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Una placa torna a recordar les víc  mes 
de la Guerra Civil a Sant Celoni

es van inaugurar el 8 de novembre 
en un acte a la Sala Bernat Martorell 
amb la presentació a càrrec de Fina 
Ferrando, historiadora i membre 
del Grup de Recerca de la Memòria 
Històrica de sant Celoni i les con-
ferències sobre l’exili català, Resis-
tència i deportació a càrrec de Rosa 
Toran, historiadora i membre de 
l’Amical Mauthausen i altres camps 
i la poesia catalana de l’exili i Mercè 
Rodoreda: dos estudis, a càrrec de 
Jordi Julià, professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. També 
es va inaugurar l’exposició La Re  -
rada. Exili, febrer 1939, sobre el pas 
dels exiliats per Prats de Molló, amb 
la presència de Remei Picart, presi-
denta d’Òmnium Cultural.

Els actes han  ngut con  nuïtat 
amb la presentació de la revista 
Sàpiens a la Biblioteca l’Escorxador 
i les conferències sobre el Museu 
Memorial de l’Exili, a càrrec de Jordi 
Font i Celonins a l’exili, a càrrec de 
l’historiador Josep Maria Abril.

Aquestes jornades amb caràcter 
temà  c es faran durant uns anys el 
mes de novembre al voltant de la 
Festa Major de Sant Mar  .

SANT CELONI.- El monòlit que hi 
ha a l’entrada del cemen  ri de Sant 
Celoni que fa presents les víc  mes 
de la Guerra Civil, ja torna a lluir una 
placa de record, trenta-dos anys 
després de la destrossa vandàlica. 
Tal com es va aprovar  per unanimi-
tat en el ple del passat 26 de setem-
bre d’aquest any per tots els grups 
polí  cs i consta el text “En record 
de totes les persones de Sant Celoni 
que van morir o pa  r a causa de la 
Guerra Civil”. En l’acte inaugural un 
representat de cada grup municipal  
i qui ho va desitjar va deixar-hi una 
rosa.

El monòlit va ser col·locat l’1 de 
novembre de 1980, per Tots Sants, 
en record de tots els morts de la 
Guerra Civil, tal com havia decidit 
el ple municipal del primer Ajunta-
ment democrà  c, amb Teresa Ros-
sell d’alcaldessa, i no solament els 
del bàndol franquista. El monòlit, 
havia de subs  tuir el monument 
franquista de la plaça Comte del 
Montseny. La placa, però, la van 
destrossar vandàlicament el gener 
de 1981, uns desconeguts.

El monument als caiguts, inau-

gurat el dia 8 de setembre de 
1943, en els primers anys de la 
postguerra, es va enderrocar, 
fi nalment, el divendres 19 de 
desembre de 1980. Ja s’havia in-
tentat el dia abans, però un grup 
d’ultradretans del poble i de fora 
s’hi va oposar. Arran de la demo-
lició del monument es van pro-
duir una sèrie d’actes vandàlics 
i la concentració, el 17 de gener 
de 1981, d’un nombrós grup 
d’extrema dreta, amb molta gent 

uniformada, que va in  midar els 
vilatans i va provocar danys mate-
rials. En el Ple Extraordinari del 28 
de gener es van condemnar aquests 
actes violents i es va demanar al go-
vernador civil una inves  gació ex-
haus  va.

RECUPERACIÓ DE 
LA MEMÒRIA HISTÒRICA
Aquest acte s’ha emmarcat dintre 

de les Primeres Jornades de la Me-
mòria Històrica de Sant celoni que

Presentació de les Primeres Jornades de la Memòria Històrica de 
Sant Celoni. FOTO: JPP
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Designada una instructora per inves  gar si hi hi ha 
policies locals que consumeixen alcohol en hores de servei

SANT CELONI.- La Diputació de 
Barcelona ja ha respost a la pe  ció 
de l’Ajuntament de Sant Celoni i ha 
designat una instructora per con-
 nuar amb el cas obert a la Policia 

local davant la denúncia de dos 
agents acusant alguns companys 
de consumir alcohol en hores de 
servei. Les diligències realitzades 
pel secretari de la corporació en el 
marc de  l’expedient d’informació 
reservada obert fa unes setmanes 
ha conclòs que correspon trami-
tar un expedient disciplinari per 
tal de cercar l’aclariment dels fets 
sempre par  nt del principi de la 
presumpció d’innocència.

