hi 
ha un total de 128 persones nona-
genàries, de les quals 86 són do-
nes i 42 són homes. D’acord amb 
les estadís  ques, 107 estan en la 
franja de 90 a 94 anys, 20 de 95 a 
99 i 1 dona ha arribat al 100 anys.

A 31 de desembre de 2012 a Sant Celoni hi vivien 17.393 persones. 
Foto: PPJ
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SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- El pavelló Josep Llavina i Esteve de 
Santa Maria de Palautordera es va emplenar gairebé del tot el dissabte 
23 de febrer per retre un homenatge a Joan Cañellas, palauenc que el 
passat 27 de gener es va proclamar campió del món d’handbol amb la 
selecció estatal. El central que ara defensa la samarreta de l’Atlé  co de 
Madrid va començar a jugar a handbol amb el CH Palautordera, equip al 
qual con  nua seguint, de fet el seu pare és vocal de la junta.

L’homenatge es va fer abans de começar el par  t de primera Divisió 
Nacional entre el CH Palautordera i el Bordils (26-35). Els jugadors dels 
dos equips li van fer el passadís i després va fer la sacada d’honor des del 
centre de la pista.

La visita de Joan Cañellas va ser possible perquè no va viatjar a Hongria 
per jugar amb el seu equip contra el Veszprém en par  t classifi catori de 
la Champions i que ja tenien els deures fets, mo  u pel qual l’entrenador 
matalasser va donar descans a diversos jugadors  tulars.

El CH Palautordera homenatja el 
campió del món Joan Cañellas

Joan Cañellas acompanyat del vocal Josep Lluís Sala. FOTO: PPJ

SANT CELONI.- Com altres anys el Centre Excursionista de Sant Celo-
ni s’ha animat a preparar el ja tradicional cicle d’audiovisuals del mes 
de març i abril 2013. Com l’any passat el fem a la sala Bernat Martorell. 
El muntatge inicial és el de l’expedició del CESC a l’Himalàia 2012 amb 
l’ascensió a l’Island Peak, a càrrec de l’Esther Guiu. El dia 8 de març es 
passarà una projecció en alta defi nició a càrrec de Fulgenci Farré. 

El divendres 15 hi haurà un nou audiovisual de l’alpinista Ferran La-
torre, que presenten en col·laboració amb Òmnium Cultural del Baix 
Montseny. El dia 22 serà el torn de Quico Fernàndez que farà reviure mol-
tes ac  vitats viscudes gràcies al muntatge especial per l’ocasió amb les 
seves acreditades fotos. 

Per després de Setmana Santa, el 5 d’abril Enric Soler passarà 
l’audiovisual Ki,Ki,so,sooo! Les nou portes del Zangskar i presentarà el seu 
nou llibre del mateix  tol. El cicle el 12 d’abril amb l’audiovisual sobre el 
Huascaran a càrrec de l’Alfons Garrido i Pep Torrents, alpinistes de Llinars.

L’expedició del CESC a l’Himalàia. FOTO: PPJ

En marxa una nova edició del cicle 
d’audiovisuals del CESC
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de tota la comarca i s’ha iniciat a 
Santa Maria de Palautordera amb 
una xerrada a càrrec del doctor 
Ander Regueiro, cardiòleg de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 

Segons que s’ha explicat, esta-
dís  cament les malal  es cardio-
vasculars són la primera causa de 
mortalitat a Catalunya i la gent 
que les pateix encara triga massa 
en assis  r als centres mèdics. Dels 
més de 6.500 infarts que es pro-
dueixen a Catalunya cada any, no-
més 1 de cada 3 pacients truca al 
112. Es calcula que només durant 
el 2012, un centenar persones del 
Vallès Oriental van pa  r un infart.

BAIX MONTSENY- L’ONG Mans 
Unides del Vallès Oriental, mem-
bre de les En  tats Solidàries de 
Sant Celoni, ja ha presentat el seu 
projecte solidari per aquest any 
2013. En concret es tracta d’un 
desenvolupament integral per a 
1.040 dones aborígens de l’Estat 
hindú de Tripura. El pressupost del 
projecte està valorat en 61.831 
euros.

Els objec  us del projecte serien 
millorar el nivell de vida dels ha-
bitants de 42 poblets tribals alam, 
així com el reconeixement de les 
dones, mitjançant la seva promo-
ció i millores socioeconòmiques.

També es busca l’enfor  ment 
de la situació econòmica de la 
població mitjançant els estalvis 
regulars, l’accés als esquemes 
governamentals i ac  vitats de ne-
goci, així com millorar la salut i les 
condicions d’higiene de tots els 
habitants de la zona.

Mans Unides des  na el seu projecte 
solidari 2013 a enfor  r la situació de la 
dona aborígen d’un Estat hindú

Per poder-ho portar a terme 
s’ha elaborat un programa de 
tretze punts que inclou la forma-
ció del personal del programa, 
formació de líders, realització de 
diversos tallers, creació de cam-
paments sanitaris als pobles, fa-
cilitar l’accés de les dones líders 
als esquemes i programes ofi cials 
i la compra d’una ambulància tot 
terreny.

A banda dels benefi ciaris direc-
tes, 220.000 persones se’n poden 
benefi ciar indirectament. Aquest 
projecte pretén l’enfor  ment de 
la dona, víc  ma de tota mena 
d’injus  cies i opressions, per con-
ver  r-se en agents de canvi i reno-
vació social.

Per recaptar recursos econò-
mics des  nats al projecte com 
cada any s’han organitzat ac  vi-
tats a tota la comarca, algunes 
de les quals als municipis del Baix 
Montseny.

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- La campanya de cons-
cienciació ciutadana “Els segons 
compten” ja és en marxa al Vallès 
Oriental. Impulsada per la Socie-
tat Espanyola de Cardiologia en 
col·laboració amb el Departament 
de Salut de la Generalitat de Ca-
talunya, s’insta la ciutadania a 
trucar al 112 en lloc d’anar direc-
tament a l’hospital o al CAP, ja que 
és aquest Servei el que actua amb 
més rapidesa i millor deriva els 
pacients als centres sanitaris més 
adequats segons la seva simpto-
matologia. A la campanya ja s’hi 
han adherit vint-i-un ajuntaments

Palau acull la presentació de la 
campanya “Els segons compten”

Aspecte de la sala de plens de Santa Maria de Palautordera on es va 
presentar la campanya. Foto: PPJ

Publicitat  687 901 643
info@laviladigital.com

SANT CELONI.- Com  cada any el Centre Excursionista Sant Celoni orga-
nitza el Concurs Sant Jordi de Fotografi a de Muntanya i Natura. Aquest 
any en la seva 18a edició. Es podran demanar les bases i presentar fotos 
del 5 al 26 de març al CESC, Sant Antoni 16  els dimarts i dijous de 7 a 9 
del vespre, també a Esports 117 i a la llibreria Alguer 7 de Sant Celoni. Hi 
haurà dos primers premis (Muntanya -Natura i Microfotografi a), dotats 
en 150 euros, dos segons premis de 100 euros i dos tercers premis en 
revelats a Fotoprix. Les bases també es podran consultar al web del Cesc  
h  p://www.elcesc.org
La inauguració de l’exposició i entrega de premis serà el divendres 19 
d’abril a les 8 de la tarda a Can Ramis. L’exposició es man  ndrà oberta  
del 19 d’abril al 5 de maig, dins els horaris establerts.

Concurs Sant Jordi de Fotografi a 2013
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