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SANT CELONI
DISPOSAT A
PAGAR PART DE LA
CONSTRUCCIÓ DE
LA NOVA
ESCOLA
SOLER DE
VILARDELL
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Sant Celoni proposa construir l’escola Soler de
Vilardell i la FP en un sol edifici
L’Ajuntament s’ofereix a cofinançar les obres si la Generalitat es compromet a accelerar el
procés
SANT CELONI.- L’alcalde de
Sant Celoni, Joan Castaño i la
regidora de Cultura i Educació, Júlia de la Encarnación, han
traslladat novament al Departament d’Ensenyament la urgència
d’executar l’obra de l’escola Soler
de Vilardell en una reunió que van
tenir dilluns amb el director general de centres docents, Jordi Roig, i
el director dels Serveis Territorials
de Maresme – Vallès Oriental, Josep Vicent Garcia Caurín. Amb la
clara voluntat d’avançar, l’alcalde i
la regidora van proposar a la Generalitat la construcció d’un edifici
que doni resposta a dues necessitats educaƟves urgents del municipi: el nou edifici de l’escola Soler
de Vilardell i un espai per a la formació professional, ocupacional
i conƟnua que permeƟ dignificar
l’oferta actual i ampliar-la en noves famílies professionals.
El solar cedit al Departament
d’Ensenyament per a la construcció del Soler de Vilardell està a
tocar de l’espai on s’havia previst
emplaçar un edifici de Formació
Professional. D’aquí arrenca la
proposta municipal de construir
un únic edifici separant clarament
els dos usos, amb un abaraƟment
important de costos de construcció. A més, “si es garanteix que la
redacció de projectes i execució
de l’obra es realitza al més aviat
possible, l’Ajuntament va oferir la
possibilitat de finançar una part
important de les obres”, recalca
l’alcalde de Sant Celoni.
Els representants del Departament d’Ensenyament van valorar posiƟvament la proposta i
es va acordar que els tècnics del
Departament treballaran en un
avantprojecte que es presentarà
a l’Ajuntament a una reunió que
es farà durant la primera quinzena
de maig.

Joan Castaño i Júlia de la Encarnación reunits a la Generalitat amb amb Jordi Roig i Josep Vicent Cuarín Foto: ASC

PRIORITAT A LES INVERSIONS
EN EDUCACIÓ
En aquest senƟt, la regidora
Júlia de la Encarnación va manifestar “el nostre govern municipal
prioritza les inversions en educació i per això estem disposats a cofinançar la construcció d’un nou
edifici que doni resposta a les necessites educaƟves de Sant Celoni
i la Batllòria i que pugui potenciar
també l’oferta educaƟva de formacio professional, ocupacional
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i conƟnua del Baix Montseny. En
moments com els actuals, de crisi
i dificultats, des de les administracions hem d’apostar per educar i
formar als nostres nens i joves i
dotar-los d’eines per poder encarar el futur amb esperança”.
Durant els darrers mesos, els
representants municipals han fet
diverses reunions al Departament
d’Ensenyament per reclamar la
construcció industrialitzada de
l’edifici definiƟu de l’escola Soler
de Vilardell i una aposta ferma i

decidida envers la formació professional al municipi, entenent
que un nou edifici pot donar un
impuls definiƟu a l’ampliació de
cicles i alhora a ampliar l’oferta de
cursos de formació ocupacional
i conƟnua. A totes les trobades,
“hem insisƟt en la necessitat urgent de la construcció d’aquest
nou edifici, no deixarem d’insisƟr
i de lluitar per allò que per nosaltres és una prioritat: garanƟr la
qualitat de l’oferta educaƟva del
nostre municipi”.

www.laviladigital.com

4

políƟca

A Sant Celoni s’hissarà una estelada
permanent al monument Onze de
Setembre

Òscar Moles nou regidor de CiU a
l’Ajuntament de Sant Celoni
SANT CELONI.- Òscar Moles i
Avariento ja exerceix coma nou
regidor de CiU a l’Ajuntament de
Sant Celoni després que el 21 de
març va prendre possessió del seu
càrrec en el decurs del ple municipal. Moles va prometre el seu
càrrec per imperaƟu legal i es va
comprometre a treballar per un
Sant Celoni millor i una Catalunya
independent. Té 39 anys, és enginyer tècnic en electrònica industrial
i exerceix com a cap de manteniment i serveis de Renolit. Òscar
Moles subsƟtueix Miquel Negre
que el passat 31 de gener va presentar la seva dimissió. /R

