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SANT CELONI.- La reducció en 
l’enllumenat públic, les inver-
sions en sistemes lumínics d’alta 
efi ciència, la millora de la ges  ó, 
i especialment, la implicació de la 
ciutadania i els usuaris i usuàries 
dels equipaments municipals 
ha permès assolir el 2012 un 
estalvi energè  c del 23% entre 
l’enllumenat públic i als equipa-
ments de Sant Celoni i la Batllòria. 
Concretament s’ha aconseguit 
reduir el consum en 1.098.971 de 
kWh i s’han deixat d’emetre 386 
tones de CO2 a l’atmosfera, se-
gons que ha anunciat aquest ma   
l’alcalde de Sant Celoni.

Es tracta d’un estalvi superior 
al previst inicialment dins el Pla 
d’Estalvi Energè  c promogut per 
l’Ajuntament de Sant Celoni per 
reduir el consum i la despesa 
energè  ca i assolir així els objec-
 us de reducció d’emissions de 

gasos efecte hivernacle marcat en 
el Pacte d’Alcaldes.

En termes de despesa econòmi-
ca, l’any 2011 el consum energè  c 
va suposar 670.892 euros i l’any 
2012, 536.234 euros; s’ha assolit 
un estalvi de 134.658 euros, un 
20,1%. Aquest estalvi hagués es-

Sant Celoni aconsegueix un 23% d’estalvi energè  c en un any

equipaments espor  us que han 
assolit un estalvi del 31% pas-
sant dels 952.675 kWh consu-
mit l’any 2011 a 656.302 un any 
després. L’estalvi en els equipa-
ments educa  us queda amagat 
per la incorporació del nou edi-
fi ci de l’escola Montnegre. Tot i 
això han assolit un estalvi del 4%.

En relació als equipaments, 
l’estalvi s’ha assolit principal-
ment en el consum elèctric. Tot 
i que l’any 2012 ha estat un any 
més fred que l’any 2011, i per 
tant amb un ús més intensiu de 
la calefacció, s’ha aconseguit un 
estalvi de prop de 3.000 kWh.

L’alcalde Joan Castaño ha valo-
rat molt posi  vament aquestes 
dades i ha felicitat “a tots els im-
plicats per la feina feta” i els ha 
encoratjat a con  nuar treballant 
per un Sant Celoni més sostenible.

tat superior, arribant als 202.260 
euros si no hagués pujat el preu 
de l’energia.

REDUCCIÓ D’UN 36,4 % EN 
EL CONSUM A L’ENLLUMENAT
PÚBLIC

Pel que fa a l’enllumenat pú-
blic l’any 2011 es van consumir 
1.874.036 kWh i, un any més tard, 
1.191.131 kWh. Això ha represen-
tant un estalvi de 682.905 kWh 
i deixar d’emetre 232 tones de 
CO2. És a dir, s’ha assolit un estalvi 
del 36,4% superior al 25 % previst

inicialment.

ELS EQUIPAMENTS ACONSE-
GUEIXEN REDUIR EL CONSUM 
ENERGÈTIC EN UN 14% 
En conjunt els equipaments 

han passat de consumir 2.917.994 
kWh l’any 2011 a consumir 
2.501.361 kWh l’any 2012, amb 
un estalvi de 413.633 kWh i una 
reducció de les emissions de CO2 
de 149 tones. Un estalvi del 14%, 
un 4% més del previst.

Ha estat molt important l’estalvi 
derivat d’una millor ges  ó dels

El govern municipal sa  sfet amb els resultats del Pla d’estalvi Energè  c

EN TERMES DE DESPESA 
ECONÒMICA, L’ANY 2011 
EL CONSUM ENERGÈTIC VA 
SUPOSAR 670.892 EUROS I 
L’ANY 2012, 536.234 EUROS; 
S’HA ASSOLIT UN ESTALVI DE 
134.658 EUROS, UN 20,1%.
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GENT DE GUALBA
Jesús Caudevilla, amb divuit 

obres escrites, ha publicat  el lli-
bre Gent de Gualba. L’autor pre-
tén que no es perdin les tradicions 
i els tes  monis de la gent de Gual-
ba. Es tracta d’un recull d’històries 
basades en fets reals, no hi ha res 
de fi cció, recalca l’autor. Aparei-
xen persones, moltes d’anònimes 
que viuen o han viscut a Gualba.

Jesús Caudevilla, Víctor del Árbol, Mar   Gironell...

RESPIRAR POR LA HERIDA
L’escriptor palauenc, Víctor del 

Árbol ha publicat Respirar por la 
herida (Editorial Alrevés). Com ja 
és habitual porta els personatges 
al límit i els provoca una reacció 
davant d’allò que els és imprevi-
sible. Ens parla de la vida i de tot 
allò que ens dóna força per seguir 
endavant quan sembla que tot 
s’ensorra. 

d’un seguit de morts violentes a 
les quals s’ha d’enfrontar l’úl  m 
abat de Sant Benet de Bages, Pere 
Frigola. Una conxorxa orquestrada 
pel rei de Castella i la Congregación 
de la Observancia de Valladolid 
amenaça de posar en perill els mo-
nes  rs catalans, que s’uneixen per 
resis  r l’embat imperialista. La pri-
mera d’aquestes morts és Bernat 
de Josa, l’abat de Breda. 

