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Sant Celoni a punt per celebrar la seva 
Festa Major més solidària

Cultura “aquest any en concret 
hem volgut reforçar les ac  vitats 
adreçades al públic familiar i per  
això un dels plats forts de la festa
és el concert que es farà el dissa-
bte a l’espai barraques del Club 
Super 3.”

En el context actual, destaca 
l’esperit solidari de la Festa Ma-
jor d’enguany amb les proves 
solidàries que van tenir lloc dis-
sabte 31 d’agost amb la recollida 
d’aliments i de gots reu  litzables 
de diferents festes majors que 
l’Ajuntament canviarà per diners. 
En la mateixa línea, la venda de 
productes a la paradeta la ges-
 onarà la Fundació Acció Baix 

Montseny.
Aquest any la festa es tras-

llada a la zona del pavelló, con-
cretament al pàrquing del pa-
velló a la zona  del Cardelús. 

Les colles dels MontSenys i dels MontNegres, la Senyoreta Muntanyetes i els gegants
acapararan bona part del protagonisme fes  u

SANT CELONI.- L’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño i la regidora 
de Cultura, Júlia de la Encarana-
ción, acompanyats per la colla 
dels Senys , els Negres, la Colla 
Gegantera i un personatge tant 
imprescindible com imprevisible 
, la Senyoreta Muntanyetes han 
seguit la tradició dels darrers anys 
i han fet la presentació de ls trets 
més destacats de la Festa Major 
de Sant Celoni d’enguany.

Del 6 al 9 de setembre Sant Ce-
loni es conver  rà, en paraules de 
l’alcalde Joan Castaño, en “un lloc 
de trobada, una festa d’acollida 
que cada any implica a més perso-
nes i a més en  tats, amb el prota-
gonisme creixent de les colles de 
Senys i Negres”. En aquest sen  t, 
la regidora de Cultura ha parlat 
del “vessant lúdic i fes  u que té la 
festa però també de la funció de

cohesió social i d’es  ma cap al 
nostre poble. Gaudir de la Festa  
Major ajuda també a fer poble.” 
Durant aquests darrers mesos 
les en  tats, les diferents comis-
sions de treball i l’Ajuntament  
han estat treballant amb el repte 
d’aconseguir mantenir la qualitat 
i la diversitat de la programació 
d’aquesta Festa Major comptant 
amb el mateix pressupost que 
l’any passat, 140 mil euros, però 
dedicat més a ac  vitats. Segons 
Júlia de la Encarnación, això s’ha 
aconseguit “amb un control de 
la despesa que ja va començar fa 
tres anys i que aquest any con  -
nua. És molt d’agraïr l’esforç de 
totes les persones, en  tats i colles 
per fer possible la festa”.

Els programa inclou actes va-
riats, per a tots el gustos i totes les 
edats si bé, segons la regidora de

Des de l’Ajuntament s’ha volgut 
insis  r en el comportament cívic i 
respectuós de la gent  i en el con-
sum responsable. 

50 ANYS DE GEGANTS
en Mar   i la Maria del Puig, el 

gegants de Sant Celoni, enguany 
fan 50 anys i, per això, la Colla de 
Geganters i Grallers de Sant Celo-
ni seran els encarregats del pregó. 
Jordi Deumal ha volgut recordar 
la importància que tenen els ge-
gants a Sant Celoni “segurament 
l’únic poble de Catalunya on cada 
escola té un gegant”.  Diversos ac-
tes comptaran com sempre amb 
la par  cipació i implicació de la 
Colla, entre altres la gran cercavi-
la de gegants que comptarà amb 
més de 20 colles de fora i els ge-
gants de les escoles. 
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A l’esquerra presentació de la programació de la Festa Major 2013. A la dreta les colles dels Montsenys i els Montnegres rivals però amb “bon rotllo”. Fotos: JPP
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La Festa Major 2.0
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687 901 643

