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Els bombers de Sant Celoni en lluita per les retallades

també han penjat cartells als 
camions amb missatges com es 
ven, es traspassa o els bombers 
en perill.

CAMPANYA D’ESTIU
Aquesta campanya reivindica-

tiva arriba a pocs dies de l’inici 
de l’estiu i coincideix amb la pre-
sentació que va fer el conseller 
de l’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, Ramon Espadaler, 
dels mitjans aeris per fer front a 
la campanya forestal d’enguany. 

Disposaran de 35 mitjans ae-
ris, dels quals 31 tindran base 
a Catalunya, una vintena de 
mitjans aeris (helicòpters de 
comandament i bombarders, i 
avions de vigilància i atac) amb 
els quals faran front a la lluita 
contra els incendis forestals i 
també s’han presentat unitats 
d’altres cossos d’emergències, 
com la Unitat Mòbil de Protec-
ció Civil, l’helicòpter del cos dels 
Mossos d’Esquadra, del Servei 
Català de Trànsit i l’helicòpter 
del cos d’Agents Rurals

SANT CELONI.- Quatre pancar-
tes de grans dimensions penja-
des a la façana del Parc de Bom-
bers de la Generalitat de Sant 
Celoni simbolitzen el malestar 
que tenen els bombers catalans 
per culpa de les retallades que 
estant patint, ja sigui a nivell sa-
larial o en qüestió de recursos 
humans i materials. Per aquest 
motiu, els bombers de Sant Ce-
loni s’han afegit a la campanya 
de protesta generalitzada a tot 
Catalunya.

A les pancartes, elaborades 
una per cada torn de guàrdia, es 
pot llegir missatges com “Espa-
daler, mentir és pecat”, “Resca-
tem persones, ni bancs ni polítics 
corruptes...”, també han dibuixat 
una vinyeta amb el conseller de 
l’Interior volant per sobre unes 
tisores amb la inscripció “els di-
ners volen” i “Al foc, la manca de 
recursos mata”.

La protesta i el malestar per la 
situació actual dels bombers no 
solament es pot llegir en aques-
tes quatre pancartes, sinó que Els bombers de la Generalitat del parc de Sant Celoni exterioritzen la 

seva propesta a la façana del parc i als vehicles. FOTOS: JPP

El conseller d’Interior, Ramon Espadaler, el centre de les crí  ques dels bombers celonins
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La ronda Tordera-Pertegàs de Sant Celoni ja està senyalitzada

s’hi ha posat informació sobre ele-
ments d’interès i altres camins o 
recorreguts. També s’han fet algu-
nes millores en el traçat, com ara 
la instal·lació de tanques de fusta, 
el marcatge amb travesses de fus-
ta d’un pe  t tram de l’i  nerari o la 
senyalització d’atenció i de segu-

SANT CELONI.- La ronda o pas-
seig Tordera-Pertegàs, el projecte 
guanyador del programa Ajunta-
ment Jove 2011-2012 ja està sen-
yalitzat. La ronda s’inicia al barri 
de les Borrelles i connecta tot el 
perímetre del nucli urbà de Sant 
Celoni, passant per la zona es-
por  va i educa  va de Can Sans, 
el puig de la Mare de Déu, el Sot 
de les Granotes i el Pont Trencat 
fi ns a la Tordera, al polígon Molí 
de les Planes. Resta només la seva 
adequació i senyalització a la zona 
de can Giralt, on s’està construint 
un nou camí de vianants. També 
hi ha previst instal·lar un semàfor 
a la carretera de Campins, que 
permetrà el creuament més segur 
d’aquesta via. 

La senyalització consta de qua-
tre plafons informa  us, en els 
quals hi ha un croquis complert 
de l’i  nerari i informació general 
sobre la durada, una descripció de 
l’i  nerari, un perfi l al  tudinal i al-
gunes recomanacions de compor-

retat viària.

EL PLE MUNICIPAL 
ESCOLLIRÀ EL NOU 
PROJECTE AJUNTAMENT JOVE

Aquest projecte s’ha pogut fer a 
través de l’Ajuntament Jove, un 
programa que forma part del Pla 
local de Joventut de l’Ajuntament 
de Sant Celoni que té per objecte 
implicar els alumnes de 4t d’ESO 
en projectes d’interès general. La 
primera edició de l’Ajuntament 
Jove la va guanyar un projecte de 
l’escola Cor de Maria de construc-
ció de la ronda Tordera-Pertegàs. 
Precisament dijous 27 de juny  n-
drà lloc el ple municipal extraor-
dinari durant el qual s’escollirà 
el treball de recerca guanyador 
d’aquest any entre els 4 presen-
tats – 1 per centre- per part de 
l’Avet Roig, el Cor de Maria, la 
Salle i l’Ins  tut. Serà a les 7 de la 
tarda a la Sala Pe  ta i està obert 
a tothom.

tament i de prevenció. L’i  neraries 
reforça amb trenta-cinc fi tes di-
reccionals en les quals hi ha di-
buixat un pe  t croquis de situació 
i informació sobre la distància als 
punts inicial i fi nal. Són fi tes de 
1,20m d’alçada, amb suport de 
fusta i xapa d’alumini, on també 

sembleari ja ho te això, isort n’hi 
ha d’aquestes inicia  ves per po-
sar idees en comú i avançar. El que 
em va emocionar més però, va ser 
l’amor confés expressat per alguns 
dels assistents, per la Teresa Forca-
des. En fi , persones admirables totes 
elles, que deixen el còmode sofà, 
per preocupar-se per la felicitat i el 
benestar, en la majoria de casos, de 
tots nosaltres.

