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Centenars d’actes a tot el Baix Montseny 
a favor de la Marató de TV3

A l’esquerra, presentació de la Marató de TV3 a Sant Celoni. A la dreta el Trenet de Santa Maria de Palautordera  FOTOS: JPP

BAIX MONTSENY.-  Sant Celoni, 
Santa Maria de Palautordera, Sant 
Esteve de Palautordera, Breda, 
Arbúcies... a tots i cadascun dels 
pobles del Baix Montseny s’han 
programat un munt d’actes per re-
captar diners a favor de la marató 
de TV3 que enguany des  narà les 
donacions a Les malal  es neuro-
degenera  ves.

A tota la comarca s’han previst 
centenars d’actes de caire social, 
espor  u i solidaris amb una par-

conferència del doctor Borràs a la 
sala Bernat Martorell de Can Ra-
mis que va parlar sobre les malal-
 es degenera  ves.

També a Santa Maria de Pa-
lautordera s’han organitzat més 
d’una dotzena d’actes emmarcats 
dintre de la programació de “És 
Nadal a Palau” amb par   ts de 
futbol, discomòbil, conferències, 
xocolata i el trenet de Palau, en-
tre d’altres. A més, durant totes 
les festes hi haurà una guardiola

 cipació prou important que fa 
que el Baix Montseny sigui una 
comarca compromesa amb la so-
lidaritat.

A Sant Celoni les ac  vitats estan 
coordinades pel Col·lec  u 08470 
que aglu  na un munt d’en  tats, 
centres educa  us, empreses i per 
sones par  culars amb l’ànim de 
col·laborar i ser par  cep de la Ma-
rató de TV3.

El 3 de desembre es va fer la pre-
sentació de tots els actes amb una

solidària. 
Un any més, Sant Esteve de 

Palautordera ha estat un munici-
pi solidari amb la Marató de TV3 
amb ac  vitats el cap de setmana 
del 14 i el 15 de desembre i la im-
plicació de l’Ajuntament i en  tats. 

A Vallgorguina tampoc s’han 
quedat enrera en solidaritat amb  
par  ts de futbol, bo  farrada, ba-
tukada, mercat de joguines solida-
ri, tallers de nadal, gospel, quant 
pesa? i bingo solidari.
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El Baix Montseny aporta 108.000 quilos d’aliments en el Gran Recapte

2 de desembre. Aquests aliuments 
arribaran a més de 253.000 perso-
nes a tota Catalunya.

Responsables del Gran recapte 
al baix Montseny han manifestat la 
seva sa  sfacció pels resultats ob-
 nguts, però avisen que la situació 

límit en algunes famílies de la zona 
és molt crí  ca i no es pot baixar la 
guàrdia.

Alguns aliments ja s’han començat a repar  r i benefi ciaran a tota Catalunya a 253.000 persones

BAIX MONTSENY.- Els municipis 
del Baix Montseny han col·laborat 
en prop de 108.000 quilos 
d’aliments dels 3.634.000 que en 
total s’han aconseguit a tota Ca-
talunya en el Gran Recapte que 
es va portar a terme els dies 29 i 
30 de novembre, i que gairebé su-
pera en més d’un milió de quilos 
als aconseguits en la campanya de

l’any passat.  
Tots els pobles baixmontsen-

yencs, coordinats per l’Assemblea 
de Creu Roja Sant Celoni i Baix 
Montseny, Càritas Parroquial, en  -
tats solidàries i alguns ajuntaments 
van tenir una massiva par  cipació 
solidària en la campanya que s’ha 
endegat aquest any 2013 amb un 
important con  ngent de voluntaris

repar  ts pels més del centenar de 
punts de recollida d’aliments repar-
 ts per diferents indrets de tota la 

comarca. Més de 15.000 persones 
van par  cipar com a voluntaris en 
tot el trerritori català.

Alguns dels aliments recaptats i 
classifi cats ja s’han començat a re-
par  r a les en  tats col·laboradores 
dels Bancs d’aliments des del passat

Dues imatges de voluntaris del Gran Recapte en centres comercials del Baix Montseny. 
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Els nous edifi cis de la Soler Vilardell i la FP de Sant Celoni pel curs 2015-2016

cada de manera provisional, en 
l’edifi ci de l’an  c Puigdollers i en 
tres mòduls prefabricats, dos al 
mateix solar de l’edifi ci d’obra i dun 
altre a una de les pistes del camp 
d’esports.