Aquest expedient el pot tra-
mitar un funcionari municipal o 
d’altra administració local. Per 
cercar una més gran objec  vitat 
en aquest assumpte, a suggeri-
ment del propi secretari, l’alcalde 
ha demanat a la Diputació de Bar-
celona que designi una persona 
instructora de l’expedient, la qual 
durà a terme totes les inves  ga-
cions que  ngui per convenient, 
i comptarà amb el suport dels 
tècnics municipals. “Esperem que 
aquest procés sigui el més ràpid i 

àgil possible i que  nguem re-
sutats al més aviat possible”, 
s’apunta des de l’Ajuntament de 
Sant Celoni.

UN NOU MODEL DE LA POLICIA
D’altra banda, el 19 de novem-

bre s’havia de reunir la comissió 
de seguiment formada per repre-
sentants de tots els grups munici-
pals, tal i com es va acordar la se-
tmana passada. Segons l’alcalde, 
Joan Castaño, “la comissió també 
ha de servir per començar a treba-
llar sobre el model de policia que 
es vol implantar a Sant Celoni”,

seguint els paràmetres que 
s’indiquen a l’auditoria que es va 
elaborar l’any 2009 per encàrrec 
de l’aleshores govern municipal 
de Convergència i Unió.

En aquest sen  t s’assegura que 
“volem reformar el model de po-
licia local conjuntament amb la 
resta de grups municipals i, per 
fer-ho, recuperem l’auditoria de 
l’any gunes de les 2009 en què ja 
s’assenyalaven defi ciències que 
estem vivint actualment. Ente-
nem que no podem passar per 
sobre d’aquest tema”. 

L’alcalde reconeix que hi ha

una sèrie de defi ciències, que 
en gran part ja es recollien en 
el Pla de qualitat i millora de la 
Policia local redactat el 2009, i 
tenen “la voluntat de treballar-
hi per a solventar-les”. Per això, 
aquest document haurà de ser 
el full de ruta en aquest tema 
i encarar-lo perquè es tracta 
d’un tema cabdal, d’interès ge-
neral, i en què tots els par  ts hi 
han de col·laborar. Per això ma-
teix, Joan Castaño diu que ac-
cepta l’oferiment fet pel cap de 
l’oposició, Francesc Deulofeu.

INSPECTOR EN CAP
Entre altres mesures s’ha deci-

dit incorporar un inspector en cap 
extern que pugui liderar la refor-
ma del servei i el conjunt de mi-
llores que s’han anat implemen-
tant durant els darrers mesos, 
amb la implantació de la Policia 
de proximitat, i que s’espera ac-
celerar amb aquest nou recurs de 
coordinació i direcció. / R

L’ha nomenada la Dipu-
tació de Barcelona i la 
seva tasca serà seguir 
amb  l’expedient obert 
arran de la denúncia feta 
per dos agents del cos

Comissaria de la policia local de Sant Celoni. FOTO: JPP
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Jordi Planas (actor) 
“És tanta la passió que  nc per la professió que mai he  rat la tovallola ”

Podríem dir que estem davant d´un xef excel·lent però ens estaríem enganyant, ja que només és a la fi cció, 
perquè ell confessa que l’única cuina que visita és la de  “La Riera” sèrie de gran èxit a TV3 en la que inter-
preta a Sergi Guitart, fi ll pe  t de la Mercè Riera.                   

Glòria Montasell.- Benvingut al 
Viure des de l’essència Jordi.