Sempre he estat un defensor de 
la par  cipació ciutadana, del debat 
obert i de les aportacions de baix a 
dalt. Que costa molt, i que la sensa-
ció moltes vegades és de fer tres pas-
ses endavant i cinc enrere.

Però ara, potser fa falta alguna 
cosa més. A polemitzar! O no?

Trobo a faltar el que hi ha real-
ment d’essencial en el col·lapse de 
la societat actual. Aquests treballs 
altruistes i esperançadors poden 
comportar a mig termini la frustra-
ció, si no es donen les condicions 
per poder-los desenvolupar. Totes 
aquelles sinceres i magnífi ques ini-
cia  ves pecaven d’innocents en un 
món real. Seria com llençar llavors 
de fl ors, plantes o fruits formidables 
en un terreny totalment erm. S’han 
de preparar les terres per poder-les 
fecundar. En paral·lel i en molta més 
gran mesura s’ha de fer front a la 
situació actual amb una autèn  ca 
revolució. Hem d’anar a una guerra 
pacífi ca i democrà  ca, i enderrocar

Presentació del Procés Cons  tuent al Baix Montseny
l’status quo. La situació actual dema-
na dosis de bones intencions, però 
també grans quan  tats d’ímpetu, 
insubmissió, desacataments, mobi-
litzacions... combinades, això si, amb 
molt de seny.

Dies enrere vaig par  cipar en una 
reunió d’una nova formació polí-
 ca d’esquerres, i ens demanaven 

als presents l’opinió sobre les seves 
inquietuds de fer propostes noves i 
atrac  ves en el panorama polí  c del 
nostre país. La meva resposta va ser 
molt curta i clara: 

“Si voleu innovar en polí  ca heu 
d’aconseguir que els ciutadans dei-
xem de percebre que els nostres re-

Divendres al vespre es va fer 
a la Rectoria Vella,  la pre-
sentació del Procés Cons-

 tuent al Baix Montseny. No vaig 
arribar puntual per que començava 
a les vuit i tancava la bo  ga a dos 
quarts de nou. En vint minuts i des-
prés d’escoltar amb interès diferents 
intervencions que es produïren, vaig 
copsar la tònica de la trobada i tam-
bé poder-me adonar que el conjunt 
de persones que allí es reuniren te-
nien tots un comú denominador: 

MOLTES BONES INTENCIONS. 
Es parlava de crear comissions 

de tot  pus: de difusió, formació, 
ciència, energia, medi ambient, po-
lí  ca, joventut... només vaig trobar 
a faltar la de ganxet o la d’astrologia 
(excuses, aquí he estat una mica 
dur i repel·lent). No quedava clar 
qui en formaria part de cadascuna 
per què tots volien ser a totes. Hi 
havien els teòrics, que per més que 
s’explicaven tot els quedava a l’aire. 
A l’altra banda els que demanaven, 
gairebé exigien buscant complicitats, 
exemples, models, vaja, concretar... 
clar símptoma d’estar més perduts 
que l’Ana Mato en un Servicaixa. 

També, ara que s’ha de canviar 
tot, hi havia els neòfi ts. Encara 
verges, es deien a sí mateixos: “Ja 
deu ser això aquestes coses”. I els 
més bons. Els inconformistes crò-
nics que estan en contra dels que 
estan en contra. El moviment as-

presentants ens trac  n com imbècils”.
Tanmateix si volem realment 

avançar, no hem d’innovar, si no co-
piar. Copiar de les primaveres, de les 
caigudes de murs o de la preses de 
les Bas  lles del món. Ja n’hi ha prou 
de ser uns mesells.

Doncs això, el sistema polí  c, pel 
seu compte, res de canvis. Tret de 
comptades excepcions, no ho ha fet 
mai, no ho fa, ni ho 
farà, si no li donem 
un bon cop de mà. 

Pep Arenas
Exregidor i exmilitant del PSC
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El Baix Montseny encén la Flama 
de la llibertat

SANT CELONI.- El govern del 
PSC de Sant Celoni, juntament 
amb el grups municipals de CiU, 
CUP i ICV han donat suport per 
unanimitat a una moció impulsa-
da i defensada pel grup municipal 
de CiU sobre l’exercici de la sobi-
rania fi scal a l’Ajuntament de Sant 
Celoni. Segons l’acord, el consisto-
ri celoní es compromet a exercir 
la sobirania fi scal i ingressar els 
diners corresponents a l’IRPF i 
l’IVA a l’Agència Tributària de Ca-
talunya, en el moment que sigui 
tècnicament possible.

També es publicitaran els meca-
nismes perquè les empreses i par-
 culars que desitgin acollir-se a

aquesta pràc  ca quan sigui tècni-
cament possible i consensuar amb 
l’Associació de Municipis per la In-
dependència (AMI) un calendari 
d’actuació conjunta que aglu  ni 
un màxim de municipis adherits a 
aquesta proposta.

El grup municipal de CiU ha 
recordat que el pressupost de la 
Generalitat de Catalunya és de 
29.000 milions d’euros i l’expoli 
fi scal per part del govern de 
l’Estat és de 16.000 milions i els 
impagaments sumen 11.000 mi-
lions, entre els quals hi ha la dis-
posició addicional tercera, la llei 
de dependència i la llei universi-
tària.

