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ensenyament

Bicicletes solidàries, una manera 
diferent d’aprendre

A l’aula ATaller de l’Ins  tut  Reguissol han posat el marxa un projecte que mo  va els alumnes per l’estudi

“DIA INTERNACIONAL 
DE LA BICICLETA”

Amb l’ànim de promocio-
nar el projecte i fer-lo arribar 
a les persones i en  tats per 
rebre col·laboració del màxim 
d’òrgans possible s’està ela-
borant una jornada cultural i 
espor  va en mo  u del Dia In-
ternacional de la Bicicleta que 
se celebrarà el dia 19 d’abril. 
L’objec  u és recollir el màxim 
de suport i bicicletes que ja no 
s’u  litzen i donar-els-hi una se-
gona vida perquè puguin u  lit-
zar-les persones necessitades i 
amb pocs recursos. A l’Ins  tut 
Reguissol la Jornada de Bicicle-
tes Solidàries  ndrà lloc al pa   
del centre el dia 17 d’abril i es 
preveu que hi par  cipin totes 
les escoles de Santa Maria de 
Palautordera.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Jean Pool Bernaza, 
Bryan Fernández, Fà  ma Jabbi, 
Daniel Mitache i Jordi Mi   eri, 
són els cinc alumnes de tercer 
d’ESO que, juntament amb el 
professor de l’Aula Taller de 
l’Ins  tut Reguissol de Santa 
Maria de Palautordera, han im-
pulsat el “Projecte Bicicletes So-
lidàries”. L’objec  u és, per una 
banda, ajudar als estudiants 
a valer-se per ells mateixos, a 
preparar projectes, aprendre a 
trobar recursos, contactar amb 
l’entorn social més proper per 
col·laborar-hi i recuperar les 
ganes d’aprendre i seguir estu-
diant. D’altra banda, es treba-
lla per aconseguir que aquesta 
feina  ngui una fi nalitat social a 
persones amb situació de risc ja 
sigui econòmica o social.

Bicicletes solidàries, s’ha fet a

base d’implicar diferents 
agents socials, sempre amb 
l’objec  u fi nal de fer un servei 
a la comunitat més necessitada 
i que es defi neix en tres àmbits: 
Buscar col·laboradors com ara 
l’Ajuntament, policia local, bo  -

gues de bicicletes..., reparar bi-
cicletes (el taller està ubicat a 
la zona del gimnàs) i lliurar les 
bicicletes arreglades al CRAE 
de Gualba i, si cal des d’aquest 
centre també es farà arribar a 
Càrites.
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Presenten la candidatura ICV Sant Celoni - La Batllòria Pot 
Liderada per Carme Montes, reivindica la feina feta en els darrers quatre anys a l’Ajuntament

En aquest sen  t, també re-
corda que han arribat a acords 
amb ICV de Riells i Viabrea per 
millorar el pas subterrani a La 
Batllòria i Riells i Viabrea.

De cara als propers quatre 
anys ICV Sant Celoni - La Bat-
llòria Pot vol aconseguir ser un 
referent per a tota la comar-
ca del Baix Montseny amb la 
creació de nous cicles de for-
mació professional, un centre 
d’adults que serveixi perquè 
els treballadors es puguin re-
ciclar, reforçar els cursos de 
garan  a social per assegurar 
que els joves puguin accedir al 
món laboral i promoure conve-
nis amb les empreses i agents 
socials.

També, aconseguir treballa-

SANT CELONI.- La candida-
tura ICV Sant Celoni - La Bat-
llòria Pot que encapçala Carme 
Montes ja ha començat a cami-
nar, després de la presentació 
a la sala pe  ta de l’Ateneu i a 
la qual hi va assis  r la diputada 
d’ICV al Parlament de CataluN-
ya, Dolors Camats.

Davant d’una seixantena de 
persones Carme Montes va 
jus  fi car l’acord amb el Cer-
cle de Podem de Sant Celoni, 
per una banda per l’afi nitat en 
els punts base del programa 
electoral i, per altra banda, pel 
fet de sumar forces que siguin 
capaces de poder fer un canvi 
real a l’Ajuntament de Sant Ce-
loni a par  r del dia 24 de maig. 
Montes també va destacar el 
fet que els tres primers llocs de 
la candidatura està formada 
per tres dones; Encarna García 
com a número dos i Cris  na 
Talló de número tres.

L’alcaldable assegura que 
estan sa  sfets amb la feina 
que han fet aquests darrers 
quatre anys des de l’oposició 
recordant la seva aposta deci-
dida pel suport a l’educació i 

estant sempre al costat de la 
problemà  ca de l’escola Soler 
de Vilardell “presentant una 
esmena als pressupostos de la 
Generalitat a través del grup 
parlamentari d’ICV i par  ci-
pant a les manifestacions con-
vocades per exigir la construc-
ció del nou edifi ci”.

L’altre punt fort del grup 
municipal d’ICV ha estat la 
lluita per aconseguir millores 
a la C35 “la falta d’atenció cap 
aquesta problemà  ca era evi-
dent. Hem presentat esmenes 
als pressupostos de la Genera-
litat, hem recollit signatures i 
hem fet mobilitzacions. Final-
ment, la Generalitat ha accedit 
a construir la rotonda a la por-
ta de Llevant abans de l’es  u”. 

dors especialitzats i amb am-
plis coneixements i afavorir la 
creació de nous projectes em-
presarials, innovadors i ecolò-
gics amb la fi nalitat de poder 
posar en valor els polígons in-
dustrials per atraure empreses 
de referència.

