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La Unesco amplia l’àmbit de Reserva de la Biosfera del Montseny
La mesura afecta a quatre municipis del Baix Montseny: Sant Esteve de Palautordera, Breda, Campins i Gualba

“El Montseny és de tots i tothom ha de vetllar
pel seu futur”

Una vista del Montseny. FOTO: Manel Prado

Acte insƟtucional a Sant Esteve de Palautordera. FOTO: JPP

MONTSENY.- El Consell Internacional de Coordinació
de la Unesco ha aprovat ampliar l’àmbit de la Reserva de
la Biosfera del Montseny més
enllà del perímetre actual del
Parc Natural, per comprendre
tot el territori dels municipis
que l’integren. Amb aquesta
ampliació, s’hi inclou el territori de 17 dels 18 municipis que
l’integren, a excepció de Sant
Marơ de Buixalleu, i es dobla
pràcƟcament la superİcie reconeguda des de 1978 amb
aquesta categoria internacional, a més de mulƟplicar-se’n
exponencialment la població.
En el cas del Baix Montseny,
la mesura afecta els municipis
de Sant Esteve de Palautorde-

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- “El Montseny és de tots i
tothom ha de vetllar pel seu futur”, aquesta va ser una de les
frases destacades que el president de la Diputació de Barcelona,
Salvador Esteve, va dir en l’acte insƟtucional dels 100 anys de
protecció del massís del Montseny i celebració de l’ampliació de
la reserva de la Biosfera del Montseny celebrat a Sant Esteve de
Palautordera. El president de la Diputació de Barcelona va recordar que ara, com ja s’ha fet tantes altres vegades en el darrer
segle des de l’ens provincial es fa un pas més endavant amb la
mirada posada en el passat i, alhora, en el futur. També va elogiar
el paper que va tenir la Mancomunitat cap el Montseny, ja que el
va tenir present des del primer moment. JP

ra, Breda, Campins i Gualba.
Aquest reconeixement es
produeix en un moment especialment significaƟu per al parc
natural, que aquest mes de juny
ha celebrat el centenari dels inicis de la seva protecció per part
de la Mancomunitat de Catalunya, a Sant Esteve de Palautordera, amb uns actes en què
hi van parƟcipar els presidents
de les diputacions de Barcelona
i Girona, Salvador Esteve i Joan
Giraut L’ampliació de la Reserva de la Biosfera del Montseny
significa un pas endavant en
la salvaguarda i la revaloració
d’aquest espai singular, d’una
gran riquesa mediambiental
que s’alça a tocar del territori
metropolità de Barcelona. JP

Escarni dels escologistes al president de la
Diputació de Barcelona
SANT ESTEVE
DE PALAUTORDERA.- Un grup
d’ecologistes esperaven l’arribada
del president de la
Diputació de Barcelona a la porta
del teatre Pare
Casals de Sant
Esteve de Palautordera, per expressar-li la seva desconformitat amb la carretera
de Les Illes a Sant Marçal a Sant Marçal cosa que va obligar el
vehicle en el que viatjava Salvador Esteve a entrar per una altre
lloc diferent al previst inicialment. Els ecologistes, membres de
diferents enƟtats socials i políƟques, van escridassar-lo amb
consignes contra les agressions al Montseny i l’especulació del
massís. JP - FOTO: Roxana CasƟglioni
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Marea verda del Baix Montseny per l’escola en català

Alguns dels manifestants del Baix Montseny que el passat 14J van ser a Barcelona. Foto: JPP
BAIX MONTSENY.- Un grup d’unes tres-centes persones de diversosa municipis del Baix Montseny van ser el passat 14 de juny a
la manifestació fesƟva que es va celebrar a Barcelona en defensa
de la immersió lingüísƟca i contra la llei Wert el curs vinent que es
considera una “agressió” de la Lomce a l’ensenyament en català.