El regidor Òscar Moles en el primer ple com a regidor FOTO: P&P

La senyera de l’Onze de Setembre es canviarà per l’estelada. FOTO:PPJ
SANT CELONI.- A Sant Celoni s’hissarà una senyera estelada permanent, tal com en el ple
d’aquesta nit passada han demanar la JNC i l’ANC, però no serà pas
a la rotonda de l’entrada del poble i sí al monument de l’Onze de
Setembre, on ara ja hi oneja una
senyera. L’acord s’ha pres amb el
suport dels 7 regidors de CiU i els
2 de la CUP, les abstencions de
4 regidors dels PSC i la regidora
d’ICV i 3 vots en contra de regidors del PSC.
Els regidors de la CUP per poder
votar a favor han fet esmenar el
primer punt de l’acord de la moció perquè consideren que penjar
una estelada a l’entrada del poble amb un màsƟl de deu metres
d’alçada “sembla que es vulgui
imposar una bandera i no cal fer
el mateix que l’Estat espanyol ha
fet amb nosaltres. Al costat del
monument de l’Onze de Setembre
ens sembla més adient”. Des de
la CUP, que han volgut deixar clar
el seu tarannà independenƟsta,
també han argumentat que ara és
l’hora dels fets i no pas de la simbologia “perquè encara ens queda
molta feina per fer”.
SÍMBOL DE LLIBERTAT
Albert Serrà, que ha defensat
la moció ha lamentat no poder
aprovar-la tal com estava redactada i ha assegurat que “per nosaltres és una derrota, però acceptem l’esmena”. Al seu entendre
es tractava de donar suport a les
iniciaƟves socials que promoguin
actes pedagògics i reivindicaƟus,
i més en un context com l’actual
en el qual l’Estat espanyol actua
de forma deslleial amb la resta

El ple de l’Ajuntament aprova una
moció de la JNC i
l’ANC, però per donar-hi suport la CUP
ha fet canviar el lloc
on haurà d’onejar
d’administracions públiques. Per
Serrà l’estelada és “el símbol que
mostra la voluntat del poble català de ser lliure, una bandera de llibertat, de democràcia, de tolerància i respecte, que representa els
anhels d’assolir la independència
del poble català”.
LLIBERTAT DE VOT AL PSC
Aprovar la moció no ha estat
fàcil i fins i tot ha estat necessari
un recès en el ple, sobretot per
les diferents postures dels grups
políƟcs. En aquest senƟt, el grup
municipal socialista, amb el suport d’ICV, també pretenien esmenar el primer punt de l’acord
i acceptaven posar una senyera
a l’entrada de Sant Celoni, però
no pas l’estelada. La decisió final
ha estat donar llibertat de vot als
regidors socialistes i 4 han optat
per l’abstenció i 3 hi han votat en
contra ja que consideren “que la
senyera és la bendera que ens representa”.
Segons el redactat de la moció
l’estelada haurà d’hissar-se abans
del 24 de juny de 2013 i s’intentarà
involucrar la societat civil.
JORDI PURTÍ

Catalunya Diu Prou explica a
Sant Celoni la sobirania fiscal

Aspecte de la Sala Bernat Martorell per seguir el tema del pagament
d’impostos a Catalunya. FOTO:PPJ
SANT CELONI.- La Sala Bernat
Martorell de Sant Celoni es va omplir el passat 18 de març per seguir
la sessió informaƟva, organitzada
per les AT del Baix Montseny, sobre com pagar els nostres impostos a l’Agència Tributària de Catalunya. La sessió va comptar amb
la parƟcipació de Carme Teixidó,
coordinadora de la sectorial Autònoms per la independència i responsable de Catalunya Diu Prou i
Andreu Francisco, alcalde d’Alella.
Carme Teixidó va explicar que la
insubmissió fiscal a Espanya és necessària perquè cada dia marxen
60 milions d’euros que no tornen
mentre “a Catalunya retallem en
serveis bàsics i tenim un 22% de
la població sota el llindar de la pobresa”. Per això, des de Catalunya
Diu Prou han decidit que la renda
que es paga un cop l’any i l’IVA
que les empreses paguen cada trimestre es quedin a Catalunya.
La coordinadora d’Autònoms
per la independència recalca que
fer-se insubmís no vol dir deixar