Altres propostes de la legis-
latura 2011-2015 plantejades 
per Carmen Montes és la cons-
tucció de passos elevants per 
sobre la C35 per a vianants, 
carrils bici i autobusos que 
uneixin el poble amb els polí-
gons industrials. També plan 
tegen la cura del medi ambient 
amb la reducció de la conta-
minació ambiental, antenes 
i soroll del TGV. També volen 
revisar el sistema de recollida 
d’escombraries.

CENTRE CÍVIC PER AL JOVENT
Pel jovent proposen crear 

un centre cívic i per la gent 
gran pisos tutelats des de 
l’Ajuntament i amb suport 
privat. Des de la candidatura 
d’ICV Sant Celoni - La Batllòria 
Pot volen que el ciutadà es  gui 
ben atès des de l’Ajuntament.

D’esquerra a dreta: Cris  na Talló, Carme Montes, Dolors Ca-
mats i Encarna Garcia. FOTO: JPP
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dors de més turisme, comerç, 
restauració, formació profes-
sional, que creïn més llocs de 
treball, més benestar i un lloc 
millor on viure”, va concloure e 
candidat de CiU a Sant Celoni. 

Francesc Deulofeu es presenta davant de prop de 400 persones
L’alcaldable de CiU basa la seva candidatura  al voltant dels eixos SER, FER i AJUDAR A FER

SANT CELONI.- Francesc 
Deulofeu ha presentat la seva 
candidatura a les eleccions 
municipals 2015 acompanyat 
de prop de 400 persones i amb 
el suport de l’alcalde de Barce-
lona Xavier Trias. L’acte es va 
dividir en tres parts. La prime-
ra al voltant del SER, i els dos 
candidats van explicar a través 
d’una conversa els valors que 
els mouen a implicar-se en el 
servei públic a través de la polí-
 ca com també ho fan a través 

de la seva professió de metge: 
la inquietud d’ajudar les perso-
nes, l’es  ma per la seva vila i 
ciutat i la voluntat de contri-
buir amb la històrica transició 
nacional de Catalunya. 

La segona al voltant del FER, 
i Deulofeu va recordar ajudat 
d’imatges projectades l’obra de 
govern 2007-2011 on s’hi van 
poder veure equipaments com 
l’escola bressol El Blauet, el cen-
tre de formació i ocupació Sax 
Sala o el centre de dia, entre 
d’altres. També infraestructures 
com la nova entrada al municipi, 
el pas sota la C35 a la Batllòria, 
el pont sobre la Tordera i el camí 
i carril bici a l’Ins  tut.

Va destacar la feina en el 
nou model de desenvolupa-
ment econòmic amb l’ofi cina 
de turisme, el Museu del Bosc 
i les inicia  ves que se’n van 
derivar; el suport a les perso-
nes amb l’augment de les be-
ques de llibres, de menjador 
escolar i altres ajudes socials; 
i el compromís amb el bon go-
vern. En aquest sen  t va po-
sar com exemple passar d’una 
despesa del govern socialista 
de més de 14.500 euros en un 
any  a 1.900 euros en un any 
del govern de CiU o, en el cas 
dels àpats i desplaçaments de 
5.586 euros en un any en el 
període del govern socialista a 

835 euros en un any en la le-
gislatura de CiU.

En aquesta part, Francesc 
Deulofeu també va relatar la 
feina feta durant aquesta le-
gislatura, amb les inicia  ves 
presentades al Ple municipal 
i el treball al municipi espe-
cialment intens en la causa de 
país: 9N, via catalana, xerrades 
i debats.

Finalment, el candidat de 
CiU a Sant Celoni va expli-car 
que volia dir AJUDARA FER 
amb les seves propostes pels 
propers 4 anys. Va recordar 
que a l’anterior legislatura van 
haver de posar al dia el Sant 
Celoni dels nostres pares, ara 
volen construir el Sant Celoni 
dels nostres fi lls. Va explicar 
que “el talent i la força del nos-
tre municipi s’han de trobar 
amb un govern que els ‘ajudi 
a fer’ i, per tant, ens cal supe-
rar aquesta etapa de letargi al 
que han estat sotmesos amb el 
govern de Joan Castaño, que fa 
36 anys que és a l’ajuntament i 
que no ha ofert ni una sola idea 
de poble ni tampoc de país”.

Per això assegura que oferei-
xen un nou projecte de desen-
volupament que té cura “del 
que ja tenim i li dóna potència 
amb l’àmbit del bosc i les no- 
ves energies com a catalitza-
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XAVIER TRIAS: UN LLEGAT 
PER SANT CELONI

L’alcalde de Barcelona, ha 
destacat tota la feina feta per 
Deulofeu que ha qualifi cat 
com a ‘un gran llegat que la 
gent de CiU ha fet al poble de 
Sant Celoni i la Batllòria que 
sens dubte és i serà determi-
nant per la vida de totes les 
persones del municipi’. També 
ha explicat com Barcelona ca-
pital de Catalunya es posa al 
servei de tots els municipis del 
país en aquesta transformació 
col·lec  va i ha destacat la im-
portància de que el projecte 
de CiU i els valors que se’n de-
riven la segueixin liderant polí-
 cament arreu.