SENYS  I NEGRES
 ES FAN NOTAR  
De fet, ja fa dies que Sant Celoni 

bull amb la força dels Senys i els 
Negres i els seus prepara  us amb 
les seves paradetes, engalanant 
cases i carrers, enviant tuits amb 
#FMsantceloni. Jordi Flores en 
representació dels Negres i Garci 
per part dels Senys van coincidir 
en l’objec  u de les dues colles: 
“acompanyar la Festa Major, po-
sar els nostre granet de sorra per-
què la gent gaudeixi de la festa, es 
mogui, sur  , se sen   poble”.    A 
través de twi  er, facebook i Ins-
tagram tothom qui ho vulgui po-
drà estar informat minut a minut 
de tot el que passi a la festa (@
Muntanyetes i Senyoreta Mun-
tanyetes). Dos col·laboradors de 
Punt 7 Ràdio seran els encarregats 
d’acompanyar a la Srta Muntanye-
tes arreu i explicar-ho a la xarxa. 
També s’anima a tothom a conver- 
 r-se en cronista de la festa en-

jament (durant la qual no podran-
servir-se consumicions, ni adme-
tre clients a la zona de terrassa).

D’altra banda, la zona blava serà 
de lliure accés i des del dijous 5 de 
setembre a les 12 del migdia, fi ns 
el dissabte 7 de setembre, a les 8 
del vespre hi haurà  accés lliure 
(no pagament) a totes aquestes 
places d’aparcament amb la fi na-
litat de facilitar els actes  i la circu-
lació durant la Festa.
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viant els comentaris via twi  er 
#FMsantceloni.

Altres adreces que cal tenir en 
compte per seguir la festa major al 
moment a través del mòbil i si es 
desitja interactuar són el twi  er  
de les colles @CollaMontsenys  i  
@montnegres. També mitjans di-
gitals com ara @baix_montseny 
seguiran la festa a través de la 
xarxa.

NOU MARXANDATGE
La Paradeta de Can Ramis ha 

obert portes aquesta setmana on 
enguany, a més de comprar-hi els 
 quets del sopar popular, l’arros-

sada, Correxarrups i Correxutxes, 
també es podran adquirir els mo-
cadors de Senys i negres i la nove-
tat dels barrets de palla, davantals 
i una bossa motxilla de cadascuna 
de les colles.

Precisament les dues colles ja fa 
dies que han obert les seves res-
pec  ves paradetes per a la venda

Les paradetes dels MontNegres i els MontSenys ja fa dies que s’han instal·lat a la plaça de la Vila per vendre poroductes de Festa Major. Fotos: JPP

del seu respec  u marxandatge, 
sobretot samarretes que enguany 
presenten nous dissenys.

LA FESTA SOLIDÀRIA
Com és habituial en les darre-
res edicions de la Festa Major de 
Sant Celoni la compe  ció entre 
Senys i Negres comença una set-
mana amb la prova solidària per 
excel·lència amb la “Dóna sant 
per  a la festa”. Així, integrants 
de les dues colles els dies 30 i 
31 d’agost es van fer donants de 
sang.L’objec  u plantejat era po-
der recollir 500 bosses de sang.

La festa solidària, però s’ha am-
pliat i el dissabte 31 d’agost hi va 
haver recollida d’Aliments i Gots 
reu  litzables de festes majors 
que es conver  ran en aportació al 
Banc d’Aliments.

ZONA BLAVA GRATUÏTA
 La celebració de la Festa Ma-
jor també comporta retocar al-
guns serveis. Així, s’ha acordat 
l’ampliació de l’horari de les terras-
ses de bar les nits del 6 al 7, del 7 
al 8 i del 8 al 9 de setembre. Els es-
tabliments de pública concurrèn-
cia de Sant Celoni que disposin de  
llicència municipal per a instal·lar 
terrasses podran perllongar l’ho- 
rari fi ns a les 2 de la ma  nada, 
gaudint, a més de mitja hora més 
sobre l’horari de tancament per 
tal de dur a terme el seu desallot-
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LA FIRA A LA FORESTAL
Relacionat amb l’aparcament, 

assenyalar que l’espai de la Fores-
tal és tancat des del 2 de setem-
bre ja que en aquest indret hi ha 
ubicada la Fira d’atraccions i no es 
tornarà a obrir fi ns el dilluns dia 
16 de setembre, quan es  gui tot 
desmuntat. 

SETMANA DE SOPARS
El 4 de setembre la Colla Gegan-

tera organitza un sopar a la fresca 
al carrer Sant Pere, davant el seu 
local social. Bo  farra amb monge-
tes, beguda i postres.

Al mateix carrer, l’endemà la 
Colla del Montnegres faran la 
seva tradicional bo  farrada i co-
mençar  a carregar piles per l’inici 
de la Festa Major amb pa amb 
tomàquet i bo  farra, concurs de 
postres i gresca per a tots els as-
sistents.

