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Es consolida el II Fes  val de Poesia de Sant Celoni

bres i malalts de Sant Antoni amb 
tots els par  cipants.

En defi ni  va, un Fes  val de 
veus versades en el fet poè  c, 
reputades i bregades en l’oralitat. 
Una condensació d’actes perpro-
var d’assolir una descoberta recí-
proca, de Sant Celoni i del pols de

SANT CELONI.- Sant Celoni va 
tornar a bullir poè  cament els 
dies 15 i 16 de maig amb la millor 
poesia dels Països Catalans amb 
un ampli seguiment de públic en 
cadascun dels indrets on es va 
portar a terme els recitals poè  cs, 
organitzat per l’Ajuntament de 
Sant Celoni i novament amb la 
coordinació addicional del poeta 
celoní, Pau Gener. En aquesta se-
gona edició ha fet un pas impor-
tant per a la seva consolidació.

El tret de sor  da va ser diven-
dres 15 de maig amb dos poetes 
locals a La Clau del Baix Montseny, 
Jordi Julià i Pau Gener. Els dos 
poetes van fer passar una hora

entre  nguda al públic assistent 
amb un recital desenfedat, en al-
gun moment fi ns i tot informal, 
ple d’anècdotes, records, crí  ques 
socials, sen  ments i esperença.

El dissabte 16 de maig, primer 
a la sala Bernat Martorell amb 
Daniel Busquets, Nú Miret i Ester 
Andorrà i després a l’escalinata de 
Can Ramis amb Mar   Sales, David 
Cas  llo, Anna Aguilar-Amat, Joan 
Vinuesa i Núria Mar  nez Vernis, el 
Fes  val començava a agafar forma 
fi ns que es va acabar de comple-
tar amb Eduard Ramírez Comeig, 
Anna Gual I Jaume C. Pons Alorda 
a El Celler, abans de la cloenda al 
claustre de l’an  c hospital de po-

la poesia catalana, tal com explica 
Pau Gener.

Durant aquests actes també va 
tenir lloc pe  tes mostres de cultu-
ra local al pa   de Can ramis amb la 
par  cipació de la Colla Gegantera, 
Bocs i Cabres, Colla de Diables i la 
Colla Bastonera Quico Sabaté.
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Més no  cies a:

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

Neus Munté: “Catalunya no farà ni un pas enrere pel dret a decidir i l’Estat propi”

ple repte de lluitar contra la crisi, 
l’exercici del dret a decidir i la cons-
trucció d’un Estat propi. 

En aquest sen  t, el Govern de la 
Generalitat considera que “Les me-
sures econòmiques per sor  r de la 
crisi i per garan  r l’estat del benes-
tar i el full de ruta sobiranista són 
dues cares de la mateixa moneda”. 
Ens calen instruments d’Estat, per 
superar l’actual context econòmic”.

CATALUNYA VIABLE COM ESTAT
Altres arguments són els impos-

tos dels catalans que con  nuen 
marxant fora i no retornen, el 

SANT CELONI.- La consellera 
de Benestar i Família de la Gene-
ralitat de Catalunya, Neus Munté, 
ha assegurat que el govern de la 
Generalitat no farà ni un pas en-
rere en el procés que ha iniciat 
a favor del dret a decidir i l’Estat 
propi. Munté diu que són cons-
cients de les difi cultats que aquest 
camí comporta però “som una 
generació que farem imparable 
el procés”. En aquest sen  t diu 
que els catalans hem de fer una 
refl exió en posi  u perquè malgrat 
els missatges que arriben des de 
fora “la cohesió social a Catalunya 
no s’està trencant”. La consellera 
de Benestar Social i Família ha fet 
aquestes afi rmacions a Sant Celo-
ni emmarcades en la campanya 
que ha engegat CDC “Dret a deci-
dir i Estat propi, garan  a d’un fu-
tur millor” i que va ser seguida per 
més d’un centenar de persones 
que van emplenar la sala Bernat 
Martorell.

La campanaya, iniciada fa un 
parell de mesos i que es plegarà 
fi ns l’any 2014, té la intenció de 
visitar un centenar de pobles els 
dirigents del par  t per explicar 
als catalans que Catalunya en el 
context de l’autonomia ja ha tocat 
sostre. Ho argumenta amb el tri-

seva cultura. Tanmateix, es di- 
buixa un futur millor pels joves i 
pels ciutadans de Catalunya.

L’estratègia per fer arribar 
aquests arguments als ciutadans 
està basada en un cicle de con-
ferències  tulat “Què està passant 
a Catalunya?” que d’alguna ma-
nera vol ser  un compromís ferm 
d’acompanyament a l’execu  u 
del president Mas, i alhora do-
nar la cara davant la crisi de con-
fi ança que pateix la polí  ca i la 
pèrdua de valors. Els fonaments 
d’aquestes xerrades són la proxi-
mitat, la confi ança, la pedagogia i 
la transparència.

