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Milers de baixmontsenyencs reclamen la 
independència amb la Via Catalana

van tenir en tot moment un com-
portament cívic i eufòric animats 
per les colles de geganters o se-
guint les evolucions de la jornada 
a través del transistor. Com deia 
la pancarta d’un manifestant “so-
miem, imaginem, volem decidir”.

BAIX MONTSENY.-  Els més de 
5.000 baixmontsenyencs que L’11 
de setembre van par  cipar a la 
Via Catalana cap a la independèn-
cia, majoritàriament a les comar-
ques gironines, van tornar a casa 
amb la sensació d’haver par  cipat 
una vegada més a una manifesta-
ció històrica de l’Onze de Setem-
bre reclamant la independència 
de Catalunya i conver  r-se en un 
nou Estat d’Europa.

Aquests milers de veïns dels dis-
set municipis del Baix Montseny 
van respondre a la convocatòria 
de l’Assemblea Nacional Catalana 
(ANC) i emplenat més de cinquan-
ta autocars que els van trasportar

als seus trams assignats ocupant 
uns quants dels 400 quilòmetres 
que separen El Pertús de Vinaròs, 
els dos extrem de la llarguíssima 
cadena humana a favor de la inde-
pendència de Catalunya que, se-
gons dades ofi cials, podria haver 
estat formada per 1.600.000 per-
sones. Va ser, sens dubte, un nou 
pols al govern espanyol i un èxit 
de mobilització sense precedents, 
tal com ho va descriure Carme 
Forcadell, presidenta de la ANC.

Els baixmontsenyens desplaçats 
a les terres gironines amb autocar, 
o els que ho van fer al Maresme, a 
les terres de l’Ebre o altres comar-
ques amb els seus propis vehicles
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L’11 de Setembre al Baix Montseny

BAIX MONTSENY.-  La majoria 
de municipis del Baix Montseny 
van organitzar diverses ac  vitats 
reivindica  ves i culturals l’11 de 
setembre, a banda de la Via Ca-
talana.

A Sant Celoni, es va reivindicar 
més drets socials, lluita contra 
l’atur, més sobirania per Catalun-
ya, el dret a decidir el futur dels 
catalans i les catalanes i el con-
venciment de tots que el model 
d’Estat actual és esgotat van ser 
alguns dels arguments que els 
diferents par  ts polí  cs de Sant 
Celoni van u  litzar en el decurs 
dels actes ofi cials commemora  us 
de la Diada Nacional de Catalunya 
que, com és costum, té lloc al vol-
tant del monument 11 de Setem-
bre i que enguany s’hi van aplegar 
unes 400 persones.

La commemoració d’enguany 
també va estar marcada per la 
par  cipació, per primera vegada, 
de la CUP ja que consideren que 
aquesta Diada era de la societat 
civil i no pas de les ins  tucions 
ni dels par  ts polí  cs. En qual-
sevol cas, però, la Candidatura 
d’Unitat Popular no va par  cipar 
en l’ofrena fl oral.

Els grups municipals amb repre-
sentació municipal (PSC, CiU i ICV) 
van obrir l’ofrena fl oral i tot seguit 
van ser seguits per altres en  tats. 
Un parlament d’Òmnium Cultural 
del Baix Montseny i el cant d’Els 
Segadors van tancar la comme-
moració.

ERC IMPULSA ELS ACTES 
COMMEMORATIUS DE BREDA
La Secció Local d’ERC-Breda va  

organitzar un any més la comme-
moració de la Diada de l’11 de 
Setembre. L’acte central va ser 
l’ofrena fl oral a l’estàtua a Mossèn 
Pere Ribot, que els republicans 
celebren des de ja fa 5 anys.  En-
guany l’acte va tornar a comptar 
amb la presència d’en  tats del

El 10 de setembre, es va fer una 
marxa d’atxes cap a la plaça de la 
Vila, la benvinguda de l’alcalde, 
i la lectura del manifest unitari 
que precedí el concert de Cesk 
Freixas. El dia 11 hi va haver l’acte 
ins  tucional a la sala de plens de 
l’Ajuntament. 

PALAUTORDERA
Santa Maria de Palautordera 

va celebrar la Diada Nacional de 
Catalunya a la plaça de la Vila del 
municipi. L’acte, presentat pel re-
gidor de Cultura, Sergi Zamora, va 
donar pas a la lectura del manifest 
a càrrec de l’alcalde, Jordi Xena. 
La commemoració de la Diada es 
completà amb un recital de cançó 
catalana a càrrec de la Coral Veus 
del Montseny.

MARXA DE TORXES
Malgrat la ines  bilitat meteo-

rològica, els municipis del Baix 
Montseny no es van aturar per ce 
lebrar les marxes de torxes per la 
llibertat i la independència. 

En aquest sen  t, a Breda es va 
fer l’enlairada de la senyera al turó 
de Santa Anna. El temps va res-
pectar a Hostalric la 5a Marxa de 
Torxes per la Independència amb 
sor  da de la Torre dels Frares i la 
par  cipació de 150 persones.