Els MontSenys el seu lloc de reu-
nió a la plaça Comte del Montseny 
amb el tradicional sopar de car-

manyola i engalanament del terri-
tori Seny. Enguany han decidit que 
penjaran una fotografi a individual 
o de família, impresa per les dues 
cares d’un foli A4 i plas  fi cat.

ESCULTURA EN FUSTA
 DELS GEGANTS
Dintre dels actes commemora-

 us dels 50 anys dels gegants de 
Sant Celoni Álvaro López farà una 
exhibició i mostra, el dissabte dia 
7 de setembre, d’una escultura 
amb fusta dels gegants realitza-
da amb motoserra. A la plaça de 
l’Església a les 9 del ma  .

EL CORREXARRUPS
És sens dubte una de les ac  -

vitats mul  tudinàries de la Festa 
Major. MontSenys i MontNegres 
tornaran a emplenar els carrers de 
Sant Celoni amb una cercavila ani-
mada per Pep Callau&Cia. Pepsico-
len. De la plaça de la Vila fi ns l’espai 
de concerts i barraques al Carde-
lús. Tres xarrups i quatre proves.

El Correxarrups una de les proves clàssiques de la Festa Major Foto: JPP



festa major 6
www.laviladigital.com

L’es  rada de corda torna 
al carrer Esteve Cardelús

L’es  rada de corda, també és 
una de les proves més mul  tu-
dinàries de tota la Festa Major i 
de les que més atrac  u té per a 
les dues colles que medeixen les 
seves forces.

Enguany presenta algunes no-
vetats importants. Per una ban-
mda perquè retorna al carrer Es-
teve Cardelús, després d’algunes 
edicions que s’ha celebrat a 
l’Avinguda de la pau i, per altra

La Força de les dones Negres es  rant la corda l’any 2012 FOTO: JPP

banda, perquè enguany hi haurà 
una nova categoria. En total seran 
quatre. 

Per primera vegada hi haurà 
una categoria de 6 a 10 anys. les 
altres tres són la juvenil d’11 a 15 
anys, dones de més de 16 anys i 
homes de més de 16 anys. Es do-
narà 0,5 punts per a cada catego-
ria que guanyi la prova i es recor-
da que per par  cipar-hi  cal portar 
guants.

La Rucada d’aquest es farà a la tarda al 
passeig 11 de Setembre

La  Rucada és una altra de les 
proves més espectaculars que 
ja des de fa anys se celebra per 
la Festa Major de Sant Celoni. 
Manté el seu lloc tradicional, al 
passeig 11 de  setembre al costat 
del pavelló municipal d’Esports.

La gran novetat d’aquest any, 
però d’aquesta ac  vitat or-
ganitzada per la Comissió de 
sant Antoni Abat, és que a di-
ferència dels altres anys se 

Els Senys van guanyar La Rucada 2012 FOTO: JPP

celebrarà a dos quarts de set de la 
tarda i no pas al migdia.

La rucada és una cursa de rucs 
que per par  cipar-hi s’han de for-
mar dos equips majors de 18 anys 
que compe  ran per alguna de les 
dues colles.

Abans de la rucada pròpiament 
dita, a dos quarts de cinc de la tar-
da, la mainada acompanyats dels 
pares, podran fer voltes damunt 
dels rucs.

El Correxutxes per la canalla
El Correxutxes és la prova més 

esperada de la canalla. aquest any 
es farà el dissabte 7 de setembre a 
les 5 de la tarda. 

Es faran 2 proves i per par  cipar 
cal anar disfressats de qualsevol 
personatge del Club Súper 3. Una 
serà Vine a la festa! en la quals 
els nens i nenes hauran d’anar 
disfressats d’algun personatge ja 
sigui d’un de la família o de qual-
sevol de les sèries.

La segona prova serà Mans a El Senys i Negres pe  ts també competeixen pel Corremonts FOTO: JPP

terra! que amb pintura de co-
lor negra i verda, els nens i nenes 
senys i negres hauran de pintar 
amb les mans tres  res de mural 
dividits per franges d’edat.

Tindrà lloc al pàrquing del pa-
velló municipal d’Esports 11 de 
setembre. 