SANT CELONI.- El conductor d’un cotxe que circulava per la ca-
rretera Vella de Sant Celoni en veure les tanques que senyalit-
zen les obres va fer una maniobra evasiva i va impactar contra la 
façana d’una casa. La Policia local va fer-li la prova d’impregnació 
d’alcohol que gairebé va triplicar la màxima permesa. A més, el 
conductor no disposava de permís de conducció de vehicles de 
classe B. La Policia local el va posar a disposició judicial per pre-
sumpte delicte de seguretat del trànsit.

Un conductor begut s’encasta contra la
façana d’una casa a Sant Celoni

Estat en que va quedar el cotxe després del xoc. Foto: Policia Local

Presentació de la candidatura de Francesc Deulofeu. FOTO: JPP
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Existeix la mort ?

Glòria: Doctora Luján Comas, 
si canviem la nostra visió sobre la 
mort, canviariem la nostra mane-
ra de viure?

Luján Comas: Totalment, per-
què donariem valor a allò que 
realment en té, no ens preocu-
parien coses que realment si tu 
t’envàs apuesta nit no li donariem 
cap valor, en canvi tot el que es 
queda al nostre cor i al cor de les 
persones és el que resta per sem-
pre.

G: Doctora en Meta  sica Anji 
Carmelo. Existeix la mort?

Anji Carmelo: La gran pregunta. 
Mira, exis  r la mort com a tal no, 
no com nosaltres ens imaginem, 
però és  l´altra cara de la vida. Hi 
ha una con  nuïtat  del millor que 
som. Jo penso que el més enllà és 
un món sub  l, un món que no es 
toca. Aleshores tot el que pesa, 
tot allò que és dens, això és el que 
es queda, ho deixem aquí. Deixem 
el cos, els defectes, les preocupa-
cions i con  nua el millor de nosal-
tres  en aquest gran pas.

G: Però Anji Carmelo, és molt 
dolorós el no saber més d´aquell 
ésser es  mat…

A: En aquest sen  t sí, trobarem 
mol  ssim a faltar al ser es  mat, 
però el millor d’ell es tarà en no-
saltres. I quan el dolor de la seva 
pèrdua va minvant el tornem a 
sen  r amb nosaltres d’una mane-
ra diferent, però més real.

G: De fet però Dra Luján sem-
bla que les inves  gacions estan 
enfocades a viure més anys, però 
en relació a la mort un pas que 
tot ésser viu li toca fer, poc se’n 
sap. Com poder abraçar un mo-
ment tan i tan dolorós.

A: Si Glòria, hi ha molt estudis 
sobre la vida. Jo penso que hi ha 
l’hormona de la mort, que és pos-
sible que hi sigui, talment com hi 
ha una hormona del naixement i 
que això no s´ha mirat.

Sembla que es comencen a fer 
estudis més seriosos en aquest 
sen  t. Diversos hospitals dels 
EEUU combinats amb hospitals de 
Gran Bretanya estan inves  gant 
que passa en el moment de la 
mort, amb la funció cerebral, amb 
la circulació, ara hem de veure els 
resultats d´aquests estudis.

Quan parlem del viure des de l´essència parlem del sen  r, del qui sóc? que sóc? com sóc? Tres preguntes bàsiques però que 
moltes vegades no tenen resposta, de la mateixa manera que no trobem resposta en la mort. Potser perquè tot és més 
enllà del que podem tocar o veure?

He  ngut l´honor i l’agraiment de fer un te amb Anji Carmelo doctora en Meta  sica per la Universitat de los Àngeles i la doctora 
Luján Comas, doctora en medicina i cirurgia per la Universitat de Navarra. Parlem de la mort al mateix temps que donarem pas al 
naixement del seu nou llibre “Existeix la mort?”

G: Que curiós hormona de la 
mort, no ho havia escoltat mai.

L: És possible, perquè no.
G: Amb la mort acaba tot?
L: Penso que nosaltres no som 

un cos, som molt més. Som un 
cos mental perquè tenim pensa-
ments, un cos emocional,  sic i 
també espiritual, més transcen-
dent. El que és queda és el cos 
 sic perquè es matèria, però els 

altres que son energia on van? 
G: Som energia, el cos és un 

vehicle. Viure és un aprenenatge.
L: Sí, un aprenentatge en la for-

ma. L´energia ni es crea ni es des-
trueix, això és el que hem après i 
es manté.

G: L´any 1975 Raymon Moody 
en el seu llibre “La vida després 
de la vida” va fer una recopilació 
de vivències de persones que ha-
vien viscut l´experiència anome-
nada ECM (experiència propera a 
la mort). Quins punts en comú hi 
ha en les persones que han viscut 
aquesta experiència?