LLINARS, VILAMAJOR
A Llinars del Vallès l’AT de l’ANC 

va ser l’encarregada de portar a 
terme la marxa de torxes d’aquest

poble, que també han fet la 
seva ofrena, i l’actuació del duet 
del Taller de Músics de Breda Jau-
me Fugarolas i Marta Alsina, que 
van interpretar Els Segadors i el 
Cant de la Senyera. També hi ha-
gué parlaments de Dídac Manresa 
i Andreu Pujol.

ERC-Breda també va organitzar 
al Pa   de l’Abadia un esmorzar 
popular gratuït. Aquest acte subs-
 tueix el tradicional dinar popu-

lar, que enguany no es va fer per 
la convocatòria de la Via Catalana 
cap a la Independència. ERC-Bre 
da va emplenar tres autocars per 
assis  r a l’acte de l’ Assemblea 
Nacional Catalana (ANC).

ARBÚCIES HOMENATJA 
A GUILLEM AGULLÓ
Arbúcies ha celebrat, de mane-

ra especialment reivindica  va, els 
actes commemora  us de la Diada 
Nacional de Catalunya. El 8 de set-
embre va fer un acte d’homenatge 
a Guillem Agulló, un ac  vista va-
lencià defensor de la terra i mili-
tant de Maulets que va ser assas-
sinat per un escamot feixista l’any 
1993 va rebre un homenatge or-
ganitzat per la CUPA-CUP i Arran i 
en el qual també hi va par  cipar 
el diputat al Parlament de Cata-
lunya de la CUP, Quim Arrufat. 
L’homenatge va començar amb 
una recepció ofi cial a l’Ajuntament 
als pares de Guillem Agulló i, més 
tard, a l’Avinguda dels Països Cata-
lans es va fer la descoberta d’una 
placa commemora  va i la lectura 
d’un manifest.

Per la seva banda, Arbúcies per 
la Independència (AxI) va em-
plenar el centre parroquial on es 
va celebrar un recital de poesia 
i cançons per la independència 
que, presentat per Quim Masfe-
rrer, va comptar amb l’actuació de 
Núria Feliu, en un acte reivindica-
 u on van par  cipar també ar  s-

tes i rapsodes locals. 

municipi que va acabar amb la lec-
tura d’un manifest a la plaça de la 
Vila. 

També hi va haver una mar-
xa conjunta entre els municipis 
de Sant Pere de Vilamajor i Sant 
Antoni de Vilamajor per anar 
fent Via.  A Sant Pere de Vilama-
jor, previ a la marxa, es va fer un 
acte d’Homenatge a Pompeu 
Fabra, fi ll adop  u d’aquest mu-
nicipi baixmontsenyenc. Després 
de l’hissada de l’estelada va co-
mençar la marxa a l’Avinguda Sant 
Nonet i va acabat al Porxo de Can 
Sauleda, a Sant Antoni de Vilama-
jor amb sopar solidari i concert 
d’havaneres.

SANT CELONI, PALAU, 
SANT ESTEVE
Independència per canviar-ho 

tot va ser el lema que va u  litzar 
El Casal Quico Sabaté en els actes 
que es van traslladar a la Clau per 
la pluja. Concert amb Saltamar-
ges, acte polí  c amb els Bastoners 
Quico Sabaté i despenjada de 
l’estelada.

A Sant Esteve de Palautordera 
durant tota la tarda hi va haver 
ac  vitats i una taula rodona amb 
el  tol “El protagonisme del poble 
en el procés d’independència”, 
concert amb Titot i David Rossell, 
recital poè  c i marxa de torxes fi ns 
a Santa Maria de Palautordera on 
hi va haver els parlaments i canta-
da de Els Segadors, organitzat per 
Arran Baix Montseny i l’ANC.

Ofrena fl oral a Sant Celoni. FOTO: JPP

A la foto de sobre l’ofrena fl oral a Breda. (FOTO ERC-BREDA)
A sota homenatge a Guillem Agulló a Arebúcies (FOTO: A. Aymerich)
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El govern de Sant Celoni serà contundent si es confi rma que hi 
ha policies que consumeixen alcohol en hores de servei

SANT CELONI.- L’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño, ha assegu-
rat en el decurs del ple municipal 
celebrat el 26 de setembre que 
s’actuarà amb contundència i es 
depuraran totes les responsabi-
litats que calguin si es confi rmen 
els fets que hi ha agents de la poli-
cia local que consumeixen alcohol 
en hores de servei, tal com ho han 
denunciat dos agents de la pròpia 
comissaria de Sant Celoni.

En la sessió plenària es va con-
fi rmar que l’Ajuntament ha obert 
un expedient d’informació reser-
vada, i que s’ha requerit, tant als 
denunciants com als denunciats, 
informació per esbrinar que és el 
que realment està passant i, “si 
veiem que hi ha indicis d’alguna 
irregularitat es nomenarà un ins-
tructor independent”. De mo-
ment, les diligències d’aquest pro-
cés les porta a terme el secretari 
de la corporació.

Tant l’alcalde, Joan Castaño, 
com el regidor de Seguretat, Josep 

Capote, han manifestat que no es 
descarta que d’aquesta situació 
no en sorgeixi la necessitat d’obrir 
més d’un expedient perquè l’abast 
de la inves  gació pot anar més 
enllà d’aquests fets denunciats 
“encara que hores d’ara és aven-
turar molt, ja que primer s’ha de 
poder demostrar els fets que es 
denuncien i també hi ha d’haver la 
presumció d’inocència”. A més, es 
crearà una comissió de seguiment 

per informar a l’oposició de tots 
els passos que es facin en aquest 
sen  t.