Mitja  hora després començarà 
el concert del Club Súper 3 amb 
l’espectacle Superaventura a cà-
rrec de SP3, el grup musical del 
Super3.

Ball del Fanalet per acabar la festa

Com l’any passat el fi  de festa serà a la plaça de la Vila amb l’orquestra 
Metropol, amb el ball del fanalet. Després hi haurà el veredicte del 
Corremonts i lliurament de premis.
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Jordi Cuminal: “No se si és una teràpia alterna  va, però vaig a missa”
A “Viure des de l’essència” volem arribar a l’essència dels polí  cs, concretament al celoní Jordi Cuminal i Roquet, secretari general 
de comunicació del Govern de la Generalitat de Catalunya. La seva carrera polí  ca comença l’any 1999 com a militant de la JNC, 
de la que en va arribar a ser el secrewtari general. Durant quatre anys va ser primer  nent d’alcalde de Sant Celoni, vicepresident 
primer del fòrum de joves regidors, secretari de comunicació de Convergència Democrà  ca de Catalunya i diputat de la vuitena 
legislatura al Parlament de Catalunya.                                      

Glòria Montasell.- Això sembla 
una carrera de fons...

Jordi Cuminal.- Sí, la veritat és 
que és una carrera com a mínim 
molt intensa. Dit així sembla se-
gons que, però vaig ser secretari 
de la JNC just quan per prime-
ra vegada Convergència i Unió 
passava a l’oposició, regidor de 
l´Ajuntament de Sant Celoni quan 
CiU tenia molt pocs regidors, lla-
vors vàrem tenir la sort de trobar 
candidats com l’Emili i com en  
Francesc, que ens varen permetre 
arribar a l’alcaldia. Una experièn-
cia de transformació i fer moltes 
coses en els darrers deu anys.

GM.- De fet diuen que tot pas-
sa per alguna cosa

JC.- Tot passa per alguna i espe-
rem que sigui a fi  de bé.

GM.- Què és per tu viure des de 
l’essència?

JC.- No em fa vergonya pas-
sar per carrincló o per  romàn  c, 
l’única manera de viure que valgui 
la pena. Ara, pel fet de dedicar-me 
a la polí  ca  nc la sort de viure de 
molt a prop tot el què està pas-
sant a la societat. També el fet de 
tenir fi lles pe  tes... Entenc que no 
pensant amb per què tu vols que 
succeeixin o perquè les sents se-
ria una manera de desaprofi tar 
l’oportunitat que tenim de viure.

GM.- És el viure des del sen  t?
JC.- És trobar sen  t a tot allò 

que faig i que intento que em pas-
si i des del sen  ment, que no se 
si és el mateix, donar sen  t a allò 
que fas i que et provoqui  sen  -
ments i procurar  provocar sen  -

ments posi  us als altres.
GM.- Anar des del cor que de 

vegades ens oblidem?
JC.- Anar des del cor i sense 

cap vergonya que et puguin dir 
romàn  c o el que sigui, com que 
la meva experiència polí  ca que 
d’alguna manera està marcant 
molt els úl  ms anys de la meva 
vida, encarna molt nacionalisme 
que d’alguna manera vol dir en-
carnar amb la comunitat, amb els 
altres, d’alguna manera gràfi ca es 
podria dir, sí amb el cor, amb els 
sen  ments.  

GM.- Cada vegada ens comuni-
quem més per les xarxes socials.
Què en penses?

JC.- Tot té coses bones i coses 
dolentes, d’entrada pot aproxi-
mar-te a qualsevol punta del món, 
pots estar connectat amb mol  s-
sima gent a la vegada, té coses po-
si  ves però no s’ha de confondre 
el soroll amb una realitat absoluta 
i no hem d’iden  fi car la iden  tat 
que la gent té a les xarxes socials 
amb la manera que es mostren. Té 
coses posi  ves i hi ha riscos, bones 
sí són per connectar-te i poden ser 
molt dolentes si són per aïllar-te. 

GM.- És una comunicació més 
impersonal... “Val més una imat-
ge que mil paraules” i amb la co-
municació no verbal ens deixem 
moltes coses... 

JC.- Moltes coses, sovint algu-
nes eines et permeten explicar-
te millor, altres com per exemple 
twi  er et permet explicar-te amb 
140 caràcters, per tant, intentar 
condicionar la relació interperso-

sonal a frases curtes que hagin de 
dir moltes coses perquè tens molt 
poc temps per fer-ho, si és com a 
única via de comunicació això pot 
arribar a ser molt nega  u.