de pagar sinó que es tracta de
presentar els impostos a l’Agència
Tributària Catalana i no pas a
l’Agència Tributària Espanyola,
informant el desig que aquests
diners es quedin a Catalunya.
En aquest senƟt, l’alcalde
d’Alella, Andreu Francisco, va
explicar que el seu ajuntament
i el de Gallifa ja paguen aquests
impostos a l’Agència Tributària
Catalana i que no cal paƟr per les
conseqüències “fins ara no n’hi
ha hagut cap i les persones que
ho estan fent es consideren al
corrent dels seus pagaments perquè, de fet, paguem”. Francisco,
en qualsevol cas recorda que és
un acte de desobediència civil i,
per tant, “no podem preveure la
reacció de Madrid quan siguem
molts”.
Tant Carme Teixidó com Andreu Francisco estan convençuts
que aquest acte de desobediència a la llarga ha de servir per alguna cosa i, per això, cal que hi
hagi com més gent millor. /JP
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Sant Celoni mobilitzarà els pisos buits propietat
de les enƟtats financeres
L’objecƟu és incenƟvar la seva incorporació al mercat de lloguer social
SANT CELONI.- En el marc de
garanƟr el dret a l’habitatge,
l’Ajuntament de Sant Celoni gravarà els pisos buits propietat de
les enƟtats financeres per incenƟvar la seva incorporació al mercat
de lloguer social. Es calcula que a
Sant Celoni com a mínim hi ha una
trentena d’habitatges d’enƟtats financeres buits.
Aquesta mesura s’inclou en el Pla
per a la mobilització dels habitatges buits de Sant Celoni i de la Batllòria, aprovat ahir per unanimitat
del Ple municipal. El Pla té per
objecƟu la mobilització dels habitatges desocupats, estableix un
procediment i determina un programa d’inspeccions anual per a
2013 per a qualificar un habitatge
desocupat permanentment sense
causa jusƟficada com a habitatge
buit.
El Pla desenvolupa les actuacions prevenƟves, de foment i
d’assistència per a la incorporació al mercat de lloguer d’aquests
habitatges buits (establiment de
garanƟes per als propietaris com

Es calcula que a Sant Celoni com a mínim hi ha una trentena d’habitatges d’enƟtats financeres buits. FOTO:PPJ
l’avalloguer, subvencions per a
sancionadors.
s’esƟma en uns 382 habitatges. La
rehabilitació...), esbossa un marc
El Pla Local d’Habitatge 2012condició d’habitatge desocupat
de col·laboració específic amb les
2017 dóna rellevància a la probleamb caràcter permanent ve deenƟtats financeres que disposin
màƟca dels pisos desocupats i fa
terminat pel Reglament aprovat
d’habitatges buits en el municipi
una anàlisi de l’habitatge buit dins
per acord del Ple de 23 d’octubre
i preveu la incoació d’expedients
del parc existent al municipi que
de 2008.
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Joan Marfil: “Cal aprendre molt més i ensenyar menys per assolir
la nostra felicitat”

C

rec que hi ha molts aspectes de la vida que podríem millorar però que moltes vegades no ens ho plantegem, ens conformem, creiem que no podem i deixem que la vida faci el seu curs. En el programa de
Punt7 Ràdio “Viure” hem preguntat a la gent del carrer que és el coaching i les seves respostes han
estat: És una paraula que està molt de moda però no se ben bé que vol dir o bé, els meus caps fan coaching…
fins i tot hi ha qui ho ha relacionat amb la primera campanya electoral del President dels EEUU Barack Obama “Yes, we can” “Sí, nosaltres podem”.
Són les 5 de la tarda fa fresqueta, el coach Joan Marfil arriba amb
cara de felicitat, ens recollim al cafetó i demanem dos tès Roibos.
En Joan va estudiar a l’escola
Superior de Coaching i avui Ɵnc
moltes ganes de comparƟr amb
ell aquests coneixements que ens
poden ajudar a viure d’una manera més senzilla.
Glòria Montasell.- Coaching,
un món fascinant i desconegut
per molta gent…
Joan Marfil.- I tant, és un món
una mica nou que genera molta
confusió, de vegades pot estar
relacionat en altres àmbits de
teràpies o amb àmbits de psicologia, però té el seu cos específic i
la seva disciplina, mes enllà d’una
técnica que es pugui confondre,
s’ha de veure com una técnica que
té uns objecƟus i té molt clar una
raó de ser.
GM.- La paraula coaching ens
ve com una paraula nova, però és
realment aixi?
JM.- A nivell d’orígens podríem
remuntar-nos als grecs, Sòcrates,
va començar amb la malleuƟca i
deia que la persona podria aprendre sense ser necessari incorporar
conƟnguts, sinó a parƟr de la reflexió i de la pregunta i AristòƟl ja
li va donar l’embranzida quan va
dir que l’home es mou per objecƟus, que l’objecƟu de l’home es la
felicitat.
GM.- Què és el coaching?
JM.- És una tècnica que el que
vol fer és ajudar, no fer, ajudar al
client, nosaltres mai parlem de
pacient, ajudar al client a desenvolupar tota la seva capacitat, tot
el seu potencial per assolir els objecƟus.
GM.-Des de l’acompanyament…
JM.- Des de l’acompanyament
sempre.
GM.- Es que estem molt acostumats a que ens dirigeixin i el
coaching precisament ens diu
que nosaltres anem davant.
JM.- Exacte, precisament es
una constant a les sessions que el