L’OPOSICIÓ VOL TRANSPARÈNCIA
Tot i que abans de començar la 

sessió plenària l’equip de govern 
va convocar a tots els grups muni-
cipals per donar-los detalls sobre 
el tema, tant CiU com la CUP i ICV 
van voler explicacions públiques.

En aquest sen  t, el regidor de la

CUP, Gerard Masferrer va ser qui 
va obrir el torn de preguntes i va 
exigir a l’equip de govern que ac-
tuiï amb “transparència, toleràn-
cia zero i d’ofi ci al mínim indici”.

Transparència al procés és 
el que també demana Carmen 
Montes d’ICV a més de qualifi -
car aquesta situació com “molt 
estranya”. Finalment, Francesc 
Deulofeu, de CiU, manifesta que 
la policia representa no solament 
una qües  ó de seguretat, sino 
que formen part d’una tasca molt 
important en temes organitza  us 
pel municipi “sembla que estem 
veient la punta de l’iceberg d’una 
problemà  ca més gran i, per tant, 
s’ha d’abordar la qües  ó i l’alcalde 
ha de prendre tota la responsabi-
litat qque es faci bé”.

L’alcalde de Sant Celoni diu que 
amb aquest tema s’acturà de la 
mateixa manera que s’ha fet en 
d’altres ocasions i que els expe-
dients s’han tancat amb sancions 
de sou i feina. JORDI PURTÍ

L’Ajuntament ha obert un expedient informa  u reservat per esbrinar els fets denunciats per dos agents contra companys seus
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Laura Dou: “El sol alegra tots els dibuixos”

Avui al Viure des de l’essència farem un tè molt amorós i dolç amb una persona molt màgica, la seva vida és un viatge a la 
generositat, a  donar amor en abundància sense esperar res a canvi. Viu la vida des del color tot i que la seva visió en aquests 
moments és molt limitada, un 5% en un ull, la Laura ens ensenya un món que molts de nosaltres tenim la incapacitat de 

veure, és generosa en majúscula, el seu síndrome de Down la fa ser una noia que treballa i lluita fermament pel que desitja.                                   

Glòria Montasell.- Laura Dou, 
benvinguda al Viure des de 
l’essència. Com estàs?

Laura Dou.- Jo bé i tu?
GM.- Molt contenta que es  -

guis avui amb nosaltres.
LD.- Jo també.
GM.- Laura quina exposició  va-

res fer a Can Ramis...
LD.- Au va, que em faràs plorar.
GM.- No, no Laura... si de cas 

deixem les llàgrimes per al fi nal, 
d’acord? Fem un  pacte?

LD.- D’acord
GM.- Què tal l’exposició a Can 

Ramis?
LD.- La veritat , tot un deu.
GM.- Mol  ssima gent va venir 

a veure’t, més de 800 persones.
LD.- Apa aquí!
GM.- Molta, ha estat l’exposició 

que més èxit ha  ngut. Com et 
sen  es quan vares veure tots 
aquells dibuixos que havies fet 
durant tant de temps, Què pen-
saves?

LD.- Que jo era un àngel.
GM.- És que tu ets un àngel, 

molt gran i a més he parlat amb 
molta gent que varen venir a 
l’exposició i m´han dit, quina 
mestra que és la Laura, quantes 
coses aprenem d´ella.

Quins són els personatges que 
t´agrada més dibuixar?

LD.- El que  nc a la samarreta, 
el del club Super tres.

GM.- I també si no m’equivoco 
el fl au  sta d´Hamelin...

LD.- M’encanta! I el Pinotxo i la 
primavera, l’es  u, tardor, hivern, 
el Nadal, carnestoltes i La Pasqua.

GM.- Caram, tot un reperto-
ri i hi ha una par  cularitat en 
tots aquests dibuixos, a veure, 
si m’equivoco em corregeixes, 
d’acord?

Potser que a tots els teus di-
buixos i hagin sols?

LD.- És que a mi m’encanta di-
buixar el sol, perquè alegra tots 
els dibuixos.

GM.- I u  litzes molts colors 
diferents per pintar. Laura t’han 
regalat i et regalen tants retola-
dors que em penso que aviat et 
faran fora de casa, per què no hi 
cabran...?

LD.- Sí, però que vols que faci, 
és el meu món, pintar, dibuixar, 
vull fer la meva.

GM.- Et sents molt feliç oi?

LD.- No, és que ho sóc de feliç.
GM.- Laura, m’estàs ensenyant 

molt, ho sabies? (somriu)
Hi ha una cosa molt curiosa i és 

que quan dibuixes no hi ha goma 
d’esborrar en el teu estoig. Com 
és això?

LD.- Perquè ho 
faig amb el reto-
lador gruixut 
de color ne-
gre i des-
près de 
dibuixar ho 
pinto amb 
els retola-
dors de co-
lors.

GM.- I no 
vols esborrar 
res.

LD.- No.
GM.- Per què no s’ha 

d’esborrar res...
LD.- No, aga-

fo els contes i 
agafo idees, 
faig... això 
m ’a g r a d a 
i  poso el 
punt de 
llibre i així 
 nc les 

idees per 
als meus di-
buixos.