El ple de l’Ajuntament consensua i aprova per unanimitat 
una moció impulsada pel grup municipal de CiU

Sessió plenària a Sant Celoni. FOTO: JPP

El PSC de Sant Celoni exercirà
la sobirania fi scal

ment de l’encesa cap a les deu 
del vespre. Jaume Marfany, mem-
bre del secretariat de l’ANC, en la 
seva intervenció va dir que som 
un grup de generacions de gent 
afortunada “perquè nosaltres 
veurem la nova República Catala-
na”. Ha afegit que per això cal se-
guir treballant amb il·lusió, força, 
convenciment i op  misme ja que 
ara “tenim l’oportunitat de crear 
un nou país que dia a dia anem 
guanyant”.

UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA
L’encesa d’espelmes també va ser-
vit per començar al Baix Montseny 
la campanya “Signa un vot per la 
independència” iniciada uns dies 
enrere en mo  u de la cons  tu-
ció de la comissió de coordinació 
AMI-ANC al Vallès Oriental i que ja 
va rebre el suport d’alcaldes, regi-
dors i diferents bresponsables de 
les AT vallesanaes.

BAIX MONTSENY.- La plaça de 
la Vila de Sant Celoni es va conver-
 r el 14 de juny en una gran es-

telada de 3.000 espelmes gràcies 
a la inicia  va de diverses assem-
blees territorials de l’ANC del Baix 
Montseny com les de Campins, 
Fogars de Montclús, Sant Celoni, 
Sant Esteve i Santa Maria de Pa-
lautordera i Vallgorguina, l’ANJI 
del Vallès Oriental i Òmnium Cul-
tural del Baix Montseny.

Encén la Flama del Baix 
Montseny vol ser un  símbol de 
resistència pacífi ca, en senyal de 
revolta contra qualsevol  pus 
d’opressió i amb la voluntat de 
mantenir ben encesa la fl ama de 
la llibertat que els catalans anhe-
len i volen deixar com a llegat a les 
futures generacions. L’acte, que 
per diversos mo  us ja havia estat 
suspès en dues ocasions, va co-
mençar a mitja tarda amb un se-
guit d’ac  vitats fi ns el comença-

Estelada d’espelmes a la plaça de la Vila de Sant Celoni Foto: JPP

La Plataforma per l’Estat propi de 
Sant Celoni es presenta en públic

SANT CELONI.- Òmnium Cultural i l’Assemblea (ANC- AT Sant Celoni) 
han creat, amb el suport de par  ts i en  tats del municipi, la Plataforma 
per l’Estat propi de Sant Celoni. Aquesta Plataforma es proposa coordi-
nar i donar la màxima repercussió a les accions que els diferents actors 
que treballen a nivell local a favor de l’alliberament nacional i la creació 
d’un Estat propi. S’ha obert un compte al Facebook, que serà el principal 
canal de comunicació. 

En la darrera reunió, a la que hi eren convocades totes les en  tats i 
par  ts que treballen d’una manera directa pel dret a decidir, va coordi-
nar l’organització d’autocars per al concert del Camp Nou del 29 de juny, 
com una primera acció.

La presentació pública de la Plataforma per l’Estat propi va tenir lloc 
divendres en el decurs de l’encesa, el 14 de juny a la plaça de la vila.
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“L’increment de l’IVA provoca un efecte més psicològic que econòmic”

pal mitjà per afegir valor al client, 
el que fa crucial aconseguir el seu 
compromís. Per això, diuen, “cal 
aplicar un bon lideratge, treballar 
la mo  vació intrínseca, el treball 
en equip, donar major trans-
parència a la informació en el 
punt de venda i major i millor re-
coneixement, posant en valor els 
aspectes posi  us que s’aporten”.

ACONSEGUIR MILLORS
 RESULTATS
Un altre aspecte que es con-

sidera important és la u  lització 
dels indicadors, impuls del punt 
de venda per aconseguir millors 
resultats, i inver  r en el Costu-
mer Experience, creant espais 
concrets perquè el client visqui 
experiències i l’empresa apliqui 
un major compromís social i amb 
l’entorn. Es constata que aquest 
aspecte està ajudant a la venda.

Els par  cipants a aquest Think 
Tank Retail Management valoren 
de manera posi  va l’experiència 
i per més endavant han concretat 
noves actuacions en aquest sen-
 t. Una nova trobada per debatre 

sobre com millorar el compromís 
de les persones de l’organització 
i la generació d’un networking i 
coworking permanents entre els 
par  cipants d’aquest primer labo-
ratori d’idees. / R

BAIX MONTSENY.- El 1r Think 
Tank Retail Management (labora-
tori d’idees), organitzat per Qua-
litat Serveis Empresarials, S.L. i 
moderat pel soci director de la ma-
teixa, Joaquim Deulofeu ha reunit 
diversos empresaris de diferents 
sectors per debatre i analitzar de 
manera relaxada sobre alguns as-
pectes relacionats amb el retail. 
Van par  cipar en aquesta prime-
ra experiència al Baix Montseny, 
celebrada a l’Hotel Sant Bernat, 
Xavier Vidal, de Grup Vidal; Ama-
deu Barbany, de Barbany; Germán 
Cid, de Gerplex-Casa Viva; Antoni 
Guàrdia, de DCM Argentona-Biba-
Slang; Jordi Mas, de Mas Gour-
mets-Crearmas; Joan Tolrà, de Pell 
Tolrà; Ramon Roset, de Covalco/
Coaliment Compra saludable; Jor-
di Franquesa, de Coopera  va Pla-
na de Vic; i Agus   Tena, de Forns 
de pa Silema BCN.  Empreses que 
entre totes elles reuneixen més 
de 700 bo  gues pròpies, facturen 
300 milions d’euros i donen tre-
ball a 1.490 persones.