Glòria, com estàs?
Jordi Planas.- Avui però t’he en-

grescat a fer uns espague  s….
GM.- Sí, avui m’has enganxat 

Glòria.
JP- Barcelona- Madrid, Madrid 

–Barcelona 
GM- Qui li havia de dir a aquell 

noiet de Sant Hilari, que acabaria 
simpa  tzant tant amb aquest tra-
jecte?

JP- De fet és la meva segona 
casa, el meravellós tren que em 
porta cap a Madrid i cap a Barce-
lona, perquè és on aquests úl  ms 
quatre anys hi he passat més esto-
nes pràc  cament, però ja de pe  t 
desitjava el que es  c vivint.

GM- Sinó recordo malament, 
als quatre anys…

JP- Als quatre anys els pares em 
varen portar a veure una obra de 
teatre i allà vaig quedar eclipsat 
pel que volia fer de gran.

GM- I una frase que em va 
agradar molt que t’havia dit el 
teu pare, pit...

JP- Pit i collons. A casa quan vaig 
proposar ser actor ja de més gran, 
el pare va dir, be aquí no som ar-
 stes, no ens dediquem a res del 

món de l’espectacle, per tant si ho 
vols fer nosaltres t´ajudarem aní-
micament, però sobretot no  n-
guis mandra, és una obsessió del 
meu pare, no  nguis mandra, pit i 
collons i endavant.

GM- Va ser agafar la directa, 
sor  r de Sant Hilari i no parar.

JP- Bé, hi ha hagut moments 
de tot en aquesta professió, com 
a moltes d’altres, però en aquesta 
hi ha moments de grans alegries, 
decepcions, soledat i desitjant , 
mirant  l’infi nit esperant que tot el 
que estàs fent valgui la pena.

GM- Hi ha alguna cosa de di-
ferent del Jordi actor que va co-
mençar al 2002 als 40 Principals 
amb el Jordi Planas, el Sergi de la 
Riera?

JP- Hi ha una cosa que és 
l’experiència, evidentment cada 
cosa que fas suma o procures que 
sumi i aprens de les coses bones, 
aprens de les coses dolentes que 
també n’hi ha lògicament, però 
per mi és molt important que es 
conservi intacte la il·lusió.

GM- Hi ha hagut algun moment 
que aquesta il·lusió s’hagi esvaït?

JP- Mai, és tanta la passió que 
 nc per aquesta professió, que no 

hi ha hagut cap moment de  rar 
la tovallola, sí que hi ha hagut mo-
ments, que tens una muralla de 
ferro just davant que dius, no puc, 
no puc però desprès es tradueix 
amb sí puc. 

GM- A més em consta i ho he 
viscut al teu costat que a part de 
la il·lusió, sents un gran respecte 
per aquesta professió, per tota 
la gent que estem al teu voltant, 
que t’admiren, estàs sempre, 
sempre, al peu del canó que es 
diu.

JP- És que crec que hi ha d’haver 
respecte i no només a aquesta 
professió sinó que a totes, però 
en aquest món hi ha d’haver un 
respecte gran, una professió on 
pràc  cament tot s’ha de fer en 
equip, no es pot fer sol, sinó es fa 
en equip no es fa, directament.

GM- Tots som un.
JP.- Sí, sí lògicament, però em 

refereixo en el món de la tele-
visió hi ha d’haver-hi un punt de 
confi ança pràc  cament cega, tu 
no pots assumir que pots actuar, 
pots controlar els plans, el so, pots 
controlar-ho tot, cadascú ha de fer 
la seva feina tant bé com pugui, 

crear un equip i conver  r aquest 
equip en una sola persona, que és 
un únic producte diem-ho així que 
és el que surt per televisió o el que 
surt per la ràdio o a les pantalles 
de cinema.

GM- Què t’aporta aquesta pro-
fessió Jordi?

JP- Crec que m’aporta el que 
tots busquem en aquesta vida al 
cap i a la fi , que és la felicitat.

GM- Et sents una persona feliç?
JP- Si, ho sóc, tot i que també 

t’haig de dir que els moments que 
vivim, parlo de temes econòmics 
i socials, mirar les no  cies, escol-
tar la ràdio en un no  ciari o llegir 
el diari, la veritat és que en cinc 
minuts poden agafar-te la il·lusió 
i dir mare meva, mare meva, com 
acabarà tot això.