JOC BRUT
Neus Munté no dubte que el joc 

brut existeix “ha exis  t sempre i 
gent del nostre govern ho està pa-
 nt en primera persona”. Assegu-

ra que des de fora es vol vincular 
permanentment el procés amb la 
corrupció “i això és fals”. Per la con-
sellera no s’ha d’estar sempre a la 
defensiva ja que ens cal “ser resolu-
 us i expedi  us i donar arguments 

perquè el nostre procés neix d’una 
força social”. Conclou que s’ha de 
seguir treballant pels dos ingre-
dients fonamentals que ens falten; 
els recursos i la capacitat de decisió.

camí de recentralització de l’Estat, 
les retallades que ofeguen els cata-
lans i per reblar-ho hi ha el tema de 
la llengua i la cultura en clau autonò-
mica que faran que no sobrevisquin. 
Per això, diu Munté “Catalunya és 
perfectament viable com Estat i 
ens cal tenir un horitzó d’esperança 
col·lec  va basat en la llibertat”.

La consellera de Benestar So-
cial i Família està convençuda que 
d’aquesta manera es podrà sor  r 
de la crisi i tornar a generar feina, 
però també amb els propis recur-
sos dels catalans es podrà garan  r 
la sanitat, l’educació i preservar la

La consellera de Benestar i Família del Govern de la Generalitat ho ha assegurat a Sant Celoni en el marc de la campanya “Dret a 
decidir i Estat propi, garan  a d’un futur millor”

D’esquerra a dreta: Raül garcia, Neus Munté i Francesc Deulofeu. 
Foto: JPP

BAIX MONTSENY.- Amb el lema 
Volem una feina digna!, l’1 de 
maig prop de 120 persones de di-
ferents moviments socials del Baix 
Montseny ses van manifestar des 
de Sant Esteve de Palautordera 
fi ns a Sant Celoni reivindicant els 
drets socials i denunciar els prin-
cipals problemes que afecten la 
societat, com la manca de feina.

La marxa va transcórrer des de 
la plaça Major de Sant Esteve de

De Sant Esteve a Sant Celoni per reivindicar els drets socials

Palautordera, passant pel centre 
de Santa Maria de Palautordera i 
acabar a la plaça de la Vila de Sant 
Celoni. Els convocants de la marxa 
a Sant Celoni van llegir diversos 
manifestos incidint en el tema 
dels desnonaments i l’atur. 

La manifestació era una de-
fensa dels drets socials i laborals 
“da-vant aquest atac fanà  c i de-
predador de la fase més salvatge 
del capitalisme”. Diuen, els con-

vocants, que és una manera de 
lluitar per aturar les retallades 
i també organitzar-se per recu-
perar les conquestes socials que 
tant d’esforç, sang i pa  ment van 
costar a les generacions anteriors. 
Per això reivindiquen un treball 
amb un sou i unes condicions la-
borals dignes. 

Els convocants d’aquesta 1a 
Marxa pels drets socials al Baix

Montseny - La Clau, CUP, Arran, 
CUPA, Casal Quico Sabaté, Ateneu 
l’Arboç, La Fe  llera i la PAH del 
Baix Montseny - són del parer que 
ara més que mai no s’ha de defallir 
i con  nuar lluitant per tal de teixir 
complicitats per defensar els inte-
ressos de la majoria. Les en  tats 
convocats tenen el convenciment 
que aquest és l’únic camí que els 
farà recuperar l’espai perdut.

La manifestació passant per Santa Maria de Palautordera
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Ernest Maragall demana 
“espantar” Europa i Espanya

El líder de Necat també diu que 
Catalunya necessita una força pro-
gressista que pugui ser alternar-se 
amb el centre-dreta “és urgent 
per sor  r de la crisi que el procés 
nacional avanci. Les empreses 
estan esmicolades i perquè Cata-
lunya  ngui pes cal un mapa polí-
 c complet”. Maragall tampoc no 

descarta coincidències en molts 
aspectes amb CiU i considera que 
el PSC pot passar a tenir un pa-
per residual si con  nua pel camí 
actual. La funció de Necat no és 
afegir unes noves sigles sinó cons-
truir una alterna  va i plasmar-ho 
en properes eleccions municipals.

Des de Necat s’assegura que el 
model polí  c dels darrers trenta-
cinc anys ja s’han esgotat i els ca-
talans no ens podem esperar gai-
re més i, per això, “hem de fer un 
pas més a nivell nacional, social i 
econòmic”, conclou Maragall.

SANT CELONI.- L’exconseller 
de la Generalitat de Catalunya, 
Ernest Maragall, ha dit que tota 
l’esquerra catalana (PSC, ERC, ICV 
i Necat) hauria de fer una candida-
tura unitària a les properes elec-
cions europees perquè seria un 
missatge clar i contundent a les 
ins  tucions polí  ques d’Europa 
i també suposaria poder tornar 
a espantar a l’Estat espanyol. “És 
dir que que el procés nacional que 
ha començat Catalunya no l’atura 
ningú”. L’exmilitant del PSC i fun-
dador de Nova Esquerra Catalana 
(Necat) ho ha dit a Sant Celoni, on 
aquest cap de setmana ha assis  t 
a la presentació de Necat del Va-
llès Oriental i la Selva.