L’ÚLTIM ABAT
Mar   Gironell No és veí del Baix 

Montseny, però el seu darrer llibre 
l’úl  m abat i està d’alguna manera 
relacionat. Ramon Verdaguer el va 
presentar l’11 d’abril a Sant Celoni, 
en un acte organitzat per la llibreria 
Alguer7 i la Biblioteca L’Escorxador, 
emmarcat dintre del Tast de Lle-
tres. 

L’autor aprofundí en la trama 

Mar   Gironell explica L’úl  m abat a la Biblioteca de Sant Celoni. Foto: PPJ

adults puguin millorar la seva for-
mació en batxillerat i cicles for-
ma  us, pla de transició al treball 
i accés a la formació d’adults del 
Sax Sala - Centre de formació i 
ocupació del Baix Montseny. 

La regidora de Cultura i Educa-
ció, Júlia de la Encarnación desta-
ca que “cada cop es fa més patent 
en les famílies la crisi que estem 
pa  nt i no hem de permetre que 
això afec   a l’accés a la formació 
i a l’educació dels nostres ciuta-
dans”.  Per la regidora, una des les 
millors inversions que es poden 
fer és la inversió en educació i per 
aquesta raó, “hem incrementat 
els ajuts des  nats a la formació 
d’infants, joves i adults”. 

Júlia de la Encarnación, recalca 
que en l’àmbit local es treballa 
per la igualtat d’oportunitats i per-
què ningú quedi exclòs de l’accés 
a la formació. Conclou que, a di-
ferència del que fan altres admi-
nistracions l’Ajuntament de Sant 
Celoni fa una aposta ferma per 
des  nar més recursos a l’àmbit de 
l’educació.

L’Ajuntament dobla la quan  tat de diners per a socialització de llibres 
i obre nous ajuts per a joves i adults pel curs vinent

SANT CELONI.- L’Ajuntament de 
Sant Celoni ha doblat la par  da 
econòmica des  nada a socialit-
zació de llibres de text a totes les 
escoles amb l’objec  u de minorar 
el cost dels llibres per a totes les 
famílies i ha obert una nova línia 
de subvenció perquè les escoles 
puguin socialitzar les sor  des i 
excursions a aquelles famílies que 
pateixen d’una situació econòmi-
ca precària.

El 4 d’abril de 2013 va tenir lloc 
una reunió entre l’Ajuntament i 
els directors i directores dels cen-
tres educa  us del municipi amb 
l’objec  u de marcar els criteris 
que regiran els ajuts de llibres de 
text i material escolar i la socialit-
zació de llibres i sor  des.

En aquesta reunió, la regido-
ra d’Educació, Júlia de la Encar-
nación, va agrair als directors 
i directores la feina que estan 
fent implementant el projecte 
de socialització de llibres que ha 
permès disminuir la despesa que 
suposen els llibres i materials es-
colar per a les famílies i alhora 
ha permès incrementar un 17 % 
el número d’infants i joves amb 
ajuts de llibres disminuint un 9 % 
la despesa que suposen aquests 
ajuts per a l’Ajuntament.

També es destaca que el com-
promís de les famílies que reben 
ajuts de llibres ja que el 99 % de 
les famílies que han rebut ajut han 
retornat els llibres a les escoles en 
bones condicions i així poden ser-
vir per altres alumnes.
L’Ajuntament ha explicat que, per 
al curs 2013 – 2014, s’han dut a 
terme actuacions per millorar la 
ges  ó d’aquests ajuts com la mi-
llora de la detecció i acompanya-
ment de les famílies que tenen ne-
cessitats d’ajuts socials a través de 
les comissions socials dels centres 
educa  us, l’ampliació del perío-
de de sol·licitud d’ajuts de llibres, 
modifi cació dels criteris de valora-
ció social perquè, aquelles famí-

lies amb situació econòmica pre-
cària però sense difi cultats socials 
associades, puguin obtenir fi ns a 
un 80 % d’ajut i aquelles escoles 
que el cost dels llibres sigui infe-
rior a la mitjana de l’ajut de llibres 
de totes les escoles, podran rever-
 r l’ajut de cada família, també, en 

la quota del material escolar.

NOVES LÍNIES D’AJUTS PER
 A JOVES I ADULTS PER AL 
CURS VINENT
Durant la reunió la regidora de 

Cultura i Educació ha informat 
a les direccions les noves línies 
d’ajuts que l’Ajuntament de Sant 
Celoni obrirà per al curs 2013-
2014, per garan  r que joves i www.laviladigital.com

Més no  cies a:

Reunió de l’Ajuntament amb directors i directores de les escoles de Sant Celoni
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L’autoedició de Relats del Montseny i L’Orquestra Els Paleros de 
Sant Celoni novetats editorials d’aquest Sant Jordi

BAIX MONTSENY.- Sant Jordi 
és el dia del llibre per excel·lència 
i la data preferida per donar a 
conèixer les novetats editorials. 
Enguany, però, no és un any 
molt prolífi c pels autors del Baix 
Montseny.

