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El restaurant Can Fabes de Sant Celoni tancarà portes el 31 d’agost
La família Santamaria - Serra anuncia per carta que es posa punt i fi nal a 
“trenta-dos anys d’una meravellosa aventura culinària i gastronòmica al peu del Montseny”

 va i nous menús. La directora 
Regina Santamaria va explicar que 
s’iniciava una nova etapa “després 
d’un any i mig de transició en què 
havíem de saber on érem i quin 
camí volíem seguir”. 

El mes de setembre de l’any pas-
sat van posar en marxa l’Espai Ele-
ments i el mes de gener d’aquest 
any 2013 el xef Xavier Pellicer va 
deixar el restaurant sent subs  tuït 
pel francès Jerome Bondaz el mes 
de febrer.

El tancament de Can Fabes no 
afectarà a altres projectes impul-
sats per San   Santamaria, com el 
restaurant Santceloni de Madrid.

“AMB CAN FABES ES VA 
CONÈIXER SANT CELONI 
ARREU DEL MÓN”
La no  cia del tancament del 

restaurant Can Fabes de Sant 
Celoni ha sorprès enormement 
als veïns del municipi i també a 
la classe polí  ca. En aquest sen-
 t, l’alcalde de Sant Celoni, Joan 

Castaño vol deixar constància del 
“profund reconeixement a la per-
sona de San   Santamaria i a la 
seva família pel que han aportat 
al municipi, a Catalunya i al món”.

L’alcalde de Sant Celoni reconeix 
que “amb Can Fabes, San   Santa-
maria va fer conèixer Sant Celoni 
arreu del món i va situar la cuina 
catalana al primer nivell interna-
cional dignifi cant tots els produc-
tes que ens ofereix el Montseny i 
la Mediterrània”. Recorda que va 
créixer amb projectes arreu del 
món però sempre mantenint el 
seu projecte estrella al Sant Celoni 
amb Can Fabes, i posant fi ns i tot 
el nom de SantCeloni a Madrid.

Castaño agraeix a la família, i 
especialment a la seva fi lla Regi-
na, l’esforç d’aquest darrer temps 
sense en San   per mantenir Can 
Fabes obert.  “Els celonins i les ce-
lonines procurarem ser dignes del 
llegat cultural i culinari que ens ha 
deixat en San   Santamaria i Can 
Fabes”, conclou l’alcalde de Sant 
Celoni.

SANT CELONI.- El pres  giós res-
taurant Can Fabes de Sant Celoni 
tancarà defi ni  vament les portes 
el pròxim dia 31 d’agost “després 
de trenta-dos d’una meravellosa 
aventura culinària i gastronòmica 
al peu del Montseny”, tal com es 
diu textualment en una carta que 
ha fet pública la família Santama-
ria - Serra.

La família recorda que han estat 
més de tres dècades de creació in-
fa  gable; de recerca de la màxima 
qualitat en el producte i de la per-
fecció a la cuina i a la sala; de com-
promís amb les arrels culinàries i 
amb la seva renovació. “I tot presi-
dit sempre per un ideal que ens va 
transmetre el cofundador i durant 
tants anys ànima de la casa, San   
Santamaria: complaure els clients, 
com seguirem fent, amb tota la 
il·lusió, fi ns a l’úl  m dia”.

Expliquen que un restaurant 
és un equip “i a Can Fabes estem 
molt orgullosos dels grans equips 
que hem format i de la brillant 
trajectòria de molts grans cuiners 
i caps de sala i celler que han pas-
sat per Sant Celoni”. És per això, 
que en el moment del comiat, 
per damunt de la tristesa, el sen-
 ment que els domina és la sa  s-

facció.

EL MESTRATGE DE 
SANTI SANTAMARIA
En la carta de comiat també 

tenen un record per qui fi ns l’any 
2011 va ser l’ànima de Can Fabes, 
San   Santamaria. En la seva me-
mòria els queda el seu mestratge 
“ens va ensenyar a estar sa  sfets 
per la feina ben feta”. Al cap de 
dos anys i mig de la seva mort a 
Singapur, els sa  sfà també haver 
man  ngut els valors i els ideals 
que els va inculcar, fi ns i tot en la 
seva absència. “Però en aquests 
temps tan di  cils per a la gran cui-

na del nostre país, a Can Fabes li 
manca la viabilitat econòmica ne-
cessària per con  nuar un projecte 
basat en l’excel·lència”. Per això 
han decidit posar el punt fi nal a 
un dels capítols més brillants de 
la cuina catalana i europea dels 
úl  ms vint-i-cinc anys.

