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Sant Celoni és un clam:
Volem l’escola Soler de Vilardell ja!

www.laviladigital.com

L’AMPA ha iniciat una campanya de mobilitzacions amb pancartes repar  des 
per tot el poble reclamant la construcció del nou edifi ci educa  u

dir d’una educació de qualitat”. Fa 
set anys que esperen la construc-
ció del nou edifi ci i creuen que ja 
n’hi ha prou.

El 18 de novembre l’AMPA es 
va tornar a manifestar amb pan-
cartes, xiulets, cassoles i, la qües-
 ó era fer soroll. S’havien de fer 

sen  r.
JORDI PURTÍ

SANT CELONI.- Des de fa po-
ques setmanes algunes balcona-
des i els principals carrers de Sant 
Celoni hi ha cartells reivindica  us 
reclamant la construcció de la 
nova escola pública Soler de Vilar-
dell, de fet des del primer dia del 
curs 2006-2007 quan va començar 
a caminar se sabia que era un cen-
tre provisional . Tant l’ajuntament, 
com la direcció del centre, l’AMPA 
i, evidentment els alumnes, fa set 
anys que reclamen la construcció 
del nou centre.

Fins ara, les reunions, negocia-
cions i cartes de reclamació amb el 
Serveis Territorials d’Ensenyament 
al Maresme - Vallès Oriental no 
han servit de gaire, només bones 
paraules i bones intencions. En la 
darrera reunió ja els van anunciar 
que durant aquest curs les obres 
no començaran i la previsió ara és 
començar el curs 2013-2014. Des 
del Departament d’Ensenyament 
s’al·lega que no té diners, tot i 
que la seva intenció era començar 
les obres el curs 2012-2013 amb 
una assignació als pressupostos  
de la Generalitat de Catalunta de 
500.000 euros.

Amb aquest panorama l’AMPA, 
preocupada per les condicions en 
què han d’anar a escola els seus 
fi lls i fi lles perquè la capacitat de 
l’aforament de l’escola actual ha 
arribat al seu límit, ha dit prou 
i, per això ha començat aquesta 
campanya de mobilització en protes-
ta per la situacdió que el toca viure.

L’ALTERNATIVA NO 
AGRADA A L’AMPA
Una vegada se sap que l’any vi-

nent tampoc hi haurà el nou edifi -
ci i que el curs 2013-2014 serà un 
gran problema perquè ja no hi ha 
possibilitat de fer créixer el centre  
actual, s’estan buscant alterna  -

ves. Les que es proposen de mo-
ment no convencen i no agraden 
a l’AMPA perquè consideren que 
les condicions con  nuaran sent 
dolentes pels seus fi lls i fi lles.

De fet, aquest curs ja s’està tre-
ballant amb molts inconvenients 
ja que els nens i nenes de primària 
han de sor  r de l’escola a l’hora 
del pa   perquè no tenen espai 
sufi cient i la classe d’educació  si-
ca de primària també s’ha de fer 
fora de l’escola i la psicomotricitat 
d’infan  l es fa al menjador.

En la úl  ma reunió amb Serveis 
Territorials d’Ensenyament es va 
proposar per part de l’Ajuntament 
la possibilitat de posar un altre 
mòdul, fora de l’escola, perquè

serveixi de menjador i el menja-
dor conver  r-lo en aula. El De-
partament d’Ensenyament està 
estudiant aquesta proposta, però 
a l’AMPA no els agrada ja que 
això suposarà que el curs vinent 
els alumnes hauran de sor  r de 
l’escola a l’hora del pa  , a l’hora 
d’educació  sica i a l’hora del 
menjador, amb el risc que això 
comporta.