Tot i així són diversos els  tols 
que porten la signatura dels es-
criptors de la comarca. En aquest 
sen  t, cal destacar Paraula Ence-
sa dels poetes Jordi Julià i Pere 
Ballart, editat per Viena. Es tracta 
d’una antologia de la poesia ca-
talana dels úl  ms cent anys amb 
alguns dels millors poemes de la 
literatura catalana segons la tria 
que han fet els dos autors, és un 
llibre que ha merescut molts elo-
gis per part dels experts. Finals de 
l’any passat.

EL MICROMECENATGE
Relats del Montseny és fruit de 

l’autoedició a través del micro-
mecenatge que aplega el primer 
projecte del Grup d’Escriptors 
del Montseny que han aplegat 
en aquest volum setze relats am-
bientats al massís del Montseny i 
el seu entorn i és el resultat de la 
col·laboració d’autors il·lustradors 
que comparteixen el vincle amb 
la comarca natural del Baix 
Montseny.

EL MONTSENY PROTAGONISTA
Dintre de les novetats editorials 

que podrem trobar en aquest Sant 
Jordi és el llibre Una història poc 
coneguda del Montseny de Xavier 
Cateura Valls i de l’editorial Farell. 
Una història poc coneguda del 
Montseny que va tenir lloc a un 
mas de muntanya a les acaballes 
del segle XIX i primeria del XX, lloc 
a la masia la Figuera situada al 
Pla de la Calma on i varen passar 
temporades Joan Maragall, Josep 
Pijoan, Lluís Millet, Amadeu Vives 
i cantaires de l’Orfeó Català. 

VESCOMPTAT DE CABRERA
Si tenim interès per la història 

que ens és propera tenim a l’abast 
El poder feudal, els seus agents i el 
territori. El vescomtat de Cabrera 
(1199-1423), escrit per Alejandro 
Mar  nez Giralt i editat pel Centre 
d’Estudis Selvatans. Es tracta d’un 
estudi molt interessant dels cos-
tums, ges  ó del territori i el perso-
nal al servei dels senyors feudals 
de l’an  c Vescomtat de Cabrera 
que eren els territoris pertanyents 
a aquesta nissaga i que incloïa des 
de Blanes fi ns al Castell de Mont-
clús i el que serien les actuals co-
marques del Baix Montseny i la 
Selva. Un llibre acabat de sor  r.

Orquestra Els Paleros de Sant Celoni. FOTO: h  p://fotosformacions-
musicalsdecatalunya.blogspot.com.es/2012/07/els-paleros.html

Una de les novetats editorials 
locals d’aquest Sant jordi és el lli-
bre L’Orquestra Els Paleros de Sant 
Celoni, que ha escrit Rafael Jimé-
nez i que es presentarà al públic 
el dia 21 d’abril a la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis a les 12 
del migdia.

Aquesta Orquestra de Sant Celo-
ni, amb alguns elements de la que 
seria després la Cobla Orquestra La 
Lira, va ser fundada per Salvador

Ballada i Vigué, que era forner i ta-  
per, al igual que els seus fi lls Lluís, 
Joan i Josep, que també formaven 
part de l’orquestra; tenien aquest 
nom segurament en referència 
a la pala d’enfornar. El pare d’en 
Salvador es deia Domènec Balla-
da i Oliveras, un forner nascut a 
Amer, que va establir una fl eca a 
Sant Celoni i tocava el corne   en 
la primera orquestra documen-
tada del poble, cap a l’any 1846. 
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Lluís Cals: “L’homeopa  a més que curar ajuda a sanar”

ment que pot ser-ho un an  de-
pressiu en un moment determinat.

GM.- Lluís amb el què estàs 
dient, em ve bé preguntar-te si 
hauríem d’estar contents davant 
d’una febre?

LC.- M’agrada molt que em facis 
aquesta pregunta, jo de vegades 
dic als pacients que “quan  nguis 
febre celebrem-ho”. Hi ha un con-
cepte que ja de pe  ts no volem 
que el nen ens agafi  febre, ràpida-
ment  tenim preparat l’an  tèrmic, 
el “dalsy” per fer-li baixar la febre 
al nen i el que estem fent es su-
primir la capacitat cura  va que 
té el cos, an  gament la febre es 
controlava amb una dutxadeta 
per baixar-li la temperatura, unes 
tovalloles amb vinagre als peus o 
un cotonet amb alcohol a sota del 
melic, això controla la febre fàcil-
ment i no li em de donar un ele-
ment que suprimeixi la capacitat 
cura  va que té el cos.

GM.- Quines malal  es es po-
den curar amb l’homeopa  a?

LC.- Més que curar jo et diria 
que pot ajudar a sanar, moltes 
vegades la malal  a són punts 
d’informació, punts en el qual la 
persona ha de poder entendre el 
per què de la malal  a, no és allò 
de “que desgraciat que sóc”, ave-
gades hem de donar gràcies a una 
malal  a perquè allò ha suposat 
fer un canvi.