GM.- T’agrada mirar als ulls 
quan parles amb la gent?

JC.- Sí i no només per la trans-
missió de seguretat amb el que 
estàs explicant, sinó que també 
et permet saber com està interac-
tuant l’altra persona amb tu.

GM.- Això és el que no pot pas-
sar a les xarxes socials...

JC.- En aquest sen  t, pots inter-
pretar un personatge que no és 
el teu, per tant s’ha de posar un 
punt de distància per interpretar. 
Amb tot, procuro poder-hi trobar 
el mínim de coses posi  ves en 
qualsevol cosa que hi pugui haver. 

GM.- I com avaluaries els valors 
a la polí  ca Jordi?

JC.- Jo la defenso la polí  ca. 
Tots sabem que passa, quan exis-
teix la no polí  ca i ho defenso 
ara que estem en un dels pitjors 
moments de la polí  ca i si em per-
meteu potser també de l’è  ca po-
lí  ca. La mala feina d’una o dues 
persones es mul  plica per molt. 

GM.- Es parla de canviar es-
tructures jeràrquiques que regei-
xen la polí  ca, què en penses?

JC.- La veritat absoluta no és es-
crita. Si hi hagués alguna cosa que 
ens permetés assegurar que ha de 
funcionar millor, ja s’hauria fet, 
fi ns hi tot quan fas polí  ca compa-
rada i  mires mètodes de lideratge 
tots tenen coses bones i dolen-
tes. Els polí  cs hem d’iden  fi car- 

nos amb els ciutadans, acceptant 
la crí  ca, i que els ciutadans tornin 
a trobar la via que els iden  fi qui, 
sinó amb els polí  cs, sí amb la seva 
polí  ca i les seves ins  tucions. 

GM.- El teu ideal polí  c? 
JC.- No ser víc  ma dels dogmes.

Per relació professional i perso-
nal sóc molt proper als valors i a 
la manera de fer que encarnen 
al President Mas, per tant l’ideal 
polí  c en una resposta curta no 
m’atreviria a dir segons que, però 
sí que en la fi gura del president 
puc veure algú disposat a sacri-
fi car molt a canvi d’un ideal que 
ell creu que es de jus  cia i de lli-
bertat. També u  litzar el diàleg 
i la conversa, sense considerar-
lo una pèrdua de temps, amb 
els que pensen diferent de com 
tu o com jo, perquè ens enri-
queix  abans que no ens separa.

GM.- Hi ha molta falta de diàleg?
JC.- De diàleg n´hi ha més del 

que ens pensem. A la televisió 
una no  cia dura 20 segons i tot 
pot semblar molt radical. Al Par-
lament els poli  cs procurem rela-
cionar-nos, parlar-nos...

GM.- Volia dir que tots en som 
una mica responsables, els polí-
 cs, els mitjans de comunicació, 

posem el que ens interessa...
JC.- Sí i també la gent i no 

els culpo. Ens hem acostumat 
a una manera de fer i no ho cri-
 co, simplement les coses fun-

cionen com funcionen. El diàleg 
vist com a capacitat de tu perdre 
part de la teva raó per donar-la 
a l’altre en benefi ci del consens 

Diversos moments de l’entrevista de Glòria Montasell a Jordi Cuminal. Fotos: GM
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“La polí  ca és un ofi ci però no una professió.”

“No  nc bases 
cien  fi ques 
per defensar-ho 
però jo crec en 
la cocreació”

GM.- Una persona de referent 
a la teva vida.

JC.- Per no fer-ho tot polí  c, la 
meva mare.

GM.- Una biografi a.
JC.- Jordi Pujol.
GM.- Una olor.
JC.- La de la gespa acabada de 

tallar.
GM.- Una imatge
JC.- Com que si dic platja, la 

gent ho associarà a una imatge 
que jo no vull que s’empor  n, 
diré el mar, però hi hauria d’haver 
una mica de sorra, no vull dir ni 
una platja deserta perquè sem-
bli idíl·lic, ni una platja d’aquelles 
d’agost tan atapeïdes, una platja 
de la Costa Brava però a l´hivern.

GM.- Des de Jordi Cuminal, que 
ens diries en un moment, que a 
vegades ens costa trobar força 
per  rar endavant quan ens lle-
vem al ma   i diem mare meva en 
quin món estem vivint...