El nou edifi ci s’ubicarà en un solar 
a tocar a l’Ins  tut i disposarà de tots 
els espais norma  us que correspon 
a una escola d’educació infan  l 
d’una línia. Aquest curs 2013-2014, 
l’Ins  tut Baix Montseny disposa de 
tres cicles de formació professional.

870 M2 PER LA FORMACIÓ
PROFESSIONAL

 Els cicles de manteniment electro-
mecànic i de mecatrònica industrial 
s’estan impar  nt en dos mòduls 
prefabricats actuals però que no 
compleixen les condicions mínimes 
de seguretat laboral que han de dis-
posar en quant a m2 , distàncies de 
seguretat entre màquines, extracció 
de fums i alçada del sostre. El nou 
edifi ci que es preveu construir es-
tarà annexat a l’edifi ci de l’ins  tut, 
 ndrà una super  cie de 870 m2 i 

acollirà els cicles de manteniments 
electromecànic i mecatrònica in-
dustrial.

SANT CELONI.- L’Ajuntament 
de Sant Celoni i el departament 
d’Ensenyament han signat un pro-
tocol que estableix que la Gene-
ralitat construirà el nou edifi ci de 
l’escola Soler de Vilardell i un edifi ci 
a l’Ins  tut Baix Montseny per als ta-
llers de formació professional i a can-
vi l’Ajuntament aportarà 1,5 milions 
d’euros. El protocol es va aprovar per 
unanimitat al darrer ple celebrat el 
28 de novembre. 

Ensenyament ja iniciat la con-
tractació per a la redacció dels dos 
projectes execu  us i la previsió és 
que s’iniciïn les obres a fi nals de l’any 
2014 per tal que es disposi d’ambdós 
edifi cis el curs 2015-2016. L’aportació 
econòmica per part de l’Ajuntament 
representa aproximadament un 30% 
del cost total de les obres.

El cost es  mat de l’escola Soler de 
Vilardell és de 3.778.211,21 euros i el 
consistori n’aportaria 1.050.000 eu-
ros, el 27,79% del total. Pel que fa als 
tallers FP de l’ins  tut Baix Montseny 
el cost seria d’1.396.631,01 eu-
ros i l’aportació municipal serà de 
450.000 euros, el 32,22%.

Segons la regidora de Cultura i 
Educació, Júlia de la Encarnación, 

litat i la implicació dels equips do-
cents han fet possible projectes 
educa  us innovadors i de quali-
tat que promouen l’assoliment de 
les competències bàsiques i l’èxit 
acadèmic de tot l’alumnat.

En aquest sen  t, l’escola Soler de 
Vilardell és un centre d’educació in-
fan  l i primària que es va posar en 
funcionament el curs 2006 – 2007. 
Des d’aleshores ençà ’escola ofe-
reix, una línia educa  va, des de P3 
fi ns a 5è de primària amb un total 
de 157 alumnes. Actualment és ubi-

“com Ajuntament hem fet una apos-
ta pionera i valenta. És precisament, 
en moments de difi cultats i de crisi, 
quan més hem de treballar per do-
tar al nostre municipi d’equipaments 
educa  us de qualitat”. 

COMPROMÍS I TREBALL DE 
TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 
El protocol de col·laboració és el 

resultat del treball de tota la comu-
nitat educa  va per garan  r una edu-
cació de qualitat al municipi. Malgrat 
la provisionalitat dels espais, la qua-

El ple municipal acorda l’aportació d’1,5 milions d’euros per garan  r-ne la construcció durant l’any 2015
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Compar  m des de l’essència

PEPA POCH
PINTORA 
Ens hem de deixar portar per  la nostra l’essència 
com bé diu el programa, tots tenim una essèn-
cia màgica, tots. Encara que un pensi que ell no 
pot, jo diria des del meu interior, que cadascú 
sigui noble amb el que fa perquè tots som ca-
paços de tot. 

ANJI CARMELO
DOCTORA EN METAFISICA
“La millor mirada és la que projectem cap a din-
tre de nosaltres mateixos, tot està bé, tot és bo-
nic, el futur sempre ens està esperant. 

SÍLVIA TUTUSAUS
DOCTORA NUTRICIONISTA 
Per portar una dieta equilibrada s´han de fer 
cinc àpats al dia. Hi ha una dita que diu: Esmor-
za com un rei, dina com un príncep i sopa com 
un pobre. Miguel de Cervantes ja ho deia cap a 
l´any 1600, menja poc i sopa menys doncs la sa-
lut de tot el cos es queda a l’ofi cina de l’estòmac.