El comiat conclou dient que 
la gran història de Can Fabes no 
s’acabarà el 31 d’agost sinó que 
con  nuarà en els projectes ac 
tuals i futurs de totes les persones

que han passat per la seva cuina 
i la seva sala, així com en el record 
dels milers de comensals que han 
estat sempre “la nostra raó de ser”.

PRIMER RESTAURANT CATALÀ 
TRES ESTRELLES MICHELIN
El Restaurant Can Fabes va obrir 

a Sant Celoni l’any 1981. El 1988 
va rebre la primera estrella Miche-
lin, el 1990 la segona i el 1994 la 
tercera que va aguantar fi ns l’any 
2011.

NOVA ETAPA DEL RESTAURANT
Ara fa un any El Restaurant Can 

Fabes, de dues estrelles Michelin, 
va estrenar nova imatge corpora

Els fi lls de San   Santamaria, Pau i Regina. Foto: NacióDigital.cat
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Tota la informació del Baix Montseny a:

Més de 300 persones en la presentació de Procés Cons  tuent al Baix Montseny

BAIX MONTSENY.- Prop de 300 
persones es van aplegar el passat 
diumenge 7 de juliol a l’acte de 
cons  tució de l’Assemblea de Pro-
cés Cons  tuent al Baix Montseny 
que va tenir lloc als jardins de la 
Rectoria Vella de Sant Celoni amb 
la presència de Albano Dante, edi-
tor de la revista Cafè amb Llet i Ar-
cadi Oliveres, ac  vista i president 
de Jus  cia i Pau, a més de ser un 
dels impulsors del moviment.

“Estem a favor del dret a deci-
dir, però no només de si Catalun-
ya ha de ser independent o no, 
volem decidir moltes altres coses, 
com per exemple com volem que 
es gas  n els nostres diners”, va 
manifestar Albano Dante que va 
animar la gent a signar a favor del 
moviment.

Arcadi Oliveres, en la seva 
intervenció es va iden  fi car 
contrari a l’euro i al rescat dels 
bancs i a favor de les coopera-
 ves. Va assegurar  que l’actual

aconseguir aquest objec  u. 

AGLUTINAR L’ESQUERRA
I SOCIAL DE CATALUNYA
Com s’explica en el manifest per 

la convocatòria d’un Procés Cons-
 tuent l’objec  u dels impulsors 

no és crear un nou par  t polí  c ja

que tant Arcadi Oliveres com 
Teresa Forcades no tenen la 
intenció de presentar-se a les 
eleccions, però si que aspiren a 
aglu  nar l’esquerra i social de 
Catalunya per confi gurar una 
candidatura única a les properes 
eleccions del 2016 “hi ha molta-
gent que no està d’acord en com 
s’estan fent les coses, per això cal 
unir-nos”.

Al voltant d’aquest punt, però, 
ja van sorgir les primeres esquer-
des quan tot just es comença a 
caminar, arrel d’una intervenció 
d’un assistent que es va iden  fi car 
com a votant de la CUP, perquè no 
veia amb bons ulls la integració 
d’ICV en aquest moviment “per 
una qües  ó de regeneració de-
mocrà  ca ja que la seva presència 
més que unir divideix l’esquerra”, 
va dir. Els dos ponents van inten-
tar reconduir la situació dient que 
ells van votar la CUP les darreres 
eleccions.

model econòmic, ins  tucional i 
d’ordenament polí  c ha fracassat 
i per això cal un punt de refl exió 
per aconseguir “un canvi pacífi c 
i democrà  c que ens por   a un 
canvi social i de ruptura”.  Per això, 
des de Procés Cons  tuent propo-
sen un decàleg provisional per

Carta oberta al senyor Pep Arenas
Senyor Pep Arenas:
Primer de tot, dir-li que no es-

cric en nom de ningú. El con  ngut 
d’aquesta carta oberta és total-
ment a  tol personal.

Un cop aclarit això, he de dir-
li que per riure de la feina dels 
altres, com a mínim, un s’ha 
d’informar, ni que sigui una mica. 

Vostè comença el seu ar  cle 
“d’opinió” al número 252 de la 
Vila, dient que aquell dia que es 
va apropar fi ns a una assemblea a 
La Rectoria Vella, era la presenta-
ció del Procés Cons  tuent al Baix 
Montseny. Això en cap cas és cert, 
no és veritat.