Convocats per una munió d’organitzacions socials, sindicats, parƟts i moviment cívics encomanats al paraigua de Somescola, els manifestants, acompanyats de capgrossos i gegants, van lluir desenes
de consignes en favor de l’escola pública i del model d’éxit educaƟu
de Catalunya. La manifestació va aplegar unes cent mil persones.

50 policies locals a les jornades sobre
Alcoholèmia en la Seguretat Viària

25è aniversari de l’Escola d’Adults de
Sant Celoni

SANT CELONI.- La policia local de Sant Celoni ha organitzat unes
jornades sobre l’Alcoholèmia en la Seguretat Viària, a les quals
hi han parƟcipat una cinquantena d’agents de les policies locals
de Sant Celoni, Cardedeu, Sant Antoni de Vilamajor, La Llagosta,
Palafolls, Arenys de Mar, Anglès, Riells i Viabrea, Lliça de Vall, Les
Franqueses del Vallès i Parets del Vallès.
Les jornades imparƟdes al Sax Sala els dies 4 i 11 de juny per
Carlos Cuevas, agent de la policia local de Sant Feliu de Guíxols,
estan emmarcades dins del programa de formació conƟnua que
porta a terme la policia local de Sant Celoni. La finalitat, segons
que explica l’inspector Albert Brunet, ha estat posar en comú
procediments tant administraƟus com penals i per posar al dia
als agents de les novetats incloses en la reforma de la Llei de Seguretat Viària.

SANT CELONI.- L’Escola d’Adults commemora enguany el seu
25è aniversari i en el marc d’aquesta celebració es van programar
una actuació del “Combo experience” de l’Escola Municipal de
Música que i una xocolatada per a tothom a la plaça a tocar de
l’edifici de Sax Sala amb la voluntat de fer una festa de proximitat implicant a tots els alumnes que al llarg d’aquest 25 anys han
estat vinculats amb l’escola i també a tot al veïnat del barri Baix
Montseny.
L’Escola d’Adults està integrada a Sax Sala, Centre de Formació i Ocupació del Baix Montseny i durant aquests 25 anys s’ha
consolidat com a centre de referència per a la formació de joves i adults, ajustant l’oferta formaƟva a les demandes i necessitats de la població. Aquest curs 2013-2014 compta amb més de
700 alumnes que parƟcipant en els diferents ensenyaments del
centre: idiomes, tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació,
competències bàsiques i tornar a estudiar. Per al curs 2014-2015,
s’ampliarà l’oferta dels cursos d’idiomes i el centre esdevindrà
centre de suport de l’InsƟtut Obert de Catalunya.

Segueix l’actualitat diària a www.laviladigital.com
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Santa Maria de Palautordera Vila Florida

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Santa Maria de
Palautordera ha entrat a formar part dels municipis parƟcipants de les Viles Florides. Es
tracta d’aquells municipis que
destaquen per l’actuació real,
conscient i de llarga durada en
matèria d’enjardinament i millora de l‘espai urbà i la qualitat de vida dels seus habitants.
D’acord amb el criteri d’un
jurat especialitzat, les viles que
reuneixin aquestes condicions,
podran obtenir el disƟnƟu Flor

d’honor (una, dues o tres
flors), que els cerƟfica com a
municipis florits.
La convocatòria es porta a
terme anualment i els municipis inscrits tenen dret a obtenir el disƟnƟu “Vila Florida”
pel sol fet de parƟcipar-hi,
un reconeixement a la tasca
dels municipis per la millora
dels espais urbans. Des de
l’Ajuntament de Santa Maria
de Palautordera s’ha fet una
presentació amb vuit fotogra-fies a través de les quals

es destaca que “als peus del
Montseny hi trobem Santa
Maria de Palautordera, una
plana agrícola surcada per
l’aigua i envoltada de verd”.
Precisament, en aquest senƟt es recorda que La Tordera
i el Torrent del Reguissol són
els dos cursos fluvials que acaricien el poble i “ens regalen
espais on fruir de la màgia de
l’aigua i la natura que l’envolta,
com el Parc del Reguissol i el
Pont Trencat, zones humides