potència, consciència, la posiƟvitat i dins d’aquesta aigua doncs
tenim unes pedres que són totes
aquestes motxilles carregades de
pors, d’inseguretats, d’incerteses,
aleshores quan ens estan afectant, el que hem de fer és ser
conscients que hi són, acceptarles però veure tota aquesta potència que tenim per Ɵrar endavant
aquell dia.
GM.- Saps que em ve Joan?
Què potser tots necessitaríem un
coach a la nostra vida?
JM.- Bé, jo crec que el coach
tots el tenim en el nostre interior,
de fet nosaltres treballem sempre
de la no direcƟvitat, el que fem
es intentar ajudar al client que
s’adoni que ell és un coach, que
l’únic que cal és canviar una sèrie
de coses internes.

Glòria Montasell entrevista Joan Marfil FOTO: GMP
client entengui que estem fent
una tècnica en la que ell és el protagonista, que el coach únicament
és al seu costat, acompanyant-lo,
que la potencia i la capacitat és
d’ell.
GM.- Podríem dir que el
coaching es centra en el present
i el futur, no en el passat?
JM.- Ecxacte, estem treballant
sempre des del que hi ha ara cap
al futur, una mica a diferència del
món psicològic, nosaltres no ens
centrem amb aquestes motxilles
emocionals, si el client ens les
treu val.
GM.- Però si no li dieu que deixi
la ”motxilla” a l’entrada
JM.- En el coaching és primordial construir, per això aquesta visió de dir, el “ai!, pobre de mi” no
em serveix.
GM.- No cal, no som pobrets…
JM.- Tenim molta potència i
molta capacitat, anem a buscar la
potència i la focalitzem amb posiƟvitat i d’alguna manera cercant la
felicitat d´aquella persona.
GM.- I com ho fa el coaching, amb
quines eines, com ho gesƟona?
JM.- Bàsicament es gesƟona a
través de la pregunta, nosaltres
només preguntem, amb preguntes poderoses que reflecteixin
el que el client ens diu , l’efecte
mirall que diem i escoltant molt.
Comencem amb que és el que vol

assolir el client en termes generals, aleshores això ho concretem
amb el que es vol emportar en
aquella sessió i llavors mitjançant
la pregunta explorem aquella realitat, d´on està i la distància que
ell considera en funció del que vol
assolir.
GM.- Clar, per què moltes vegades ens posem nosaltres mateixos pals a les rodes, ens bloquegem, d’alguna manera amb el
coaching desbloquegem el camí?
JM.- Desbloquegem des de la
consciència, la reflexió del propi
client.
GM.- Joan, per què no sempre
rendim igual? Per què hi ha dies
que sembla que tot sens torci?
JM.- És que internament tenim
uns processos mentals que ens
estan dificultant veure-ho bé, com
volem veure el got mig ple o mig
buit? és aquell punt de podré o no
podré...
GM.- I amb el coaching el que
probablement s’intenta fer es
anar traient aquestes pors, transformar-les podríem dir?
JM.- Més que transformar-les
diria dissoldre-les, jo de vegades
ho escenifico amb un got en el
qual tenim una aigua que seria la

GM.- Patrons?
JM.- Patrons, a través de dos aspectes, reflexionar molt sobre el
que està visquent, adonar-se de la
seva realitat, adonar-se dels seus
valors, dels seus beneficis, del que
vol assolir i actuar responsablement per assolir-ho.
GM.- Ser conscients que podem,
com deia Barack Obama “Yes, we
can”?
JM.- Ecxacte, adonar-te que tu
tens totes les eines.
GM.- Som sers il·limitats?
JM.- Fixa’t una reflexió Glòria,
un nen peƟt qui li ensenya a parlar, qui li ensenya a caminar. Ara et
faré un exemple amb uns aglans
que sempre porto a les meves
sessions de coaching, quan un
client es bloqueja en un determinat moment i em diu que no pot
doncs li ensenyo un aglà i el convido a que l’agafi, que s’imagini que
pot arribar a ser aquest peƟt fruit
i en la seva imaginació parlem de
l’evolució de l’aglà fins el gran roure que pot arribar a ser.
Aleshores, és a dir, quin aglà tens
dins teu, quin potencial de persona pots arribar a aflorar.
GM.- Joan Ɵnc una altre curiositat, si tot això esta molt bé, però
jo no puc fer-ho, no sóc capaç,