GM- És ser conscient de les no-
 cies, tancar la televisió ràpid i 

distreu-re’ns amb La Riera...
JP- Exacte, però hi ha molta 

gent que diu jo no miro les no  -
cies perquè jo no vull veure que 
passa, en el meu cas no es així, jo 
vull veure les no  cies, jo vull veu-
re que passa, vull saber que passa.

GM- Em consta que ets una per-
sona que està molt, molt al dia a 
molts nivells, polí  c, econòmic...

JP- M´agrada, principalment el 
tema econòmic que ha estat una 
vocació que he redescobert, la te-
nia de molt pe  t i ara de gran hi 
he tornat, també t´haig de dir que 
es  c envoltat constantment de 
gent, tant de familiars, com grans 
amics que són economistes, per 
tant tracten el tema de l’economia 
de molt a prop, és un dels temes 
que he redescobert com a passió; 
m’apassiona l’economia, la ma-
croeconomia, quan no estudio puc 
mirar hores i hores tertúlies econò-
miques.

GM- Jordi, la veritat és que 
tens un recorregut llarg: 40 prin-
cipals Catalunya, 40 principals 
Espanya, doblatge, Flaix Back, 
Catalunya Ràdio, Romeo i Julieta, 
Terra Baixa, L´Hostal de la Glòria, 
El Cor de la Ciutat, Serrallonga, 
Hospital Central, Aïda, Gran Ho-
tel… I m’aturo perquè encara hi 
ha una llista més llarga Jordi.

JP- Bé, es tracta d’anar fent pas-
sets, de caminar per córrer, pri-
mer s’ha d’aprendre a caminar i 
anar fent, sense pressa però sense 
pausa.

GM- Tens la sensació que co-
rres de vegades?

JP- Úl  mament no  nc la sen-
sació que corro, sinó que vaig 
amb esprint, perquè la meva vida 
actualment és un esprint, vaig co-
rrent a tot arreu, però  el que sí 
que intento és que un cop a lloc, 
agafar-m’ho amb calma i fer-ho 
tant bé com pugui en la situació 
que sigui, als enregistraments, 
reunions…

GM- Podríem dir que intentes 
estar en el “Ara” quan estàs en el 
lloc?

JP- Exacte, crec que és impor-
tant, sinó no estàs ni en un pre-
sent, ni en un passat, ni en un fu-
tur, ets atemporal.

GM- Alguna tècnica, algun  -
pus de teràpia que t’ajudi?

JP- A mi em varen aconsellar 
fa molts anys que respirés i vaig 
pensar, quina tonteria si ho faig 
cada dia, doncs no ho és , fer 
cinc o sis respiracions profundes, 
tranquil·les, és a dir, calma, cal-
ma... tot es farà però amb calma.

GM- Tant senzill com això i tant 
di  cil de vegades.

JP- I tant di  cil! no es tracta no-
més de respirar, sinó de respirar a 
consciència.
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conceptes de sen  r-se un mateix, 
creure en una força, una energia, 
sí cent per cent.

GM- Podem dir que t´agrada 
viure des de l´essència?

JP- M´agrada viure des de 
l´essència per suposat.

GM- Una frase que t´acompanyi 
al teu dia a dia.

JP- “Carpe diem” sense fer mal 
a ningú però aprofi ta el moment i 
l´altre és “Si ho somies és possible”

GM- Som cocreadors

CREATED YOUR LIVE IN ESSENCE 

GLÒRIA MONTASELL

“Em considero espiritual en conceptes com sen  r-se un mateix, 
creure en una força, una energia...”

GM- Encara et queda temps, 
vaja.

JP.- Poc però sí, l’haig de buscar.
GM- I les fans Jordi? Alguna 

anècdota que hagis dit, mare 
meva on m´he fi cat?