Maragall considera que els ca-
talans hem de ser un nou cop 
d’efecte davant del procés nacio-
nal posat en marxa gràcies a la ini-
cia  va civil que va culminar el

passat 11S “però quan ha tornat 
a mans dels polí  cs s’ha entrat 
en un procés d’indefi nició i l’Estat 
espanyol nota la nostra feblesa 
en la relació Catalunya-Estat”. 
L’impulsor de Necat ha reconegut 
que ha parlar amb gairebé totes

les forces polí  ques d’esquerra 
i les noves plataformes que han 
sorgit darrerament per fer una 
candidatura unitària “tothom ho 
troba interessant però sembla 
que ningú vol fer el pas”, assegura 
Ernest Maragall.

El fundador de Necat assegura que des de Catalunya 
s’ha de donar un missatge clar i contundent a 
Europa i demana la unitat de l’esquerra catalana

venil era realitzar un acte reivin-
dica  u a favor de la independèn-
cia, amb un format que atragués 
un públic diferent del que nor-
malment es mobilitza en accions 
polí  ques, i així difondre un mis-
satge posi  u i alhora diver  t a 
favor d’un nou Estat propi per a 
Catalunya. Properament es podrà 
veure el resultat a través de les 
xarxes socials.

SANT CELONI.- El passat diven-
dres 17 de maig la JNC de Sant Ce-
loni va realitzar un Harlem Shake 
a la plaça de la Vila del municipi 
aplegant més de 60 persones. El 
Harlem Shake és una mena de ví-
deo on en diferents situacions un 
grup de gent balla desacomplexa-
dament una música repe   va ca-
racterís  ca.

L’objec  u de l’organització ju-

La JNC de Sant Celoni fa un harlem 
shake per la independència
Hi par  cipen una seixantena de persones 
s’apleguen a la plaça de la Vila

per op  mitzar-ne el resultat glo-
bal”, tot aprofi tant l’esperit de-
mocrà  c i la forta ac  vitat del 
municipi considera que “si ens or-
ganitzem una mica podem contri-
buir de manera efec  va a aques-
ta etapa crucial que enceta el 
país”.

La primera trobada de la plata-
forma va ser dilluns passat, 13 de 
maig, i ja compta amb el suport 
de diverses formacions polí  ques 
i en  tats, però preveu ampliar-se 
properament amb totes aquelles 
en  tats o par  ts que desitgin in-
corporar-s’hi.

SANT CELONI.- Òmnium cultu-
ral del Baix Montseny i Sant Celo-
ni per la Independència (ANC) van 
convocar diversos par  ts polí  cs 
i en  tats del municipi per cons  -
tuir l’anomenada Plataforma per 
l’Estat Propi. Es tracta d’un orga-
nisme sota el qual s’han d’agrupar 
tots aquells ens que duguin a ter-
me actes i accions a favor del dret 
a decidir i la independència.

Xavier R. Muntasell, coordina-
dor de Sant Celoni per la Inde-
pendència, declara que l’objec  u 
de la plataforma és “compar  r les 
accions que cadascú desenvolupa

Neix a Sant Celoni la Plataforma
 per l’Estat Propi
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Sílvia Tutusaus: “La millor dieta és menjar de tot i equilibrat”
Ens preocupa menjar adequadament i saludable però alhora mirem constantment el rellotge 

i aixó moltes vegades es tradueix en el conegut “Fast food” menjar ràpid. Ho volem tot 
gairebé per ahir, hi ha un munt de dietes que es comencen i no s’acaben i desprès tenim l’efecte 
io-io tornant al pes anterior o fi ns i tot augmentant-lo.

Avui fem un te amb la doctora 
en nutrició i dietè  ca per la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona 
Sílvia Tutusaus, un te diges  u 
Oolong procedent de la Xina amb 
fl ors blanques valorades per les 
seves propietats estomacals, avui 
hem de digerir l´informació…

Glòria Montasell.- Doctora, 
som el que mengem?

Sílvia Tutusaus.- Evidentment 
que sí, funcionem mitjançant 
reaccions químiques i el menjar 
no deixa de ser un químic més, na-
tural, molt benefi ciós que afegim 
al nostre cos.

GM.- Però es possible menjar 
de tot i no engreixar-nos?

ST.- Sí, evidentment tenim una 
dieta mediterrània fantàs  ca que 
això fa que no ens engreixem, de 
tota manera aquí hi juga un paper 
molt important altres factors, les 
hormones, com mengem, no no-
més el que mengem sinó com ho 
mengem.

GM.- No digerim prou bé, 
potser?

ST.-  No mengem prou lent.
GM.- Parlem de la dieta medi-

terrània i que un 20% de la po-
blació és obesa, fem molt mala 
ges  ó dels nostres aliments.

ST.- Tampoc fem una dieta me-
diterránea molt bona.

GM.- No li fem cas?
ST.- No gaire.
GM.- Ens anem al que inicial-

ment dèiem “Fast food”.
ST.- SÍ
GM.- Per tenir les coses més fà-

cils, tot ho volem per ara mateix, 
anem d’un costat a l’altre...

ST.- I la manera de cuinar també 
ens infl ueix molt. O sigui, par  m 
del menjar, la manera com el cui-
nem i com el mengem.

GM.- Les persones també ens 
interessem moltes vegades pel 
tema de la fi bra. Realment la fi -
bra és tan benefi ciosa pel nostre 
cos?