JOAN MARFIL
COACH
Una persona rellevant en el món 
del coaching John Willmot deia 
el següent: La meva família em 
deia el que havia de fer, a l´escola 
em deien el que havia de fer, els 
amics em deien el que havia de 
fer, vaig anar a la Universitat i em 
deien el que havia de fer, quan 

vaig anar a treballar els meus caps em deien el que havia de fer, quan he 
estat cap només sabia dir el que havien de fer... cal aprendre molt més i 
ensenyar menys per assolir la nostra felicitat. 

REGINA SANTAMARIA 
CAN FABES 
Penso molt amb el meu pare 
amb San   Santamaria, per mi 
és un referent, era una persona 
molt plena i diferenciàvem molt 
bé quan es tractava de feina que 

era en San   o era un tema personal que aleshores era el pare. Els seus valors 
i la seva manera de fer, per mi ara són un referent.

TUTHAM WATCHEN
PRESIDENT DE LA CASA DEL TIBET A BCN
Som persones de diferents races, però tots tenim 
en comú que som humans i tots a la nostra ma-
nera busquem la felicitat. No volem pa  ment ni 
pobresa, però deixem de queixar-nos i amb bon 
ànim intentem tolerar i respectar l’origen. Bon-
dat i bon cor.

MARTÍ BOADA
Hi ha una frase d’un personatge molt  interessant i 
autor de molta obra del medi diví, del medi humà, 
Teilhard de Chardin, ell diu. Gràcies Déu meu, 
variable segons la creença de cadascú, per haver 
orientat de diferents maneres la meva mirada fi ns 
fer-li descobrir la immensa simplicitat de les coses, 
la grandesa de tot està en la senzillesa.

FRANCISCO RODRIGEZ 
QUIROMAG
Soc col·leccionista de frases, però hi ha la 
frase d´un Rabí que es  mo molt a nivell de 
literatura,anomenat Shemtov que deia:
“Hem de caminar amb el peus posats a terra i 
amb el cap en el cel”

ARTHUR JOSÉ LOPEZ  
TERAPEUTA DE FLORS DE BACH
Hi ha dues afi rmacions posi  ves a les que reco-
rro amb freqüència. La primera és que jo confi o 
plenament en l’univers, en la vida i que això ens 
fa generar l’energia de la confi ança que tan im-
portant és i jo m´accepto i m´aprovo tal com soc 
i això fa canviar moltes coses.

LLUÍS CALS
HOMEÒPATA
M’acompanya una frase molt simple però que 
té molta importància, Hipòcrates fa més de 200 
anys va dir un dia: “Cediu-me el poder crear 
febre i curaré totes les malal  es”. La refl exió 
d´aquesta dita ens alerta de la importància de 
controlar la febre però no suprimir-la, creant 
així les nostres pròpies defenses.

NOEMÍ PAYMAL
ANTROPÒLOGA
Hem d’aprendre a demanar ajuda a l’altre, no 
tot ho hem de saber, per això existeix l’altre per 
poder-li preguntar, per poder compar  r inte-
ractuant entre tots.

Comparteixo amb vosaltres , paraules, aforismes, pilars del dia a dia  que els  professionals, 
que ens han acompanyat al Viure des de l´essència ens han regalat. Molta prospe  tat en aquest 2014!

I A TU... QUINA FRASE T’ACOMPANYA 
EN EL DIA A DIA A?

GLÒRIA MONTASELL
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El repte històric que ha d’afrontar en aquest moments el nostre país, 
necessita creure en el des  , necessita fe i esperança, i saber donar-se 
la mà. Honradesa, generositat i confi ança amb els companys de camí. 

No hem nascut per viure sols, Hem d’avançar junts. Hem de voler el millor, 
per tots dos, pels altres i pels que vindran. És com una par  da de la brisca, 
però al fi nal de la par  da no hi pot haver perdedors, en tot cas al qui li toqui 
pagar el cava. Que el cava no s’acaba.

Ara no es tracta de parlar del que diu la gent, sinó del que dic jo, tant si 
sóc del sí, com si sóc del no. Has de ser tu, haig de ser jo. Compte que no 
ens omplim la boca de democràcia, i sigui només un “farol” i siguem més 
dictadors que aquell home del Ferrol.  

Tot l’Advent és un toc d’alerta: «Les obres acrediten l’autèn  ca saviesa» 
(Mt 11,19). Tinguem una ac  tud recep  va davant el Senyor! marca el camí 
amb amor «Obriu la ruta al Senyor, aplaneu-li el camí» (Mc 1,3), Vigileu amb 
les conductes socials!, És com si digués: «No poseu traves a la comunicació 
amorosa de Déu». Cal polir el nostre caràcter. Cal reconstruir la nostra mane-
ra de fer. Tot allò que, en defi ni  va, falseja la nostra responsabilitat: l’orgull, 
l’ambició, la venjança, la duresa del cor, etc. Hem de saber que no som pas 
els amos del món. Som una pe  tesa dintre l’extensa història de la Humani-
tat, vol que gunyem la par  da. 