GM.- I amb 
tantes coses que 
fas, tants dibuixos 
que estàs fent en els da-
rrers anys, recordes quants 
anys fa que els estàs 
guardant, quina 
edat devies te-
nir?

LD.- No 
ho se...

G M . - 
Onze o 
dotze anys 
potser...?

LD.- No ho 
se és que no ho 
recordo... és que 
 nc tantes coses dins del 

meu cap.
GM.- Moltes coses dins del teu 

cap, però ens les estàs explicant 
totes eh... A més, se que els tens 
tots guardats perquè m’ho ha dit 
un ocellet.

LD.- Un ocell no, un àngel vols

sor  ria escaldada... jaja
I més coses Laura, també ets 

professora, ets mestra d´una llar 
d’infants: Com ho portes això?

LD.- Geniaaaaal...
GM.- T´agraden molt els nens 

pe  ts.
LD.- M’encanten, molt.
GM.- Cada dia i vas?
LD.- Sí, per mi els nens del Blauet 

són els meus “bombonets” i sem-
pre volen braços. Volen que els 
mimis i que els abracis.

GM.- I també vas a ceràmica...
Tens una agenda molt ocupada.

LD.- Diga-m´ho a mi.
GM.- T’agrada estar ocupada?
LD.- No. 
GM.- Vols dir que no? Abans em 

sembla que m’has dit que sí...
LD.- Sí, però...
GM.- També et canses, tots ens 

cansem... 
LD.- Això, això deia jo.
GM.- Arrel d’aquesta exposició 

tant fantàs  ca i bonica que vares 
fer a Can Ramis, s´han escrit coses 
molt precioses de tu, has desper-
tat emocions a tots els visitants 
que varen venir, fi ns i tot se qui 
t’ha arribat a escriure una poesia 
mentre s’inspirava amb els teus 
dibuixos, remous molt eh?

Recordes com es deia aquest 
senyor?

LD.- Francisco, el pare de la 
Glòria 

GM.- Francisco Montasell vols dir?
LD.- Si, aixó.
GM.- I et va agradar la poesia? 

Et va emocionar?
LD.- Sí, la  nc penjada allà on 

dormo.
GM.- Mira que bé, la tens penja-

da al teu dormitori i així cada dia 
la pots veure...

Han escrit coses precioses com 
que els teus dibuixos son com 
un món màgic sense regles, que 
fas sen  r pessigolles al cor i a 
l’estòmac, despertes mol  ssim, 
amb molta llum, amb molta vida, 
amb molta il·lusió i amb molt de 
color Laura.

Desprès d’aquesta exitosa ex-
posició has pensat en alguna al-
tra, et faria il·lusió?

LD.- Sí
GM.- Però ha de passar un 

temps.
LD.- Ja ho se.
GM.- La Maria i el Toni, pares

dir... l’àngel de la guarda.
GM.- Un àngel de la guarda que 

et cuida molt, però jo, saps de 
quin ocellet m’estava referint... a 
la mare! 

La Laura ha vingut acompanya-
da del seu pare i la seva 

mare, la Maria, 
una senyora de 

la que jo sen-
to una gran 
a d m i r a -
ció, ja que 
sempre és, 
no al seu 
costat, sinó 
a la seva 

dreta, al da-
vant, al da-

rrera, la seva 
entrega cap a la 

Laura és absoluta, és 
un suport molt important 

per ella, juntament 
amb el seu pare, 

que la mimen i 
la cuiden mol-

 sim...
Veiam Lau-
ra, estem 
parlant de 
que has fet 
una expo-
sició de di-

buixos pre-
ciosa, però a 

la teva vida fas 
mol  ssimes co-

ses i ac  vitats. Qui 
t’havia de dir que els teus 

dibuixos s’u  litzarien per 
disseny de samarre-

tes, calendaris, 
bosses...!

Va ser la 
Sònia Pujol 
la que t’ho 
va propo-
sar, hi ha 
estat genial 

son xulíssi-
mes, de fet ja 

ho veus, jo avui 
ja la porto, avui la 

portem totes dues!!
LD.- Sí, que és xula!
GM.- N’hauràs de regalar una al 

pare i a la mare.
LD.- Al pare no, es posa amb els 

meus amics del Polònia. 
GM.- Amb la relació pare-fi lla 

no m’hi posaré... que encara en
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ella va fent un trosset i nosaltres 
això ho sabem, sabem l’esforç 
que això li representa i veure que 
la gent li va reconèixer, potser és 
una tonteria però varen ser uns 
dies que nosaltres vàrem ser molt, 
molt feliços. I ella va tenir l´idea 
de posar allà una llibreta perquè 
la gent escrivís el que pensava 
dels seus dibuixos i cada dia quan 
recollíem, quan tancàvem ’expo-
sició, ella agafava la llibreta i des-
près de sopar la mama li havia de 
llegir el que la gent li havia escrit i 
feia molta gràcia. 

GM.- Que bonic.
M.- quan tornàvem a obrir 

l’exposició, ella tornava a portar la 
llibreta.

de la Laura, que l’estan acom-
panyant en aquest procés que 
moltes vegades, se certament, 
no ha estat senzill, però ara toca 
recollir, viure, sen  r, agrair i  rar 
endavant.