“Amb el coaching el que s’intenta fer és
dissoldre les pors”
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“En el coaching és primordial construir, per això aquesta visió de dir,
el “ai!, pobre de mi” no em serveix”
què em diries?
JM.- Jo et diria, que és el que
t’impedeix no fer-ho, no saberho i et donaré un exemple, cada
ésser viu té tota la potència per
saber, per actuar i arribar a la
seva felicitat, tenim la sort que
estem visquent aquí al Montseny
i al Montnegre i hem de gaudir
d’aquesta natura, a mi m’agrada
molt fer servir elements naturals.
GM.- Tinc una curiositat, que
es aquesta caixeta peƟtona amb
cotonets. És un ou això que hi ha
dins?
JM.- Si, és un ou de tortuga mediterrània, del jardí de casa preci-

sament i t’explico com curiosament ha arribat a ser un element
de les meves sessions, vaig veure
que si jo li feia els forats a terra
perquè la tortuga posés elsseus
ous ella no hi anava, ella vol fer els
seus propis forats si hi ha algun ou
que no quedi ben cobert i intentem cobrir-li nosaltres aquell ou
no neix, no fecunda pel fet que ha
estat manipulat per la persona.
GM.- Una vegada mes un
exemple clar de que la naturalesa
es sàvia...
JM.- I no es queda aquí, la tortuga ho tapa, passen els dos o
tres mesos d’esƟu, la terra queda seca i aquella peƟta tortu-

La JNC de Sant Celoni es refunda
El nou president, Albert Serrà, diu que l’onjecƟu és
treballar per la independència de Catalunya

Albert Serrà, primer per la dreta aguantant l’estelada amb Marta
Pascal, presidenta de la JNC. Foto: JPP
SANT CELONI.- “Avui fem un
pas més per reafirmar-nos i treballar per aconseguir un estat”,
així es manifesta Albert Serrà, el
nou president de la JNC de Sant
Celoni que el 22 de març es va
refundar en un acte que va tenir
lloc a l’auditori del Col·legi La Salle. Serrà no es va estar de dir que
l’objecƟu de l’organització juvenil
de Convergència DemocràƟca de
Catalunya és “la independència

de Catalunya”. En el seu discurs el
president local de la JNC va encoratjar tots els seus companys a seguir amb les ganes i la il·lusió que
fins ara han Ɵngut i demostrar al
poble i a Catalunya del que són capaços de fer.
Gairebé un centenar de persones van seguir l’acte entre les
quals cal destacar Marta Pascal,
presidenta de la Joventut Nacionalista de Catalunya que va de

Publicitat 687 901 643
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ga que neix trenca la closca, fa el
forat fins arribar la superİcie de
la terra seca i es capaç de viure,
davant d’això on és el “No se…”
Davant d’això que ens passa als
humans que tenim moltes més facultats, que no som ni conscients
de la gran riquesa que tenim dins
nostre, només que observem la
natura, una vegada més només
que observem el nostre entorn
del que està passant...

em deien el que havia de fer,
vaig anar a la Universitat i em
deien el que havia de fer, quan
vaig anar a treballar els meus caps
em deien el que havia de fer, quan
he estat cap només havia de dir
el que havien de fer, cal aprendre
molt més i ensenyar menys per assolir la nostra felicitat.
GM.- Des de nosaltres mateixos
JM.- Sí Glòria,des de nosaltres mateixos.

GM.- Joan Marfil, alguna cita
que t’acompanyi en el teu dia a
dia?
JM.- “La meva família em deia
el que havia de fer, a l’escola em
deien el que havia de fer, els amics

ENTREVISTA
REALITZADA PER
GLÒRIA MONTASELL

manar als militants celonins
“compromís i coneixença de país
per esƟmar-lo”; Bernat Parera,
cap comarcal de la JNC del Vallès
Oriental-Baix Montseny; Raül Ramírez, cap local de CDC a Sant Celoni, militant de la JNC i regidor a
l’Ajuntament; Francesc Deulofeu,
representant de CiU Sant Celoni; i Jordi Cuminal, anƟc militant

de la JNC Sant Celoni i exsecretari general de la JNC i actualment
director general de Comunicació
del Govern de la Generalitat que
va recalcar que la Joventut Nacionalista de Catalunya és una escola de patrioƟsme i va recomanar
als nous militants de Sant Celoni
humilitat, respecte “però rebre
lliçons de catalanitat les justes”.
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opinió i economia
Andreu
Arenas

De fit a fit, la conversa de profit

On són els imputats?(48)