La presentació del Procés 
Cons  tuent a les terres del Baix 
Montseny va tenir lloc el diumen-
ge dia 7 de juliol a les 18:00h. als 
jardins de La Rectoria Vella de 
Sant Celoni, i comptà amb la par  -
cipació del senyor Arcadi Oliveres, 
un dels impulsors del projecte.

Per tant, és totalment impossi-
ble que vostè es  gués present en 
un acte que encara no s’havia fet, 
a no ser que vostè comp   amb 
el dó de la bilocació en l’espai-
temps.

El dia que vostè va anar a una 
assemblea, es tractava precisa-
ment d’això, d’una assemblea en 
la qual es deba  a sobre com orga-
nitzar-se per treballar a favor del 
Procés Cons  tuent. 

Em sembla una gravíssima falta 
de respecte dir això que només els 
falta crear comissions de ganxet i 
astrologia. Sí, com vosté mateix 
diu, el seu comentari és molt 
repel·lent, senyor Arenas, molt.

Miri, això no és cap joc de nens 
pe  ts. Aquí estem per treballar 
junts per un objec  u comú. Aquí, 
entre d’altres coses, està en joc la 
nostra llengua, la nostra cultura, la 
nostra iden  tat, senyor Arenas… 
la nostra iden  tat. 

Posiblement sí, aquella tarda 
estàvem tots una mica perduts, 
sí,... però per això mateix es vàrem 
reunir. Per trobar-se, ja que, se-
gons vostè, estan tan perduts... 

No és hora de polemitzar, sen-
yor Arenas. Ara, més que mai, 
hem de pensar en treballar tots 
plegats, (si més no, aquells de no-
saltres que creiem en la llibertat 
del nostre pe  t país), i potser més 
dur que mai. 

Sincerament, senyor Arenas. 
Dubto molt que anant durant 5 
minuts, un dia, a una assemblea, 
es pugui jutjar un moviment, i 
es puguin treure algunes de les 
conclusions que vostè expressa 
en el seu escrit, que d’altra banda
m’han fet venir al cap a un tal Her-
man Tersch.
Una altra Catalunya és posible, i 
tot i que el camí serà llarg i ple de 
trampes, ja no hi ha marxa enrera.
 

TONI MÁRQUEZ MORALES
compositor, guitarrista i 

productor musical 
baixmontsenyenc

Tothom pot estar en contra del 
Procés, només faltaria, però el 
que no està gens bé, senyor Are-
nas, és riure de la feina, de la sen-
sibilitat, i de les lluites dels altres. 

Publicitat  687 901 643
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Campanya de la JNC per aconseguir hissar 
una estelada a l’entrada de Sant Celoni

Les CUP del Baix Montseny recuperen la 
idea del Velauloni

BAIX MONTSENY.- Les CUP del Baix Montseny tornen a posar sobre 
la taula la idea del Velauloni, la ciutat amagada del Baix Montseny, en el 
decurs de la Festa de la Unitat Popular que es va celebrar el  13 de juliol 
a Sant Celoni. Velauloni no és res més que una abreviació dels munici-
pis de Sant Esteve de Palautordera, Santa Maria de Palautordera i Sant 
Celoni. La idea, sorgida a principis de 2010 pretén prio  tzar, en aquest 
context de crisi severa, la construcció d’un espai polí  c de coordinació 
estable entre aquestes tres poblacions baixmontsenyenques.

L’objec  u del Velauloni, que engloba gairebé 30.000 habitants, pretén 
anar més enllà dels límits territorials “els polí  cs convencionals que els 
governen s’han erigit en pe  ts napoleons estarrufats i renuncien a tras-
passar-los”, asseguren dirigents baixmontsenyencs de la CUP que també 
consideren que en aquest contetx de crisi “en què ens han abocat els 
trinxeraires de sempre, cal que es cons  tueixi un espai polí  c de coor-
dinació estable entre Palau, Sant Celoni i Sant Esteve per abordar polí  -
ques públiques des de la perspec  va de l’àmbit geogràfi c que delimiten 
aquests tres municipis”.

SANT CELONI.- La JNC de Sant Celoni no es resigna que l’estelada que 
ja voleia al monument 11 de Setembre de Sant Celoni, tal com es va 
aprovar en el ple municipal, fi nalment no es col·loqui a l’entrada del po-
ble tal com es pretenia inicialment amb la moció presentada pels joves 
nacionalistes. Per això, han començat una recollida de signatures per tor-
nar a presentar la moció al ple, obrint la porta a totes aquelles en  tats i 
col·lec  us que vulguin fer-la seva. 