GM.- El cos parla.
LC.- Sí!... i el que hem de fer 

és escoltar-lo. Quan nosaltres ac-
tuem amb medicaments que diem 
“Tu calla”, potser un an  biò  c, 
potser un an  semí  c, aquí els ho-

L’origen de l’homeopa  a parteix d’un metge alemany Cristhian Friedrich Samuel Hanemann, nascut 
l’any 1775, ell deia que la medicina causava mes dolor que benefi ci al pacient…

“El cos parla i el que hem de fer és escoltar-lo”

Avui  degustarem un te verd 
de Darjeeling, Japó i Ceilan 
amb trossets de maduixa  amb 
l’homeòpata Gironí Lluís Cals.

Glòria Montasell.- Lluís, quina 
diferència hi ha entre la medicina 
convencional i la homeopà  ca?

Lluís Cals.- És molt senzilla, si 
par  m d’una base diguem-ne que 
en el cos humà tenim una energia 
i una matèria, l’energia representa 
un 80% quan la matèria només un 
20%, en realitat a això li podem dir 
camp magnè  c, li podem dir àni-
ma, li podem dir el que vulguem 
però realment existeix, llavors 
l’homeopa  a està dirigida, com 
l’acupuntura, a aquesta part ener-
gè  ca, pensem que els xinesos 
fa més de 3.000 anys que estan 
posant agulles i que treballen en 
aquesta part energè  ca i moltes 
vegades en la medicina conven-
cional això no es té en compte, 
només es tenen en compte les 
reaccions biològiques del cos.

GM.- Es allò de que moltes ve-
gades a les malal  es hi posem 
la  rita i no  ens recordem de 
desinfectar, la  rita podria ser 
l’an  biò  c, però probablement 
hauríem d’anar a l’origen, a des-
infectar que són les emocions 
que ho han provocat.

Per què, l’homeopa  a de on 
parteix?

LC.- L’homeopa  a parteix del 
ser, de la persona en general, 
quan un homeòpata visita un pa-
cient, el veu en la integritat, d’una 
manera holís  ca, la seva manera 
de ser, d’assentar-se, d’expressar-
se, quant entrem dins les seves 
emocions veiem les seves pors, 
inseguretats, els seus pa  ments i 
de vegades l’úl  m que mirem es 
el per què ens ve el símptoma i li 
hem de fer entendre que el símp-
toma que te es conseqüència de 
les seves pors, inseguretats i la 
mena de vida que ha portat. Abans 
hem parlat de la diferència de les 
dues medicines i jo ara et diria, el 
metge ens dóna l’an  biò  c per 
fer callar aquell crit que fa el cos 
amb un símptoma, llavors no surt 
realment la raó del que ens ha fet 
emmalal  r, deixant-ho una altra 
vegada tapat i jo diria que això fa 
que encara quedi més cronifi cat 
en la persona, amb això no vull dir 
que un an  biò  c en un moment 
determinat no sigui ú  l, igual- 

meòpates no hi estem gaire 
d’acord.

GM.- Podríem dir que estem 
bloquejant el procés...

LC.- Exactament.

GM.- Qualsevol persona pot 
prendre homeopa  a?

LC.- Qualsevol persona.

GM.- Tinc entès que fi ns i tot 
els animals.

LC.- Animals, plantes...

GM.- Hi ha persones que diuen 
que l’homeopa  a és un efecte 
placebo, què hi dius al respecte?

LC.- Mira, jo et puc dir que com 
a placebo absolutament gens, el 
que passa és que moltes vegades 
és la manera que se l’e  queta per-
què no es coneix. Un exemple es 
l’experiència que nosaltres tenim 
amb les criatures, una criatura no 
pensa, no té edat per tenir cons-
ciència del que està prenent. Em 
va passar un cas curiós amb una 
planta que  nc a la consulta, tenia 
uns bitxets com pulgó, va venir 
una companya i em va dir que ella 
li havia posat unes boletes de sul-
fur i li havia anat bé, total que ho 
vaig provar hi el pulgó ha desapa-
regut, llavors que ens vingui algú i 
ens digui que és un placebo...

Realment no és un placebo 
Glòria, és una medicina molt pro-
funda, tan profunda que jo abans 
deia que era un medicina, ara dic 
que és un art.

GM.- Quan temps tardem

Glòria Montasell entrevista Lluís Cals. FOTO: GMP

a notar els símptomes de 
l’homeopa  a?

LC.- Si són malal  es agudes, pot 
haver-hi una resposta en hores, 
si parlem d’una malal  a crònica 
la resposta es veu a més a llarg 
termini... Sempre hem de tenir 
en compte una cosa, de vegades 
hi ha gent que es pensa que amb 
tres boletes n’hi ha prou, la gent 
que té certa edat té unes malal  es 
per capes, es com una ceba , s’han 
anat posant capes a sobre, cada 
vegada que s’han anat prenent 
an  biò  c, una cor  sona, cada ve-
gada que s’ha fet un tractament 
d’aquest  pus, ha anat cronifi cant 
hi s’han anat creant aquestes ca-
pes que no podem pretendre que 
d’avui per demà desapareixien, 
les hem d´anar fent desaparèixer 
fi ns que arribem al nucli i es lla-
vors quan la persona ja esta total-
ment curada.