que ens permeten gaudir del
paisatge de ribera”. També s’hi
destaca el Remei, amb la seva
ermita i plataneda, com a tesƟmoni de les agradables passejades sota el sol a l’hivern, i
a l’ombra durant l’esƟu. Finalment, es convida tothom qui
vulgui conèixer la diversitat del
Montseny a visitar l’Arborètum,
una mostra de 80 espècies llenyoses, que s’estenen pel massís, per així poder-les estudiar,
respectar i esƟmar.

Publicitat 687 901 643
Redacció 93 867 41 36
info@laviladigital.com
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JOAN LACRUZ (FENG SHUI)

Tots tenim un feng Shui intern, una intuïció que ens guia, és la nostra supervivència

F

eng (vent) Shui (aigua). Un ancestral sistema xinès, que uƟlitza
la doctrina taoista per acompanyar a les persones a viure amb
més harmonia i benestar en la seva llar, en la seva vida.
En la Xina Imperial el feng shui era un assumpte d’estat i únicament
les construccions imperials i alguns nobles, només ells, tenien accés
a aquesta doctrina. Al Viure des de l’essència hem convidat a fer un
te a Joan Lacruz, professional en aquest Art mil·lenari ja que tenim
molơssimes ganes de conèixer més ingredients per poder viure més
tranquils i millor. La nostra llar, la nostra vida, la importància de recordar com a vegades influències energèƟques externes poden arribar a
condicionar-nos.
GLÒRIA MONTASELL.- Estem
parlant d’un art molt anƟc...
JOAN LACRUZ.- SÍ, calcula que
entre 3.000 I 5.000 anys, hi ha
una data exacte de quan comença
el calendari solar xinès que és el
2.637 abans de Crist o sigui que…
GM.- Fa molt de temps
JL.- Tot i que no podem dir que
està demostrat cienơficament, tal
i com la tecnologia del segle XXI
podria demostrar-ho, però sí que
evidentment hi ha l’experiència
de tots aquests anys, no és una
cosa que s´han inventat fa quatre
dies, és una constatació, és una
manera de col·locar les coses, els
colors, les formes i com ens poden
influir i ajudar a viure molt millor.
GM.- Com va néixer el Feng Shui?
JL.- Va néixer de la necessitat
de l’ésser humà de poder sobreviure. Fa 5.000 anys vivia en mig
de la natura, aquesta necessitat
de formar part d´ella, aquest insƟnt de supervivència. Un exemple
clar, les masies aquí a Catalunya
o al Montseny gairebé totes estan orientades cap el Sud, primer
per protegir-se de la tramuntana
i perquè a les hores de sol hi ha
més escalfor, és així de senzill, és
insƟnt de supervivència.
GM.- Podríem dir un feng shui
intern, una intuïció què ens guia?
JL.- Sí. És la nostra supervivència
que ha fet que al llarg d’aquests
5.000 anys hàgim desenvolupat
aquesta tècnica, als occidentals
el que ens passa, és que hem
optat més per la tecnologia i ens
hem descuidat una mica de tots
aquests temes. A parƟr de la revolució industrial, a parƟr de quan
es descobreix la cèl·lula, tota la
farmacopea actual que és sintèƟca, anem deixant de banda més
tota la relació amb la natura, sort
que encara tenim les tradicions.
GM.- Un estudi de Feng Shui el
podem fer en qualsevol espai de
la nostra vida?
JL.- Per tot alló que Ɵngui quatre pareds i un sostre construït per
l’ésser humà.