L: Aquest senyor va ser molt 
important. A par  r d´ell es varen 
començar a fer estudis en rela-
ció a experiències properes a la 
mort. Es va apreciar com tots sen-
 en una gran pau, una sensació 

d´amor incondicional, entendre 
totes les coses, sen  r que tenen 
tot el seu cos, que estan com-
plerts. Vull dir que si a una perso-
na en el seu moment en vida li va  
faltar un braç sent que el té. Però 
el més important és que aquestes

persones quan tornen senten que 
han canviat la seva vida i els seus 
valors.
G: També hi ha persones que po-
den ques  onar-ho i dir que són 
al·lucinacions. Què podem dir al 
respecte?
L: S´han fet estudis sobre aques-
tes al·lucinacions, amb LSD i dro-
gues, s´ha dit que podia ser per 
falta d´oxigen per hipoxia, medi-
caments, però en cap d´aquestes 
altres experiències hi ha hagut 
canvis de vida.
G: Anji Carmelo, hi ha molta 
gent que ha sen  t a parlar de 
l’Elisabeth Kübler-Ross, com en 
els seus llibre ens parla de les ex-
periències de més de 20.000 ca-
sos propers a la mort, en la que 
ens parla que no hi ha diferències 
ni sexe, cultura, edat, ni religió. 
És allò que en essència tots ho 
vivim igual. Vostè va tenir l´honor 
de conèixer-la.
A: Sí, em vaig sen  r molt honrada 
G: La Doctora Kübller-Roos va 
morir l´any 2004. Tot i les ex-
periències que havia viscut va 
haver-hi punts de resistència en 
el moment de la seva mort. Què-
sent que hauria de succeir?
A: Veiam, varen ser nou anys els 
que ella va estar malalta, ella volia 
marxar, no es volia quedar perquè 
va tener un ictus i portava molts 
anys amb paràlisi. Jo penso que si 
ella hagués marxat quan va tenir 
l’ictus no s´hauria pogut ocupar 
d´ella en aquesta vida, ja que via

Glòria Montasell al centre de la imatge amb Anji Carmelo i Luján Comas

java mol  ssim i  siempre estava 
molt al servei del altres. Llavors 
quant va tenir l´ictus la vida li 
va com donar l´oportunitat de 
transformació de connectar amb 
ella mateixa posant-se dins seu i 
acceptar la mort. Gran persona 
l’Elizabeth.

G: A vegades podem dir que 
viure pot arribar a ser com una 
addicció ?

L: Sí, però ho hem de viure com 
un regal Glòria. El “present” tal 
com diu la paraula és un regal.

G: A nivell cien  fi c Luján Co-
mas, es parla més de l´Univers 
com un holograma. Què és un 
holograma?

L: És com una fotografi a en la 
qual un trosset té la informació de 
tot. És com si nosaltres poguéssim 
tenir en nosaltres la informació de 
tot. L´univers està en nosaltres. 
Som un tot.

G: Al llibre també ens parlen 
de l´experiment Einstein, Podols-
ky, Rosen. Què ens pot dir al res-
pecte?

L: Sí, la  sica quàn  ca és una 
mica complicada, però volem par-
lar del fet en el que tot està unit. 
Dos electrons que han estat junts 
tenen la memòria d´una unió que 
no es pot treure. Com a Univers 
tot està connectat.

G: Anji Carmelo. Ens podem 
perdre massa en els pe  ts detalls 
i perdre la totalitat?

L: Això pot passar però penso 
que la bellessa de les pe  tes coses 
ha de servir d´inspiració. Hi ha un 
poema preciós que diu així.“Veure 
el món en un gra de sorra i el cel 
en una fl or salvatge”.  Viure d´una 
forma senzilla ens fa grans.

G: Podríem dir que va de la mà.
L: Si, però quan ens quedem en 

allò pe  t i deixem que això ens 
desmon   aleshores fa que ens ob-
cessionem i hem de transformar. 
Aleshores dirigim la vista cap allò 
que és gran, cap a les estrelles i 
ens deixem inspirar per elles i tot 
canvia.

G: Quines pràc  ques podríem 
dir que ens poden ajudar més a 
connectar amb la nostra cons-
ciència?

L: N´hi han moltes. Bàsicament 
la més important és la meditació
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Realment quan hi ha una perso-
na que ha  ngut una experiència 
pro pera a la mort hi torna, penso 
que li falten paraules per poder 
descriure el viscut.

G: M´agradaria acabar amb 
uns principis universals dels que 
vostés parlen al llibre, principis 
Universals d’Hermès Trismegis-
to, fem un recorregut per alguns 
d´aquests principis?

A: Si Glòria, encantada:
La llei del mentalisme, tot és 

ment, amb la ment estem creant 
la nostra realitat.

La llei de correspondència, el 
que és a dalt és a baix. Tot és pos-
sible.

La llei de vibració, tot vibra res 
es sòlid, tot és canviable, tenim 
aquesta capacitat.

Mol  ssimes gràcies Doctora Lu-
ján Comas i Anji Carmelo per ha-
ver compar  t un te parlant amb 
tanta calidesa del fi nal de la vida, 
un fi nal de cicle del nostre cos 
amb una ànim.

Entrevista a càrrec de 
GLÒRIA MONTASELL

que ens ha portat Orient és sen-
zillament la consciència d´un ma-
teix inspirada per la respiració. 
La importàcia de l’inspirar, és un 
regal que ens fa la vida, la natura-
lesa és també un regal constant de 
pau. I per mi el gaudir amb mi ma-
teixa, els amics, la família,treure 
el millor de cada cosa és la millor 
medicina.

G: En un capítol del llibre, ens 
parlen de crisi i resiliència.

L: Sí, jo sempre dic que totes 
les monedes tenen dues cares, tot 
té sen  t a la vida i que les crisis 
realment són oportunitats per-
què ens fan treure el millor de 
nosaltres. Llavors la resiliència és 
aquesta propietat que tenen uns 
metalls que fa que quan se´n va 
el pes que les oprimeix, aquests 
tornen al seu estat original, però 
el ser humà no, quan torna és per 
ser millor.