David Carabén, The Pinker Tones i
Joan Dausà, a L’Hora del PaƟ’13

c

ada dia apareixen nous casos de comportaments immorals de
persones públiques, és com si fossin cireres que lligades entre
sí, n’esƟres unes i surten una darrera l’altra. Els cracs de la informació ens preparen cada dia el fòrum, perquè nosaltres ens esgarrifem
amb les conductes immorals dels altres. Aleshores ens toca fer en tot
moment, judicis de valor amb pocs coneixements. L’any 1979, per llei
es va disposar l’ensenyament de l’èƟca com alternaƟva a l’assignatura
de la religió i la moral crisƟana. Aquesta ensenyança havia de contribuir
principalment a la formació humana. La formació de la consciència no és
una acƟvitat religiosa en el senƟt confessional. No cal ser crisƟà per tenir
l’obligació de formar la consciència.
El conflicte entre el que es voldria fer i el que sabem que no s’ha de
fer, és un conflicte permanent. No ens hi aturem gaire, perquè si hi aprofundim massa en la moral i l’èƟca descobrirem les seves exigències. Sabem que el frau fiscal, un esport que gairebé pracƟquem tots, no és èƟc,
sabem que especular és immoral, però el negoci és el negoci; quan pel
que sigui ens saltem la moral o l’èƟca i en sorƟm beneficiats, acostumem
a jusƟficar la nostra conducta i tranquil·litzar la nostra consciència. Podríem dir allò de l’Evangeli, el qui no se senƟ imputat, que Ɵri la primera
pedra. Quant veiem una actuació que ens afecta i en la que creiem que
no es fa el que s’hauria de fer, diem: “No hi ha dret”.
Avui en el món globalitzat, els problemes morals de l’existència humana es mulƟpliquen. Hi ha dret, que ara fa deu anys, es comencés una
guerra només per suposicions. Pensem on es pot arribar amb desplegament de l’armament nuclear; poden arribar a converƟr el paisatge humà
de la creació, que tenim a càrrec, amb una terra devastada i inhabitable.
L’èƟca l’han culƟvat els pensadors de tots els temps (i els més anƟcs es
remunten almenys a deu o dotze segles abans de Crist), conscients que
sense moral no hi pot haver dignitat humana. Quan els nostres judicis o
supusicins són falsos, fem mal. Sant Tomàs d’Aquino ens diu: «La jusơcia
i la misericòrdia es troben tan unides que l’una sosté l’altra. La jusơcia
sense misericòrdia és crueltat; i la misericòrdia sense jusơcia és ruïna,
destrucció».
Siguem contructrs de pau, no ens quedem en la mediocritat, que com
diu l’Apocalipsi de Joan, seriem vomitats, això és fort. Siguem treballadors de la jusơcia. I, esƟguem contents de saber, amb certesa, que Déu
ens ho perdona tot, absolutament tot, només cal reconeixer-ho, demanar perdó i no esperar l’úlƟma hora (?)
Glòria
Montasell

“Viure des de l’essència”

Soledat

Q

ue bonic seria que abracéssim la soledat com un company
de viatge.
Qui millor que la nostra ombra per fer-nos costat, aquell
altre jo, que moltes vegades fem callar amb música, menjant, parlant, corren, fent qualsevol acció, qualsevol excusa per eliminar
aquest silenci que moltes vegades vol ser el nostre gran amic.
Un amic que busquem fora i el tenim dins, una aprovació de
l’exterior per senƟr-nos valorats.
Som únics i irrepeƟbles, quan aconseguim abraçar el silenci des
de nosaltres mateixos, des de la soledat , senƟrem que l’empremta
de les nostres petjades marquen la direcció del camí que nosaltres
escollim.
“El silenci es el sol que madura els fruits de l’ànima”
Maurice Maeterlinck
Gràcies

Presentació de l’Hora del PaƟ 2013 als Forns de Breda. FOTO: FL
BREDA.- Els dies 3 i 4 de maig
Breda s’omplirà de bona música.
La tercera edició de L’Hora del PaƟ
ja és a punt, i amb un cartell ple
de bones propostes: David Carabén, el líder de Mishima, serà a
l’espai d’Els Forns per oferir un
repertori inèdit i exclusiu. Hi ha
moltes oportunitats per veure’l
acompanyat amb la seva banda,
però no és gens usual gaudir-lo
en la inƟmitat de la seva veu i la
seva guitarra acúsƟca. Interpretarà algunes de les cançons del
seu conegut repertori amb Mishima, sempre amb un aire diferent,
i també d’altres composicions
d’autors que tracten de temes
que no són l’amor. I és que, en la
seva recerca per crear l’ Amor feliç
, David Carabén va fer un exhausƟu treball de camp que el va dur
a buscar i rebuscar en el procés
de creació, tant si aquest prové
del cor com si no. Ara vol aprofitar l’oportunitat de plantar-se sol
dalt d’un escenari per homenatjar
alguns d’aquests temes.
El dissabte 4 l’acompanyaran
Isaac Ulam i Joan Dausà. D’en
Joan Dausà gairebé ja no cal dir-ne
res. Amb un primer disc que està
superant totes les expectaƟves,
ha aconseguit penjar el cartell
d’“entrades exhaurides” a sales
tan imponents com per exemple
l’Apolo de Barcelona. A Breda repassarà en solitari les cançons del
seu primer disc, Jo mai mai . Pop
d’autor que ha d’omplir l’espai
d’Els Forns d’emoƟvitat, en el que
representa una oportunitat gairebé única de veure’l sense banda,
defensant els temes en solitari.
Qui encara no s’hagi escoltat les