Maria, com se sent convis-
quent totes aquestes experièn-
cies amb la Laura?

MARIA.- Ara molt bé, compar-
 nt aquest moment amb la Laura, 

l’Antoni i tu Glòria però el que més 
sento, és l’alegria que vàrem viure 
els dies de l’exposició de la Laura, 
el reconeixement que tothom li va 
fer a l’esforç que ella fa. Cada ve-
gada que fa un dibuix, no hi està 
hores, sinó dies, molt temps, però 
és molt feliç, veus que cada dia

plicant les anècdotes de cada 
dibuix, perquè cada dibuix es una 
història.

 GM.- Mol  ssimes felicitats 
a tots dos i a la Laura sobretot. 
Acabaré amb unes paraules del 
dibuixant de còmics Celoni Ja-
vier Garcia Cerrillo , “Garci” que 
al descobrir els teus dibuixos, va 
escriure que eres una ar  sta amb 
un talent increïble, que va conèi-
xer els teus dibuixos abans que 
tu i les teves limitacions i  només 
veure’ls ja el van seduir, veu en 
tu alguna cosa que no sap com 
explicar i que has estat una de 
les ar  stes que ha marcat més la 
seva vida.

Laura des del  cor i passant 
per les teves paraules, que 
t´agradaria dir per acabar.

LD.- Que es  c molt contenta i 
que jo vaig fer un dibuix preciós 
com és en Garci, gràcies.

GRÀCIES

GLÒRIA MONTASELL

lLD.- A casa nostra és l’exposició.
M.- I un comentari que va ser molt 
bo, un noi que no el coneixia de 
res li va posar , “Laura no et paris 
aquí que el futur t’espera” i quan 
li vaig llegir va dir, mama on haig 
d’anar, on m’espera? I com això, 
coses molt maques.

GM.- Aquestes coses que són 
molt grans, que surten del cor. 
Antoni, pare de la Laura, que 
t’agradaria compar  r?

ANTONI.- Ella va començar es-
pantada aquesta exposició, per-
què tanta gent el primer dia va ser 
massa, estava com una mica an-
goixada, però mica a mica va anar 
agafant la marxa i al fi nal ja feia de 
guia i anava explicant els dibuixos 
i els deia, primer es comença per 
aquí, que aneu al revés...

GM.- Ella no estava acostuma-
da a estar tant amb públic.

A.- No, és que va ser una gen-
tada i la situació la va superar una 
mica, però al fi nal ja dominava i 
tenia més confi ança i anava ex

Nova temporada del “ Viure des de l’essència”.
A Punt 7 Ràdio
Nou horari, diumenge de 21h a 22h.
Nous col.laboradors...
Sigues el teu millor company de viatge. 
T’ho mereixes!

“M’encanten els nens, per mi els nens del Blauet són els meus bom-
bonets. Volen que els mimis i els abracis”
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Sant Celoni també hissarà l’estelada a l’entrada del poble
pava el raonamnet de la moció ba-
sat únicament amb el d’Espanya ens 
roba i per això volem la indepen-
dència. “La CUP vol la independèn-
cia, evidentment perquè Esdpanya 
ens roba, però perquè també ho 
fan els polí  cs, banquers, grans em-
preses catalanes i la troika europea. 
I perquè volem un país més lliure 
i sobretot més just, volem la inde-
pendència per canviar-ho tot”.

Malgrat tot la CUP va votar a fa-
vor d’hissar l’estelada a l’entrada 
del poble. Les dues raons que argu-
menten són per una banda “perquè 
no som sords, més de 3.000 signa-
tures ho demanaven” i, per altra 
banda, també perquè “vàrem acor-
dar amb els impulsors de la moció 
un text que donava el protagonisme 
al poble i no a les sigles, aquest pro-
cès és del poble i així ha de con  -
nuar sent”.

Conclouen el comunicat recor-
dant que històricament hissar una 
bandera sempre ha estat senyal 
d’una victòria, en aquest cas però, 
per alguns, la victòria ha estat his-
sar la bandera. En aquest sen  t, els 
demanen que segueixin treballant 
però que vagin més enllà dels sím-
bols per poder seguir sumant per-
sones i col·lec  us a aquest procés 
d’alliberament nacional i social.

SANT CELONI.- En el  ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni celebrat 
el dia 26 de setembre a la es va apro-
var col·locar de manera permanent 
una estelada a l’entrada de la vila, 
a la rotonda que hi ha al davant del 
centre comercial Altrium, davant la 
porta de Ponent. La moció, presen-
tada conjuntament per la JNC, la 
CUP, CiU, Òmnium Baix Montseny i 
l’Assemblea Territorial de Sant Celoni 
(ANC), va rebre 11 vots a favor dels 
regidors de CiU (7), la CUP (2) i 2 re-
gidors socialistes. ICV es va abstenir, 
igual que l’alcalde socialista Joan Cas-
taño, i la resta de regidors socialistes 
van votar en contra.

Conjuntament amb la moció les 
joventuts nacionalistes de Sant Ce-
loni van adjuntar les signatures de 
3.324 ciutadans i algunes en  tats a 
favor de posar l’estelada que han es-
tat recollides amb la col·laboració de 
45 establiments comercials de la vila.