G: La por pot arribar a ser molt 
bloquejant, com deia Mandela: 
“No és valent  el qui no té por, 
sinó el que la sap conquerir” Què 
ens passa amb la por?

L: Tots en tenim de por, el pro-

blema de la por és que et bloque-
gi. Però si nosaltres ens traiem la-
por a la mort, ens traiem la por a 
la vida perquè la por més gran que 
tenim és a la mort. Quan estem en 
pau amb nosaltres mateixos és un 
gran pas a no tenir por.

G: Vol afegir alguna cosa Anji 
Carmelo?

A: Per mi l’oposat a la por és la 
fe. Si podem transformar aquella 
por que de vegdes sen´s acosta al 
cos amb fe i creure amb nosaltres 
mateixos, penso que molt canvia-
ria.

G: El que realment ens porta 
més enllà de la il·lusió o la tragè-
dia és la nostra transcendència. 

A: Si nosaltres agafem la traduc-
ció literal és transcendir, és anar 
més enllà del que està passant 
donar-li un signifi cat que ens anirà 
ajudant a millorar.

G: Diuen en el llibre que l´altre 
costat de la vida és vida. Quina 
vida pensen que hi ha més enllà?

A: Jo penso que tot el que real-
ment és va molt més enllà de les 
paraules que poguéssim dir i molt 
millor del que poguem imaginar. 

ANGI CARMELO
“Hi ha molt estu-
dis sobre la vida. 
Jo penso que hi ha 
l’hormona de la mort, 
que és possible que hi 
sigui, talment com hi 
ha una hormona del 
naixement i que això 
no s´ha mirat.”

LUJÁN COMAS
“Tots en tenim de 
por, el problema de la 
por és que et bloque-
gi. Però si nosaltres 
ens traiem la por a la 
mort, ens traiem la 
por a la vida perquè 
la por més gran que 
tenim és a la mort.”

“Som un cos mental perquè tenim pensaments, 
un cos emocional,  sic i també espiritual”
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“cal una relació de forces dife-
rent perquè ara ens mirem les 
coses des d’una altra perspec-
 va que no pas fa quatre anys”. 

Després d’un intens debat, 
l’assemblea també ha aprovat 
tant la feina feta en aquesta-
legislatura com la proposta 
de grans eixos amb què orga-
nitzaran el programa polí  c. 
El debat sobre el programa 
conclourà en els quatre bere-
nars tertúlia que farem prope-
rament, oberts a tothom, i en 
què exposaran els punts més 
rellevants de cada eix.

ELS CINC PRIMERS 
DE LA CANDIDATURA

1. Mariona Pascual Alfaras
2. Jaume Turón Auladell
3. Enric Saurí Saula
4. Puri Mar  n Campos
5. Roser Calvet Riera

Mariona Pascual, alcaldable de la CUP i Procés Cons  tuent a Sant Celoni
La candidata diu ben clar que l’objec  u de cara al 24 de maig és governar 

SANT CELONI.- La 16a As-
semblea d’Unitat Popular 
(AUP) de la CUP i aquesta 
vegada conjuntament amb 
Procés Cons  tuent (PC), han 
decidit que Mariona Pascual 
encapçalarà la candidatura a 
l’alcaldia de la CUP i PC el pro-
per 24 de maig a Sant Celoni. 
L’Assemblea també ha deci-
dit els eixos del programa. En 
aquest sen  t, des de la can-
didatura s’anuncia que “hem 
bas  t un front d’esquerres 
perquè compar  m la ferma 
creença que cal una transfor-
mació profunda de la polí  ca 
i de les polí  ques que s’han 
aplicat des de ja fa masses 
anys”.

Mariona Pascual considera 
que el relleu de persones a la 
CUP després d’haver acom-
plert una legislatura és un pas 
endavant fet de manera natu-
ral perquè el que realment im-
porta és la feina que estan fent

des de fa molt temps i presen-
tar-se a unes eleccions com-
porta que hi hagi algun nom 
al davant de la llista “però el 
projecte és de tot el grup de 
persones”.

Pascual diu ben clar que 
l’objec  u de cara al 24 de maig 
és governar i per això cal treu-
re el màxim de regidors per 
poder aplicar les polí  ques

realment defensen “en aques-
tes dues darreres legislatu-
res hem après mol  ssim i 
de les coses que hemaprès 
és que ni amb CiU ni amb el 
PSC podem anar més enllà”. 
L’alcaldable de la CUP i Pro-
cés Cons  tuent reconeix que 
amb dos regidors és molt di-
 cil fer tota la feina que vo-

ler portar a terme i per això

Mariona Pascual encapçalarà la candidatura de la CUP.FOTO: JPP
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Desimputats els alcaldes de Sant Celoni i Llinars pel cas dels sobresous
El jutge arxiva la causa per considerar que la FMC és una en  tat privada

de “cabal públic”. En aquest 
sen  t, pels magistrats allò que 
es faci amb aquests fons no 
és “incardinable” en cap dels 
 pus penals que al·lega la ins 

trucció del cas. 
L’alcalde de Sant Celoni, Joan 

Castaño, ha dit a laviladigital.
com que aquesta era la no  cia 
que feia temps que esperaven 
“perquè estàvem segurs que no 
havíem fet res fora de la llei”. 

nars del Vallès). Els magistrats 
consideren que és una en  tat-
privada i que, per tant, no hi ha 
malversació de fons públics.