cançons del Murtra de l’Isaac
Ulam quedarà de ben segur fasci
nat amb les cançons d’aquest músic blanenc. Una proposta a mig
camí entre el folk i el pop, amb
sonoritats que per una vegada a la
vida sí que mereixen el gastat adjecƟu de mediterrànies.Concerts
gratuïts al PaƟ de les Acàcies i a
La Bassa
Com ja va passar en l’edició del
2012, L’Hora del PaƟ tornarà a programar concerts gratuïts, oberts al
públic, a diversos espais de la vila.
El dissabte 4 de maig, abans dels
concerts d’Els Forns, The Pinker
Tones portaran a l’escenari del
PaƟ de les Acàcies el seu darrer
treball, Rolf&Flor . Un repertori de
cançons que acompanyen el llibre
infanƟl homònim que acaben de
publicar ells mateixos, i que deriva en un espectacle màgic, rodó i
familiar.
El divendres 3 de maig, al bar La
Bassa, hi haurà un concert molt especial en el que suposarà la tornada als escenaris de les cançons de
“Jaque al Rey” 20 anys després de
la seva dissolució. Pere Vigatà repassarà en format acúsƟc el llegat
musical d’un grup format a Breda
a finals de la dècada dels 80, i que
va aconseguir vendre més de tres
mil còpies del seu únic disc editat.
A més, va comparƟr escenari i cartell amb alguns dels grups míƟcs
de l’anomenat rock català, com ara
Sangtraït, Els Pets o Sopa de Cabra.
Ideal pels més nostàlgics, que encara siguin capaços de localitzar
en la seva memòria musical les
melodies de “Per culpa dels teus
ulls”, “Ecología” o “Calma total”. /
FRANC LLUÍS
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Gianni Meersman, guanya l’etapa
baixmontsenyenca de la Volta

Es presenta a Sant Celoni el lèxic
dels gegants

BAIX MONTSENY.- Gianni
Meersman, de l’equip Omega, va
ser el primer líder de la Volta Catalunya després de guanyar l’etapa
inaugural amb sorƟda i arribada
a Calella (el Maresme). El ciclista
flamenc va vèncer a l’esprint imposant-se a un grup de tretze corredors que han protagonitzat un
tall a la darrera baixada al coll de
Collsacreu. Meersman es va imposar a Agnoli (Astana) i a Alejandro
Valverde (Movistar).

SANT CELONI.- La Sala Bernat Martorell de Sant Celoni es va omplir
per seguir la presentació del lèxic Gegants del Vallès Oriental. UIna
colla de mots de festa i majestat, editat pel Consorci de Normalització LingüísƟca (CNL) del Vallès Oriental. L’objecƟu és oferir a les colles
geganteres un material que els pot ajudar a difondre la seva acƟvitat,
dins del marc de la col·laboració amb el programa del Voluntariat per
la llengua i donar a conèixer el lèxic específic del món geganter. Gegants del Vallès Oriental. Una colla de mots de festa i majestat és un
lèxic, en format de trípƟc, que inclou una introducció d’Amadeu Carbó,
expert en cultura tradicional i president de l’Associació Joan Amades.
Durant l’acte, es van donar a conèixer les noves parelles lingüísƟques
del Voluntariat per la llengua a Sant Celoni i els alumnes dels Cursos de
Català per a Adults, després d’un treball exhausƟu, van presentar un recull de diferents escrits relacionats amb la Colla de Gegants i Grallers
de Sant Celoni i la Colla de Gegants i Grallers de la Batllòria. La colla
gegantera de Sant Celoni va alçar un gegant, amenitzat amb música dels
grallers de la Batllòria. /JP

ESTELADES A SANTA MARIA
DE PALAUTORDERA
Aquest maơ, una vintena de socis i simpaƟtzants de l’Associació
Territorial de l’ANC de Sant Esteve
i Santa Maria de Palautordera, ha
saludat el pas de la Volta ciclista a
Catalunya per Palautordera, fent
onejar estelades i exhibint pancartes de l’ANC, fent-la visible, com es
va demanar a l’Assemblea General
de dissabte passat. /R
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Palau Ɵndrà una Fira de la Mongeta del
Ganxet i la BoƟfarra el 2014