En un escrit que l’Ampa ha fet 
arribar a la premsa expliquen que 
estan preocupats pel futur dels 
seus fi lls i fi lles ja que tot i gau-
dir d’un projecte d’escola que els 
agrada i d’un bon equip de mes-
tres. “Ara ens falta l’edifi ci perquè 
els nostres fi lls i fi lles puguin gau-

En la darrera reunió ja els 
van anunciar que durant 
aquest curs les obres no 
començaran i la previsió 
ara és començar el 
curs 2013-2014

Una de les pancartes reivindica  ves de l’Escola Soler de Vilardell. Foto: JPP
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Més de 500 baixmontsenyencs es 
manifesten contra les retallades

SANT CELONI.- Més de cinc-centes persones del Baix Montseny van par  ci-
par el 14N de la manifestació que donava suport a la vaga general que els con-
vocada pels sindicats. Diversos col·lec  us com la Plataforma d’Afectats per la 
Hipoteca del Baix Montseny, la Plataforma d’Afectats per les Preferents, funcio-
naris municipals i de l’ensenyament, CUP, Arran i els sindicats CGT, UGT i CCOO 
van protagonitzar la convocatòria més gran que fi ns ara s’havia fet mai al Baix 
Montseny superant la del 29M, en la qual s’hi van aplegar cap a 350 persones.

Una pancarta amb l’eslògan “No és una crisi, és una estafa! Prou retallades!” 
obria la protesta que va sor  r de la plaça de la Creu i va recòrrer la Carretera 
Vella, carrer Sant Mar  , carrer Campins, carrer Major i arribada a la plaça de la 
Vila, on es va llegir per part dels diversos col·lec  us el manifest en contra de les 
retallades, la dictadura dels mercats i els drets socials amb especial incidència 
a la reforma laboral del febrer del 2012. Par  ts majoritaris com el PP, PSC-
PSOE i CiU tampoc no van quedat impunes de la protesta dels manifestants.

La manifestació va transcòrrer sense cap incident, només amb alguns crits 
d’esquirols quan es passava davant d’algun comerç o parades del mercat ober-
tes i marcada per pancartes com “Defensem els nostres drets, no callem!”, 
“Prohibit retallar en educació”, “Volem feina, volem llar i un futur com cal”, 
“Contra les retallades volem un equip de govern valent” i “serveis públics de 
qualitat”. / JP

Jordi Arenas dimiteix de regidor per 
mo  us laborals i discordàncies amb
la direcció del PSC 

onze anys i mig ocupant les regido-
ries de Sanitat i Consum, Infància 
i Gent Gran, Comunitat i Segure-
tat Ciutadana. Jordi Arenas tam-
bé està vinculat amb l’Assemblea 
Territorial de Sant Celoni de l’ANC 
i fi ns ara era el representant de 
l’Ajuntament en les reunions de 
l’AMI. També és un dels cinc mi-
litants i simpa  tzants del PSC de 
Sant Celoni que han signat la carta 
“Quo Vadis PSC?” redactada per 
un grup de socialistes de base em-
prenyats amb la deriva actual del 
par  t.

En la sessió plenària dia 30 els 
que fi ns ara eren els seus com-
panys de grup municipal, com els 
representants dels altres grups 
polí  cs li van agrair la dedicació 
que ha  ngut durant tots aquests 
anys. També va rebre el suport de 
companys d’altres legislatures. 
Jordi Arenas va correspondre a 
tots aquests agraïments.

El regidor dimi  t serà subs  tuït 
per Josep Capote, número vuit de 
la candidatura socialista i el pri-
mer que no va obtenir represen-
tació en les eleccions municipals 
del 2011. / JP

SANT CELONI.- El regidor del 
PSC a l’Ajuntament de Sant Celo-
ni, Jordi Arenas, va ofi cialitzar la 
seva  dimissió en el ple que es va 
celebrar el dimarts 30 d’octubre 
passat. El número dos de la can-
didatura socialista en les eleccions 
municipals celebrades el maig de 
2011, encapçalada per Joan Cas-
taño, argumenta mo  us laborals 
i perquè “no es  c gens d’acord 
amb la direcció del PSC”. Arenas 
recorda que és favorable a la inde-
pendència de Catalunya.