JC.- Doncs que d’entrada que 
jo no sóc ningú per donar lliçons, 
que ja fan molt llevant-se cada 
dia, que prou complicat que és, 
però que el món no deixa de ser 
la suma de cadascú de nosaltres 
i que per tant millorar el món de 
cop és molt di  cil, però que mi-
llorar la teva parcel·la, probable-
ment depèn més d’un mateix del 
que nosaltres ens pensem i per 
tant que la única guerra que es 
perd és la que s’abandona.

Aristò  l va dir: 
Pensa com pensen els savis i 

parla com parlen la gent senzilla.

Jordi Cuminal i Roquet director 
de Comunicació de la Generali-
tat de Catalunya, per molts anys 
et puguem con  nuar veient com 
una persona senzilla i propera al 
ciutadà.

Moltes gràcies i fi ns sempre

GLÒRIA MONTASELL

això sí que s’està perdent i no no-
més en la polí  ca també en tots 
els àmbits de la vida. 

GM.- Quines són les teves aspi-
racions polí  ques?

JC.- Ser capaç d’agrair, tot allò 
amb el qual jo ara m´he pogut 
trobar. He acabat treballant molt 
estretament al costat d’una perso-
na que valoro molt i que crec que 
només que  nguem una mica de 
sort, acabarem per poder votar 
si volem un Estat lliure, mo  u pel 
qual molts ens vàrem posar en po-
lí  ca. Per tant, la meva aspiració 
es poder aconseguir servir amb la 
màxima lleialtat, efi ciència i pro-
fessionalitat al servei d´aquesta 
causa i també al costat del presi-
dent. Més enllà d’això  nc molt 
clar que la polí  ca és un ofi ci, 
però no és una professió. El dia 
que consideri que s’ha conver  t 
en una professió hi renunciaré. 

GM.- D´aquí parteix un proble-
ma important de la polí  ca, no?

JC.- Segurament pel que sigui, i 
no vull fer un judici injust a ningú, 
però a vegades la vida et porta on 
et porta i mentre et vas deixant 
portar, arriba a un punt, que no 
pots triar allò que vols fer o no 
pots defensar amb llibertat allò 
que penses, llavors segurament 
no has d´estar és fent polí  ca.

GM.- Jordi, diuen que som co-
creadors de la nostra vida...

JC.- Jo hi crec, no  nc bases 
cien  fi ques per defensar-ho, però 
aquests temes m’interessen. A 
vegades em diuen, tu sempre rius 
i jo dic home, no quan les coses 
són serioses, només faltaria, però 
ni sóc cínic ni massa irònic, però 
així d’entrada si pots estar amb un 
somriure millor que enfadat.

GM.- Vivim en una societat que 
costa. Quan veiem una persona 
somrient diem... què li passa? 

JC.- No hem d’enriure-nos de 
tot però ser amable amb la gent 
d’entrada no té perquè ser com-
plicat, jo sóc una persona molt 
op  mista, no ho se si això em con-
diciona a tenir sort a la vida, però 
com que crec que és millor així, jo 
ho procuro.

GM.- No saps si som cocrea-
dors, aquesta és la teva manera 
de viure la vida, però on ets ara 
ho havies somiat alguna vegada?

JC.- Mai de la vida.
GM.- No havies visualitzat el 

moment actual que estàs vivint?
JC.- No, he procurat ser molt 

honest. Amb la JNC ho vaig viure 
amb molta intensitat, i quan als 30 
anys et jubilen em vaig  em plante-

jar seguir o no, i la decisiuó va ser 
que potser valia la penar con  -
nuar un temps més. Sempre he 
pensat que algun dia els catalans 
podríem posicionar-nos sobre la 
independència.

GM.- Una part teva, no sabies 
potser com, però anava focalitza-
da en aquest sen  t?

JC.- Absolutament. El dia que 
deixi de fer polí  ca seguiré defen-
sant la llengua i la cultura catala-
na, la realitat de la nació catalana 
i si pot ser la creació de l’Estat 
català.

GM.- Jordi, prac  ques algun  -
pus de teràpia alterna  va?

JC.- No se si és alterna  va o no 
i en aquest sen  t tampoc vull fer-
ho que soni irònic perquè per a mi 
no ho és gens, en tot cas jo vaig 
a missa.