GM.- És clar que si hem portat 
el patró durant molts anys no po-
dem pretendre fer-ho desaparèi-
xer d’avui per demà.

LC.- No avui per demà, però 
t´asseguro que hi ha processos 
sorprenents.

 GM.- Veiam Lluís, aquestes bo-
letes de què estan fetes, són com 
màgiques...

LC.- Jo dic que són tan màgiques 
perquè  l’homeopa  a és medicina 
quàn  ca, va tant profunda que 
arriba en aquest punt, són fetes 
de sacarosa, el que passa que són 
impregnades d’informació, jo dic 
que són com una targeta mag-
nè  ca, el que és molt important, 
sobretot quan prens aquestes bo-
letes és no prendre cafè doncs a 
par  r del moment que et prens 
l’homeopa  a la informació es va 
processant en el cos, si prenem 
cafeïna és com un an  dot i deixem 
d’obtenir el resultat que esperem.

GM.- O sigui que l’homeopa  a 
està renyida amb el cafè?

LC.- Exacte.

GM.- I si estem prenent me-
dicació, és compa  ble amb 
l’homeopa  a?

LC.- Sí, totalment compa  ble, 
perquè actuem a dos nivells dife-
rents, l’homeopa  a entraria més 
en aquest 80% que és una línia 
energè  ca de la persona, diguem-



“Mai aconsello a un pacient que canviï una medicina per l’altra, al contrari 
haurien de ser compa  bles”

ney, Tina Turner, Rockefeller, per-
sonatges ben diferents i que els 
uneix un mateix sistema de cu-
ració.

Lluís Cals, una cita que 
t’acompanyi  en el teu dia a dia, 
en les teves consultes.

LC.- Hipòcrates fa més de 2.000 
anys va dir un dia, doneu-me el 
poder de crear febre i curaré totes 
les malal  es.

ENTREVISTA 
REALITZADA PER

GLÒRIA MONTASELL
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li l’ànima d’aquesta persona i la 
part de la medicina convencional 
és més a la biològica. Jo en cap 
moment aconsello a ningú que 
hagi de deixar una medicina per 
l’altra, al contrari haurien de ser 
compa  bles.

GM.- Per què l’homeopa  a va 
més a la part emocional?

LC.- Això mateix. 

GM.- Hi ha gent que de vega-
des s’ha pres homeopa  a i diu 
que li ha fet reacció, que enca-
ra es troba pitjor, Lluís pot ser 

possible, té efectes secundaris 
l’homeopa  a? 

LC.- Jo el que et diria que és 
molt bo que li passi, però és im-
portant que l’homeòpata informi 
al pacient que hi cap aquesta pos-
sibilitat. Quan encertem molt bé 
el medicament de vegades els pri-
mers dies pot ser que passi doncs 
ha de sor  r tot el que tenim dins, 
però el que succeeix és que vivim 
en una societat molt impacienta, 
som molt impacients i tot ho vo-
lem al moment. Aquestes capes 
que parlàvem que hem d’anar 
alliberant i que poden sor  r en 

forma de refredat o manifestar-se 
de qualsevol altra forma. Hem de 
tenir paciència, intentar estar el 
màxim de connectats amb el nos-
tre cos i comentar qualsevol reac-
ció que  nguem, doncs si surt un 
refredat i el tornem a tapar amb 
an  biò  c estem bloquejant nova-
ment el procés.

GM.- M’ha sorprès llegir com al 
llarg de l’historia l’homeopa  a 
ha anat guanyant adeptes i han 
estat molts els personatges que  
l’han u  litzat i defensat com Gan-
dhi, Dostoievski, Paul MacCart-

BAIX MONTSENY.- Santa Maria 
de Palautordera, Llinars del Vallès 
i Sant Pere de Vilamajor són els 
tres municipis del Baix Montseny 
que des del dia 21 de març  ja po-
den revisar mitjançant l’aplicació 
Arxius Municipals Digitals  les més 
de 102.000 pàgines corresponents 
a les actes dels plens municipals  
que comprenen un període que 
va des de l’any 1754 fi ns al 1961.

Aquests ajuntaments formen 
part del Programa de Manteni-
ment de la Xarxa d’Arxius Munici-
pals (XAM) que coordina l’Ofi cina 
de Patrimoni Cultural de la Dipu-
tació de Barcelona. El cost econò-
mic de la digitalització ha estat 
de 45.459,25 euros assumits per 
la Diputació de Barcelona en tres 

Les actes dels plens del 1754 al 
1961 de Palau penjades a internet

ES LLOGA LOCAL A SANT CELONI
Al carrer Santa Fe, 9 (Baixos)
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haver jocs, danses i tallers posats 
a l’abast de tothom amb l’objec  u 
de refl exionar s obre la impor-
tància del fet educa  u i la seva 
capacitat de transformació i de 
canvi. Les en  tats par  cipants 
van ensenyar com materialitzen 
la seva voluntat de cooperació, 
solidaritat i compromís arreu del 
món. Es va fer la presentació del 
video on es recullen entrevistes, 
experiències i opinions d’alumnes 
i celonins i celonines al voltant de 
l’educació.