El regidor celoní, pediatre de 
professió, sempre s’ha alineat 
amb el sector catalanista del PSC i 
ha estat a l’Ajuntament durant





economia 6

ES BUSCA COMERCIAL DE 
PUBLICITAT PEL BAIX MONTSENY

 A Comissió

Interessats enviar CV amb dades de contacte al 
correu electrònic publicitatbm@gmail.com

pus de gravamen de l’IBI segons el 
valor cadastral  que seria del 6%, 
el 4% i el 2% en funció del valor 
cadastral dels immobles.

Per la seva banda Gerard Mas-
ferrer, portaveu de la CUP, està 
d’acord treballar en la línia que 
proposa CiU, tot i que recorden 
que el seu desig són uns impos-
tos més progressius i demanen 
la complicitat de tots els grups 
per avançar en aquest sen  t. Des 
de la CUP es torna a insis  r en 
l’aplicació del 50% de recàrrec de 
l’IBI als habitatges buits, per facili-
tar el lloguer.

Finalment, Carmen Montes 
d’ICV diu que està sorpresa per-
què es tracta d’una proposta 
que el seu grup ja va fer a prin-
cipis d’any i “no se’ns va tenir en 
compte. Espero que ara les coses 
vagin més depressa”. Montes re-
corda que són l’únic par  t que 
sempre han defensat la rebaixa 
d’impostos. “Potser ja és hora que 
Sant Celoni sigui pioner amb algu-
na cosa i no pas haver d’estar mi-
rant que fant els altres”, va etzibar 
en la sessió plenària.

JORDI PURTÍ

Sant Celoni aprova inicialment les ordenances fi scals per al 2013
Tots els grups municipals es comprometen a estudiar possibles millores a l’IBI en el període d’al·legacions

SANT CELONI.- L’Ajuntament de 
Sant Celoni ha aprovat inicialment 
les ordenances fi scals per al 2013, 
amb l’objec  u de  congelar impos-
tos i taxes. La proposta de l’equip 
de govern va tenir els 7 vots favo-
rables del PSC i l’abstenció de CiU 
(7), CUP (2) i ICV (1). El text apro-
vat, segons va dir l’alcalde Joan 
Castaño, “és per donar resposta a 
la creixent demanda social dels ciu-
tadans de Sant Celoni per cobrir les 
necessitats bàsiques del dia a dia”.

En aquest sen  t, segons 
l’alcalde “el nostre deure com a 
administració és crear les eines 
per reac  var l’economia i crear 
llocs de treball. I això ho hem 
de fer des de tots els vessants, i 
també en l’aprovació de les or-
denances fi scals”. L’Ajuntament, 
recorda Castaño, ha de fer front 
a la disminució dels ingressos mu-
nicipals, tant dels propis com de 
les altres administracions, afegit 
a l’endeutament de l’Ajuntament, 
que ha crescut un 50’7% en només 
tres anys (2007-2010), mentre les 
necessitats bàsiques per garan  r 
la cohesió social s’incrementen.

Amb la congelació de les orde-

nances es procura no gravar 
l’economia de la ciutadania, la 
dinamització econòmica i cultu-
ral i es permet el fraccionament 
dels tributs de l’IBI i de la taxa 
d’escombraries per aquells con-
tribuents que tenen rebut domi-
ciliat.

AL·LEGACIONS
En qualsevol cas les ordenan-

ces aprovades no es podran vali-
dar del tot fi ns passat el període 
d’al·legacions ja que en el mateix 
ple CiU va presentar-ne una que 
incideix en l’Impost de Béns Im-
mobles (IBI). El portaveu de CiU, 
Francesc Deulofeu considera que 
si es poden congelar les ordenan-

ces és perquè es preveu un bon 
tancament de l’exercici actual. En 
el cas de l’IBI, Deulofeu recorda 
que l’any passat es va aprovar un 
6% per part del govern municipal i 
després va arribar l’augment esta-
tal d’un 10% addicional, cosa que 
va suposar un augment del 16%.