GM.- Podríem dir que anar a 
missa es una manera de recollir-
te amb tu mateix?

JC.- Absolutament, és la meva 
hora, evidentment la missa no és 
només silenci, però té un punt de 
ritual en el qual hi ha introspecció, 
hi ha una lectura, hi ha una expli-
cació de les imatges de l’evangeli 
que cadascú es pot fer la seva, hi 
ha una hora d’apagada de mòbils 
del soroll i de tot plegat i també 
dins de la cerimònia hi ha mo-
ments d’introspecció, de silenci i 
refl exió, per tant es un moment 
de retrobament interior que pro-
curo no perdrem un cop a la se-
tmana.

GM.- És molt interessant el fet 
de no deixar perdre aquest con-
tacte amb nosaltres mateixos, 
aquesta connexió amb la nostra 
essència.

JC.- També procuro tot i que ho 
faig menys, anar a córrer, no se si 
és una teràpia alterna  va, però 
també és un moment de trobar-te 
amb tu mateix, per mi és impor-
tant donar-li sen  t i sen  ment a 
allò que fem al dia a dia, fer exa-
men més o menys sovint a allò 
que fem.

GM.- Podríem dir ser una mica 
observador de la teva vida en 
aquesta estona de silenci.

JC.- Absolutament.
GM.- Jo començo una frase i tu 

l’acabes, et sembla?
JC.- Aixó es mooolt di  cil...
GM.- No...
En els moments complicats 

m´aferro a ...
JC.- És que no se si m´aferro a 

segons que o hi ha una clara vo-
luntat de superar-los, per això no 
 nc la frase feta.

GM.- Podríem dir que t´aferres 
a la teva pròpia força?

JC.- No se si mi aferro o hi comp-
to que hi és,  nc uns valors inte-
rioritzats o alguns suports que ara 
mateix dir-t’ho clarament seria ja 
despullar-me molt, molt, molt.

GM.- Ja ens agrada que et 
deixis anar.

JC.- No home, jo  nc algunes se-
guretats a la vida i en aquest sen  t 
sóc molt agraït, podria parlar de la 
família, dels amics o de les creen-
ces o d’haver  ngut experiències, 
aferrar-m’hi no ho se, però llavors 
també hi ha una clara voluntat de 
superar-ho.

GM.- Però davant d´un mo-
ment crí  c, un xoc, que fas?

JC.- Mira, aquí no ho explicaré 
tant en veu meva però si del meu 
entorn i puc parlar d’entorn fami-
liar, polí  c i d’amistats i poso una 
imatge que potser poc agradable 
però que transcriu bastant bé el 
que jo faig, que és la imatge  d´un 
boxejador. Moltes vegades hem 
vist que quan el colpegen li diuen 
que sur   del racó perquè està 
rebent molts cops, però el que 
fa és procurar que no el tombin i 
protegir-se dels cops que rep, per 
tant és dir escolta, et quedes en 
un racó, t’intentes situar abans 
de reaccionar, i segurament la 
resposta sigui amb més calma i un 
cert recolliment interior... és allò, 
de no esperis una resposta ràpi-
da que si ha estat una sotragada 
segurament necessitaré un temps 
per orientar-me.

GM .- És un, deixa’m respirar?
JC.- Exacte, deixa’m respirar.
GM.- Una pel·lícula
JC.- Mira, potser no serà la més 

important de la meva vida però sí 
la que em va agradar molt sobre-
tot perquè faig polí  ca, per mo-
ments de convulsió i perquè crec 
que el director i l’actor transme-
ten molt clarament el pensament 
del personatge en la len  tud dels 
diàlegs, Lincoln. 
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SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- Santa Maria de Palautor-
dera va tenir el passat 28 d’agost la 
visita de Fritz Wa, un jove alemany 
de 26 anys que en fa dos que vol-
ta pel món en bicicleta. quan en 
tenia 24 per fer un viatge de tres 
setmanes que de moment s’han 
conver  t ja en més de dos anys 
i ha visitat 58 països i recorregut 
gairebé 40.000 quilòmetres.

El seu equipatge és ben senzill, 
a banda de la imprescindible bicie 
cleta porta al damunt una tenda 
de campanya i una mica de roba. 