La  moció es va presentar el 21 de març per penjar una estelada per-
manent a l’entrada de Sant Celoni, però en el decurs del debat  “es va 
modifi car per col·locar-la al costat del monument 11 de Setembre (lloc 
poc visible), per una esmena, a sorpresa nostra, de la CUP”.

La JNC reitera que l’estelada és el símbol que mostra la voluntat del 
poble català de ser lliure, una bandera de llibertat, de democràcia, de to-
lerància i respecte, que representa els anhels d’assolir la independència 
del poble català. Per aquest mo  u, “lluny de voler imposar uns ideals, 
sinó que només anhelant demostrar que una majoria celonina reclama 
que Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa”.
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Ma Àngels Sànchez: “El ioga és una eina de coneixement personal”

“En totes les cultures i en totes les tradicions mèdiques abans de la  nostra, la sanació s´aconseguia movent 
energia”  (Albert Szent-Gyorgyi, Premi Nobel en Medicina)                                                            

El ioga és una disciplina 
originària de la Índia, uneix 
l’espiritual, mental i  sic. Ha estat 
un èxit per tots els que busquen 
tant la pau espiritual com la salut 
 sica. La veritable pau és sempre 

inquebrantable, la felicitat no es 
modifi ca per les pèrdues o pels 
guanys.

La seva tendresa es manifesta 
en una mirada neta i brillant, la 
seva professió queda refl ec  da 
en el seu ser, Ma Àngels Sànchez, 
mestre de ioga des de fa molts 
anys...ella diu que ha perdut el 
compte.

L’essència des del ioga. 
Glòria Montasell.- Ma Àngels, 

el temps passa tan ràpid que de 
vegades en perdem la noció, ve-
ritat?

Ma àngels Sànchez.- Sí, és que 
jo amb el temps vaig una mica 
despistada, necessito una orienta-
ció per fi car-me en ell, per situar-
me.

GM.- Ma Àngels, què és el 
ioga?

MAS.- És que ho has defi nit per-
fectament, jo sempre he dit que 
el ioga és una tècnica psico  sica 
que ens permet treballar el cos, 
la ment i la respiració, és una eina 
que ens serveix per coneixe’ns 
per iniciar aquest viatge amb no-
saltres mateixos, perquè en de-
fi ni  va no ens coneixerà ningú 
millor que nosaltres mateixos, 
però hem de tenir unes eines que 
ens pugui ajudar a treballar tot 
aquest procés. El ioga és una eina 
de coneixement personal, moltes 
persones la descobreixen  per te-
mes de salut, per tema de recer-
ca i qualsevol excusa és bona per 
iniciar-se.

GM.- On millor què buscar en 
el nostre interior?

MAS.- Ecxacte, és un viatge in-
tern.

GM.- Quines són les tècniques 
que s’u  litzen?

MAS.- Es treballa el cos  sica-
ment a par  r de les asanes, les 
asanes en el ioga són postures i 
és la manera que el ioga treballa, 
paral·lelament també treballes la 
respiració, que pot ser treballar-
la amb “Pranayama” que és estar 
molt atent de la teva respiració.

GM.- Pranayama...
MAS.- És el control de la respi-

ració, és endinsar-se en el món de

respiració i cos.
GM.- O sigui que el Pranayama 

és prendre consciència de la nos-
tra respiració?

MAS.- Sí, prendre consciència 
i a més la pots modifi car. Pots 
treballar-ho de la següent mane-
ra, quatre temps per agafar aire, 
puc estar retenint-lo durant una 
estona i desprès un altre temps 
per treure´l. Cada tècnica, cada 
respiració té un límit de temps, hi 
ha moltes maneres diferents de 
Pranayama.

GM.- Aleshores, el primer punt 
on hem de connectar en el nostre 
ser és a la respiració?

MAS.- En la respiració, sí, amb 
una postura corporal que sigui co-
rrecte, còmode però que no es  -
guis descuidada a nivell  sic.

GM.- No podem desconnectar 
del tot quan estem fent ioga?

MAS.- Quan estem fent ioga es 
tenir consciència d’on es  c, com 
em sento, com respiro i les sensa-
cions que jo  nc en cada postura 
que treballo, aleshores és quan tu 
prac  ques el ioga, és di  cil per-
què moltes vegades et poses a 
treballar,  fas una classe i alhora 
que tu comences a fer les postu-
res la ment se te’n va i es quan es-
tàs fent un treball  sic i no acabes 
d’estar fent ioga. 

GM.- El ioga és estar atent amb 
el que es  c fent...