En l’actual context de crisi i que 
moltes famílies tenen difi cultats, 
recollint opinions d’altres grups 
com la CUP i ICV, es proposa una 
bonifi cació per aquest grup de 
famílies per via de subvenció, en 
funció d’uns barems d’ingressos, 
una bonifi cació del 90% tal com 
s’està aplicant des de fa tres anys 
amb la taxa d’escombraries. A 
més, proposa una reducció del  -

www.laviladigital.com
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Bernat Martorell  i la documentació notarial                                

Poc se’n sap a dia d’avui de 
la vida de Bernat Marto-

rell. Són les anotacions notarials 
les que ens permeten confi gurar 
l’entorn de la seva època i ves  r-
ne la seva  fi gura. Aquest docu-
ments notarials formen part d’un 
gruix que fa que Catalunya dispo-
si d’un dels Arxius de l’Edat Mitja-
na  més importants d’Europa.

Bernat  Martorell era fi ll de 
Pere Martorell i Valença, n’era 
el fi ll segon i els seus germans, 
dos, es digueren Miquel i Eulàlia. 
El pare era carnisser a St. Celoni, 
ofi ci que en la nostra vila venia 
regulat per unes Ordinacions des 
de any 1370; aquestes Ordina-
cions eren de les més completes 
que es coneixien a la seva època. 
Les promulgaren els Hospitalers, 
Senyors de St. Celoni, que,com a 
tals, posseïen la  tularitat, entre 
altres, de les ac  vitats dels ofi cis 
de la vila. No hem d’oblidar que 
som a l’època feudal i les Ordi-
nacions foren redactades amb  
una inequívoca fi nalitat fi scal que 
coexis  a a la vegada amb una 
preocupació pel bon fer derivat  
de l’exercici de cadascun dels ofi cis 
com  forners , ferrers, hostalers...

d’ofi cial per esdevenir mestre, el 
Mestre del St. Jordi com fou co-
negut durant molts anys. Les divi-
sions d’aprenent, ofi cial i mestre 
obeïen a les capacitats ar  s  ques 
de les persones que treballaven en 
el taller i condicionava la seva par-
 cipació en les obres importants. 

Bernat Martorell va disposar d’un 
esclau tàrtar que va adquirir per 
66 lliures -era d’esperar que li 
fossin encarregades feines poc es-
pecialitzades-.  Borrassà també va 
disposar d’un esclau en el seu ta-
ller. Cal dir que Barcelona era punt 
de recepció d’esclaus provinents 
de la Mediterrània Oriental.

Bernat Martorell es casà dues 
vegades; amb la primera dona, 
Gabriela,  ngué tres fi lls: Joana, 
Gaspar i Eulàlia. Joana es casar 
amb Gili, actuant com a tes  mo-
ni dels seus capítols matrimonials 
un il·luminador de manuscrits, 
Montserrat Rauric. La d’il.lumi-
nador de manuscrits fou una ac-
 vitat que també conreà Bernat 

Martorell, deixant-ne empremta 
en la primera pàgina dels Usatges 
de Barcelona.