ST.- Tot és benefi ciós, la fi bra 
també.

GM.- Però hi ha com una “lle-
genda” que si mengem fi bra ens 
sen  rem millor i no  ndrem tan-
ta gana, és cert?

ST.- Treu la sensació de gana, no 
s’absorbeix, però en excés ens pot 
alterar la fl ora intes  nal i ens pot 
alterar altres parts del nostre cos. 

Sílvia Tutusaus i Glòria Montasell. FOTO: GMP
Evidentment hauríem de men 

jar dos quilos de taronges per 
aconseguir el que ens dóna aquest 
comprimit i perquè la taronja que 
tenim ara no és madura, la terra 
que conreem no és rica.

GM.- Llavors ens trobem al su-
permercat, a la secció de iogurts 
que tenim un ventall amplíssim 
de productes light, què passa, 
ens estan intentant vendre el 
producte, és realment light o hi 
ha molt de comercial?

ST.- Hi ha molt de comercial, 
de fet cada light és light perquè 
li treuen alguna cosa, no tots són 
igual, però el que no tenen és 
greix, però evidentment  ndran 
un sucre per exemple. No només 
engreixa el greix sinó l´hidrat de 
carboni.

GM.- Així que de vegades ens 
mengem un producte light pen-
sant que no ens engreixa i es 
erroni doncs no te greix però por-
ta sucre o qualsevol altre derivat.

ST.- Això mateix.
GM.- Doctora, com afecten els 

transgènics al nostre cos?
ST.- En principi ens hem de creu-

re que estan modifi cats genè  ca-
ment perquè no ens infl ueixi, però 
el que passa és que és un aliment 
creat ar  fi cialment, potser estem 
menjant molts transgènics i no ho 
sabem, evitar-los, és que no els 
podem evitar.

GM.- Però quins efectes poden 
arribar a  tenir?
ST.- La modifi cació genè  ca que 
comporta l’aliment, en un principi 
està demostrat que no ens afecta, 
no han passat sufi cients anys com 
per veure que hi hagi una afecta-
ció… 

GM.- Tornem una altra vegada 
a la importància dels excessos.

ST.- Sí, cap excés es bo.
GM.- Quins aliments porten 

fi bra, si volem sen  r-nos amb 
menys sensació de gana, de quins 
aliments estaríem parlant?

ST.- Estem parlant de fruita, 
verdura i cereal bàsicament. Tots 
tenen una fi bra diferent i són re-
comanats segons la patologia que 
mostri la persona, per exemple a 
un diabè  c no li pots aconsellar 
mes de dues peces de fruita.

GM.- Per l’excés de sucre…
ST.- Això mateix.
GM.- I què en pensa dels pro-

ductes enriquits en vitamines, 
minerals, omega3 o altres subs-
tàncies?

ST.- El producte elaborat enri-
quit químicament en una indús-
tria, jo el deixo una mica de costat.

Jo crec com la majoria de nu-
tricionistes en la vitamina, els mi-
nerals que en sí porta un aliment 
ben tractat. El que passa és que 
en el món en que vivim, la mane-
ra de conrear, de com ens arriba 
l’aliment no és collida madura, 
aquesta fruita no porta la vitami-
na, aleshores sí que necessitem 
un aport complementari però no 
un aliment preparat en una indús-
tria.

GM.- I on el podríem trobar 
aquest complement?

ST.- En els complements vitamí-
nics, els preparats de forma més 
natural que es poden trobar en 
una herboristeria, com els de vi-
tamina C que vénen d’una planta 
que es diu acerola, no cal que sigui 
la vitamina C que és una píndola 
que ve de la farmàcia.

GM.- Ens ho creurem a mitges 
doctora?

ST.- Sí
GM.- Amb el somriure que 

refl exa la seva cara ens ha que-
dat clar. Com pot ser que hi ha 
aliments que a persones els en-
greixi i a d’altres els aprimi?

ST.- Aquí entra el metabolisme 
de cada persona. Som química 
però és una química que no és 
perfecte, ens infl ueix l’hormona, 
el nivell emocional i ens infl ueix la 
manera de menjar, tornem al prin-
cipi Glòria.

GM.- Què en pensa de les die-
tes miracle?

ST.- Ni ha moltes, mol  ssimes, 
algunes realment provoquen 
desastres metabòlics i n’hi ha 
d’altres que controlades medica-
ment i ben estudiades, com per 
exemple la dieta proteïnada com 
la famosa Dukan, però que no és 
la Dukan sinó sota control mèdic, 
aquesta funciona.

GM.- Però poden arribar a fer 
aberracions aquestes dietes.

ST.- Sí, mal controlades sí.
GM.- Quina podríem dir que 

considera vostè que és la millor 
dieta?

ST.- Menjar de tot, equilibrat i 
de manera pausada.

GM.- Doctora, comença a fer 
solet i ja estem pensant amb la 
platja, els pantalons curtets, com 
ens quedarà el banyador… vaja la 
famosa dieta biquini, amb la que 
pretenem amb un obrir i tancar 
d’ulls estar fantàs  cs, no hem de 
perdre de vista que l’alimentació 
és molt important pel cos i per la 
ment, doncs una dieta mal feta 
o un deixar de menjar té molts 
efectes secundaris, baixades de 
pressió, ansietat, sobretot en 
aquestes noies jovenetes, què els 
recomanaria?