GM.- Aleshores a parƟr d’aquí
com comencen les regles, com
s’inicia un estudi?
JL.- Es necessita saber la seva
orientació respecte al Nord magnèƟc de la terra, avui dia això és
una feina una mica feixuga, perquè tenim tanta contaminació
electromagnèƟca que influeix en
la medició de la brúixola i l´any de
naixement de l’estructura. Perquè
parlem del feng shui però tot el
que són tècniques o ciències que
parteixen del taoisme tot està
considerat com un ésser viu.
GM.- A parƟr d’aquí...
JL.- El que fa l’assessor és tota
una sèrie de càlculs que donaran
uns resultats i això és la teoria.
GM.- I d’on s’hauran tret
aquests càlculs?
JL.- Amb aquestes dues variants,
amb el Nord magnèƟc de la terra
i l’any de construcció de la casa.
Amb això es fa un càlcul per saber
com arriba el CHI (energia) des de
tot l’univers cap a aquesta casa
o edifici amb els seus vuit punts
cardinals i a parƟr d’aquí ens dóna
un resultat del que sabrem quina
energia arriba per cada punt cardinal, una energia que ens influirà
d´una determinada manera.
Llavors també cal dir que hi ha
dos Ɵpus de feng shui, n´hi ha un
que és el mes famós i conegut que
no bé de la Xina, ve dels EEUU.
GM.- I això?
JL- Perquè hi hagué un mestre
de feng shui exiliat de la Xina com
molts d´altres xinesos que hagueren d’emigrar i va veure que la
gent dels EEUU són molt pràcƟcs,
el bricolatge, els ultramarins, el
menjar ràpid i si mirem l’altra cara
de la moneda, és el mestre xinès,
calma i reflexió, i va pensar que ell
es moriria de gana si uƟlitzava els
càlculs, medicions, brúixola, simplificant-ho de tal manera que de
feng shui li queda el nom.
GM.- Ens queda claríssim!
JL- Jo t´explicaré com funciona
el feng shui tradicional xinès.
GM.- Som-hi

Glòria Montasell i Joan Lacruz
JL.- El CHI que arriba pels vuit
punts de la casa m’afectarà de
dues maneres ying i yang. El ying
és l’absència de moviment, la passivitat, que està relacionada amb
la salut i les relacions. El yang és
més acƟu, moviment i està relacionat amb la prosperitat i economia. Per tant jo Ɵnc vuit punts de
la casa on puc actuar per millorar
la meva prosperitat i economia i al
mateix temps vuit punts de la casa
on puc actuar sobre la meva salut
i relacions.
GM.- En el fons el que és important és això.
JL.- Exacte, si jo Ɵnc equilibrat
el ying i el yang tota la resta em
vindrà donada.
GM.- Però com ho sabré si està
equilibrada?
JL.- Tot depèn de com esƟgui de
distribuïda la casa, si ens arriba
una combinació energèƟca en un
punt cardinal desfavorable per la
prosperitat i jo i Ɵnc una finestra o
una porta i sempre la Ɵnc oberta,
evidentment que aquesta prosperitat desfavorable m´esta entrant.
GM.- I aleshores què hem de
fer?
JL.- Tant senzill com tenir
el màxim de temps possible
aquella porta o finestra tancada, que hi pasi la menor energia possible, però està clar que
primer ho haurem de saber i
ho sabrem havent fet un estudi de feng shui prèviament.
Si és un lloc desfavorable per la
salut, intentaré que no sigui el lloc
on hi descansi i habitar el menys
possible aquella part de la casa,
tant senzill com això. Fa 5.000 no
es complicaven tant la vida.
GM.- és que ens compliquem
bastant...
JL.- Exactament