En la moció es destaca el com-
promís de Sant Celoni amb la inde-
pendència de la nació catalana en 
diverses ocasions, així com la tasca 
de diferents col·lec  us i en  tats de 
base independen  sta durant els úl-
 ms anys.

“FI DEL SERIAL”, SEGONS LA CUP
Els regidors de la Candidatura

d’Unitat Popular diuen que “s’ha 
posat fi  a un dels serials d’aquest 
es  u”. Es recorda que aquesta serà 
la segona estelada que hi haurà a 
Sant Celoni després de l’aprovació el 
mes de març amb els mateixos vots 
al passeig 11 de Setembre “això en-
tre la primera i la segona cinc llargs 
mesos de boca-orella pels carrers 
del Baix Montseny, rumors i acusa-
cions de despres  gi intencionat”.

La CUP ma  sa que “mai ha dit 
que no a una estelada a Sant Celo-
ni, alguns han volgut u  litzar di-
ferències tàc  ques per fer creure 
que la CUP no volia l’estelada a l’en-

trada del poble”. En aquest sen  t, 
expliquen que davant d’un possi-
ble referèndum els números ho 
diuen amb un sen  t del vot molt 
ajustat i sobretot un alt tan per 
cent d’indecisos. “A Sant Celoni hi 
ha un perfi l social on els indecisos 
segur que hi  ndran un paper molt 
important. Potser, i diem potser, 
tàc  cament, hissar una estelada no 
és el millor missatge per poder-los 
convèncer”.

INDEPENDÈNCIA PER 
CANVIAR-HO TOT
La CUP també diu que els preocu-



no  cies 9
www.laviladigital.com

SANT CELONI.- “T’Enyorem. Mi-
quel Mar   i Pol. Deu anys sense 
tu” és el  tol de l’exposició que 
es pot visitar a la Rectoria Vella 
de Sant Celoni fi ns el dia 3 de no-
vembre. La manifestació ar  s  ca 
presenta les obres de nou ar  stes 
plàs  cs de diferents es  ls del Baix 
Montseny i el Vallès Oriental que 
han interpretat poemes de Miquel 
Mar   i Pol per plasmar-los en un 
dibuix, pintura, escultura o peça 
d’artesania. L’exposició recull al 
voltant de setanta peces sorgides 
de la lectura de 40 poemes de 
Mar   i Pol.

El dibuixant de Campins i amic 
personal del poeta de Roda de 
Ter, Mar   Pey, ha estat l’impulsor 
de l’exposició qui ha convençut 
a Carles Puche, Joana Clusellas i 
Jordi Pujol (Marduix), Rob Dubois. 
Glòria Auleda, Agàpit Borràs, Àn-
gels Figuerola, Vicens Mascarell, 
Stefano Puddu i Xavier Santos, 
perquè també hi par  cipin.

Mar   Pey ha explicat que està 
molt sa  sfet per la col·laboració 
de tots aquests ar  stes i que 
aquesta exposició ja feia molt 
temps que la volia fer. De fet, ha 
explicat que el 2003, l’any que es

poeta i la del 21 de setembre amb els 
músics Xavier de Palau i Quim Ber-
tran, la ballarina Aïda Jordà i el rap-
sode Albert Pons, que van presentar 
l’espectacle Notes per a uns versos.

Els dissabtes 5 i 19 d’octubre 
Marduix presenta l’espectacle 
Pel Camí de les paraules, i el dia 
2 de novembre Ramon Mar   i Pol 
acompanyarà el col·lec  u dels ar-
 stes que comentaran l’exposició.

GUIÓ CINEMATOGRÀFIC
El guió cinematogràfi c de di-

va morir, ells dos estaven pre pa-
rant una exposició i de la qual a 
Sant Celoni s’exposen alguns dels 
treballs sobre el poema Es  mada 
Marta que ja s’havien preparat fa 
deu anys.

ACTIVITATS ARTÍSTIQUES
S’han previst un seguit 

d’ac  vitats paral·leles com la 
del passat 14 de setembre amb 
Ramon Besora, president de 
l’Associació d’Amics de Mar   i Pol, 
que va fer una xerrada sobre el

buixos animats que Miquel Mar   
i Pol  va escriure en castellà serà 
un dels atrac  us de la manifes-
tació cultural. A més de poder 
observar el guió original, escrit 
a màquina i corregit manual-
ment, també es podrà visionar la 
pel·lícula de set minuts de durada 
de manera con  nuada en l’àmbit 
de l’exposició. Mar   Pey assegura 
que hi ha molt poca gent que co-
neixia l’existència d’aquest guió i 
també el seus dubtes lingüís  cs 
en una llengua que no era la seva 
“el mo  u d’aqueta transgressió 
lingüís  ca ja us el podeu imagi-
nar. Traslladeu-vos a l’any 1968 i 
entendreu la raó”.

Pey explica que qualsevol co-
neixedor de l’obre de Mar   i Pol 
“s’adonarà que el problema pro-
posat al fi lm (La línia), és un refl ex 
d’algunes de les inquietuds plan-
tejades en els seus poemes.

L’exposició també  ndrà di-
buixos, pintures i altres obres tri-
dimensionals fetes principalment 
amb fang pels alumnes de les es-
coles del poble que seran rebut, 
mentre duri l’exposició, per un 
parell d’ar  stes que els faran tre-
ballar plà  cament parlant.