Quan es va morir Gabriela, als 
volts del 1428, Martorell es casà

Esteve Rodoreda i Fiol
Òmnium Cultural Baix Montseny

De ben segur que Bernat Mar-
torell no aprengué l’ofi ci de pin-
tor de retaules a St. Celoni, la vila 
era una plaça mercat a un dia de 
Barcelona i a un dia de Girona; 
aquesta condició feia que St. Ce-
loni disposés de quatre hostals, 
dels quals el d’en Castelló era el 
més acreditat. La documentació 
notarial del segle XV ens diu que 
la vila disposava de cinc sastres, 
tres basters, dos drapers, dos fe-
rrers, dos anapers, un sabater, -en 
el segle XIV, n’hi havia sis!-, tres 
mercaders, quatre sastres, un lli-
cenciat en decrets, un cirurgià, 
un mestre de cases, dos teixidors, 
un fosser, un semoler...Tot i així, la 
vila devia quedar pe  ta per més 
d’un, per exemple, el notari públic 
de St. Celoni Guillem Bonmacip, 
ens diu que un tal Bonnanat Ma-
jor, veí de la vila, vivia a València. 
També marxà de St. Celoni Bernat 
Martorell que va decidir instal·lar-
se a Barcelona, on va conèixer el 
pintor Borrassà, segurament va 
treballar d’aprenent en el taller 
d’en Borrassà; quan aquest va mo-
rir, l’any 1425, Martorell ja tenia el 
seu taller en el carrer Regomir; 
havia sobrepassat, doncs, el nivell

amb Bartomeua 
Falgueras, amb la 
que va tenir Ra-
faela, Margari-
dona, Miqueleta, 
Joan i Bernat,fi ll 
que és anomenat hereu universal 
d’en Martorell en el testament fet 
10 dies abans de la seva mort, el 
23 de desembre de 1452. Bernat 
Martorell, fi ll, va con  nuar amb 
l’ofi ci del seu pare, al taller, i va 
atendre els encàrrecs pendents 
ajudat pel pintors Miquel Nadal i 
Pere Garcia, de Benabarre.

Es té no  cia que un nét de Ber-
nat Martorell fou un miniaturista 
entre 1488 i 1498, quan ja el Gò  c 
havia assolit la seva etapa ar  s  ca 
i el Renaixement  bressolava a la 
cantonada. Bernat Martorell ha-
via destacat en la penúl  ma eta-
pa, darrera d’ell vingué Jaume Hu-
guet, que ens deixà una obra en 
l’església de St. Mar   de Pertegàs 
El retaule de Pertegàs amb: San-
ta Anna, Sant Bartolomeu i Santa 
Magdalena, avui dia  al MNAC. A 
causa de la guerra civil existent 
entre Joan II i la Generalitat, Jau-
me Huguet dilatà l’entrega de les 
obres a St. Celoni durant 14 anys. 

Són moments importants,
no te’n ren  s les mans (44)

Torna la campanya. Els polí  cs tornen a l’escenari, amb el guió ben 
après i cada un amb el seu paper. Tots els par  ts volen salvar el país 

i, tots tenen la seva veritat. Una veritat que ha de passat per disciplina 
de par  t i l’exigència de l’estratègia.., pobre veritat. “què és la veritat? 
és la preguntar de Ponc Pilat, però, no hi estava gaire interessat, la cri-
sis no li afectava..,   i se’n va rentar les mans. Quan fem preguntes que 
no tenen resposta, ni tampoc ens importa massa, no només perdem el 
temps, sinó que també ens en estem rentant les mans. Vivim moments 
importants, “tenim una decisió a prendre, i una cisis a superar. No ens en 
podem rentar les mans. 

L’arrel de la crisis, podria molt ben estar, justament, en l’afany que hi 
ha per eliminar el que ens ha dit: “Jo sóc la Veritat”. i “el Camí” el camí 
que omple la vida de sen  t. I la vida quan perd el sen  t, entre en crisis, 
resulta absurda i abocada a un «viure a “saco” a  les macro-festes, a 
autodestruir-se, o bé a caure en la ru  na de “l’anar  rant”. Diu A. Eins-
tein que “la crisis és la millor benedicció que els hi pot passar a les per-
sones i els països”. “Qui supera la crisis se supera si mateix sense quedar 
superat”. Ser bona persona, només depèn de com es  mem. Cal afrontar 
les nostres crisis, els punts foscos de les nostres relaciones, de les noves 
maneres d’es  mar. Quan més parlem de la crisi, i ens hi escusem, més 
la promocionem; l’únic camí és treballar fort, cada un des del seu lloc... 
i acabarem d’una vegada amb la única crisi realment devastadora que 
és la tragèdia de no lluitar per superar-la. És en la crisi on afl ora el mi-
llor de cada un. Quan totes ens ponen, podem riure molt i es  mar molt 
poc. Canviar no és fàcil, però aquí està la nostra lluita, si seguim fent 
el mateix, si seguim especulant, venerant els mateixos models, rient les 
mateixes gràcies, ens estem rentant les mans.  Són moments importants, 
no te’n ren  s les mans.