ST.- Primer no voler-ho fer sols, 
desprès no deixar de menjar, quan 
una persona té un problema me-
tabòlic i deixa de menjar de vega-
des s’engreixa perquè la insulina 
aquí ens fa una mala passada.

Primer que no ho facin sols, si 
de cas amb algun familiar que 
sàpiga que fa, sinó el metge. Els 
metges de capçalera són molt ac-
cessibles, sempre que hi hagi algú 
que vigili aquesta dieta, sobretot 
quan parlem de persones molt jo-
ves i després si algú vol fer alguna 
cosa doncs ens hem de treure la 
pasta, el sucre… no hi ha secrets. 
No hi ha secrets però sí que hi ha 
probablement unes calories que 
s’haurien d’ingerir al dia com a 



“No hem de voler fer una dieta sols. Quan una persona té un problema metabòlic i deixa 
de menjar a vegades s’engreixa perquè la insulina ens fa una mala passada”

tora, com ens hem d’alimentar?
ST.- La dita diu: “Desayuna 

como un Rey, come como un prín-
cipe y cena como un pobre”

GM.- Genial doncs, ens que-
dem amb aquesta sàvia dita, 
mol  ssimes gràcies doctora Sílvia 
Tutusaus per compar  r aquests 
coneixements, estem aprenent a 
cuidar-nos i vostè ens ha ajudat a 
ser una mica més savis i a fer un 
pas mes cap el camí d’es  mar-
nos, que a vegades no és senzill.

Moltes gràcies
ENTREVISTA 

REALITZADA PER
GLÒRIA MONTASELL
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mínim o com a màxim. Homes i 
dones som diferents, una dona 
amb molt poca ac  vitat  sica en-
tre 1.500/1.700 calories estaria 
bé i un home unes 2.000 calories 
mínimes, depèn també molt si hi 
ha una malal  a de base i una ac-
 vitat  sica.
GM.- I com les repar  ríem?
ST.- En cinc àpats al dia.
GM.- Imprescindible?
ST.- Sí, el que deia abans, la insu-

lina quan parlem d’insulinatothom 
pensa en els diabè  cs i no és així,  
tots la tenim, és la insulina de la 
guerra, el poc menjar que m’arribi 
l’aprofi taré absolutament tot i

l’emmagatzemaré, que és la seva 
feina. Llavors, períodes de dejuni 
en períodes de dejuni molt llargs, 
el que esmorza a les 7 del ma   i 
fi ns les 4 de la tarda no menja res, 
està fabricant una insulina, no 
aprimen, tot el contrari.

GM.- Els períodes de dejuni fan 
un efecte contrari?

ST.- Moltes vegades sí.
GM.- Miguel de Cervantes cap 

a l’any 1600 deia: “Menja poc i 
sopa menys, doncs la salut del cos 
es queda a l’ofi cina de l’estómac”.

Ja ens ho deia aquest gran 
es criptor, de fet hi ha hi poc a 
descobrir i si molt a recordar...

Darrerament es parla d’un cer-
vell a l’estomac, que en pot dir al 
respecte? 

ST.-Tant es pot referir a un cer-
vell  sic o sigui l’estómac té con-
nexió directe com tots els òrgans 
amb el nostre cervell, amb un nu-
cli que controla la sacietat, les ve-
gades que masteguem, com men-
gem i desprès també és un cervell 
emocional, el menjar no deixa de 
ser un plaer, llavors si aquest plaer 
fa que les endorfi nes que són les 
hormones del plaer augmen  n 
això és un potencial emocional 
importan  ssim.

GM.- Amb quatre paraules doc-
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2n d’ESO dels centres escolars 
de Catalunya. 

De fet, el 13 d’abril, a Rubí, Ar- 
nau Miró de 6è de l’Ins  tut Escola 
la Tordera va guanyar la prova de 
la gimcana matemà  ca, que havia 
de passar al costat de companys 
d’altres escoles i Vinyet Costa de 
1r d’ESO va ser seleccionada, amb 
quatre altres par  cipants d’altres 
Ins  tuts, per anar a la fi nal.

REDACCIONs SOLIDÀRIES
D’altra banda, Mercè Mar  , del 

Col·legi Cor de Maria, ha guanyat el 
segon premi del Concurs de redac- 
cions solidàries que organitza Mans 
Unides, en la categoria de 12 a 13 
anys. 

La redacció premiada es  tula “La 
mare es  ma als seus fi lls”.