La Coordinadora d’en  tats 
solidàries està formada per 
l’Ajuntament de Sant Celoni, Asso-
ciació Al Madaa-Horitzons, Asso-
ciació de senegalesos Ou-diodial, 
Càritas, Cor de Maria, Creu Roja, 
NICAT, Proide La Salle, Trup de 
Nassos, Palau Solidari, Associació 
d’Equatorians i persones volun-
tàries a  tol individual.

Setmana per la Pau a Sant Celoni amb el 
lema EDUCA’T I TRANSFORMA! 

SANT CELONI.- Sant Celoni viu 
una nova edició de la Setmana 
per la Pau que enguany té el lema 
Educa’t i transforma organitzada 
per la Coordinadora d’En  tats So-
lidàries. 

Durant tota la setmana els 
membres de la Coordinadora 
d’En  tats Solidàries van portar 
a terme tallers a les escoles del 
municipi. A Primària, i tenint com 
a centre d’atenció un conte, els 
alumnes van treballar sobre la 
importància de créixer adquirint 
valors universals. A Secundària, 
els celonins i celonines volunta-
ris de les ONG’s del municipi van 
explicar el seu projecte solidari, 
la seva experiència a l’àmbit de la 
cooperació resultat d’un compro-
mís personal.

El dia més potent va ser el dis-
sante 13 d’abril amb una festa lú-
dica a la plaça de la Vila on hi va

exercicis (anys 2007, 2008 i 2011).
El procés tècnic de digitalitza-

ció ha anat a càrrec d’empreses 
especialitzades i s’ha requerit una 
dedicació de 210 dies de treball 
equivalents a 1500 hores. 

GARANTIR LA CONSERVACIÓ
DELS DOCUMENTS
L’aplicació Arxius Municipals 

Digitals s’inicia amb les actes 
del Ple de l’Ajuntament perquè 
són una font d’informació essen-
cial en relació a la vida polí  ca, 
econòmica i social dels municipis. 
Les actes informen de les deci-
sions que la corporació municipal 
adopta en els diversos afers que 
afecten al municipi i a la seva po-
blació.
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Op  mistes en acció (49)
Andreu
Arenas

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

En la guia del revolucionari, editada l’any 19003, podem compro-
var que la sinceritat, porta molts segles segrestada. Diu: ”A los 
polí  cos de antes les bastaba con saber adular a los reyes; los de 

ahora  enen que aprender a fascinar, entender, camelar e ilusionar a los 
votantes”. La desil·lusió i el pessimisme actual arrela de l’aparent falta 
de sinceritat dels poli  cs. Des del moment que el cardenal Jordi Mario 
Bergoglio va ser escollit per ser Papa, va ser perfectament conscient que 
els ulls de tota la humanitat estaven posats en ell. Des d’aleshores hem 
vist un home fi del i coherent a sí mateix, que fa allò que sabia fer millor; 
actuar amb absoluta naturalitat, i tal com hem pogut saber, ho havia fet 
sempre en totes les circumstàncies de la seva vida, amb absoluta senzi-
llesa i humilitat. La sinceritat és un llenguatge misteriós que arriba al cor. 
El Papa Francesc amb cada un del seus gestos i de les seves paraules, pel 
que es veu, ha arribat al fons del cor de centenars de milions de persones 
de tot el món.

En aquest lloc no hi ha arribat per la seva pròpia voluntat, però se-
gur que fi ns el darrer dia intentarà complir la voluntat d’Aquell qui li ha 
posat. Aquesta voluntat, que serà la seva missió no serà altra que trans-
metre op  misme i esperança. Transmetre, a tota la gent de bona volun-
tat, la Bona No  cia de que la Vida és el gran miracle de l’Amor, un camí 
d’esperança, que sempre és d’anada, mai de tornada. Una esperança que 
en aquets moments és molt urgent. Ara que fl oreixen plataformes per 
tot arreu, caldria crear-ne una més “op  mistes en acció”. El pessimisme 
s’està conver  nt en una religió perillosa. “Medio vacía, medio llena” és 
el  tol d’un llibre de l’any 2000, on hi podem llegir això: “El op  mismo es 
como una profecía que se cumple por sí misma. Las personas op  mistas 
presagian que alcanzarán lo que desean, perseveran, y la gente responde 
bien a su entusiasmo. Esta ac  tud les da ventaja en el campo de la salud, 
del amor, del trabajo y el deporte, lo que a su vez revalida su predicción 
op  mista”. Si realment ho féssim així, podríem parlar de “profetas en 
acción”,  que ens podien alliberar del “Farà Por”.

Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

En Ferran Llavina i en Lluís Giró (el Vell i la Vella del ball de Gitanes) 
volem agrair a la gent de Sant Celoni les mostres de simpa  a i afecte 
que ens heu demostrat tots aquests anys. Un exemple d’això va ser el 
caliu que ens vareu transmetre a la plaça de la Vila el dia del Ball de Gi-
tanes, en l’homenatge que ens va fer la “colla” d’aquest pe  t, però per 
nosaltres gran homenatge al haver-nos fet convidats d’honor, per haver 
presidit les ballades durant molts anys. 