MAS.- Ecxacte, estar atent amb 
un mateix, oblidant-te del que 
t’envolta, no és un treball que en 
cap moment hagis de fer una com-
pe  ció amb tu mateix ni amb les 
persones que estàs. Compar  nt

rar molt ràpid i des de d’alt, en el 
moment que tu ets conscient que 
estàs nerviós saps aturar-te i res-
pirar mes profundament i alesho-
res el teu ritme canvia totalment, 
la teva ac  tud també en surt be-
nefi ciada.

GM.- Com es benefi cia cadascú?
MAS.- Cada persona que inicia  
una classe de ioga és un món dife-
rent amb uns problemes  diferents 
i cada persona et pot dir coses di-
ferents, perquè el ioga el que fa 
es que regula, equilibra. Una per-
sona que sigui molt nerviosa es 
pot equilibrar més, una persona 
tranquil·la, es pot es  mular més, 
compensa sempre.

GM.- Però sembla que una per-
sona que sigui nerviosa, li pugui 
ser di  cil estar assegut i parar la 
ment. Requereix fer moltes ses-
sions per obtenir un resultat?

MAS.- A veure, una persona que 
en un principi pot pa  r angoixa, 
que es  gui molt estressada, se li 
pot fer molt di  cil fer una classe 
de ioga, llavors és recomanable 
que no faci una hora, que faci 
cinc minuts i que en  ngui prou, 
és que cadascú té el seu ritme, el 
que passa és que les classes estan 
es  pulades en que estàs una hora 
o hora i mitja, dues hores de vega-
des, però això passa quan són per-
sones que estan molt treballades. 

GM.- Per al ioga veig que no 
hi ha restriccions, tothom el pot 
prac  car?

MAS.- El pot prac  car tothom 
qui vulgui, el ioga s’adapta sempre 
a la persona, persones que tenen 
mal a l’esquena, a les cames, als 
braços, es pot adaptar en qualse-
vol persona, l’eina és vàlida per a 
tothom.

GM.- Ara estaves parlant de 
dolències, d´alguna manera po-
dríem dir que el ioga el que fa es

la classe.
GM.- No es fàcil suposo, ja que 

el nostre cap no para, a la ment 
ens vénen idees, records, situa-
cions. Com ho podem fer perquè 
aquests imputs tan freqüents que 
ens vénen a la nostra ment i els hi 
diem, prou, prou informació.

MAS.- És correcte, tenim molts 
es  muls exteriors, com la tele-
visió, les xarxes socials, amb les 
reunions que fem, con  nuament 
tenim uns es  muls exteriors, lla-
vors és un aprenentatge també 
parar la ment, però es clar, pares 
la ment a través de prac  car i 
prac  car, no és d’un dia per l’altre.

GM.- I que recomanaries per 
parar la ment Ma Àngels, com ho 
podem fer?

MAS.- Primer voler-ho, s’ha de 
tenir una ac  tud oberta per voler 
parar la ment, per adonar-te’n.

GM.- Però com la paro?
MAS.- La pares respirant, tor-

nem a la respiració, és l’eix, sem-
pre hi tornes, amb  qualsevol cosa 
que facis. Quan les persones es-
tem nervioses acostumem a respi-

“La respiració és el primer punt on hem 
de connectar amb el nostre ser amb una 
postura corporal que sigui correcte, 
còmode però que no es  guis descuidada 
a nivell  sic”

Ma Àngels Sànchez i Glòria Montasell. FOTO: GM
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“El que és important és sentir que el teu cos vagi fluint obertura i recordar que la respiració és fonamental”

es  rar lleugerament les cames, 
mirar que es  guin una mica se-
parades amb les puntes dels peus 
que mirin lleugerament cap en-
fora, tenir consciència que tota 
l’esquena es  gui ben enganxada i 
es  rada a terra i també  els braços 
al llarg del cos amb suavitat i amb 
els palmells mirant cap al sostre, 
perquè així a les espatlles el que 
vas sen  nt és que es van obrint 
i van agafant més contacte amb 
el terra, és important que fem  
la correcció de la barbeta, que 
vagis portant la barbeta cap a 
l´esternon perquè et perme   es-
 rar també les cervicals i portar 

la columna i amb aquesta postura 
anar prenent consciència del teu 
cos, cada vegada que treus aire, 
que et perme   relaxar una part 
mes del teu cos. I així cada vega-
da intentar sen  r més el ritme de 
la teva respiració, sen  r que si la 
teva ment està concentrada al que 
estàs sen  nt o treballant i a par  r 
d’aquí pots iniciar-te amb les pos-
tures més senzilles que hi ha.