Premi per dues alumnes celonines de l’Ins  tut  
Escola la Tordera i el Cor de Maria

A l’esquerra Vinyet Costa (Fem Mates) i a la dreta Mercè Mar   (Mans Unides)

Mor el doctor Vicuña
SANT CELONI.- Ha mort a l’edat 

de 65 anys Ricardo Vicuña Peri, 
metge de medicina interna que 
durant molts anys havia visitat al 
CAP de Sant Celoni. El doctor Vi-
cuña, com era conegut pels seus 
pacients, va morir el passat 10 
de maig a Barcelona, on residia 
actualment, després de no haver 
pogut superar un càncer que des 
de feia temps ja l’havia apartat de 
la seva feina. 

de Manresa. És una ac  vitat orga-
nitzada anualment per la Federa-
ció d’En  tats per a l’Ensenyament 
de les Matemà   ques a Catalunya 
amb el suport del Departament 
d’Educació i que va dirigida a tots 
els alumnes de 6è de Primària i 1r

SANT CELONI.- Una alumna de 
1r d’ESO de l’Ins  tut Escola la Tor-
dera, Vinyet Costa, ha quedat 2a a 
la prova de grup a la fi nal del con-
curs Fem Mates. La fi nal va tenir 
lloc dissabte 11 de maig a l’Escola 
Politècnica Superior d’Enginyeria
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El sen  t religiós (50)
Andreu
Arenas

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

La societat actual, ja nostra, sembla dominada per la indiferència i el 
menyspreu per la religió, però la realitat és que no només ni ha una 
sinó vàries, i cadascuna té els seus fi dels. Però si ens fi xem en la historia, 

veurem la humanitat com una “una rua d’aquelles de la festa major”, desfi lant 
pel nostre planeta, la Terra, a través dels temps, i podrem comprovar que de 
tots els pobles que la formen, no n’hi ha cap que no  ngui o prac  qui la seva 
religió. I això, no és només entre els civilitzats i amb més o menys cultura, sinó 
també, entre els més ignorants. Tots creuen en l’existència d’un poder sobre-
natural, creador i ordenador de totes les coses, a qui d’una manera o altra, li 
donen culte. L’idea d’un Ser Suprem, que dóna origen al sen  ment religiós, és 
innat en l’home.

L’home més ignorant, pot no comprendre a Déu, al més savi li passa el ma-
teix. Però cap dels dos no poden deixar de sen  r que hi ha una intel·ligència i 
una força superior a la seva, que ha poblat d’astres el fi rmament, que dirigeix 
els seus moviments, i que fa sor  r fl ors i fruits, del sí de la terra. Tots sabem del 
que és capaç l’enginy humà i com ha avançat la ciència, en tots els nivells, però 
també sabem que no pot haver-hi un home tan savi i poderós, que sigui capaç 
de crear, no ja un món, sinó els milions de mons que poblen l’espai. Podríem 
dir que la religió és el compliment dels nostres deures amb Déu i la manera 
d’expressar-li el nostre agraïment. La mateixa paraula ho diu: “relliga”, uneix 
estreny els nostres lligams amb el Creador, que en el meu cas, crec que d’Ell, 
he rebut tot el que  nc; l’ànima, la vida, l’aire que respiro, l’aigua que bec, la 
ment amb que penso, el cor amb que sento. 

Per mi els anys que vaig tenir d’indiferència van ser temps d’ingra  tud, i que 
amb les meves pràc  ques religioses responc amb agraïment, i això contribueix 
a sen  r-te bé. Crec que no podem oblidar els nostres deures religiosos, procu-
rant mantenir sempre viva, la nostra creença. Vigilant, però, de no caure en el 
fana  sme, que ens conver  ria en intolerants i intransigents. Tot el contrari del 
que Déu vol. Si no volem pels altres, el que no volem per nosaltres mateixos, 
no matarem ni a grans ni a infants, per poques setmanes que  nguin, no roba-
rem, no farem actes que puguin molestar al nostre veí. I si es  mem Déu més 
que totes les coses, tampoc farem cap acte que el pugui ofendre, o impliqui 
indiferència vers Ell, o vers les seves criatures. Però, si tu no ho veus així i creus 
que tot això és cosa d’il·luminats o bé que són fantasies, i vols ser agnòs  c o un 
ateu convençut, tot el respecte.., i tan amics com sempre.

Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

dueix a una realitat que ens 
agradi o no la programem no-
saltres.

Podem provar, durant només 
una setmana com ens sen  m 
si som mes agraïts? tant sim-
ple com posar més vegades la 
paraula GRÀCIES al nostre vo-
cabulari, és ben senzill, és ben 
efec  u.

EL MESTRE ARRIBA QUAN 
L´ALUMNE ESTÀ PREPARAT

TOTS SOM MESTRES, TOTS 
SOM ALUMNES
                                           

GRÀCIES

Gràcies

L’ésser humà necessita als 
altres, no podem conce-
bre la vida sense el com-

par  r, però penso que moltes 
vegades potser tenim l’ordre 
canviat. Has pensat alguna vega-
da que arrel de compar  r molt 
t’hagis quedat podríem dir, buit, 
sense força, esgotat… vaja com 
una balança desequilibrada.
Per poder obrir-nos cap a fora, 
primer hem de trobar-nos dins.
Constantment estem fent plans, 
anar cap aquí, cap allà, podem 
arribar a ser com robots progra-
mats I el pitjor de tot és que els 
programadors som nosaltres!

Gairebé tot ho acusem a la 
crisi, al jo dono molt i els altres 
no m’entenen, sempre des de 
la queixa doncs alhora que  ens 
queixem, tenim l’excusa perfecte 
per no parar-nos a pensar. 

Amb respostes com: Pen-
sar? Que vol dir pensar, no  nc 
temps. 

