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cultura i gastronomia

La segona edició de Sabors Literaris es 
podrà degustar a set restaurants celonins 
És una inicia  va gastronòmica i cultural impulsada per la Biblioteca l’Escorxador, Sant Celoni Cuina i 
l’Ajuntament de Sant Celoni

SANT CELONI- Del 23 d’abril 
al 31 de maig, Sant Celoni pro-
posa combinar per segon any 
consecu  u gastronomia i cul-
tura oferint menús literaris, 
exposicions, concursos... En 
aquest sen  t, el col·lec  u Sant 
Celoni Cuina i l’Ajuntament 
de Sant Celoni porten a ter-
me la campanya Sabors lite-
raris. Aquesta inicia  va, pro-
moguda des de la Biblioteca 
l’Escorxador, s’ofereix al públic 
menús literaris basats en plats 
que apareixen en novel·les 
d’avui i de sempre.

Els set restaurants par  ci-
pants a Sabors literaris -An-
golo, Aroma, El Cruce, El Re-
bost, Els Avets, La Llar i La 
Parra- ofereixen menús on es 
podran degustar plats com La 
máquina de triturar niñas de 
Tonino Benacquista; dos plats 
d’El Balneario, de Manuel Váz-
quez Montalbán; Mort al se-
minari, de P D James; Guerra i 
pau, de Lev N. Tolstoi; Els jocs 
de la fam, de Suzanne Collins; i 
Madame Maigret, de Georges 
Simenon.Els preus dels menús 
oscil·len entre 15 i 29,50 eu-
ros. Consulteu tots els menús .

Els restaurants par  cipants 
obsequiaran amb un cafè a to-
tes les persones que degus  n 
algun dels menús dels Sabors 
literaris i presen  n el carnet de
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la Xarxa de Biblioteques. En 
la presentació d’aquesta segona 
edició, l’alcalde de Sant Celoni, 
s’ha felicitat de la inicia  va per-
què considera que “és una bona 
manera de fer cultura i alhora es 
dóna a conèixer els restaurants 
del poble que poden oferir els 
seus productes”.

Els restauradors de Sant Celo-
ni Cuina també ho valoren d’una 
manera molt posi  va i esperen 
que aquesta edició també “si-
gui un èxit com ho va ser l’any 
passat per tots els que hi  par-
 cipem”.

De la mateixa manera que des 
de la Biblioteca l’Escorxador es  
veu molt interessant, malgrat 
l’esforç que fan tots els restaura-
dors per un impuls que a més de 
cultural també és gastronòmic 

i “si això fa que algú 
s’interessi per la literatura, 
molt millor”.

BUIDAT DE RECEPTES
Des de la Biblioteca 

l’Escorxador s’ha explicat que 
durant tot l’any es va elabo-
rant una base de dades de les 
receptes o plats que troben 
en els llibres que es llegeixen 
i després ho passen als res-
taurants que són els que fi nal-
ment decideixen l’elaboració 
dels plats.

SABORS LITERARIS 2.0
Aquells que vulguin immor-

talitzar la seva par  cipació a 
les diverses propostes dels Sa-
bors  Literaris, poden e  que-
tar les seves fotografi es amb

#SaborsLiteraris i pujar-les a 
la xarxa Instagram. S’anima a 
la gent a fer piulades opinant 
i fent comentaris u  litzant el 
hashtag #SaborsLiteraris.

PRÉSTEC DE LLIBRES DE
CUINA AMB PREMI
Durant tota la campanya to-

tes les persones que treguin 
en préstec qualsevol llibre de 
cuina  ndran dret a omplir 
una butlleta per entrar en el 
sorteig d’un sopar per a dues 
persones a un dels set restau-
rants par  cipants.

ALTRES ACTIVITATS
El dia 24 d’abril a les 9 del 

vespre al restaurant las parra 
es farà un sopar de presenta-
ció del llibre Zancadillas a la 
murga, de José Bermúdez Pé-
rez. Un llibre que posa èmfasi a 
les relacions dels municipis de 
Sant Celoni i Bornos i també 
parla de cultura gastronòmica.