El cas dels sobresous de la 
FMC era una peça separada 
del cas Mercuri, que inves-
 ga elements de presumpta 

corrupció de Manuel Bustos, 
com a alcalde de Sabadell. La 
jutgessa del jutjat número 1 
de Sabadell va imputar una 

guanyat unes eleccions muni-
cipals a Sant Celoni”.  Anuncia 
que el PSC farà una campanya 
en posi  u, explicant el que han 
fet i el que faran. Parlaran de 
les coses que realment impor-
ten i no deixaran que res des-
virtuï unes eleccions on està 
en joc el futur de Sant Celoni, 
“ni més ni menys”.

SOCIALISME DEMOCRÀTICA 
I D’ESQUERRES

El candidat del PSC fa una 
clara defensa del socialisme 
democrà  c, “el PSC és un par-
 t d’esquerres, sí, d’una es-

querra democrà  ca, reformis-
ta, amb vocació majoritària i 
de govern”. 

No creu que el PSC vulgui el 
 tol de ser els més reivindica-
 us, el que Joan Castaño vol 

“és el  tol dels més i millors 
solucionadors, perquè la gent 
que està pa  nt vol que siguem 
capaços de resoldre els seus 
problemes, no que es  guem 
el dia protestant. Cri  car i no 
està disposat a governar i a as-
sumir responsabilitats és molt 
fàcil!”.

Reafi rma que són una es-
querra capaç de reivindicar, 
sí, però sobretot capaç de 
transformar la realitat, capaç 
de resoldre els problemes que 
afecten els conciutadans i con-
ciutadanes, conclou el candi-
dat socialista.

Joan Castaño repeteix com a candidat dels socialistes de Sant Celoni
“Seguiré treballant per Sant Celoni, allò que realment importa”

SANT CELONI.-  Joan Cas-
taño tornarà a encapçalar la 
llista dels socialistes de Sant 
Celoni a les properes eleccions 
municipals del 24 de maig. Així 
ho ha decidit l’assemblea de 
l’agrupació local del PSC, un 
cop Joan Castaño va acceptar 
la proposta de l’execu  va del 
par  t per tornar a liderar un 
projecte municipal per a Sant 
Celoni i la Batllòria per als pro-
pers quatre anys, “m’hi sento 
molt còmode perquè sé que 
compto amb un grup de gent 
amb il·lusió i ganes de treballar 
per aquest poble”.

Ha destacat que “des del 
primer dia que vaig ser al-
calde de Sant Celoni sempre 
he  ngut clar que el nostre 
principal objec  u és la igual-
tat d’oportunitats. Que estem 
compromesos amb els treba-
lladors i les classes populars. I 
que lluitarem de forma incan-
sable per reduir les desigual-
tats, per eradicar la pobresa 
i l’exclusió social i que aquest 
compromís ara és més ferm 
que mai, ja que hi ha molta 
gent que ho necessita.”
Castaño agraeix la feina feta 
durant aquests anys des de 
l’Ajuntament ja que “si aquest 
poble està on està és per 
l’esforç col·lec  u de la seva 
gent i per les coses que hem 
fet des de l’Ajuntament durant 
tots aquests anys. Qui sinó no-
saltres hem fet el que hem fet

en Educació, en atenció a les 
persones, en model de poble, 
als barris, en model de con-
vivència”. Davant la situació 
actual diu que “per damunt 
de tot ens han de preocupar 
els problemes concrets de 
les persones, les difi cultats 
de les famílies, allò que real-
ment importa”. Assenyala fets 
com vèncer la crisi econòmi-
ca, crear ocupació i defensar 
l’Estat social “és i serà per a 
nosaltres la  prioritat número 
ú”. 

El candidat socialista reivin-
dica la defensa dels serveis 
públics bàsics com a pilar de 
l’Estat del Benestar no s’ha 
d’oblidar en aquests moments 
complicats que alguns dels que 
s’envolten amb la bandera, són 
els què s’estan carregant la sa-
nitat pública, que tant ens ha 
costat d’aconseguir, redueixen 
la inversió en educació pública i

mantenen subvencions a esco 
les d’elit u  litzant la coartada 
de la cri si per retallar en els 
serveis bàsics de la ciutadania. 
“No us deixeu enredar, CiU i PP 
apliquen les mateixes polí  -
ques econòmiques”.

L’alcalde i candidat socialis-
ta posa en valor davant els i 
les militants socialistes el seu 
compromís amb Sant Celoni i 
La Batllòria: “Vosaltres sabeu 
de la meva dedicació i del meu 
compromís amb el meu poble, 
amb la gent com vosaltres, 
amb tota la gent de Sant Celo-
ni i la Batllòria”. Joan Castaño, 
d’altra banda, no dubte que 
rebran atacs externs “us asse-
guro que amb la decisió que 
prenem avui els atacs contra 
el que nosaltres representem 
seran més forts. No hi pa  u, 
no caigueu en aquest parany. 
Voldrà dir que estan nerviosos, 
molt nerviosos, ja que mai han

SANT CELONI / LLINARS DEL 
VALLES.- La secció tercera de 
l’Audiència de Barcelona ha 
acordat arxivar el cas dels so-
bresous de la Federació de 
Municipis de Catalunya. Una 
decisió que suposa desimpu-
tar una cinquantena d’alcaldes 
i deixar en res un cas que tam-
bé esquitxava dos batlles del 
Baix Montseny: Joan Castaño 
(Sant Celoni) i Mar   Pujol (Lli

cinquantena d’alcaldes en con-
siderar que les dietes que re-
bien de l’en  tat municipalista  
es tractaven de sobresous en-
coberts.