JP- Normalment no és on m’he 
fi cat, perquè un no ho busca, t’ho 
trobes, pots anar a un Pub a fer 
una copa i de cop i volta es pot 
muntar un sarau considerable 
sense que tu, ni  nguis culpa ni 
sàpigues com arreglar-ho. La gent 
normalment en el 99% dels casos 
és extremadament simpà  ca i 
agradable.

GM- Com ho fas per no portar el 
personatge a casa?

JP- Tu creus que no el porto el 
personatge a casa?

GM- No ho se...jo t’ho pregun-
to.

JP- Es di  cil.
GM- Te l’emportes a la motxilla...
JP- Estàs vuit hores a la tele 

fent el personatge i quan arribes a 
casa segueixes tenint el personat-
ge perquè has d´estudiar i jo sóc 
dels que hi dedico, força hores a 
estudiar.

GM- Però segur que hi ha ha-
gut algun personatge que t´ha 
costat més de desempallegar-te 
que algun altre?

JP- Més que personatges, són 
escenes, hi ha escenes que són 
d’una facilitat bastant considera-
ble i d’altres  d’una complexitat  
tremenda i és el mateix personat-
ge, tot i que crec que és el que el 
fa ric i a mi m’agrada que sigui així 

i que no sigui pla, la gent som així...
GM- Que  ngui colors.
JP- Exacte, un dia podem estar 

eufòrics i l’endemà no m’expliquis 
el perquè i no podem estar-ho 
tant, això és el que ens fa humans.

GM- Quan et visualitzes d´aquí 
a uns anys amb el recorregut que 
portes, com et veus Jordi?

JP- Com em veig? Em veig un 
home, intentant fer la feina ben 
feta, la que sigui, amb una pri-
mordialitat a la meva manera de 
fer, que és ser noble una cosa que 
m´han ensenyat des de pe  t a 
casa i desprès procurar ser feliç, 
ser feliç minut a minut gaudint 
amb les coses que faci del més 
pe  t al més gran quan arribi si ha 
d’arribar. 

GM- I de vegades el pe  t, és el 
més gran i l’important és el camí, 
no creus?

JP- Per això mateix et dic, si vas 
gaudint de les coses pe  tes, en el 
camí vas sent feliç, ara exageraré, 
però si només es  c pendent de 
guanyar un “Òscar”, el reconei-
xement i totes aquestes coses, 
pot ser que sigui un infeliç tota la 
vida. Ara a un premi no li faria pas 
el lleig, però el que jo vull és tre-
ballar i gaudir la meva professió i 
viure-la.

GM- I com creus que el públic 
et veu mes enllà del personatge?

JP- No ho se, jo poc canvio, sóc 
com sóc i dic el que penso, ho puc 
dir més o menys arreglat, però sóc 
així, pot haver a qui li caigui bé i 
a qui li caigui menys bé però tan

amics.
GM- M´agrada molt perquè 

això forma part de la teva auten-
 citat, transparència i compar-

teixo molt amb tu Jordi.
JP- Procurem ser-ho, m’ho han 

ensenyat a casa, no és mèrit meu.
GM- Això bé de Sant Hilari.
JP- Exacte!
GM- Jordi unes frases i et dei-

xes sen  r amb la resposta:
Som el que pensem
JP- Ho som.
GM- “No vull necessitar-te per-

què no puc tenir-te” dels Ponts 
de Madisson.

JP- Frase que transmet por.
GM- Al cap i a la fi  demà serà 

un altre dia.
JP- És el que hi ha, ens agradi o 

no.
GM- Et consideres una persona 

espiritual?
JP- Si per espiritual entenem 

una persona religiosa, jo he  n-
gut una educació altament ca-
tòlica, he estudiat en un col·legi 
molt catòlic i és una passió que 
 nc, m’agraden molt les religions, 

el concepte, descobrir, saber... 
No em considero cris  anament 
catòlic, ara espiritual en altres
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El mes de novembre va començar amb el dia d’anar al cemen  ri, i tant 
si hi vas com si no, es fa di  cil no pensar-hi. Però seria una equivocació 
tenir por de la mort, pel que coneixem de nega  u, sense pensar en la 

part posi  va. 
 És que té res de posi  u, la mort? Una bona pregunta per començar el fi t a 

fi t.  Materialment parlant no hi ha res de posi  u. Però, a la llum de la fe  - fora 
que la mort, és fruit del pecat – tot el que pertoca a la mort, tot és posi  u. 
Digues coses nega  ves sobre la mort, i te les traduiré a la llum de la fe. 