D’altra banda, el 30 d’abril a 
les 7 de la tarda a la Biblioteca 
l’escorxador es presentarà, a 
càrrec de las llibreria Alguer7, 
el llibre La Cuina dels Valle-
sans: receptes i productes de 
las terra de Pep Salsetes.

I el 14 de maig, també a la 
Biblioteca l’escorxador, Vinote-
ca: maridatge de poesia i tast 
de vins amb inscripció prèvia.

ES LLOGA LOCAL
- Molt cèntric (Al costat de l’església)
- Per Comerços, bo  gues ofi cines...

- Abstenir-se sector de la restauració i oci

Tel. 647 908 966

Presentació de Sabors Literaris a la Biblioteca l’Escorxador. FOTO: JPP



MEDI AMBIENT 4
www.laviladigital.com

SANT CELONI.- Aquest dimecres 15 d’abril s’ha celebrat l’acte 
de cloenda del curs d’Ac  vitats auxiliars en aprofi taments fores-
tals a l’espai Fòrum del Sax Sala-Centre de Formació i Ocupació 
del Baix Montseny. Els alumnes van rebre de mans de l’alcalde 
Joan Castaño, la corresponent cer  fi cació que els acredita la su-
peració dels mòduls del curs i de l’obtenció del corresponent Cer-
 fi cat de Professionalitat. Dels 16 alumnes que van iniciar el curs, 

3 alumnes estan treballat i un alumne és emprenedor de la seva 
pròpia empresa. Aquest és un dels tres cursos que l’Ajuntament 
de Sant Celoni va sol·licitar al Servei d’Ocupació de Catalunya, en 
el marc de la convocatòria FOAP 2014.

Cloenda del curs d’ac  vitats auxiliars en 
aprofi taments forestals subvencionats 
pel SOC al Sax Sala

L’ús de la deixalleria de Santa Maria 
de Palautordera creix un 35 per cent 
l’any 2014

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Durant l’any 2014, la 
deixalleria de Santa Maria de Palautordera ha registrat un total 
de 9.311 visites i l’aportació d’un total de 548 tones de materials. 
D’aquestes visites, un total de 3.173 han estat registrades pels 289 
usuaris que han gaudit de descompte de la taxa d’escombraries 
per fer les aportacions amb el carnet de deixalleria.

En relació a l’any anterior ha suposat un augment del 35% del 
nombre d’usuaris i d’un 16% dels residus recollits. Els residus que 
més han portat els paluencs i les palauenques a la deixellaria han 
estat runa 136,28 tones, fusta 123,82 tones, voluminosos 109,77 
tones, poda 58,84 tones i ferralla 26,26 tones.
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LA PAH Baix Montseny celebra aquest dies el seu tercer aniver-
sari. Tres anys de lluita, de victòries i alguna derrota; però, sobre-
tot, tres anys teixint complicitats. Vam néixer amb una primera 
assemblea a la Rectoria Vella, de forma, ara ho podem dir, força 
inconscient. Allà vam decidir reunir-nos el segon i el quart diven-
dres de cada mes, tradició que hem man  ngut tots aquests anys. 
Temps en el que, això sí, hem canviat el nostre punt de troba-
da: vam començar reunint-nos a la plaça de la Vila -sempre hem 
volgut estar al carrer, el nostre espai de lluita natural- i, amb el 
naixement de La Clau, vam optar unir-nos al projecte per teixir 
complicitats amb la resta de moviments socials del territori.

En aquests tres anys hem aconseguit dacions en pagament i 
renegociacions que semblaven impossibles. Tot i que, la gran vic-
tòria que perseguim comença de zero cada setmana que arriba 
un nou afectat a l’assemblea: que la por canviï de bàndol. Que 
la ciutadania s’adoni que no són els culpables, sinó les víc  mes, i 
que és a les nostres mans, a les de tots, rever  r una situació injus-
ta provocada per un sistema bancari criminal amb la complicitat 
d’unes lleis injustes. Lleis que durant aquests tres anys hem inten-
tat canviar, sumant-nos no només a les diferents inicia  ves impul-
sades per les PAH tant de l’Estat com les catalanes, sinó també a 
inicia  ves d’altres en  tats amb qui compar  m espais de lluita.