En una resolució de cinc pà-
gines, l’Audiència de Barcelona 
interpreta que el pagament de 
la quota dels ajuntaments a 
una en  tat privada –a la que 
s’hi apunten voluntàriament- 
fa perdre els diners el caràcter

Joan Castaño es dirigeix a l’assemblea de l’Agrupació del PSC. FOTO: JPP
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“El nerviosisme... 
el verí del procés” (66)

Andreu
Arenas

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

El nerviosisme és el producte  pic de la nostra societat 
tecnològica, però ara després del Mobile World Congres, 
i conscients de on poden arribar les noves tecnològiques 

digitals, pot arribar a ser la malal  a del segle.  
El nerviosisme pot ser un autèn  c verí pel procés, ja que fa que 

la persona, en aquest cas el polí  c, se li escapen les regnes dels 
impulsos. En lloc de ser una persona de criteri i ín  mament uni-
da, se sent totalment dividida. Dividit és com dir, vençut, derro-
tat. Aquest síndromes el poble ja els va descobrint, i les enques-
tes ens fan veure com creixen els dubtes i cauen les il·lusions. Cal 
que començant pel president i acabant per l’úl  m votant, optem 
per la paciència, la humilitat, l’obediència i la caritat que allunyen 
el nervis i aporten pau i serenitat.   

Figurem-nos que l’embrió d’aquest nou estat és com un com un 
gran bloc de marbre. Ara ajuntem-hi un raonament que vaig llegir 
darrera d’un full del calendari del pagès, que deia així: 

“Quant d’una pedrera s’extreu un bolc de marbre, en principi 
podríem dir que no té cap u  litat. Un escultor haurà de treballar 
molt de temps, fent servir moltes eines, per obtenir d’aquesta 
pedrusca una forma agradable a la vista.

Això passa amb nosaltres. Quan creiem en Jesús com Salva-
dor nostre, som semblants a aquest bloc diforme. Déu aleshores 
per formar-nos segons els seus desitjos comença el seu treball 
fent servir diferents instruments. De la seva Paraula es serveix 
per instruir-nos, però de les circumstàncies de la vida també se’n 
serveix, i especialment les proves, malal  es, accidents, fracassos 
escolars, professionals, sen  mentals... Tot està a la seva dispo-
sició per emmotllar-nos. Les eines de Déu far servir sovint són 
doloroses, però no podem oblidar que és per la nostra benedicció 
fi nal, que la seva mà les fa servir”. 

Posats ja en la transcendència, parlem de la transparència que 
sona basant igual, i demanem que arribi a ser una estructura 
d’estat. Hi ha comportaments que ens deixen totalment sorpre-
sos. Cal que cadascú afl ori les seves vergonyes i deixi de burjar en 
les dels altres. Hem de passar la setmana Santa si volem arribar a 
Pasqua. Em de ser transparents si volem ser independents. 

Amb l’objec  u de reforçar el compromís dels joves amb 
la Memòria i la Història, el passat 16 de març l’Amical de 
Mauthausen, amb la col·laboració del Parlament de Cata-

lunya, va organitzar una emo  va trobada de joves de molts ins  tuts 
de Catalunya, entre ells els de l’Ins  tut Baix Montseny, per comme-
morar els 70è aniversari de l’alliberament dels camps de concentra-
ció i d’extermini nazis, i per presentar la Xarxa Memòria i Prevenció 
del Feixisme. Mai més.

A l’acte hi eren presents diputats, regidors, alcaldes, representants 
de les en  tats de la Xarxa Mai Més, membres dels comitès interna-
cionals de Mauthausen i Buchenwald, i el Sr. José Marfi l, exdeportat 
al camp de Mauthausen.

Va començar amb unes paraules de la M.H. Presidenta del Parla-
ment, Núria de Gispert i a con  nuació, el Sr. Enric Garriga, president 
de l’Amical de Mauthausen, va explicar els objec  us de la Xarxa Me-
mòria i Prevenció del Feixisme. Mai més i va remarcar l’important 
signifi cat d’aquesta efemèride: «Les veus de les víc  mes es van apa-
gant i el seu tes  moni cada vegada és menor. El relleu d’aquells qui 
combatem el feixisme es fa imprescindible».

Van seguir les intervencions dels alumnes que han  ngut la opor-
tunitat de viatjar als camps amb l’Amical de Mauthausen. Tots ells 
destacaven el signifi cat de l’experiència viscuda: una de les millors 
experiències de la seva vida. La sensibilització en la lluita contra els 
feixismes i a favor dels Drets Humans és una de les principals eines 
que van defensar els joves per actuar com a noves veus de la Me-
mòria.

Actualment el feixisme no ha desaparegut, de fet, el tenim molt 
a prop i en ocasions legalment dins del Parlament d’alguns països. 
La inquietud principal del jovent que va pronunciar unes paraules 
des del faristol, és la necessitat d’impedir que res semblant als fets 
que van comportar la Segona Guerra Mundial torni a succeir. Parlem 
de la lluita contra la desigualtat, a favor de la llibertat i de la jus  cia 
social i polí  ca. Parlem de la lluita contra el feixisme i de la immensa 
responsabilitat d’adoptar les veus de les víc  mes, els combatents i 
les famílies que van pa  r un dels pitjors episodis de la Història de la 
Humanitat.