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi tSant Celoni incrementa un 14% les 
ajudes per llibres a les famílies

SANT CELONI.- Aquest curs 
2012 – 2013 s’ha incrementat en 
un 14% el nombre de famílies que 
reben ajuts de llibres al municipi, 
passant de 305 alumnes el curs 
passat a 348. Tot i aquest incre-
ment considerable de famílies, 
l’aposta que fan els centres edu-
ca  us, les AMPA i l’Ajuntament 
per la socialització i reu  lització 
de llibres fa que hagi disminuït 
el pressupost des  nat a aquests 
ajuts en un 25%, passant de 
30.700,58 euros el curs 2011 – 
2012 a 22.873,82 euros, el curs 
2012 – 2013. 

A través del projecte de socialit-
zació i reu  lització de llibres, s’està 
aconseguint augmentar la respon-
sabilitat social de les famílies i la 
sostenibilitat econòmica i ambien-
tal. Segons la regidora de Cultura 
i Educació, Júlia de la Encarnación 
“cada cop es fa més patent en les 
famílies la crisi que estem pa  nt 
i l’Ajuntament vol arribar a totes 
aquelles famílies que estan pa  nt 
aquesta situació. 

Per aquesta raó, s’ha modifi cat la 
fórmula de càlcul econòmic dels 
ajuts per tal d’arribar a moltes fa 
mílies”. De la Encarnación afegeix 
que cal destacar la bona feina que 
han fet les escoles i AMPAS per tal 
de socialitzar i reu  litzar els llibres 
de text. Aquest esforç ha suposat 
un estalvi en el cost per llibres per 
a les famílies i una disminució dels 
diners públics des  nats a ajuts de 
llibres tot i augmentar en un 14% 
el número d’infants que ha rebut ajut. 

L’Ajuntament de Sant Celoni, 
escoles i AMPA promouen el pro-
jecte de socialització i reu  lització 
de llibres que es duu a terme des 
del curs 2010 – 2011 amb els se-
güents objec  us de disminuir el 
cost que tenen els llibres per a 
les famílies, disminuir els diners 
públics des  nats a ajuts de llibres, 
promoure l’educació per a la con-
servació i el respecte del material, 
fomentar l’aprofi tament comuni-
tari dels materials i reduir residus 
i contribuir a la millora del medi 
ambient.

Escoles, Ampa i Ajuntament consoliden el projecte 
de socialització i reu  lització de llibres
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SANT CELONI.- Aquest ma   s’ha inaugurat l’escultura a en San   San-
tamaria a Sant Celoni de la mà de Jaume Rodri. L’homenatge ha estat 
impulsat per l’escultor, la família i l’associació d’amics d’en San   Santa-
maria i amb col·laboració de l’ajuntament de Sant Celoni. L’escultura s’ha 
ubicat a l’espai San   Santamaria en homenatge a la seva aportació a la 
cuina, a la gastronomia, pel seu compromís intel·lectual i de ciutadà.

Amb l’assistència d’unes 200 persones s’han fet  parlaments d’Àngels 
Serra, Regina Santamaria,  Joan Castaño i Jaume Rodri agraïnt el suport i 
col·laboracions diverses però sobretot exaltant la fi gura del desaparegut 
San  . Finalment en Pau Santamaria ha destapat l’escultura. 