La jornada va començar amb 
una ponència a càrrec de Fran Ar-
teaga “Els principals KPI estratè-
gics del Retail i la seva implemen-
tació”, destacant que cal generar 
la màxima transparència en la in-
formació del que succeeix dins del 
punt de venda. El personal de

vendes ha de saber en tot mo-
ment l’evolució dels diversos as-
pectes que afecten a la venda com 
el  quet mig, clients referents, 
clients nous, rendibilitat, tràfi c, 
conversió o preu de venda mig, 
generant una major mo  vació i  
en conseqüència un augment de 
les vendes. 

L’INCREMENT DE L’IVA 
REDUEIX LA FACTURACIÓ
En el debat es varen analit-

zar aspectes conjunturals que 
afecten al Retail, destacant el fet 
que l’actual situació de reducció 
del consum interior, s’entreveu 
l’oportunitat d’exportar models 
de negoci propis, obrint punts de 
venda fora d’Espanya. En aquest

sen  t, hi va haver consens en què 
des de l’úl  m increment de l’IVA, 
s’ha reduït la facturació, tot i no 
haver repercu  t aquest augment 
en el Preu de venda al públic, 
constatant que existeix un efecte 
més psicològic que econòmic.

També hi va haver consens en 
què el nombre d’unitats venudes 
no ha  ngut decrement, però sí la 
facturació, el que constata que hi 
ha una pressió important del con-
sumidor cap al preu i pel que fa a 
l’accés al crèdit, consideren que 
s’aprecia una millora, encara que 
el  pus d’interès és massa alt.
Les solucions i actuacions a les 
que es considera que s’ha de do-
nar prioritat és a les persones de 
l’organització ja que són el princi

Par  cipants al 1r Think Tank Retail Management. FOTO: QSE

Deu empresaris del sector Retail es reuneixen a Sant Bernat per debatre sobre alguns aspectes relacionats amb el sector

El crònut, la pasta de moda

pas  sser francès del Soho que ha 
revolucionat Manha  an amb els 
crònuts. L’endemà mateix, a Can 
Lleonart van fer la primera prova 
amb la pasta de croissant fregida 
i en forma de dònut. “Va agradar 
i des de llavors no hem parat”, ha 
dit a Baixmontseny.info Guillem 
Lleonart.

La repercussió ha estat tant 
gran que ja estan estudiant la ma-
nera d’aterrar a Barcelona amb la 
marca Crònuts BCN. també els han 
demanat si en podien servir a cafe-
teries i restaurants. “Toco de peus 
a terra, perquè se que això pot ser 
una moda que va i ve, però es  c 
content perquè d’alguna manera 
ens hem situat al mapa”. Els cròn-
uts que es poden trobar a Can lleo-
nart al preu de 3 euros (3,70 dòlars 
als EEUU) són de tres  pus: sols o 
farcits de xocolata i de crema. /JP

SANT CELONI.- Poc es podia es-
perar el pas  sser de Sant Celoni, 
Guillem Lleonart, la repercussió 
medià  ca que està tenint el seu 
crònut, la pasta de moda mig dò-
nut i mig croissant. “es  c desbor-
dat”, explicat el jove pas  sser ce-
loní, descendent d’una generació 
de pas  ssers de llarga tradició al 
poble. De fet, el crònut no és res 
més que donar una forma rodo-
na al xuixo de croissant seguint la 
recepta que tota la vida havia fet 
servir el seu avi, Ma  as Lleonart. 
I l’èxit ha estat rotund i ara s’ha 
desfermat després de l’impacte 
que ha  ngut a la premsa.

L’origen de tot plegat comença 
un mes enrera quan un amic de la 
família que viu a Nova York els va 
fer arribar un enllaç d’un mitjà de 
comunicació americà. S’explicava 
la història de Dominique Ansel, el Guillem Lleonart. FOTO: JPP

El pas  sser de Sant Celoni l’elabora des de fa un mes i mig seguint una an  ga recepta del seu avi per fer el xuixo de croissant
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PREU ESPECIAL PELS VEÏNS
DE SANT CELONI
Hi haurà dos tipus 

d’abonament, un d’acampada 
més entrada als dos dies de con-
certs, en el que també hi entra 
l’esmorzar, dret a dutxa i una 
samarreta de regal, al preu de 
25 euros. I un segon abonament 
de només entrada als concerts 
que valdrà 20 euros. També es 
posaran a disposició de la gent 
de Sant Celoni 100 entrades de 
només entrada als concerts dels 
dos dies, al preu especial de 10 
euros que es podran adquirir a 
La Clau.