És per aquest mo  u que volem tornar-vos l’agraïment a tots aquells 
que amb el Vell i la Vella heu passat una bona estona. Gràcies per haver-
nos deixat fer-vos somriure i, per molts anys. 

Visca la festa del Ball de Gitanes.

Agraïment del Vell i la Vella del Ball de Gitanes

El quart xacra es en aquell òrgan 
que moltes vegades ens batega 
de forma desmesurada sense 
poder-lo controlar, això que ens 
agrada tant fer però que ja ho 
diuen, el cor es el que mana.  
L’obertura a la vida ,el centre,  
l’acceptació d’un mateix i dels 
demés, quan el cor ens falla…
te molt a dir-nos.  El quart xacra 
està pintat de color verd, el pit, 
la part inferior dels pulmons, 
sovint se l’anomena la porta 
de l`anima ja que a traves d´ell 
podem entrar en contacte en la 
nostra essencia.
El cinquè xacra el tenim ubicat 
a les  roides, es el centre del 
so, de la vibració, el que crea , 
transmet, comunica. Un blau 
que representa la serenitat, per-
severança, claredat mental, es 
el color ideal per meditar.. Mit-
jançant el cinquè xacra manifes-
tem els nostres sen  ments: Ale-
gria, tristor,temor,amor,desitjos, 
idees, intuïcions. Quan funciona 
obertament expressem els nos-
tres sen  ments, pensaments 
i coneixements sense por. Ens 
mostrem sincers i ens expres-
sem crea  vament.                                        

El color lila es el color del sisè 
xacra, situat entre les celles al 
centre del front, podríem dir-ne 
al estar situat al mitx dels ulls  el 
tercer ull, doncs aquest xacra 
ens ajuda a visualitzar, co-crear, 
la capacitat d’entendre des del 
perdo. A diferencia dels altres, 
aquest pot funcionar correcta-
ment encara que no es  gui del 
tot obert.                                                         

I el darrer i setè xacra, situat a 
la corona, el seu color es el blanc 
i esta situat ala part superior del 
cap. Controla el cervell, la glàn-
dula pineal, el sistema nerviós 
central, l’empa  a, la unitat, la 
consciencia universal, la direcció 
i la intuïció. Integra els sis ante-
riors amb totes les seves qua-
litats i aspectes, la connexió de 
la persona en lo  sic, emocional,  
mental i espiritual. 

Hem fet un recorregut per el 
nostre cos…. per el nostre inte-
rior….probablement molts ho 
desconeixíeu….es un tastet.

El nostre Ser, la persona te 
molt a dir-nos.

Escoltem-lo , Escoltem-nos.
GRÀCIES

Els Xacres

Probablement alguna ve-
gada, hem sen  t ano-
menar la paraula xacra, 

però sabem que vol dir?
Segons l´ hinduisme i algunes 

cultures d´Asia els xacres son 
centres d’energia  immesura-
bles, situats en el cos humà.

El signifi cat de la paraula xacra 
es cercle ,en el nostre cos tenim 
7 xacres, set punts d´ont surt 
l’energia que s’uneix entre si, ge-
nerant un equilibri al nostre cos.

Per que l’energia fl ueixi co-
rrectament, a d’anar en direcció  
a les agulles del rellotge, en cas 
contrari interfereix en el meta-
bolisme i es aleshores quan es 
diu que el xacra està bloquejat 
o tancat. 

 On tenim el primer xacra? 
Anomenat com a xacra arrel, 

està relacionat amb l’energia 
 sica i la voluntat de viure, re-

presentat per el color vermell, la 
circulació, el caminar, l’avançar 
per la vida… està situat a la part 
genital o anus.

El segon xacra, ubicat a nivell 
de coxis,representa la força  si-
ca i la força vital dirigida al cer-
vell, la capacitat de donar i rebre 
Amor. Representat per el color 
taronja , es un color que ens 
aixeca l’ànim i es  mula la crea-
 vitat. Quan tenim aquest xacra 

bloquejat, es poden mostrar fò-
bies, obsessions… 

En el Plexe Solar i trobem el 
tercer xacra, regit per el color 
groc. Es el mes  potent de tots , 
el centre d’energia, el sen  t del 
control i la coordinacio, la força 
que ens impulsa a actuar.

El xacra ubicat al  plexe solar, 
es molt important a  lo que es re-
fereix a la capacitat de connexió 
humana, s’ha dit moltes vegades 
que quan es talla el cordo umbi-
lical d’un nadó amb la mare, es 
nomes a  nivell  sic , doncs real-
ment el vincle energè  c  i emo-
cional de la mare amb el nadó es 
mante durant anys.
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Actuacions musicals diverses van omplir 
el Teatre Municipal Ateneu 