 Vam par  cipar a la recollida de signatures per la ILP espanyola 
que demanava un canvi en la llei hipotecària amb els tres princi-
pis fundacionals de la PAH: aturar els desnonaments, instaurar la 
dació en pagament retroac  va i el lloguer social. ILP que el Par  t 
Popular va aturar.  També vam par  cipar en la recollida de signa-
tures de la ILP per demanar la renda bàsica i actualment par  ci-
pem en la promoció de la ILP catalana per l’habitatge i contra la 
pobresa energè  ca.

A Sant Celoni -i hem intentat arribar fi ns on hem pogut a la 
res ta de municipis del Baix Montseny- també hem impulsat a 
l’Ajuntament l’aprovació de les diferents mocions impulsades pel 
moviment, com l’eradicació del cobrament de la plusvàlua en els 
casos dels desnonaments i de les dacions en pagament o el com-
promís de multar els bancs que acumulin pisos buits tancats. Per 
ajudar al municipi a saber quins són aquests pisos, vam fer una

SANT CELONI.- El celoní Guillem Molla, actualment professor 
a la universitat de Massachusse  s, Amhrest, ha publicat el llibre 
“Ramon Esquerra. Geografi a crí  ca d’un esperit compara  sta” 
(Publicacions Abadia de Montserrat). L’obra vol oferir una valo-
ració del seu compara  sme, tot mostrant i interpretant les múl  -
plers aportacions de l’autor barceloní al llarg de la seva  ac  vitat 
com historiador de la literatura. Alhora, aquest llibre presenta 
una aproximació al profund europeisme d’Esquerra, ac  tud que 
conjumina totes les anteriors i que comporta la recerca de mo-
dels per superar la crisi de consciència europea d’entreguerres. 
Ramon Esquerra (1909-1938?) és una d’aquelles persones que re-
corden tant allò que és capaç de generar la cultura catalana com 
la barbàrie que va caure sobre ella.

Guillem Molla és llicenciat en fi lologia catalana i hispànica i 
doctor en fi lologia catalana amb una tesi sobre el crí  c literari Ra-
mon Esquerra. Ha ensenyat llengua, cultura i literatura catalanes 
a les universitats de Cardiff  i Bristol i ha editat els llibres Violeta, 
de Prudenci Bertrana, No fer res i altres ocupacions, de Miquel 
Berga i Converses amb Pau Casals, de Josep Maria Corredor.

El celoní Guillem Molla publica sobre el compara  sme de Ramon Esquerra

Tercer aniversari de la PAH Baix Montseny

CARTA OBERTA

rua marcant-ne alguns, acció que també vam aprofi tar per fer-
nos visibles. Que el poble es tenyís de verd amb un missatge clar: 
Sí que es pot! 

També ens hem sumat a l’Assemblea pels Drets Socials del Baix 
Montseny -aprofi tem per anunciar la marxa del proper 1 de maig- 
i hem estat presents al carrer per lluitar contra tot el que hem 
cregut injust, quelcom que volem seguir fent molts anys més.

Per tot això, seguim i seguirem: per vèncer els que es creuen 
invencibles, per retrobar els valors que tenim com a societat, per 
poderar el ciutadà, per buscar alterna  ves sostenibles que ens 
perme  n viure amb dignitat, per unir forces i lluites que ens afec-
ten i anar de la mà en la defensa de l’educació, de la sanitat i del 
dret al treball.

Us esperem a les assemblees, al carrer, a les paradetes infor-
ma  ves; ens agradaria molt veure-us entre nosaltres, treballant 
colze a colze i aportant un granet de sorra per ensorrar tot allò 
que ens ha portat fi ns a aquí. 