L’organització ARRAN amb 
l’acompanyament de l’Ajuntament 
de Sant Celoni, ha treballat 
aquestes darreres setmanes en 
la tramitació de la documenta-
ció necessària per donar compli-
ment a la norma  va vigent (pla 
d’autoprotecció de la zona de 
concerts i acampada, memòria de 
concerts tramesa a la Generalitat, 
pla de mobilitat i senyalització). 
Així mateix, el passat 6 de juny 
es va cons  tuir una comissió de 
seguiment d’aspectes de preven-
ció i seguretat en la qual forma 
part representants municipals, 
l’organització, Creu Roja, Mossos 
d’esquadra, seguretat privada, en-
tre d’altres. /JP

ARRAN porta a Sant Celoni Teresa Forcades i David Fernàndez pel Rebrot13

SANT CELONI.- L’Organització 
de jovent independen  sta i re-
volucionari dels Països Catalans , 
ARRAN, ha presentat aquest mig-
dia a Sant Celoni el cartell defi nitu 
de la dotzena edició del Rebrot 
que  ndrà lloc, per primera vega-
da, a la capital del Baix Montseny 
els dies 4, 5, 6 i 7 de juliol. Els or-
ganitzadors han decidit canviar 
l’emplaçament de l’aplec perquè 
han considerat que Sant Celoni és 
un municipi privilegiat a la llera de 
la Tordera i als peus del Montseny, 
a més d’estar ben comunicat, a 
prop de la natura i amb una àm-
plia i llarga tradició associa  va i 
l’arrelament de l’esquerra inde-
penden  sta.

CARTELL MUSICAL
El cartell musical començarà 

el dijous 4 de juliol a la nit amb 
l’actuació de tres grups a la Rec-
toria Vella; Nini, Zenit i Raska. El 
cartell el completen el divendres 
5 de juliol les quatre bandes fi -
nalistes del concurs de joves dels 
Països Catalans Esclat que actua-
ran al camp de futbol de Can Sans 
per decidir el guanyador d’aquest 
any 2013 (Xarxa, Ac  tud, Retret i 
Odi Proletari). la nit del divendres 
la completeran Ebri Knigth, El Veï-
nat, Orxata i Arrap. La tercera nit 
musical serà el dissabte 6 de juliol

amb un cartell de luxe Obrint Pas, 
Kop, At Versaris, Eixut i La Carrau. 

TERESA FORCADES I DAVID 
FERNÀNDEZ AL REBROT
El Rebrot, però, tal com expli-

quen des d’ARRAN és molt més 
que un fes  val musical. Durant 
els quatre dies que dura l’aplec 
també s’hi oferiran xerrades, ta-
llers, exposicions, actes polí  cs, 
taules rodones i tota mena d’actes 
en diferents espais del munici-
pi. En aquest sen  t la xerrada de 
divendres a l’Ateneu s’espera es

pecialment concorreguda amb 
la presència de la monja Teresa 
Forcades , impulsora juntament 
amb Arcadi Oliveras del Procés 
Cons  tuent i el del diputat al 
Parlament de Catalunya per la 
CUP, David Fernández. Amb ells 
dos Isabel Vallet, Josep Gargante, 
Maria Corrales i Rosa Canyadell. 
Un cartell que consolida una mica 
més aquest aplec de joves inde-
penden  stes com un espai de 
trobada on la lluita i l’intercanvi 
d’idees i experiències hi té un pa-
per protagonista.

Els joves independen  stes dels Països Catalans proposen un cartell musical amb Obrint Pas, Kop, At Versaris, 
Eixut i La Carrau, entre d’altres grups

Presentació del Rebrot13 a la plaça Comte del Montseny. FOTO: JPP
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Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

que eren perquè la seva presèn-
cia els donava vida, es més que 
el que qualsevol ser que es  ma 
podria suportar.

La mort no és només sen  r 
que el ser es  mat ja no hi és, 
sinó una gran prova d’amor del 
que hi havia i con  nua havent-
hi, la buidor sen  da fa que tot 
s’amplifi qui, valorem el gran 
amor que sen  m i el millor camí 
de l’aprenentatge és honrar la 
seva existència.

El dol és extremadament in-
comparable. No n’hi ha dos 
d’iguals, és impossible i es com-
prova quan dues persones pro-
peres comparteixen la mateixa 
pèrdua, aquesta diferència a ve-
gades pot provocar més soledat.

Quan el dol segueix el seu pro-
cés, tard o d’hora sabem que  el  
gran tresor no és tenir, és sen  r 
que la pèrdua  sica es transfor-
ma en un amor dins nostre que 
ens fa més grans de cor. Sense 
amor no hi hauria esperança, 
sense esperança ens envaeix la 
desesperació.

És un viatge a la introspecció, 
perquè el que hi ha fora ja no 
ens val i d’alguna manera sabem 
que només podrem trobar el 
nostre ser es  mat dins nostre. 
En la profunditat del nostre sen-
 r, anem comprovant que segon 

a segon que no ha marxat. Està 
dins nostre i des d’allà tot està 
bé.

L´AMOR és la vibració més ele-
vada, transmutadora, abraça’l i 
és el que irradiaràs.

GRÀCIES

Acaronant el dol

La mort d’un ésser es  mat 
és un dels reptes més 
grans que el ser humà ha 

d’enfrontar-se al llarg de la seva 
vida. Cada persona viu la seva 
pròpia etapa de  la mort amb un 
temps i un ritme individuals dife-
rents, una acceptació del dol de 
manera diferent.

 Com diu l’escriptora Doctora-
da en Meta  sica per University 
of Metaphysics de Los Angeles   
Angi Carmelo en el seu llibre  El 
bon dol, amor i resiliència, ens 
dóna a conèixer i reconèixer les 
diferents etapes del procés, par-
 nt del shock, el dolor insupor-

table, el dolor portable, dolor 
acceptat, la recuperació i  els 
sen  ments junts o separats que 
en algun moment abordaran a 
la persona afectada, sen  ments 
de tristesa, penediment, culpa, 
agressivitat o ràbia.