Comiat! A reveure... Acabament de la vida! començament de la VIDA. 
Deixar coses per fer! tenir-ho tot fet. Deixar el treball; per fer “vacances eter-
nes. No saps on vas! sí, sí, a la Casa del Pare...  

Però, no em diràs que el Judici de Déu, deurà ser, terrible. Que va, serà el 
que ja sabem. Només cal tenir les idees clares, i el que ens diu: “es  gueu aler-
ta”. Déu no pot ser més misericordiós, ni pot estar més disposat a perdonar. 
En aquell moment, sense deixar de ser Amor infi nit, serà el Jutge més Just. No 
abusem, aprofi tem els temps, visquem amb dignitat. 

Fixem-nos en dos tes  monis, el primer el que sabem de Sòcrates, el fi lòsof 
grec. Quan estava a punt de beure’s la “cicuta”, el verí amb que havia estat 
condemnat a mort. Just en aquell moment, va sor  r un dels seus deixebles, 
per oferir-li, un mantell molt luxós, per cobrir-se en aquell moment tant solem-
ne. Sòcrates, amb tendresa, va rebutjar aquell gest tant generós. Porteu-me el 
mantell que he portat sempre. Va dir, Si m’ha servit per viure honradament, 
em servirà per morir amb dignitat. 

Sòcrates va morir com havia viscut: amb dignitat. Aquí hi ha la grandesa. 
El que li va servir per viure, li va servir per morir. És normal morir tal com has 
viscut. Pensar que en el moment de la mort, canviarem i que actuarem de 
manera diferent a la que hem viscut, és allò de somiar truites.  

L’altre l’he trobat en el llibre de Marysa Szumlakowska, la vídua del famós 
guitarrista, Narciso Yepes, “Amaneció de noche” en ell si pot llegir: “La mort és 
la clau de la vida. Tota mort és una gràcia. Cada mort és única i és una porta 
oberta vers la dimensió de l’eternitat” I, comparteixo plenament el que se-
gueix dient, “que és un privilegi incomparable, poder acompanyar al qui se’n 
va, perquè se’ns permet entreveure per una pe  ta escletxa quelcom del que 
ens espera”. Quina dosi tan gran d’esperança compar  da, és poder-li dir amb 
amor i sinceritat al que se’n va: Quan siguis allà dalt, recorda’t dels que encara 
restem aquí. Quin privilegi, com diu ella: “Soy consciente del regalo que recibí 
al acompañar a mi amado hasta el umbral de la vida”.   

La mort és la clau de la vida, el que no serveix a l’hora de la mort, tampoc 
serveix a l’hora de la vida. Com em voldria trobar a l’hora de la mort? Voldria 
trobar-me com es  c vivint ara? Aquesta és la llum que ens ha d’il·luminar la 
vida d’avui. 

La mort és la clau de la vida  ( 54)
Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

gent és capaç de fer qualsevol 
cosa, per absurda que sigui, per 
evitar enfrontar-se amb la seva 
ànima. Ningú s’il·lumina imagi-
nant fi gures de llum, sinó per fer 
conscient la foscor” i afegeixo...
no veuríem una llum bonica i cla-
ra, sense haver abraçat la nit. 

GRÀCIES.

El dolor és temporal, la glòria és eterna

Per molt llarga que si-
gui la nit, la llum reneix 
l´endemà.

El dolor és temporal. Pot du-
rar, un minut, una hora, un dia 
o un any... però al fi nal s’acabarà 
i una altra situació es posarà en 
el seu lloc. Però si ens rendim, 
aquest dolor durarà sempre.