GM.- Podríem dir que totes les
cases poden tenir cura?
JL.- Totes, no ens hem de capficar. He Ɵngut cases d’alumnes
amb estructures molt desfavorables però que viuen de manera
pròspera i amb salut. El que té el
Taoisme i la cultura Oriental és
que no estan tancats en termes
absoluts, depèn de l’acƟtud, de
l’ús que en fem, de la decoració i
amb això un assessor de feng shui
ens pot orientar al respecte.
GM.- Hi ha un altre punt que
també és molt curiós. Locals que
durant anys han estat treballant
molơssim, han estat pròspers i de
cop i volta hi ha un traspàs i fa un
gir de 180 graus?
JL.- Com deia abans quatre parets, un sostre i sabent l´any de
construcció, que en termes de
feng shui és l´any del naixement
són els requisits per poder fer els
càlculs. Però aquests canvien quan
hi han unes obres o quan el negoci està uns mesos sense cap Ɵpus
d’acƟvitat, a parƟr d’aquí l´any de
naixement canvia i el Chi (l’energia)
ja no entra per els mateixos punts.
GM.- Hem canviat la data de
naixement
JL.- Exacte. I el mateix pot passar en una casa que ha viscut una
família, es venen la casa i venent
nous inquilins i o bé perquè fan
reformes o perquè ha estat una
temporada tancada, però els actuals habitants estaran millor o
pitjor, però el que està clar és que
hi ha hagut un canvi energèƟc.
GM.- Podríem dir Joan que tots
tenim la casa que ens pertoca?
M’explico, podríem dir que la
casa on vivim és un aprenentatge
ja que depèn per on ens flueixi
l’energia ens afectarà o afavorirà en diferents aspectes de la
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L’energia de la casa on vivim, és la que
ens pertoca pel nostre aprenentatge
nostra vida. Creus que tots tenim
la casa que necessitem en aquell
moment per evolucionar?
MP.- Sí, des del punt de vista
del taoisme i la metaİsica xinesa,
sí. Cadascú té la casa que necessita. Quan arribem a una casa
pel moƟu que sigui, venim a fer
una feina, la casa com que està
considerada com un ésser viu es
relacionarà amb mi d´una determinada manera i jo amb ella. Ens
adaptarem mútuament igual que
quan vivim amb una parella.
GM.- Estaríem parlant què les
cases, els habitatges tenen personalitat?
JL- Sí. Quan nosaltres arribem
a la casa, té una personalitat que
ens explica quina és la feina que
venim a fer, hi ha molta gent que
de manera insistent vol canviar de
casa i resulta que totes les cases
que va a veure a les immobiliàries
més o menys tenen la mateixa
orientació, edat i al ser així, la mateixa distribució energèƟca. Per
tant està dient fes la feina que has
de fer i podràs canviar de casa. Fer
una altra feina en aquest camí de
vida, perquè sinó el que fem és
anar repeƟnt patrons que no ens
deixen avançar.
GM.- Un altre punt del Feng
Shui també molt atracƟu és el
dels elements. Parlem de la casa,
l’estructura, però si anem a les
persones que hi vivim, no tots no
estem tallats del mateix patró, és
curiós la simbologia que defineix
a cada persona.
JL.- Sí. La nostra cultura ve dels
grecs i ells tenien quatre elements
primaris d’on sorƟa tot; aigua, terra, foc i vent. Els xinesos en tenen
cinc, aigua, fusta, foc, terra i metall i la relació d’aquests cinc elements és la que uƟlitzen en medicina xinesa per trobar els punts
d’acupuntura per saber quin és
l’òrgan o la part del cos que està
més afectada. I nosaltres podem