Coincideixin o no davant d’un 
moment tant crucial hem de 
ser conscients que afl oren mol-
 ssimes emocions, sen  ments, 

records, vivències que estaven 
probablement ocults i surten a 
la llum. És important dedicar-li 
acceptació A la mort del ser es-
 mat, els temps i l’atenció que 

requereix.
 L´autora Anji Carmelo dife-

rencia entre el dol pel que els 
familiars es ves  en de negre en 
el moment de la defunció i per-
durava fi ns la pròpia mort i el dol 
que ens por   a la pròpia allibera-
ció del dolor, una alliberació que 
deixi pas a una nova vida.

L’estat de shock és una protec-
ció, per allunyar-nos de la realitat 
que ens toca viure, sense aquest 
distanciament, que és una forma 
de supervivència probablement 
no podríem suportar-ho.

La terrible comprovació de no 
poder tenir mai més a la persona 
omplint els espais que eren el

i organitzacions que durant el 
darrer any s’han implicat espe-
cialment en la donació de sang. 
A l’acte, hi van participar Carles 
Puigdemont, alcalde de Girona; 
Eudald Casadesús, delegat del 
govern a Girona; Marc Ibars, 
president de la Federació Cata-
lana de Donants de Sang; Enric 
Argelagués, director gerent del 
Banc de Sang i Teixits; i Josep 
Quitet, vicepresident de Creu 
Roja Catalunya. Tots van coinci-
dir a destacar el paper i l’esforç 
del voluntariat.

SANT CELONI.- El celoní Josep 
Bertran Bayes va rebre un reco-
neixement el passat 14 de juny 
en el marc del Dia Mundial del 
donant de sang celebrat al Palau 
de Congressos de Girona en el 
qual es van homenatjar en  tats i 
persones d’arreu de Catalunya. En 
total, es van homenatjar 23 per-
sones, quatre ins  tucions, quatre 
empreses i dues escoles de tot 
Catalunya. La celebració, que va 
conduir l’escriptora Maria Mercè 
Roca, va voler fer un sen  t i emo-
 u reconeixement a les persones

El celoní Josep Bertran, homenatjat el 
Dia Mundial del Donant de Sang

Encarnación García, 100 anys entre El 
Salar, Sant Celoni i Gualba de Baix

Josep Bertran en el moment de rebre el reconeixement en el marc del 
Dia Mundial del donant de sang

ma, explica la família, és que té 
problemes amb la vista i ara no 
pot fer les manualitats amb roba 
que sempre ha fet.

Laia Bonet, del Departament de 
Benestar Social de la Generalitat 
de Catalunya, li ha lliurat la me-
dalla  centenària com a reconeixe-
ment dels valors, l’experiència, els 
aprenentatges i els coneixements 
“que heu acumulat i transmès du-

rant la vostra vida al llarg de 
centanys”. També es reconeix 
les aportacions a la història que 
escriuen les persones en la seva 
existència i lluita quo  diana. La 
festa gran es va celebrar el darrer 
cap de setmana amb tota la fa-
mília i l’assistència de l’alcalde de 
Sant Celoni, Joan Castaño, i la re-
gidora de Benestar Social, Magalí 
Miracle.

GUALBA DE BAIX.- La veïna de 
Gualba de Baix, Encarnación Gar-
cía Cervera, ha complert 100 anys 
el 23 de juny de 2013. Per aquest 
mo  u, la família li va preparar una 
festa amb la presència de diver-
sos familiars el mateix dia del seu 
aniversari. Tot i ser una dona cen-
tenària, Encarnación García hi ha 
arribat en un bon estat de salut i 
fent gimnàs  ca cada dia. La llàs  -

Encarnación García, mare de 
quatre fi lls; tres noies i un noi, té 
12 néts i 15 besnéts. Va néixer a 
El Salar, a la província de Granada, 
el 25 de juny de 1913 i ara ja fa 
cinquanta-vuit anys que és a Cata-
lunya, la major part dels quals els 
ha viscut al barri de Les Borrelles, 
a Sant Celoni. A Gualba de Baix, 
on resideix actualment, s’hi va 
traslladar quan tenia 89 anys.

Encarnación García, envoltada d’alguns dels seus familiars. FOTO: JPP
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Benvolguts Amics
A par  r del mes de juny deixo d’exercir de metge a Sant Celoni. 

Per mo  us de proximitat amb el meu domicili, canvio de centre de 
salut, decisió que he hagut de prendre en pocs dies. Amb alguns de 
vosaltres m’he acomiadat personalment, però amb altres no. Vol-
dria, des d’aquestes línies, donar-vos les gràcies a tots per la vos-
tra confi ança. Dotze anys sent el vostre metge de família, fan que 
m’empor   una es  ma especial per vosaltres, els vostres familiars i 
per Sant Celoni. Gràcies de nou i a reveure.

Dr. San   Montal Codina

El doctor San   Montal Codina deixa 
l’Hospital de Sant Celoni

Publicitat  687 901 643

BAIX MONTSENY.- A l’Hospital 
de Sant Celoni s’ha posat en mar-
xa un  servei de Neuropediatria, 
dirigit pel doctor Ricard Coronado, 
pediatre especialitzar en Neurolo-
gia infan  l i Neurodesenvolupa-
ment. El servei, de caràcter privat, 
ofereix atenció mèdica a famílies 
amb nens afectats de malal  es i 
trastorns del sistema nerviós en 
sedevvolupament, o amb sospita 
de pa  r-ne.