Celonines en el 70è aniversari de 
l’alliberament dels camps d’extermini nazi 

TEXT D’ANDREA PEÑA

Les paraules dels joves van ser un encoratjador missatge per 
un dels supervivents de la barbàrie, el Sr.José Marfi l, que ens va 
commocionar amb la seva història. La força d’una veu pansida 
pels anys va relatar la terrible experiència del fracàs de la lluita 
contra el feixisme quan tan sols era un jove, el pa  ment de l’exili, 
la pèrdua d’una família i la deportació al camp presidit per una 
immensa àliga de pedra grisa que esdevindria la seva llar durant 
llargs mesos.

L’acte va concloure amb la lectura de la Declaració de la Junta 
de Portaveus: El Parlament de Catalunya renova el compromís 
amb el missatge dels deportats i deportades. FEIXISME MAI MÉS 
(declaració aprovada per tots els grups parlamentaris, excepte 
el PPC) i un homenatge a les víc  mes, dipositant quatre clavells 
vermells al peu d’una espelma encesa i escoltant les dolces veus 
d’uns alumnes interpretant Wiegala, una preciosa cançó de bres-
sol de la compositora morta a Auschwitz, Ilse Weber.

L’escalfor de la trobada i la unió de lluites van tancar un ma   
ple d’emocions, consciència i respecte. L’esperit de lluita, la veu 
dels qui van callar, fan més dolça la volguda victòria que milers de 
víc  mes no van viure. Fan més dolça la victòria contra el feixisme 
que encara hem de viure.



societat 11
www.laviladigital.com

SANT CELONI.- Per commemorar el dia Internacional de la Do-
nes, la Plataforma d’Inicia  ves per l’Equitat entre Gèneres (PIEG) 
va organitzar dues ac  vitats.

El divendres dia 6 de març, a l’escola Montnegre de la Batllòria, 
al voltant de 55 persones van assis  r a la xerrada Dones del món. 
Una mirada a la diversitat, a càrrec de Jordina Pastó, antropòloga 
social i cultural. Després d’aquesta ac  vitat els par  cipants van 
gaudir d’un sopar de carmanyola i un ball.

El diumenge dia 8 es va organitzar la passejada pels voltants 
de Sant Celoni (zona de Maribaus) anomenada Marxa amb pre-
guntes i respostes. Tenint com a punt de sor  da i d’arribada el 
Parc de la Rectoria vella, al voltant de 30 par  cipants van seguir 
un i  nerari a on prèviament la organització havia penjat cartells 
amb missatges relacionats amb l’equitat entre gèneres (violència 
domès  ca, desigualtat salarial, desigual assignació en la realitza-
ció de les tasques domès  ques, etc).

En acabar el trajecte es va oferir un vermut-col·loqui on les per-
sones par  cipants van debatre, aprofi tant les refl exions sorgides 
durant el recorregut, a l’entorn de la pregunta Cal celebrar el dia 
de la Dona?

Bona par  cipació als actes del Dia Internacional de les Dones 
per promoure l’equitat de gènere

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Els treballadors i la direc-
ció d’Inteva Products España, SA han arribat a un preacord per a 
l’expedient de regulació d’ocupació presentat per l’empresa per 
tancar la planta de Santa Maria de Palautordera, dedicada a la fa-
bricació de motors d’alçavidres per a marques com Seat o Nissan, 
segons que ha informat el sindicat UGT.

El principi d’acord, que ha estat aprovat aquest ma   per la plan-
 lla en assemblea, suposa que 35 treballadors deixin l’empresa 

entre abril i octubre d’enguany, mentre que els altres 28 treballa-
dors –de la cadena que treballa per a Seat- man  nguin els llocs de 
treball i la producció fi ns al desembre del 2016, de manera que es 
facili   el seu accés a la jubilació.

En qualsevol dels casos, els treballadors rebran una indemnit-
zació de 45 dies per any treballat, amb un topall de 35 mensuali-
tats o 100.000 euros. També se’ls oferirà els serveis d’una empre-
sa de recol·locació.

Preacord per l’ERO d’Inteva a la 
planta de Santa Maria de
Palautordera
El tancament suposarà deixar seixanta-tres 
persones a l’atur

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Con  nuen els excel·lents 
resultats de l’atleta de Santa Maria de Palautordera, Adrià Galin, 
a França. La darrera setmana, en el decurs del Campionat de 
França dels 50 quilòmetres marxa que es va celebrar a Arles, a la 
Camarga provençal, el jove atleta del Baix Montseny va asso-
lir la segona posició per darrera del britànic King i del francès 
Andrieu.

Adrià Galin, amb la seva tercera posició absoluta, es va procla-
mar vencedor a la categoria sub-23 amb un temps de 4hores 27 
minuts i 17 segons que cons  tueix un nou rècord de Catalunya 
sub-23.

Galin viu a França per mo  us d’estudis, cosa que li permet 
pertànyer a un club francès amb el que, dues setmanes abans, 
va par  cipar també en el Campionat Absolut “France Elite” de 
pista coberta disputat a Aubières en una distancia més curta, 
acabant en la setena posició dels 5.000 metres.

El palauenc Adrià Galin subcampió 
francès dels 50 Qm de marxa 
atlè  ca