Refl exionar? No em vinguis 
amb tonteries que  nc prou fei-
na…

I la pròpia inèrcia, ens con-

Els Gegants de Sant Celoni travessen a 
peu el Montnegre per anar a Calella

SANT CELONI / CALELLA.- La 
Colla Gegantera de Sant Celoni 
ha aconseguit una nova fi ta. El 
passat 11 de maig va travessar el 
Montnegre a peu amb els gegants 
per anar de Sant Celoni a Calella 
que aquest any ha estat Ciutat 
Gegantera i, d’aquesta manera 
par  cipar a la Banyada Gegante-
ra. En total 28 km i 800 metres 
de desnivell. La Colla va sor  r de 
Sant celoni a 1/4 de 6 del ma   i va 
arribar a Calella a les 11 del ma  , 

després d’haver pujat fi ns a Sant 
Mar   de Montnegre, on els espe-
rava l’exalcalde de Calella, Josep 
Maria Juhé, que el va ajudar a  
arribar fi ns a la Ciutat Gegantera.

MINUT DE SILENCI PER 
SERGI SUBIRÀ
Les casualitats de la vida van vo-

ler que només arribar a la platja de 
Calella es conegués la no  cia que  
s’havia trobat a Pineda de Mar 
el cos sense vida de Sergi Subirà, 

després de nou dies desaparegut, 
precisament a la platja de Calella. 
Jordi Deumal recorda que Subirà 
havia d’haver fet la travessa amb 
ells i per això que es trobés el 
seu cos aquest dia és com si ens 
transmetés el missatge “es  c amb 
vosaltres”. 

Una vegada coneguda la no  -
cia, tots els geganters que eren 
a Calella van fer un minut de si-
lenci abans de con  nuar amb el 
programa d’ac  vitats previstes en 
mo  u  de la celebració de la Ciutat 
Gegantera. La Colla Gegantera de 
Sant Celoni va traslladar l’agraï-

ment de la família de Sergi Subirà 
al poble de Calella per tot el que 
s’havia fet per localitzar-lo.

GEGANTS DE COSTA RICA
Del 17 al 20 de maig a Sant Ce-

loni ens van visitar la Mascarada  
Santana i la Mascarada Los Chape-
tones, colles geganteres de Costa 
Rica en un intercanvi cultural en-
tre aquest país centreamericà i Ca-
talunya. Els integrants d’aquestes 
colles han dit que han après molt 
dels Geganters de Sant Celoni i hi 
han trobat una gent molt anima-
da, oberta i par  cipa  va.

Banyada Gegantera a la platja de Calella. Foto: Geganters de Sant Celoni

Les Mascarades Santana i Los Chapetones de Costa Rica. Foto: JPP
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com a guany patrimonial en l’IRPF, 
amb el que tributarà al  pus mar-
ginal en qües  ó, que pot arribar al 
52%.

Així, els qui posseeixin qualse-
vol  pus de bé o dret situat fora 
d’Espanya hauran de presentar, per 
mitjans telemà  cs, el model 720 de 
‘Declaració informa  va sobre béns i 
drets a l’estranger’, amb la limitació 
que el valor del bé en concret superi 
els 50.000 euros. Així, hauran de ser 
declarats tots els comptes situats en 
en  tats fi nanceres, com tot  pus de 
béns immobles i drets sobre immo-
bles, així com valors, drets, assegu-
rances i rendes dipositades, ges  o-
nades o ob  ngudes a l’estranger.

Com cada any, l’Agència Tribu-
tària inicia una nova campanya de 
l’IRPF, corresponent als ingressos 
ob  nguts l’any 2012. L’exercici 
d’aquest any arriba, a més, amb 
importants novetats amb les quals 
es busca corregir els desequilibris 
de la complicada situació econò-
mica i que  ndran un important 
impacte per a alguns contri-
buents.

Benefi cis fi scals a l’habitatge
En el 2013 desapareixen pràc  -

cament tots els benefi cis fi scals a 
l’habitatge. Aquells contribuents 
que comprin a par  r de l’1 de 
gener d’aquest any deixaran de 
gaudir de la deducció per adquisi-
ció d’habitatge habitual en l’IRPF. 
Una deducció que suposava un 
descompte del 15% de l’inver  t 
amb un límit de 9.040 euros.

Un altre dels benefi cis que 
han desaparegut amb l’entrada 
del nou any és l’IVA que ha pas-
sat d’un 4% a un 10%. També 
s’elimina la deducció per obra de 
millora en immobles que es fi xava 
fi ns a un 20% dels imports sa  s-
fets amb una base màxima anual 
de 6.750 euros. No obstant això, 
es manté la deducció en els casos

d’obres de rehabilitació i 
d’adaptació per a persones amb 
discapacitat, sempre que aques-
tes obres es  guin acabades abans 
de 2017.

Un esment a part mereix la de-
ducció per compte habitatge ja 
que des de gener d’aquest any les 
persones que disposin d’aquest  -
pus de comptes no podran benefi -
ciar-se de la deducció tradicional. 
De tota manera, la cosa canvia 
quan es tracta de les quan  tats 
dipositades en anys anteriors. 
L’AT dóna a aquests contribuents 
dues opcions: Inver  r els diners 
en un termini de quatre anys des 
de la primera inversió; Rever  r 
les deduccions prac  cades fi ns a 
aquest any, sense interessos de 
demora.