GM.- Inicialment a casa podem 
començar amb aquestes pautes...

MAS.- El que és important de 
sen  r és que el teu cos vagi fl uint, 
con  nuament obertura i recordar 
que la respiració és fonamental.

GM.- I ens quedarem amb la 
posició  de transició, estem en un 
moment de molts canvis i comen-
cem amb la transició des de dins 
nostre.

NAMASTE

que la nostra energia -som 
energia-  l’energia del nostre cos 
pugui fl uir millor, no quedi tan 
bloquejada en aquest punt que 
parlàvem, l’esquena, els braços, 
les cames, és una manera de 
fl uir?

MAS.- És una manera de fl uir sí, 
perquè con  nuament estàs equili-
brant amb el ioga.

GM.- Es diu energia Kundalini, 
potser?

MAS.- A veure, hi ha un  pus 
de ioga que és el kundalini, hi ha 
molts  pus d’escola, pensa que 
el ioga té uns 4.000 anys o més 
d’an  guitat i al llarg de tot aquest 
temps sempre hi ha professors 
que han pogut afegir coses amb 
la seva pràc  ca i treball, aleshores  
és clar, és di  cil de dir quantes es-
coles.

GM.- Quin es el ioga que tu 
prac  ques?
MAS.- El meu ioga es diu Hata 
Yoga i es d´una escola d´un senyor 
que es diu Nil Auto  , ell havia  n-
gut un mestre que li va ensenyar 
una tècnica de molta correcció 
corporal i llavors nosaltres en el 
 pus d´escola que fem no hi ha 

contrapostures perquè ja intentes 
fer les postures que es  guin ben 
fetes, tenint en compte la correc-
ció del teu cos.

GM.- Com vols dir contrapos-
tura?

MAS.- Sí, en el ioga hi ha postu-
res que per exemple et poses fent 
la cobra, que és una postura asa-

na, hi ha escoles que fan aquesta 
postura i nosaltres la fem corre-
gida, que tenim en compte de no 
ensorrar les lumbars, de no portar 
el coll enrere per no fer-te, mal a 
les cervicals, llavors hi ha escoles 
que fent la cobra tradicional des-
prés han de fer una contrapostu-
ra, és a dir, vaig en contra del que 
he fet abans.

GM.- Amb quina fi nalitat acos-
tumen a venir les persones al teu 
centre? Tens un grup de gent amb 
edat similar o son de diferents 
edats? 

MAS.- Varia mol  ssim, per-
sones de 25 fi ns a 70, 80 anys et 
podria dir, hi ha hagut persones 
que han començat amb més de 70 
anys a fer ioga.

GM .- El ioga no entén d’edat?
MAS.- No hi entén, s´adapta a 

cada cos, a cada persona i depèn 
del temps que por   de pràc  -
ca, pots fer un  pus de postures 
més complicades, més senzilles, 
s’adapta sempre.
GM.- De quin mínim de temps es-
tem parlant per notar una millora 
en el nostre cos, potser més que 
el cos,  a la nostra ment?

MAS.- Veiam és molt variat, hi 
ha hagut persones que han vingut 
a una classe i quan han marxat et 
diuen, m’he sen  t molt bé i llavors 
et vénen al cap d’una setmana i et 
diuen, la nit que vaig fer el ioga 
vaig dormir molt bé i llavors hi ha 
persones que tampoc ho senten i 
diuen porto un any fent ioga i no 

em sento ni molt millor ni dife-
rent.

GM.- Hi ha qui et deu dir, es  c 
que fl oto...

MAS.- SÍ, això també ho diuen, 
és com estar en un altre estat, en 
una altra dimensió. La sensació 
és que quan sur  s d’una classe et 
sen  s com més oberta, més es-
 rada i et sen  s amb molta més 

energia, això sí.
GM.- M’agradaria molt poder 

donar un punt de pràc  ca i que 
els seguidors del “Viure des de 
l´essència” poguessin portar a 
terme el com iniciar una sessió 
de ioga a casa.

MAS.- Ens imaginem que tenim 
una musiqueta de fons... i quan ho 
desitgis,comencem Ma Àngels.
Jo recomanaria que es  guessin 
en un espai on es sen  n còmo-
des, que puguin desconnectar 
la televisió, el telèfon, el  mbre, 
que puguin estar tranquils per 
uns moments, el segon pas se-
ria que l’habitació no es  gui ni 
molt calenta ni molt freda, una 
tempe-ratura que es sen  n a gust, 
poder posar una ca  fa al terra i 
començaríem amb una postura 
de les que sempre comencem a 
la classe, una pressa de conscièn-
cia del cos, es  rats a terra, poder 
separar una miqueta les cames....
GM.- Es  rats sobre l’estarilla...
MAS.- Exacte, amb les cames que 
poden estar doblegades si sen  m 
que les lumbars tenen més con-
tacte a terra i si estem bé, podem
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Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

som pobrets, però a curt termini  
insisteixo, a curt termini és mi-
llor fer-nos la víc  ma, ara a llarg 
termini els resultats son cada 
vegada més desesperants i blo-
quejadors.