saber a quin dels cinc elements
pertanyem, es calcula per any de
naixement, això no vol dir que
totes les persones nascudes en
aquest any hagin de ser iguals,
però sí que totes han viscut un
context històric, cultural igual i
que els ha deixat empremta. I
l’element ens servirà per conèixer la relació que Ɵndrem amb la
casa i els que hi viuen. Els xinesos
sempre diuen, tot depèn, perquè
no es tanquen en termes absoluts.
GM.- Hi ha moltes mulƟnacionals que uƟlitzen aquesta tècnica,
he fet una recerca i m´ha sorprès:
MicrosoŌ, el mulƟmilionari Donald
Trump, l’empresa de cosmèƟca Elizabeth Arden, Madonna, George
Cloney... N’eres coneixedor?
JL.- De Madonna i del que era
president i fundador de MicrosoŌ
si, de fet em toca bastant d´aprop
doncs un company dels EEUU que
ha estudiat a la mateixa escola
que he estudiat jo, es el que li fa
les assessories. En concret el que
esta uƟlitzant es l’astrologia xinesa, si us fixeu el que va ser fundador de MicrosoŌ hi ha anys que
surt molt a la televisió perquè ha
fet moltes donacions, és molt filantròpic, en canvi hi ha anys que
no, ell es deixa guiar molt per la
metaİsica xinesa i l’astrologia.
GM.- Com sents que Occident
rep aquesta informació, aquestes
tècniques per viure millor?
MP.- Sento que comença a haver-hi més sensibilitat, aquesta crisi ens porta a mirar una mica més
enllà i aquesta part espiritual que
abans es podia viure més imposada, ara sembla que ens hi tor nem
a apropar. Trobar l’equilibri és una
mica diİcil perquè s’ha buidat tot
molt de conƟnguts, hem d´anar
a la part espiritual de la persona.
Sempre gràcies
El poder es dins nostre
GLÒRIA MONTASELL

Glòria Montasell i Joan Lacruz mirant el plànol d’una casa

El Chi, l’energia arriba pels vuit
punts cardinals de la casa

ES LLOGA LOCAL A SANT CELONI
Al carrer Santa Fe, 9 (Baixos)
- Molt Cèntric
- Per comerços, boƟgues, oficines...
- Abstenir-se sector de la restauració i oci
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De fit a fit, la conversa de profit

Debats oberts, de bat a bat ( 60)

L

a setmana passada era l’abdicació del rei i avui comencem la de
la coronació del príncep. Estrenem un debat real: “Estació d’enllaç
o terminal? Molt abans dels debats de llarga distància, Otan Sí o
No, o dels de “rodalies”, el del Sí, Sí o de Sí, No, ja hi havia en la nostra
societat secularitzada, el debat de les tradicions espirituals i religioses.
Però tot i els presagis del segle XIX que anunciaven el desmantellament i la reclusió a la marginació, de la religió, que es deia que era “l’opi
del poble”, el fenomen religiós és ben present en les nostres societats i
amb una més que possible reivindicació de l’espiritualitat en les seves
múlƟples formes i expressions.
Destriar la bona ubicació de les tradicions religioses en el si d’estats
moderns i aconfessionals no és una feina fàcil ni una qüesƟó menor, perquè si barregen tota mena de recels històrics.
No comencem de zero. Venim d’una història plena de ferides i de confrontacions, de persecucions amb records molt vius de totalitarismes i de
negació de les minories religioses. Aquesta memòria ferida no és qualsevol cosa. Pesa en la consciència col·lecƟva.
No podem fer com si res amb l’experiència del passat, sinó que n’hem
d’extreure la seva lliçó, (el primer missatge del meu sant més proper va
ser: “De cualquier historia podemos extraer una lección para todos”. Apliquem això en aquest moment, n’hem d’extreure la seva lliçó, a fi i efecte
de pensar una manera d’interactuar que sigui, d’una banda, respectuosa
amb els ciutadans religiosos, i, de l’altra, amb els qui no parƟcipen de
conviccions religioses ni se senten membres de cap insƟtució religiosa.
Tots hem de poder viure pacíficament a la plaça pública: creients i no
creients. Tots tenim dret a desenvolupar els nostres projectes individuals
de vida feliç i tots tenim necessitat de cooperar els uns amb els altres
per millorar el cos social i vèncer les moltes contrarietats del present,
especialment agreujades com a conseqüència de la greu crisi econòmica,
financera i social que paƟm. El missatge del que parlava acabava dient:
“Que sea Dios quien juzgue i quien decida la que está bien y lo que está
mal. Quiza entonces también nosotros seamos capaces de senƟrnos contentos, “Se luz, no juez” “Sé modelo no criƟco”. Perdona, però pensa que
ve d’un sant... Bones Vacances.