La fi losofi a de treball és con-
jugar el tracte humà amb una 
pràc  ca basada en les evidències 
cien  fi ques, en la feina mul  disci-
plinària, amb professional de din-
tre i de fora l’hospital, i en suport 
a la neuro-discapacitat amb una 
perspec  va ecològica de l’infant i 
la seva família, explica Ricard Co-
ronado.

Les àrees d’interès especial 
que es treballen amb la Neuro-
pediatria són els Trastorns per 
Dèfi cit d’Atenció (TDA) i Trastorns 
de l’Espectre Au  sta (TEA). En 
el primer dels casos es reconeix 
que hi ha un abús de l’e  queta 
TDAH però des d’un punt de vis-
ta del neurodesenvolupament hi 
ha nens, no sempre hiperac  us, 
amb una afectació de la capacitat 
d’atenció que sense una correcta 
valoració i tractament pot ser la 
causa de fracàs escolar.

En el segon grup de trastorns 
es calcula que entre un i dos de 
cada 200 infants està afectat per 
un d’aquests trastorns que supo-
sa una discapacitat de la comuni-
cació, la relació social i la ideació 
adapta  va.

En aquest sen  t , davant de la 
sospita disagnòs  ca treballen en 
col·laboració amb COADI (Centre 
d’Orientació i assistència al Des-

Ricard Coronado. FOTO: JPP

envolupament Infan  l, Barcelo-
na), per realitzar les avaluacions 
d’acord amb estàndars internacio-
nals.

En els casos on es confi rmi la 
presència d’alguna forma de TEA 
s’ofereixen intervencions adreça-
des a la millora de la comunica-
ció i el comportament al mateix 
hospital, al domicili i als centres 
educa  us. També s’ofereix consell 
genè  c i tractament dels trastorns 
de la son i de la conducta asso-
ciats.

Retards del desenvolupament, 
discapacitat intel·lectual, cefalees 
i migranya, epilèpsia i trastorns 
paroxís  cs i seguiment neurològic 
d’adopcions, prematurs i malala-
 es rares són altres aspectes que 

es tracten en aquest serveide neu-
ropediatria.

Completen l’equip Gerard Ruíz, 
psicòleg clínic; Sílvia Vila, psicòlo-
ga de l’àrea de psicopedagogia; 
Berta Salvadó, neuropsicòloga 
COADI; Mario Montero, mestre i 
psicopedagog expert en TEA; i An-
drea Rodríguez, psicòloga especia-
litzada en TEA.

Es posa en marxa un nou servei de 
Neuropediatria a l’Hospital de Sant Celoni

La declaració d’independència del joves d’avui és molt variada té 
moltes defi nicions, la menys corrent, pot ser és la de: “Ens casem” 
L’altre dia en vaig sen  r una de molt a prop, que em va agradar, 

“Ja tenim pis”. Bé, només manca el compromís, però això ara va desprès 
del contracte del gas, del llum o del pis.  

 Les retallades són el plat del dia i ens té molt preocupats, però n’hi ha 
una que va començar fa molts anys, que serà pitjor que la dels bombers, 
perquè ja es veurà, no qui l’apagarà, sinó qui la pagarà, es tracta de la 
retallada de l’adolescència, que perden la innocència abans que el pel 
mugí. I quan arriba el dia de la independència, si el pis no és nou, només 
estrenen el torrapà.  

No han estat el joves els qui han inventat això esquivar el compromís 
i el pes de la responsabilitat, vàrem ser els grans que quan vàrem con-
querir la plena llibertat vàrem donar l’excedència a molts valors, i alguns 
d’ells fonamentals. 

 De la realitat que no hi ha amor sense dolor, es va passar a vendre 
des de la televisió, revistes i algunes escoles, l’amor només com a plaer, 
envoltat de música i color i sense pudor. La llibertat era maquillada, el 
casat podia fer vida de solter. El pare responsable, passar a ser col·lega 
o amic. La paraula i el compromís, la honradesa del polí  c, la fi delitat al 
marit o l’esposa, no fi car el dits a la caixa, era una càrrega massa grossa, 
per qui arribava al poder, perquè tenia la caixa a prop o una veïna com 
un tren. Els dits cada vegada arribaven més lluny i els matrimonis ni a la 
cantonada. 

 La doctrina del que proposa “Fer als altres tot allò que voleu que ells 
us facin” i “Entrar per la porta estreta.” va començar a ser més mal vista, 
que la factura del lampista. I de la democràcia, que és el dret a decidir, 
per desgràcia va decidir seguir als que cridaven més, i amb les millors 
paraules i les pitjors intencions ens van fer entrar per “la porta ampla i 
el camí espaiós” que ens ha portat a la societat dels espavilats, dels im-
putats, dels indignats i on la feina menys precària,  és la de la funerària.

 Ara toca esperar que les crisis ens ajudin a descobrir que el compro-
mís, assumit davant d’Aquell que pot i vol ajudar ha complir-lo, és el camí 
de la felicitat. i mentrestant anem caminant és el goig de viure, que es 
pot fer servir cada dia, com el torrapà. Bones vacances.

“ja tenim pis!, només manca 
el compromís” ( 51)

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t
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Brown, Salgado i Lombardo pugen 
al podi de Pineda de Mar

PINEDA DE MAR.- Excel·lent re-
sultat de les atletes femenines del 
CA Sant Celoni a la XI cursa de 10 
Km celebrada a la població marí  -
ma de Pineda de Mar. Per una ban-
da Louise Brown va aconseguir una 
nova victòria en la categoria VF35 
amb un temps de 38:25 i en ter-
cera posició va entrar la palauen-
ca Paula Salgado amb un temps 
de 40:57, entremig de les dues  

Esther Montoso, de Sabadell amb 
un temps de 40:10.