El cuiner San   Santamaria en la memòria de Sant Celoni

Es tracta de dues pedres sobreposades, una del Montseny i una del 
Montnegre entorns naturals entre els que es situava a en San   plenes de 
símbols; una A d’Àngels, les quatre barres, profundes en el seu cor, les 
tres estrelles, que apareixien en el logo del restaurant i que va dibuixar 
el pintor Antoni Tàpies, entre d’altres. Amb aquest homenatge queda 
establert un espai pel que fa temps s’estava treballant per a qui ha estat 
un dels catalans més internacionals.

A més es pot llegir un escrit de l’escultor Jaume Rodri:
Dues pedres, un sol tot.
Granit del Montnegre: sòlid i contundent.
Marbre del Montseny: tendre i ferit d’il·lusions.
Dues pedres, una passió:
la Vida i Catalunya com un sol tot.
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Palau ha acollit el Networking d’Emprenedors Baix Montseny
SANTA MARIA DE PALAUTOR-

DERA.- “No hem vingut a fer 
amics ni a passar l’estona. Avui 
hem vingut a fer feina, contactes, 
xarxa i socis”, així és com Lluís 
Solà, president d’Emprenedors 
Baix Montseny , va encetar la se-
gona edició del Networking que, 
com l’any passat, es va desenvolu-
par a l’Envelat de Santa Maria de 
Palautordera. Un treball en xarxa 
que va acollir 202 persones en 
representació de 175 empreses 
de 45 poblacions diferents que 
durant tot el passat 8 de novem-
bre va tenir l’oportunitat de donar 
a conèixer el seus productes i els 
seus serveis  i saber que fan les al-
tres empreses.

El president d’Emprenedors 
Baix Montseny va recalcar que 
en aquests moments de crisi 
l’emprenedoria és fonamental i 
que “s’ha de saber aprofi tar les 
oportunitats que també dóna la 
crisi”. En aquesta línia, el conse-
ller d’Economia i Coneixement, 
Andreu Mas-Colell, que va salu-
dar els par  cipants a través d’un

missatge enregistrat va destacar 
el fet que “la sor  da de la crisi 
només serà possible amb vitalitat 
empresarial i Catalunya cons  -
tueix un teixit interconnectat de 
pe  tes i grans empreses”. Mas-
Colell va insis  r en el fet que Cata-
lunya ha de ser un país capdavan-
ter a Europa i d’alta produc  vitat 
innovant l’economia i el desenvo-
lupament industrial.

Per la seva banda, Jordi Xena, 
alcalde de Santa Maria de Palau-
tordera, va fer referència als mo-
ments excepcionals que s’estan 
vivint actualment “alguns amb 
preocupació i altres amb il·lusió 
i respecte, però ningú amb indi-
ferència”. Per això, Xena explica 
que des de l’administració han de 
ser capaços de donar respostes 
ràpides a les necessitats de les

empreses i estar predisposats a un 
esperit de col·laboració. 

SATISFACCIÓ GENERAL
Emprenedors Baix Montseny, 

com ja va fer l’any passat, deixarà 
passar dos o tres mesos i després 
farà una enquesta als par  cipants 
per saber si els contactes i el tre-
ball en xarxa que van fer el 8 de 
novembre ha donat resultats. En 
qualsevol cas, l’opinió generalit-
zada dels par  cipants amb els 
quals ha pogut parlar la Vila era 
de sa  sfacció i, en algun cas, van 
dir directament que han trobat el 
que buscaven.

Aquesta sa  sfacció també 
era la que Lluís Solà, president 
d’Emprenedors Baix Montseny, va 
expressar en el moment de cloure 
l’acte en un dia que va qualifi car 
de molt intens, no solament pels 
contactes i les oportunitats de ne-
goci de les empreses, sinó també 
per les ac  vitats paral·leles amb 
les tres conferències programades 
a càrrec d’Enric Arola, Carlos Váz-
quez i Joaquim Deulofeu. /JP

Alguns dels 202 par  cipants en la segona edició del Networking Baix 
Montseny celebrat a Santa Maria de Palautordera Foto: JPP
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