Laura Dou: Mones solidàries

SANT CELONI / SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- La festa
organitzada per Afadis el passat mes d’abril, a més de servir per
presentar en societat el nou local cedit per l’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera a l’enƟtat, també va sert una oportunitat
per conèixer una mica més la vessant arơsƟca de Laura Dou que
amb els seus dibuixos, aquesta noia amb síndrome de Down i una
visió molt reduïda, va il·lustrar les mones de Pasqua solidàries de
la pasƟsseria Rodellas i que els assistents a la festa van poder degustar. “El que em fa més feliç és dibuixar”, diu orgullosa.

Glòria
Montasell

“Viure des de l’essència”

Confiança en un mateix

P

erquè
constantment
aquesta necessitat que
un pot fer-ho tot, realment cal? D´on prové, de nosaltres mateixos o del desig de
demostrar? No oblidem que el
demostrar pot ser un parany, si
es torna insaciable.
Com a espècie, ens hem de senƟr capaços d’afrontar tot el que
ens envolta i a la vegada demostrar que sabem sobreviure. Els
pensaments sobre seguretat sovint estan barrejats amb posició
social, diners o poder sobre els
altres. El pitjor, és quan els valors
reals els que estan en un mateix,
s’esvaeixen enterbolits pel nostre
permís a donar-els-hi l’absolució,
aquí es quan entrem en la confusió de valors.
Una cosa es la confiança que
parteix d´un mateix i l’altra la necessitat de demostrar que un té
confiança.
No podem comprar-la a quilos,
però sí que podem donar gràcies
cada dia, per donar-nos eines per
seguir aprenent.
No ets més bo quan et diuen
que ets el millor, ni el més dolent
quan et diuen que no serveixes

per res. No deixa de ser una vi
sió de l’espectador que parla de
forma gratuïta, probablement
causada per la seva inseguretat.
Mirem la vida des de nosaltres
mateixos, comencem a treballar
en la nostra tasca, la nostra missió, evolució com a ser, potser
això és massa feixuc? Penso que
deixa de ser-ho, el dia que en lloc
de mirar la vida dels altres, mirem la nostra.
Aquí comença el moment més
fascinant de la història d’un mateix, tu ets el protagonista de la
teva vida, ningú t´ho pot negar,
escriu la teva pròpia història des
dels valors i el respecte.
Sempre gràcies

La Costa del Montseny homenatja els
morts per les tropes borbòniques
LA COSTA DEL MONTSENY.- A
La Costa del Montseny a iniciaƟva
d’Òmnium Cultural Baix Montseny,
Associació el Saüc, la Parròquia de La
Costa del Montseny i l’Ajuntament
de Fogars de Montclús, es va dur a
terme el divendres 13 de juny un
homenatge a quatre homes del
poble morts per les tropes borbòniques al 1714 i que varen ser enterrades al cemenƟri de La Costa del
Montseny. Una cinquantena de persones van seguir l’acte molt emoƟu
i senƟt amb l’explicació dels fets a
càrrec del historiador Joan Portals i
amb la música medieval de Lluís Casso.
“És important fer memòria dels nostres veïns, que varen donar la
vida per defensar el dret més bàsic que és la vida en llibertat i la terra
que ens dóna aquesta vida, eren persones senzilles, que sabien valorar la importància de viure en pau, per això volem deixar tesƟmoni
per les generacions que estan creixent, i no s’oblidi el que altres ens
han llegat”, explica Remei Picart presienta d’Òmnium Cultural del Baix
Montseny. Al cemenƟri s’ha aixecat un monolit amb la inscripció: Als
defensors de la Terra: Pere Tayeda, Joan Planes, Julià Vilardell, Miquel
Riera de Ciuret. La Costa del Montseny 1714 x 2014.
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