Una altra atleta que també va 
pujar al podi va ser Paqui Lombar-
do com a tercera veterana (V45F) 
amb un temps de 47:09 per darre-
ra de Montse Terrades 43:20 (Fon-
distes de Blanes) i Beatriz Domín-
guez 46:16 (Lluïsos de Mataró). A 
Pineda de Mar van par  cipar-hi 
setze atletes del CA Sant Celoni.

LLIÇÀ D’AMUNT.- El ciclista de 
Sant Celoni, Guillem Danés, s’ha 
proclamat subcampió de Cata-
lunya de BTT en categoria júnior 
a Lliçà d’Amunt. En un circuit de 
5 quilòmetres, van haver de fer 
quatre voltes per completar els 
20 quilòmetres de què constava la 
cursa, organitzada pel Club Amunt 
Club Ciclista.

El celoní de l’equip Sco   Team 
XC va fer el recorregut en un 
temps d’1h33’05” a 1’55” del 
primer classifi cat, Daniel Beren-
guer de l’equip OKI-Orbea i 1’47” 
per davant de Xavier Bonells de 
l’equip Tomàs Belles - Cannonada-
let, que va entrar en tercera posi-
ció i va completar el podi de Lliçà 
d’Amunt.

El celoní Guillem Danés sotscampió 
de Catalunya júnior de BTT

10 porters de futbol celonins par  cipen al 
torneig “La batalla dels porters”

SANT CELONI.- Deu porters de diferents categories de la Penya Barce-
lonista Sant Celoni han par  cipat al torneig “la batalla dels porters” que 
organitza Soloporteros a la Ciudad Depor  va de Valdebebas (Madrid). Es 
tracta d’un joc en el qual dos porters s’enfronten en un camp de dimen-
sions reduïdes amb dues porteries i l’objec  u és marcar el major nombre 
de gols a la porteria contrària i encaixar-ne els mínim possible. Es pot 
u  litzar qualsevol part del cos per marcar el gol o defensar la porteria. 

SANT CELONI.- Aquesta imatge pertany al lliurament de dues plaques 
commemora  ves del centenari del CE Sant Celoni als dos patrocinadors 
més importants que té el club: l’Ajuntament de Sant Celoni i l’empresa 
Renolit, SA en els decurs dels actes de cloenda portats a terme els dies 
15 i 16 de juny. Durant aquests dos dies hi va haver par  ts de futbol 
d’equips masculins i femenins de diferents categories, un par  t solidari 
d’alevins - Afadis i el II Memorial Pim Arenas i Froi González.

Actes commemora  us del centenari 
del Club Espor  u Sant Celoni
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Bernat - Sant Marçal, La Fonda del
Montseny i el Racó de ca l’Eli, for-
men part de l’asssociació, mentre 
que el cinquè, Mar i Terra, ha estat 
convidat. També hi par  cipen les 
pas  sseries Vila, Lleonart, Vallfl o-
rida xocolaters i Fornés i el Celler 
Serrat de Montsoriu.

En la presentació d’aquesta se-
tena edició tant els restauradors 
com els pas  ssers i el vinataire 
han explicat les caracterís  ques 
del seu plat, postre o vi que oferi-
ran el dia dels tastets.

BAIX MONTSENY.- Els or-
ganitzadors de Tastets d’Es  u 
-l’Associació d’Empresaris Turís-
 cs del Montseny i l’Ajuntament 

de Sant Celoni- han presentat els 
plats i postres que oferiran els 11 
restaurants, pas  sseries i celler 
par  cipants a la 7a Mostra de cui-
na del Baix Montseny. La Mostra 
de cuina del Baix Montseny arriba 
enguany a la setena edició. Serà 
divendres 28 de juny a la plaça de 
la Vila de Sant Celoni. El preu del 
 quet serà de 15 euros i inclou 

tres plats, unes postres, beguda i 
cafè. 

Els empresaris turís  cs presenten la VII Mostra de Cuina del Baix Montseny
L’acte de degustació s’ha fet aquesta tarda a Sant Celoni i es podrà escollir entre dotze plats, quatre postres i tres vins

Lluís Rojas, president de 
l’Associació d’Empresaris Turís  cs 
del Baix Montseny ha explicat que 
malgrat els moments encara di  -
cils estan molt animats per orga-
nitzar un any més aquests Tastets 
d’es  u i que espera “que vagi tant 
bé com l’edició de l’any passat” i 
va agrair la implicació i l’esforç 
de tots els par  cipants, que han 
fet possible consolidar els Tastets 
d’es  u com un aparador que mos-
tra la qualitat i la crea  vitat de la 
gastronomia del Baix Montseny 

Jaume Tardy, regidor de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament 

de Sant Celoni,  va destacar “la 
importància de la cuina en la 
promoció turís  ca del nostre te-
rritori com un patrimoni cultural 
de gran valor que cal preservar i 
potenciar. Esdeveniments com 
els Tastets d’es  u contribuei-
xen a posar en valor la feina que 
des del col·lec  u de restauració i 
hostaleria s’està fent per posicio-
nar la cuina del Baix Montseny 
com un referent de qualitat”. 
Quatre dels cinc restaurants par-
 cipants; Els Avets, Hotel Sant