Sant Celoni acull l’exposició “T’Enyorem. Miquel Mar   i Pol. Deu anys sense tu”



10societat
www.laviladigital.com

He vist en Facebook que la Glòria Montasell ha entrevistat a la 
Laura Dou, una ar  sta de Sant Celoni. Espero llegir-la, però de 
moment m’ha vingut al cap aquesta frase del  tular, que em va 

quedar. És una defi nició que descriu cada ma  nada com “un poema viu 
d’esperança”. És d’una gran bellesa i convida a entendre i gaudir la vida. 

Si arribéssim a entendre que és així, que cada ma  nada s’encén una 
nova llum d’esperança que ens ha d’es  mular per afrontar la feina i els 
reptes del dia, i al vespre, cansats del dia, quan arriba l’hora d’anar a 
dormir, ens pot ajudar a pensar en la nova albada, que està molt a prop.  

 Hi ha exemples que valen més que mil paraules, més que mil ar  cles. 
En l’entrevista de la Glòria Montasell a la Laura Dou, hi haurà moltes 
coses que demanaran una mica de quietud i una mirada clara per desco-
brir-hi el missatge, el poema viu d’esperança. És l’assignatura de l’amor 
fi lial, l’essència de l’amor, que s’aprèn en la primera escola de la vida, la 
família.   

 Que diferent seria la vida, si cada ma   descobríssim aquest poema 
viu d’esperança. Que diferent seria el món, si cada ma   agraíssim a Déu 
l’oportunitat que ens ofereix de fer el bé, d’ajudar al proïsme i de millorar 
una mica la societat en que vivim. 

 És com si cada ma   se’ns oferís un “xec” en blanc, perquè nosaltres 
hi escrivim la quan  tat de bones obres que amb l’ajuda de Déu, estem 
disposats a prac  car. 

 A casa de la nostra ar  sta, fa molts anys que hi ha aquesta predispo-
sició, que els ha fet capaços de transformar la vida de la Laura i la de tots 
ells. Com? Doncs complint un principi fonamental; Acollir i acceptar la 
vida en la seva integritat, des de l’essència. 

 No hi ha amor sense dolor. “El que no ha pa  t no sap res; no coneix 
ni el bé ni el mal; no coneix els homes ni es coneix ni a ell mateix”. Això 
que deia el famós escriptor francès, F. Fénelon, és fort això, no ser si és 
veritat del tot, però, certament el pa  ment és la clau per entendre mol-
tes coses: per conèixer el bé i el mal, per conèixer els altres i per coneixes 
un mateix.

 Si el Pare, ha permès que el seu Fill pa  s, i que el dolor sigui una llei 
universal, tan per pobres com per rics, ha de ser, perquè puguem créi-
xer, ja que sense pa  ment, la persona és “un etern adolescent” que no 
aconsegueix madurar ni entendre el sen  t de la vida ni descobrir on és 
el bé i el mal. 

Cal donar les gràcies a la Laura i a la Glòria, per aquesta l’entrevista. I 
la senyora Maria, al pare i a la família, per haver aconseguit fer de cada 
albada, un poema viu d’esperança. 

“En cada albada hi ha un poema viu 
d’esperança, i a l’hora d’anar dormir.., 
penses que demà tornarà”  ( 53)

Andreu
Arenas

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

podrem comprovar és que una 
vegada congelada una gota no 
sor  rà cap cristall, però sí una 
forma desagradable i desestruc-
turada. Tot el contrari si el que 
pronunciéssim fossin paraules 
dolces i amoroses, paraules com 
“Gràcies” o “Amor”, podríem 
apreciar uns cristalls amb unes 
formes hexagonals precioses.

El resultat també seria molt 
diferent de exposar-ho a música 
clàssica o Heavy Metal. El mateix 
passa al nostre cos, quines vibra-
cions amb paraules, música...ens 
arriben? Deixo la pregunta a l’aire 
doncs no ens oblidem que som 
un 70% d’aigua.

En aquest canvi tant important 
que estem visquent no tot és ne-
ga  u com ens poden fer veure, 
ens arriba mol  ssima informació 
que portada a terme o ben ges-
 onada es molt valuosa.

Diu el  Dr Masaru Emoto que  la 
ciència actual no disposa encara 
d´una tecnologia lo sufi cientment 
refi nada per detectar aquests 
processos, tot i que ells saben 
que tot es vibració, informació…
de fet la  sica quàn  ca ja està 
parlant en aquest llenguatge, 
ara únicament hem de tenir una 
mica mes de paciència, doncs la 
ciència acabarà demostrant que 
L´AIGUA TÉ MEMORIA.

GRÀCIES.

L’aigua té memòria

El doctor japonés Masaru 
Emoto, anomenat tam-
bé com el profeta de 

l’aigua ha pogut demostrar com 
l’estructura molecular de l’aigua 
registra les vibracions dels sons, 
els colors, les formes, les parau-
les, els pensaments. Tot va iniciar-
se l’any 1994 quan el doctor Emo-
to, va agafar mostres de diferents 
fonts, va congelar unes gotes, les 
examinà en un microscopi i les fo-
tografi à. Primer ho experimenta 
en una font d’aigua pura del Japó 
i la fotografi a mostra una precio-
sa forma de cristall, desprès va 
fer el mateix amb aigua d´un riu 
contaminat i el resultat va ser una 
forma desestructurada i d’imatge 
fosca.