En aquest moment també ens 
poden arribar veus d’ajut, veus 
de suport, com seria si ho féssim 
des de la pregunta amb un:

-Com estàs? Què necessites? 
Enlloc de, jo faria això o allò al-
tre. Respectem a les persones 
del nostre entorn com si fóssim 
nosaltres mateixos i el sen  t de 
la vida ens empoderarà.

Però no vull desviar la mirada 
a la queixa, com deia Karl Gustav 
Jung: “No es possible despertar 
la consciència sense dolor. La

Hem estat dos anys  i mig  sense veu per decisió pròpia i per respecte 
a les persones  que ens van donar o no la confi ança en les passades 
eleccions municipals. La secció local d’ERC va creure que era millor 

donar–nos un temps de refl exió i respectar la decisió del poble en l’elecció 
dels seus representants municipals. Per aquestes raons  no  hem intervingut 
en el dia a dia de la vida municipal i  entenem que tothom  té la capacitat per 
valorar la situació que hem plantejat. La secció local d’ERC, creu que ha arribat 
el moment de informar-vos de la situació del país.

Com tots sabeu, des de l’onze de setembre del 2012 i gràcies a la par  cipa-
ció de la societat civil, la percepció el nostre país ha  canviat i encara més des-
prés de la darrera manifestació (Via Catalana). No cal dir-vos que ERC sempre 
ha estat al capdavant a l’hora de denunciar el tractament que el govern espan-
yol ha donat als ciutadans catalans parlin la llengua que parlin, el tracte per no 
dir maltractes en: economia, llengua, cultura, infraestructures, sanitat , etc.

Des d’ERC volem fer una crida per mantenir-nos junts i mobilitzats per acon-
seguir un millor nivell de vida per a tota la ciutadania que viu en aquest país. 
El treball que està fen la societat civil mitjançant l’ANC, ÒMNIUM i altres movi-
ments (inclosos sindicats i Pimes) és molt important i per això li donem suport.

No serà un camí fàcil, hi haurà molta guerra bruta i amenaces, però junts 
ho aconseguirem. Penseu fredament quin país voleu pels vostres fi lls i néts i 
desprès decidiu el vostre vot quan es faci la consulta / referèndum. 

JUNTS,  HO PODEM  FER ...! 
Secció local d’ERC de Sant Celoni i la Batllòria

La Societat civil... junts, Podem!

 El Centre Sociosanitari Verge del Puig ha celebrat el seu 25è aniversari amb 
un emo  u acte al que hi han assis  t professionals de la ins  tució, residents 
i familiars, així com diferents representants d'altres en  tats.
Han presidit l'acte Jordi Borràs, cap de servei de l'àrea sociosanitària, 
Román Julià, director mèdic, i Joan Castaño, alcalde-president. En els seus 
parlaments, s'ha fet un agraïment a tot el personal del centre, als profes-
sionals que, malauradament, ens han deixat però perduren en el record, i 
al voluntariat de la Creu Roja local que, de manera altruista, col·laboren dia 
a dia perquè l'estada dels residents sigui millor. Un record especial, també, 
per les Germanes Franciscanes Missioneres de la Congregació de la Na  -
vitat de Nostra Senyora (Darderes), les quals van prestar els seus serveis, 
inicialment a l'Hospital i posteriorment al Centre Verge del Puig, durant 94 
anys.
També s'ha pogut gaudir de l'espectacle musicopoè  c a càrrec de Teresa 
Vallicrosa i Pep Molina, amb la col·laboració de la Biblioteca municipal 
l'Escorxador de Sant Celoni, abans d'acabar l'acte amb una xocolatada i la 
visita de la Colla de Geganters de Sant Celoni, coincidint amb les Festes de 
Sant Mar   de Sant Celoni.

Sant Celoni celebra el 25è aniversari del 
Centre Sociosanitari Verge del Puig

Un moment de la celebració dels 25 anys. Foto: Hospital de Sant Celoni
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