El viatge comença el 8 d’agost

de 2011, després de llicenciar-
se en enginyeria i en tot aquest 
temps ha voltat pels cinc con  -
nents i ha conegut diferents cultu-
res “al món la gent és molt bona 
per això no entenc que hi hagi 
confl ictes”. 

Assegura que ha suportat situa-
cions de tot  pus, encara que els 
moments més delicats els ha pas-
sat a Sibèria a 40 graus sota zero 
i a l’Aconcagua. Ara, se li acaben 
els estalvis i en dos mesos s’haurà 
acabat el viatge “però per mi ha 
estat una gran experiència”, diu 
Fritz Wa.

Glòria Montasell entrevista a Fritz Wa a la sala de plens de Santa 
Maria de Palautordera. FOTO: Ramon Arabia

La volta al món en bicicleta de Fritz Wa 
passa pel Baix Montseny

vehicles d’emergència èxit total 
per pe  ts i grans! El correfoc intens 
i calent, les puntaires enfeinades, 
les bicicletes rodant i fi ns i tot amb 
una caiguda encadena per anar 
tant coordinats, els gegants om-
plint els carrers...! La gran presèn-
cia de gent es va notar especial-
ment a l’envelat que va acollir totes 
les actuacions musicals, discoteca, 
concert i ball de festa major.

Ple a tots els actes de la 
Festa Major de la Batllòria

LA BATLLÒRIA.- La Festa Major 
d’es  u de la Batllòria va tornar a 
omplir els carrers de veïns i veïnes 
el passat cap de setmana. Tot i que 
el temps va fer una mica la guitza, 
la festa no va decaure i alguns ac-
tes, com el sopar popular, cuinat i 
servit per la Batllòria Extrem 4x4, 
es va traslladar a l’escola! No hi 
van faltar les havaneres i el rom 
cremat  boníssim, el tomb amb

Festa de l’escuma a la Festa Major de La Batllòria
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US DESITGEM UNA 
BONA FESTA MAJOR

S’ha arribat a la fi  de les vacances, donem gràcies i resem, per po-
der arribar a fi  de mes. Des del 2007, una profunda crisi econòmi-
ca afecta a tota Europa i, que encara segueix vigent. No entrem 

en els confl ictes ni en el desastre de la guerra, que poc hi podem fer, 
toquem de peus a terra, i mirem d’arribar a fi  de mes. El milions d’aturats 
de casa nostra són com una llosa sobre la nostra economia, aleshores 
al no funcionar bé l’economia, afecta molt nega  vament a milions de 
famílies, que no poden arribar a fi  de mes. 

Crec que encara no hem entès, que no es tracta d’unes galteres, sinó 
de canviar la cartellera, si volem superar l’assignatura que encara tenim 
pendent, si no volem que aquella llosa esdevingui sepulcral. Entrem 
doncs a l’escola, però, com ens diu Jesús en l’Evangeli, no ens posem 
en el primer lloc, com si això no anés amb nosaltres, com si fóssim im-
portants, carregats de mèrits i de lleis i sempre amb la raó. Ell que ens 
coneix més que la mare que ens... ens convida a la humilitat, a posar-nos 
al darrera i ja anirem avançant. Prenent consciència de la nostra insigni-
fi cança individual, en el concert global del cosmos i de la vida.

Com diu el president, comencem “amb il·lusió” reeducant la 
intel·ligència, despertant la voluntat i modelant el caràcter. El curs serà 
llarg, però molt animat. Per començar cal treballar la diligència, la jus  cia 
i la solidaritat. Diligència i jus  cia per part del Govern, els agents socials 
i els que tenen la clau de la caixa, i la solidaritat per par teva meva i de 
tots. 

Si no paguéssim impostos no seriem solidaris i el país no anirà enlloc. 
Els poli  cs no poden oblidar que juguen amb els diners de la gent, i que 
a la majoria els costen molt de guanyar.  

Algú ha dit que hi ha  tres grups de persones que gasten els diners 
que no són seus, els fi lls, els lladres i els polí  cs. Aquestes paraules són 
profundes, però fan pensar. Hem parlat de coses que tos sabem, però, si 
tornem a escola amb ganes de millorar tots hi guanyarem. Bona Festa, 
bon curs, i molta il·lusió. I si no guanyen el negres, que guanyin els verds.

“S’ha arribat a la fi  de les vacances.
Resem per poder arribar a fi  de mes” ( 52)

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t