Aquests resultats el van en-
curiosir molt, con  nuant així la 
seva inves  gació i demanant a 
un sacerdot del temple Jyuhou-
rin fer una pregaria a una mostra 
d’aigua contaminada, el resultat 
va ser una preciosa estructura 
cristallina hexagonal blanca.

L’aigua te memòria, es tracta 
d´una informació profunda, vi-
bracional que persisteix i ressona. 
Actualment per elaborar aquesta 
teoria realitza experiments amb 
ella, seguint un conscienciós pro-
cés de congelació durant hores 
per comprovar les diferents for-
mes que adquireix  quan arriba 
fi ns a 25 graus sota zero i anar 
pujant la temperatura progressi-
vament.

Si ens hi fi xem podem veu-
re molts d’aquests cristalls a la 
neu de la muntanya, creats amb 
l’aigua pura i neta de la que po-
dem gaudir a les alçades.

Si agafem un recipient i 
l’exposem a paraules insultants, 
agressives o violentes, el que

SANT CELONI.- El Racó del Cep de Sant Celoni,  va organitzar el passat 
mes de setembre una ac  vitat molt especial amb la col·laboració de bo-
degues Torres. Es tracta d’un sopar a cegues que va permetra a la vintena 
de comensals descobrir les textures, els sabors i les aromes dels plats i 
dels vins que els van acompanyar en l’àpat. Tota una prova per als sen  ts 
que es va poder experimentar amb l’ajut del ‘maître’ i de l’equip del res-
taurant, així com, Lionel Vigneron, del celler del Penedès.

Sopar a cegues al Racó del Cep 
de Sant Celoni

Alguns dels comensals del sopar a cegues. FOTO: JPP
Publicitat  687 901 643

Revista mensual 
del Baix Montseny
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BAIX MONTSENY.- El proper 20 d’octubre el Centre Excursionista 
Sant Celoni ens convida a la la trenta-sisena edició de la “Marxa pel 
Montseny”, caminada popular de caire no compe   u, de gran arrela-
ment i par  cipació i que es pot fer caminant o corrent.  El recorregut de 
22 km. des del pavelló poliespor  u de Sant Celoni s’enfi la trepitjant ca-
mins i pistes de terra, per la falda del Montseny cap a Campins i fi ns a les 
masies de Can Pareres vell, Can Pareres nou i Can Perapoch, dins del Parc 
Natural i des d’on es pot contemplar principalment  la vall de la Tordera 
i les serres del Montnegre i del Corredor. Pel camí hi ha tres avitualla-
ments i un bon esmorzar a l’arribada. Els que ho desitgin poden optar per 
la “Marxeta” de només 14 km. amb menys desnivell i dos avituallaments. 
L’organització ofereix també un obsequi recordatori de la Marxa  a tots 
els par  cipants. La sor  da és a 2/4 de 8 del ma   i les inscripcions al preu 
de 10 euros a par  r de 2/4 de 7.  Les inscripcions es poden fer prèvia-
ment amb descompte al preu de 8 euros, per transferència al compte 
de La Caixa 2100 0214 92 0200354097 abans del 17 d’octubre i també a 
Esports 117, c/ Major 117 Sant Celoni del 7 al 19 del mateix més, també 
el mateix dia 19 de 6 a 19 de la tarda a la plaça de la Vila

Cal dir que una part de la recaptació anirà des  nada al Banc dels Ali-
ments.

La Marxa pel Montseny el 20 d’octubre

Aquest any solidària amb el Banc d’Aliments

SANT CELONI.- Ha estat proclamada la nova Junta directiva del 
Centre Excursionista Sant Celoni (CESC) presidida per Carles Mon-
toriol en substitució d’Esteve Monrabà que plega després d’haver 
estat president de l’Entitat durant prop de 14 anys. La nova junta 
encapçalada per Carles Montoriol té com vicepresidents a Esther 
Guiu i Paulo Jiménez. Núria Navarro, secretària i Agustí Net, tre-
sorer. El responsable del Gae (Grup d’Alpinisme i Escalada) és Ivan 
López, el d’Alta Muntanya, Miquel Pérez i el de Muntanya Quico 
Fernàndez. L’equip de Senders està format per Julio Llorente, Qui-
co Gámiz i François López. El Grup de Natura serà conduït per Joan 
Torras i Sefa Martínez. Les tasques de les altres activitats com la 
Marxa pel Montseny, Cicles d’audiovisuals, Concurs Sant Jordi de 
Fotografia, i d’altres seran ateses per la resta de components de 
la Junta.

 El Centre Excursionista Sant Celoni, amb seu al carrer Sant An-
toni 16, l’any vinent celebrarà el seu 30 aniversari i a l’actualitat te 
més de 650 socis que practiquen les diferents modalitats pròpies 
de l’excursionisme. El Cesc és una entitat oberta a tothom i les di-
verses activitats que organitza, en diferents especialitats, omplen 
gairebé tots els caps de setmana de l’any.

Nova junta direc  va al Centre 
Excursionista Sant Celoni