Contentes per la feina feta, contentes per ser-hi i per seguir lluitant. 
Ens trobareu el segon i quart divendres de mes a les set de la 

tarda a La Clau; ens veiem al carrer!
Sí que es pot!
La unió dels ciutadans és la millor manera que tenim ara per 

vèncer la por, les amenaces i els abusos dels bancs. Junts ho po-
dem tot! 

Guillem Molla
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SANT CELONI.- Els duatletes Albert Camps, de Sant Pere de Vila-
major, i Núria Garcia (Club Triatló Baix Montseny) de Santa Maria 
de Palautordera, han revalidat el  tol de guanyadors del Duatló 
de Muntanya de Sant Celoni que el passat dia 12 es va celebrar la 
tercera edició i passar pels municipis de Sant Celoni, Santa Maria 
de Palautordera i Vallgorguina. Camps va completar el recorregut 
de 5 quilòmetres corrent, els 19 quilòmetres en bicicleta pel Parc 
del Montnegre-Corredor i els 2,5 quilòmetres fi nals també corrent 
amb un crono de 01:17:10, mentre que Núria Garcia ho va fer amb 
01:42:54.

El pòdium  en categoria masculina el van completar David Gal-
vany (01:17:43) i el duatleta local Arnau Pagès (01:22:30). En ca-
tegoria femenina van acompanyar Núria Garcia, Chari González 
(01:43:46) i Mariceli Ruiz (01:46:45).

El duatló de muntanya de Sant Celoni cada vegada és més con-
solidat dintre del calendari de duatlons populars, tant pel que fa 
a l’organització a càrrec del Club Triatló Baix Montseny, com a la 
par  cipació que enguany ha comptat amb 270 duatletes de les di-
ferents categories i amb les inscripcions tancades amb força dies 
d’antel·lació. 

Genís Pur   (01:24:04), en categoria masculina i Florina Ivanova 
(01:50:00) en categoria femenina, habituals del circuit català i de la 
lliga de Clubs han estat considerats els millors duatletes locals en 
la ma  nal d’avui.

Albert Camps i Núria Garcia tornen a 
guanyar el Duatló de Sant Celoni

El celoní Carles Planas es perd el que 
queda de la Lliga BBVA

VIGO.- El futbolista de Sant 
Celoni, actualment al Celta de 
Vigo, Carles Planas va ser in-
tervingut sa  sfactòriament del 
seu genoll esquerre a l’Hospital 
Vithas Nostra Senyora de Fá  -
ma. El doctor García Cota, cap 
dels serveis mèdics del club ga-
llec, va fer una artroscòpia en la 
qual es va confi rmar “la sospita 
que tenia una lesió del menisc 
intern”. El galè celeste va dir 
després de l’operació que “es va 
treure el tros de menisc trencat. 
La resta del genoll està en per-
fecte estat i es calcula un termini 

de recuperació de vuit setma-
nes, segons l’evolució”, va expli-
car el doctor.

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Amb la presentació del lli-
bre a Santa Maria de Palautordera “Estels, ermites i esglesioles del 
Montseny” del palauenc Mariano Pagès i la inauguració de l’exposició 
fotogràfi ca de les imatges que acompanyen el llibre, s’acaba el peri-
ple que va començar al Museu Etnològic d’Arbúcies i ha anat fent 
un recorregut per vint municipis montsenyencs de les comarques 
d’Osona, Selva i Vallès Oriental. Encara quedarà un pas, al Casal de 
Catalunya de Buenos Aires, pels orígens de l’ar  sta palauenc.

Estels, Ermites i Esglesioles, és un treball fotogràfi c on es recull 
l’arquitectura religiosa del Montseny. Es tracta de temples de pe  ta 
escala disseminats pel massís i el seu voltant. La totalitat de l’obra 
s’ha fet de nit, sovint en condicions de foscor total i agafant els edifi -
cis com a protagonistes. En aquest sen  t, l’autor del treball destaca 
que les imatges no són en cap cas fotomuntatges, sinó fotografi es de 
llarguíssima exposició.

L’exposició d’estels, ermites i esglesioles 
del Montseny acaba a Palautordera
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