“No importa quin sigui el pro-
blema, la situació fi nancera, la 
història o la difi cultat al teu vol-
tant, deixa que t’envol  . És una 
circumstància. Està al teu voltant 
però no te perquè controlar o 
determinar el teu clima intern.      
El nostre clima intern prové del 
nostre estat d’ànim i de l’estat 
del nostre cor. 

Tota l’aigua del món pot es-
tar envoltant-nos però sempre 
podem fl otar a la super  cie. 
L’oceà ens hi porta a mesura que 
ens deixem anar i ens relaxem. 
Deixa´t anar i deixa’t sostenir pel 
càlid oceà de la vida”.

“Tota l’aigua del mon no et 
pot ofegar a menys que es posi 
dins teu”

            Eleanor  Roosevelt

GRÀCIES

La nòria de la vida
“El poder està dins de cada 

home, també està en el conei-
xement, les diferents accions 
son com sotragades que ho fan 
afl orar, que desperten a aquests  
gegants”

Swami Vivekananda

Queda molt per cami-
nar, queda molt per 
fer… queda molt per 

sen  r.
Hi ha tantes coses per trobar, 

per buscar a la vida.
 Estem inundats d’opcions?  

Deixo la pregunta a l’aire…
Quan escollim tenir o ser, 

quasi  sempre és el resultat del 
que veiem, escoltem o llegim, es 
di  cil poder tenir la nostra prò-
pia real opinió, tot està regit per 
tendències, estem tots pujats a 
la nòria de la vida i el pitjor és 
que hi estem abonats sense ser-
ne conscients, indefi nidament.

La queixa no ens fa treure el 
millor de nosaltres, després de 
la sisena queixa, crec que estem 
obligats a començar a mirar al 
nostre interior, a parar, a sen  r 
aquest poder interior verge i pur. 

Hem de fer créixer i enfor  r 
aquelles coses en les que som 
bons, el que millori el nostre 
nivell de mo  vació i compromís 
augmentant els nostres resultats 
posi  us.

I si m’avanço i responc… pobre 
de mi, si jo no sóc bo en res…
aleshores torno a la queixa, no

Òscar Mañas i Àlex Alonso mereixedors de la 
carta de dis  nció de les proves de selec  vitat

SANT CELONI.- Óscar Mañas i 
l’Àlex Alonso, alumnes de 2n de 
BAT tecnològic de l’Ins  tut Baix 
Montseny, han estat guardonats 
aquest mes de juny de 2013  amb 
la Dis  nció de les Proves d’Accés 
a la Universitat pel seu resultat 
excel·lent. 

Cada any, a fi nals del mes de ju-
liol, el Consell Interuniversitari de 
Catalunya lliura les Dis  ncions de 
les proves d’Accés a la Universitat 
a tots aquells alumnes de Catalun-
ya que han ob  ngut un mínim de 
9 punts sobre 10 a la part comu-
na de les proves. Tant l’Óscar com 
l’Àlex han tret un 9’3 en aquesta 
fase comuna i, sumant la mitjana 
del seu expedient acadèmic i la 
fase específi ca, han tret uns re-
sultats de 13,450 i 12,80 sobre 14, 
respec  vament.

Així doncs, com a centre, te-
nim l’orgull de tenir dos alum-
nes guardonats en aquest premi 
d’excel·lència, fet del tot inusual, 
sobretot si tenim en compte que, 
a la comarca, només hi ha hagut 
dos alumnes amb una nota supe-
rior, i només per una dècima, un 
9’4 i un altre amb la mateixa qua-
lifi cació que l’Óscar i l’Àlex.

La Dis  nció els serà entregada 
el dia 25 de juliol a les 18’30 hores 
al Palau de Congressos de Cata-
lunya.

Tal com diu la carta que hem 
rebut com a centre des del Con-
sell Interuniversitari “Un resul-
tat d’excel·lència com aquest 
és, sens dubte, la conseqüèn-
cia natural d’una tasca for-
ma  va desenvolupada, amb 
constància i efi càcia, al centre i 
respon a un projecte educa  u”.