L’Ajuntament de Palau treballa per
captar inversors industrials

L’Ajuntament i la Diputació de Barcelona ja han Ɵngut
diverses reunions i volen la implicació de productors,
comerciants, restauradors i enƟtats

“Oportunitat de negoci al peu del Montseny” sinteƟtza de manera
gràfica i didàcƟca l’entorn natural del poble com a valor afegit i fet
diferencial

D’esquerra a dreta: Ramon Arabia, Jordi Xena, Dolors Paniagua i Asunción Mayoral Foto: Aj. Santa Maria de Palautordera

Ramon Arabia, regidor de Promoció Econòmica de Palautordera Foto: PPJ
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- L’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera impulsa
una Fira de la Mongeta del Ganxet
i la BoƟfarra de Palautordera amb
l’objecƟu de promocionar els productes de la terra o derivats, tant
per les persones del poble, com
dels voltants com a persones de
l’entorn de Barcelona o Girona
que passen per Palau anant cap
al Montseny. També Palau com a
zona turísƟca. La Fira es portaria
a terme l’any 2014 i es pretén que
els autènƟcs protagonistes siguin
productors, comerciants i restauradors locals.
El projecte, ja està pràcƟcament enllesƟt i l’Ajuntament de
Palau i la Diputació de Barcelona
han manƟngut algunes reunions
en aquest senƟt i s’han començat
a fer els primers treballs com la
visita a pagesos del municipi, xarcuters i restauradors per copsar el
seu interès i disponibilitat per parƟcipar en una fira d’aquestes

caracterísƟques. També es vol implicar altres sectors producƟus del
municipi i a associacions i enƟtats.
En aquest senƟt, també s’ha
fet un primer esborrany de possibles acƟvitats paral·leles com ara
demostracions de com es fan les
boƟfarres, exposició de fotos de
masies de Santa Maria de Palautordera i exposició d’eines anƟgues del camp, taller de fer iogurts
o un campionat de parƟdes de
boƟfarra i, entre d’altres iƟneraris
guiats per les masies de Palau. Encara no hi ha la data decidida però
sobre la taula hi ha la proposta de
portar-la a terme a finals d’abril o
bé a principis de juny.
El regidor de Promoció Econòmica, Ramon Arabia, ha explicat
que fer una acƟvitats d’aquestes
caracterísƟques al poble és una
gran oportunitat per poder posar
una vegada més Palau al mapa i
alhora donar a conèixer un sector
producƟu del poble que potser
molta gent desconeix. /JP

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- L’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera ha editat el
dossier “Oportunitat de negoci al
peu del Montseny”, amb l’objecƟu
de promocionar el municipi i fomentar la inversió d’empreses
perquè s’instal·lin a Palau. Es
tracta d’un treball molt gràfic que
sinteƟtza l’entorn natural que disposa Santa Maria de Palautordera
i que representa un valor afegit i
un fet diferencial per totes aquelles empreses que busquen alguna
cosa més que un polígon industrial ơpic i tòpic.
L’alcalde de Palau, Jordi Xena,
explica que s’ha elaborat de manera didàcƟca i explícita que servirà perquè els futurs inversors
Ɵnguin un ampli coneixement del
poble que els acull. Es repassa la
història del poble, es fa una acurada radiografia dels cinc polígons
industrials i un seguit d’annexos
entre els quals s’informa de
l’economia i acƟvitat empresarial,
l’anàlisi del territori, els espais naturals, l’anàlisi d’infraestructures
de subministrament, serveis existents, infraestructures de comu
nicacions, pressió fiscal i planejament urbanísƟc vigent.

En aquest senƟt, Jordi Xena recalca que “l’entorn privilegiat, una
bona xarxa de comunicacions, els
preus i una pressió fiscal de les
més baixes de la comarca, de la
província de Barcelona i de Catalunya són elements prou importants perquè les empreses puguin
establir-se a Santa Maria de Palautordera”.
VISITA A LA GENERALITAT
L’alcalde de Palau, Jordi Xena, i
el regidor de Promoció Econòmica, Ramon Arabia, han fet a mans
aquest dossier a responsables del
servei de localització empresarial del departament d’Empresa
i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya amb l’objecƟu que també disposin d’aquesta informació
i s’ampliïn les vies d’atracció del
territori i la projecció dels polígons per reacƟvar l’economia del
municipi. Amb aquest objecƟu,
es van reunir amb Dolors Paniagua i Asunción Mayoral d’Invest
in Catalonia, les quals han valorat
el treball i la informació que conté aquest dossier i han assegurat
que és una eina valuosa per poder
captar inversors estrangers disposats a instal·lar-se a Catalunya. /JP
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