Loteries
A par  r de l’1 de gener de 2013, 

als premis de Loteries i Apostes de 
l’Estat se’ls aplica una retenció del 
20% sempre que superin els 2.500 
euros. Aquesta mesura afectarà 
únicament als sorteigs de l’Estat, 
l’Once i la Creu Roja.

D’aquesta manera, aquells 
agraciats en la Loteria de Nadal 
de 2012 queden exempts mentre

que els contribuents premiats 
amb la Loteria del Nen hauran 
d’incloure-ho a la declaració de la 
Renda 2013.

Béns a l’estrangers
Els contribuents amb comptes, 

valors o béns a l’estranger hauran 
d’iden  fi car-los davant Hisenda, 
d’acord amb la llei an  frau, que 
contempla sancions de fi ns al 
150% del valor del bé no declarat. 
Si l’AT descobreix que un contri-
buent no ha informat d’un compte 
a l’estranger, imputarà aquest bé 

Novetats per a la declaració de la Renda 2013



10esports
www.laviladigital.com

El CPA Sant Celoni guanya el bronze al 
campionat europeu de pa  natge 

tes de 9,7 i 9,8 en la B, que van 
merèixer el tercer lloc europeu.
A Mòdena el CPA Sant Celoni ha 
quedat per darreras del CP Bla-
nes que va tenir una puntuació 
de 135,30 punts, el Portogruaro 
(Itàlia) 134,30 punts. Les de Sant 
Celoni van sumar 131 punts.
L’en  tat celonina s’havia guanyat 
la classifi cació el passat mes de 
març després d’assolir el subcam-
pionat estatal a Reus. Aquesta 
temporada també ha guanyat el 
campionat provincial de Barcelo-
na a Vilanova i la Geltrú i el sub-
campionat de Catalunya a Girona.

MÒDENA.- El Club pa  natge 
Ar  s  c Sant Celoni ha aconseguit 
el bronze al Campionat d’Europa 
de Pa  natge en la modalitat de 
Xou Grups Pe  ts, disputat a la 
ciutat italiana de Mòdena aquest 
diumenge 5 de maig amb la co-
reografi a Jardí de fi ls no cosits, 
de paraules sense dir. Les pa  na-
dores celonines que entrena Jau-
me Pons van tenir una grandiosa 
actuació que va cap  var el públic 
transmetent sen  ment i una gran 
qualitat tècnica, per altra banda 
força habitual en aquest grup i 
aconseguint puntuacions força al

Un moment de l’actuació de l’equip celoní a Mòdena. Foto: Raniero 
Corbelle   

El celoní Diego de la Torre acaba la Half 
Challenge i homenatja Sergi Subirà

CALELLA/BAIX MONTSENY.- El 
celoní Diego De la Torre, que el 
passat 19 de maig va compe  r 
en el Half Challenge Barcelona 
va acabar la triatló després de 
recòrrer en 6h02’51” els 1,9 km 
de natació, 90 km en bicicleta 
i 21 km corrent i classifi car-se 
en el lloc 850 de gairebé 2.000

par  cipants. De la Torre, ho va de-
dicar a Sergi Subirà. 

Com se sap, Sergi Subirà va 
morir a la platja de Calella el 2 de 
maig mentre entrenava la prova 
de natació d’aquesta triatló a la 
qual estava inscrit per par  cipar-
hi, juntament amb Diego De la 
Torre. L’organització també va 
fer un minut de silenci abans  de 
l’entrega de premis.

El guanyador absolut va ser Ja-
vier Gómez Noya, seguit de Mar-
 n Jensen i Jens To  . Bona part de 

la prova ciclista de la triatló es va 
desenvolupar pel Baix Montseny 
passant pels pobles de Vallgor-
guina, Sant Celoni, Fogars de 
Montclús, Montseny, Sant Esteve 
de Palautordera i Santa Maria de 
Palautordera.
Fotos: A l’esquerra amb el número 
127 Sergi Subirà. A la dreta Diego De 
la Torre. A sota, els ciclistes passen 
per Sant Celoni.
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artista celonina, és la culminació 
d’un treball artístic d’aquesta ce-
lonina amb síndrome de Down i 
només un 5% de visió en un ull, 
cosa que li ha impedit expressar 
sentiment i emocions en cadas-
cun dels seus dibuixos que hi ha 
penjats a la sala d’exposicions. 
Un aprenentatge contundent 
que la vida i la creació no té lí-
mits.

Primavera, primera exposició 
de l’ar  sta Laura Dou

L’ar  sta a Can Ramis amb alguns dels seus dibuixos. FOTO: JPP

SANT CELONI.- El fl au  sta 
d’Hamelín, Sant Jordi i el Drac, el 
Barça, les estacions de l’any, el Na-
dal, els aniversaris, animals... són 
alguns dels temes que es poden 
veure en el recull de dibuixos fets 
amb rotuladors de colors que Lau-
ra Dou presenta en l’exposició Pri-
mavera i que es pot visitar a Can 
Ramis fi ns el dia 26 de maig. L’ex-
posició, la primera que fa aquesta