Tanmateix hi ha hagut altres 
alumnes amb resultats excel·lents 
i, per tant, volem mencionar-los 
en el nostre pe  t homenatge. 
Aquests alumnes són Joaquim 
Motger, amb uns resultats de 8’70 
sobre 10 i 12’93 sobre 14; Agus  n 
Rugiero amb un 8’85 i un 12’64; 
Eloi Gómez, amb un 8’60 i un 
10’10 i Clara Garcia amb un 8’2 i 
un 11’314.  

Per això, des del centre, volem 
felicitar-los i encoratjar-los a se-
guir en aquest camí d’excel·lència, 
sabent del cert que un resultat 
com aquest no és fruit de la ca-
sualitat, sinó que és el fruit de 
molts mesos de treball, d’il·lusió 
per la feina ben feta, de perseve-
rar malgrat les difi cultats i de sa-
ber que cal treballar en el present 
per poder somniar en un futur mi-
llor. I els felicitem encara amb més 
èmfasi perquè sabem que no és 
gens fàcil en aquestes edats man-
tenir-se en l’esforç con  nuat per 
uns objec  us a mig i llarg termini. 
Tots ells saben per experiència 
pròpia  que la intel·ligència, sense 
cul  var, és una llavor que no ger-
mina i, de moment, tots ells ja han 
ob  ngut els primers fruits.

Aprofi tem també per felicitar 
les seves famílies pel suport que 
els han brindat en el decurs de la 
seva vida i també a tots els seus 
mestres i professosrs que els han 
vist créixer des d’educació infan  l.

Els desitgem molta sort en els 
seus estudis universitaris i els 
diem que ens sen  m orgullosos 
d’haver-los  ngut com alumnes.

L’EQUIP DIRECTIU

Publicitat  687 901 643



publicitat 9
www.laviladigital.com



10santa maria de palautordera
www.laviladigital.com

Recepció de l’Ajuntament als nens sahrauís 
acollits en famílies de Palau

El palauenc Àlex Marín campió estatal de 
descens de BTT DH a Pan  cosa

A la fi nal, amb el circuit més sec 
es van millorar molt els temps, 
deixant el crono fi nal a 3:39 i aug-
mentant la diferència amb el segon 
classifi cat a 32 segons.

Àlex Marín està cer  fi cant la mi-
llor temporada de tota la seva carre-
ra ja que s’ha proclamat campió de 
Catalunya, va 1r classifi cat a la Copa 
Catalana a falta de dues proves, 1r 
classifi cat a la Challenge. Ha acon-
seguit èxits internacionals com una 
2a posició a la IXS Cup (campionat 
Europeu) i una 2a posició fa dues 
setmanes a Les Duex Alps.

SANTA MARIA DE PALAUTORDE-
RA.- El pilot palauenc, Àlex Marín 
(Giant-Fox) s’ha proclamat campió 
d’Espanya cadet de descens de BTT 
DH el 21 de juliol a l’estació d’esquí 
de Pan  cosa. Marín va cer  fi car un 
diumenge espectacular ja que a la 
semifi nal les condicions del circuit 
van ser extremadament dures, amb 
zones centrals del recorregut amb 
molt fang i pedres grans que difi cul-
taven la baixada, tot i això va marcar 
el millor temps que va ser de 3:50 
avantatjant el segon classifi cat en 
20 segons.

riència a Palau, tot i no ser la 
primera vegada que hi vénen. 
Concretament, en el cas de Ha-
mza ja fa cinc anys i aquest és 
el seu darrer any que pot ser 
acollit. Per la seva banda, Jordi 
Xena ha destacat la feina social 
que porten a terme les famílies 
acollidores.

Hamza i Dueda han vingut a 
Santa Maria de Palautordera a 
través de l’Associació Catalana 
d’Ajuda al poble Sahrauí (ACAPS), 
gràcies a un conveni conjunt amb 
el Front Polisari.

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- Hamza, de 12 anys, i Due-
da, d’11 anys, són un nen i una 
nena sahrauí que estan passant 
l’es  u a Santa Maria de Palau-
tordera a casa de famílies aco-
llidores. Aquest dimecres 24 de 
juliol ha  ngut lloc una recepció 
a l’Ajuntament on han estat re-
buts per l’alcalde, Jordi Xena, la 
regidora de Benestar Social, Isabel 
Membrives i tècniques de Serveis 
Socials del consistori palauenc.

En el decurs de la recepció els 
nens han explicat la seva expe-
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