BAIX MONTSENY.- Els Sulfi tos és el grup guanyador de la 8a edició 
del Concurs Sant Celoni Sona 2013 organitzat per l’Ajuntament de Sant 
Celoni. La fi nal es va fer el 23 de març, a la Sala Pe  ta de l’Ateneu entre 
els quatre grups seleccionats que van actuar posant els seus directes 
en marxa davant el jurat format per persones vinculades al món de la 
música, que van valorarla qualitat vocal i/o instrumental, la compo-
sició, l’originalitat i la posada en escena de cada grup: Bellaway (pop 
rock, llengua anglesa), Els Sulfi tos (pop rock, llengua catalana), A Des-
 empo (rock, llengua castellana) i Úl  mo Aplauso (rap, llengua catala-

na i castellana).
Pel jurat, Els Sulfi tos van fer el millor dels quatre directes, amb un 

molt bon joc escènic, boníssima comunicació amb el públic i presen-
tació dels temes, però, sobretot, un remix de personalitats ar  s  ques 
diferents i molt ben combinades, amanides amb les seves lletres fres-
ques i un toc d’humor constant. El premi, enregistrar a un estudi de 
gravació professional un EP, 5 temes, i la possibilitat d’ensenyar el 
seu treball per Festes de Sant Mar  . Els Sulfi tos són l’Albert Fonta-
nella (teclat), en Franc Lluís (guitarra i veu) i en Joan Miquel (bate-
ria), en Toni Solà (baix i Dr House) i la Sònia Casanovas (violí i veus).

Els Sulfi tos grup guanyador del 
Sant Celoni Sona!

guitarra per Josep Traver. 
La joveníssima ar  sta canta 

amb un personalitat excepcional, 
i no es queda curta amb els saxo 
i la trompeta;  de tot això en té 
gran part de responsabilitat el seu 
mestre i mentor, Joan Chamorro, 
que només amb 10 anys la va des-
cobrir, amb 13 van començar a fer 
concerts i avui, amb 17, con  nua 
creixent i deixant a tothom ena-
morat. 

Diumenge, el cor de dones del 
Centre Municipal d’Expressió, 
Cromà  ca, juntament amb el cor 
jove, van fer un gran concert, amb 
tocs de primavera, tancant així un 
magnífi c cap de setmana al Teatre 
Municipal Ateneu. 

SANT CELONI.- El cap de setma-
na  del 5 al 7 d’abril va ser intents 
a l’Ateneu. Primer  amb el concert 
organitzat per La Clau, primer Ba-
tak i després Obrint Pas, pocs dies 
després d’anunciar que aquest 
any 2014 només farien dos con-
certs en acús  c, un d’ells aquest a 
Sant Celoni, on van omplir la Sala 
Gran, no només d’un públic en-
tragadíssim, també d’emocions i 
música amb sen  ment i missatge.  

Dins la programació de teatre, 
música i dansa, A l’Ateneu, dissa-
bte, la Sala Gran va quedar plena 
de gom a gom per gaudir del jazz 
de qui ja són considerats la revela-
ció del jazz català, Andrea Mo  s i 
Joan Chamorro, acompanyats a la 

SANT CELONI.- El Mercat Municipal de Sant Celoni ha portat a terme 
el 13 d’abril un seguit d’ac  vitats per celebrar el seu 25è aniversari, 
organitzant jocs  jocs per a tota la família, tallers infan  ls, infl ables i 
molta gresca amb un espectacle musical al carrer.

El Mercat Municipal Sant Mar   és una peça important dins la vida 
comercial del municipi. Situat al centre de la vila, disposa d’una oferta 
comercial variada i de qualitat que ofereixen les 22 parades de peix, 
conserves, carnisseria, xarcuteria, aviram, fruiteria, herboristeria, forn 
de pa, congelats, reparació de calçat, joieria, drogueria... És un refe-
rent per als habitants de Sant Celoni i dels pobles veïns en la compra 
de producte fresc de qualitat.

25è aniversari del Mercat Municipal de Sant Celoni
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SANT CELONI.- Rosita Tarradas i 
Galobardes, el 6 d’abril fva fer 100 
anys i al local de l’Associació Neurolò-
gica Baix Montseny de Sant Celoni se 
li va preparar una gran festa. Rosita 
Tarradas, coneguda per la Rosita de 
Can Terrenc, ha estat modista tota la 
vida i es conserva en un bon estat de 
salut.

A més de familiars i companys i 
companyes de l’Associació també 
hi havia Agus   Vilà, responsable de 
l’Ofi cina de la Gent Gran Ac  va, que 
l’hi va entregar la medalla de la Ge-
neralitat lliurada pel Departament 
de Benestar i Família. És una medalla 
d’argent gravada amb el nom i l’any 
de naixement que commemora el

seu centenari i, alhora, és un reco-
neixement pels valors i l’experiència 
que aquestes persones acumulen i 
transmeten en cent anys.

Agus   Vilà va destacar la longe  vi-
tat dels catalans ja que a Catalunya hi 
ha cap a 2.500 persones centenàries 
i l’any 2012 el seu Departament va 
repar  r 300 medalles i el darrer mes 
de març 40 a tot Catalunya.

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Cas-
taño, en nom de l’Ajuntament l’hi ha 
regalat un ram de fl ors i ha destacat 
la necessitat de seguir inver  nt en 
tasques socials per part de totes les 
administracions, tot i els moments 
di  cils pels quals s’està passant ac-
tualment.

La celonina Rosita Tarradas 
ja és centenària