El secret, és més an  c que el castell d’Hostalric. No es tracta de tenir bo-
nes cartes, sinó en jugar bé les que un té. El que importa no és tenir unes 
facultats excel·lents, sinó aprofi tar al màxim les que tens. Explotem degu-
dament les ap  tuds que tenim, no les que podríem tenir. No perdem el 
temps, mirant les cartes dels altres. Hi ha gent que només somia tenir grans 
possibilitats, però no sap aprofi tar les que té. I aquí es on neixen les grans 
decepcions i fi ns i tot les grans depressions. El realisme i la humilitat seran 
són molt importants.  

La possibilitat és aquí, escric això el vespre del dia 12 del 12 del 13, quan 
la par  da ha començat, no tenim les millors cartes, però la primera l’hem 
jugada molt bé. 

Els bons moments els hem de fabricar, els dolents arriben sols, gaudim 
de la primera jugada. Aquest és un pensament senzill i ple de sen  t comú. 

El que importa és saber fer bones estructures de convivència, que la po-
lèmica sempre hi serà.  No siguem nega  us, pensant amb allò de dolent 
que pot passar, sinó posi  us, creant i treballant amb allò que tenim. I Bon 
Nadal, Si o Sí.      

És un cara a cara amb la pregunta més 
clara. Bon Nadal, Sí? o Sí? ( 55)

Andreu
Arenas

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

Des de l’interior

I feia fred, molt fred, 
m´anava abrigant el cos, 
però con  nuava la buidor 

dins meu, com si haguessin 
obert les fi nestres de bat a bat 
i passés una corrent d´aire a  -5 
graus.

Potser tenia febre? El termos-
tat del meu cos estava alterat. 
Havia revisat el de casa infi nitat 
de vegades, però en el meu no 
hi pensava.

Revisem, estem alerta de tot 
el que ens envolta, tot, tenim 
la mirada posada a molts llocs 
a l´hora, persones, situacions….

La mirada als altres moltes 
vegades és un bon aliment per 
no observar-nos a nosaltres ma 
teixos, evadir-nos de la nostra 
realitat.

Aleshores es quan moltes 
vegades, per molt que ens abri-
guem con  nuem tenin fred, per-
què l´ànima no s´abriga des de 
fora…

L´ÀNIMA S´ABRAÇA DES DE 
DINS.

GlòriaMontasell&Liveyouressence

Andreu Arenas guardonat amb l'Indaleci 
Losilla 2013

SANT CELONI.- El jurat del Guardó Indaleci Losilla a la Implicació 
Social l’ha premiat en la seva quarta edició a Andreu Arenas. Des de 
l’organització s’ha valorat la tasca social i voluntària que des de fa molts 
anys està portant a terme en vers les persones que ho necessiten.  Envol-
tat de la seva família, Andreu Arenas va agrair emocionat el reconeixe-
ment per part de les en  tats socials que formen part del jurat. 

Persona molt coneguda al municipi i ar  culista de La Vila des de fa 
gairebé vint anys, porta a terme un treball anònim, incansable i present.  
El guardó Indaleci Losilla l’impulsa Associació Neurològica Amics Baix 
Montseny (ANABM) i la col·laboració de l’Associació Contra el Càncer, 
Càrites, Creu Roja i Ajuntament de Sant Celoni

Aquesta és la quarta edició que s’organitza el guardó i el nom d’Andreu 
Arenas s’afegeix  als de Montserrat Olivé (2010), Ricard Ribalta (2011) i 
Anna Sanmigel (2012).SANT CELONI.- La imatge capta el moment que el director de l’fi cina de la 

Gent Gran Ac  va, Agus   Vilà, llegeix la carta que es lliura a totes les persones 
de Catalunya que fan cent anys i ho sol·liciten i que acompanya la medalla 
Centenària que concedeix el Departament de Benestar Social  de la Gene-
ralitat de Catalunya. 

A l’acte van ser-hi presents dles seves dues fi lles bessones, Celes  na i Ma-
ria Galindo i la regidora de l’Ajuntament de Sant Celoni, Isabel Coll.

Benita Requena nova àvia centenària 
de Sant Celoni

Redacció La Vila 
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