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eleccions

Les eleccions municipals del 24M a Sant Celoni 
podrien ser les més incertes dels darrers anys
Es presenten sis candidatures, les mateixes que fa quatre anys però amb diferències rellevants

SANT CELONI.- El 24 de maig 
hi ha eleccions municipals. Les 
que decidiran quina és la com-
posició de l’Ajuntament per la 
legislatura 2015-2019 són se-
gurament les més incertes de 
pronos  car de les darrers anys 
i, sobretot venint de dues le-
gislatures consecu  ves en les 
quals els governs municipals 
han estat en minoria. En les 
eleccions que ara s’afrontes, 
més enllà de les sigles de cada 
par  t, també hi intervenen 
factors que poden tenir la 
seva transcendència a l’hora 
d’emetre un vot. Temes so-
cials i qües  ons de sobirania. 
I, si bé en els temes socials, 
tots els par  ts hi estan més o 
menys conscienciats, encara 
que hi ha clares diferències de 
com s’han d’encarar, pel que fa 

al país que volem sí que les 
cartes estan molt marcades 
per uns i altres i està per veure 
quins són els condicionants que 
pesaran més a l’hora de posar

el vot dintre l’urna.

SIS CANDIDATURES
Com fa quatre anys, a Sant 

Celoni es presentes sis candi-

datures. De fet són les matei-
xes que es van presentar fa 
quatre anys.

Per una banda el PSC que 
encapçala Joan Castaño. Alcal-
de des de l’any 1989, llevat de 
la legislatura 2007-2011. Ac-
tualment és el batlle candidat 
a la reelecció. El seu eslògan A 
Sant Celoni i a La Batllòria tre-
ballant pel que realment im-
porta. Diu que la seva principal 
preocupació és l’ocupació. 

Diu que són gent d’esquerres, 
una esquerra democrà  ca, re-
formista, amb vocació de go-
vern i el que volen és treballar 
per solucionar problemes “i no 
deixarem que es desvirtuï unes 
eleccions on està en joc el fu-
tur de Sant celoni, ni més ni 
menys”. El PSC diu que defensa  
els serveis públics bàsics com 
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a pilar de l’Estat del benestar 
“Mentre alguns s’emboliquen 
amb la bandera, són els que 
s’estan carregant la nostra sa-
nitat pública que tant ens ha 
costat aconseguir”.

La segona força en qües-
 ó és CiU que, una vegada 

més lidera Francesc Deulofeu. 
Va ser alcalde la legislatura 
2007-2011 “quatre anys que 
vam treballar molt per Sant 
Celoni i la Batllòria”. Tenen 
l’ersperança que per prime-
ra vegada en unes eleccions 
municipals puguin ser el par  t 
polí  c més votat i per això ani-
men tothom a no quedar-se a

casa el dia 24M perquè està 
en joc  el futur de Sant Celo-
ni. Es presenten amb l’eslògan 
“Francesc Deulofeu, el teu al-
calde”.

Pels propers quatre anys 
proposen un projecte de futur 
pel municipi que, al voltant 
del bosc, té l’objec  u de crear 
llocs de treball, estar al costat 
de les persones que més ho 
necessi  n i fer el millor Sant 
Celoni pels nostres fi lls i fi lles.

També proposen un ajunta-
ment que contribueixi amb de-
terminació el procés de cons-
trucció nacional.

En les darreres dues legisla-

tures, la CUP s’ha consolidat 
com a tercera força polí  ca 
amb dos regidors en cadas-
cuna. Sempre han estat a 
l’oposició, però han  ngut la 
clau per donar el govern del 
2007-2011 a CiU i del 2011-
2015 al PSC. Ara diuen que 
“Som el canvi”, i en tots els 
actes asseguren que estan dis-
posats a governar. La cap de 
llista és Mariona Pascual, però 
sempre diu que són un equip i 
que encapçalar la candidatura 
no és el més important.

Es presenten conjuntament 
amb Procés Cons  tuent i de-
fensen un Sant Celoni governat

pels ciutadans i no pas per po-
lí  cs. També aposten per anar 
més enllà de les ajudes pun-
tuals i pensar en canvis estruc-
turals, a més de ser, el 24 de 
maig, unes eleccions munici-
pals clau en el camí cap a la in-
dependència. Mariona Pascual 
no separa la independència 
nacional ha d’anar acompan-
yada de l’alliberament social. 
Aspiren a augmentar el nú-
mero de regidors per ser més 
forts en la presa de decisions 
de l’Ajuntament de Sant Celo-
ni.

La quarta força polí  ca que 
actualment té representació



municipal a Sant Celoni és 
ICV-EUiA. Carmen Montes, la 
regidora ecosocialista torna a 
encapçalar la candidatura des-
prés que el 2007 recuperés la 
presència d’ICV en el plenari 
municipal. Aquesta vegada es 
presenta liderant la llista ICV 
Sant Celoni - La Batllòria Pot!, 
després d’un pacte amb el 
Cercle Podem de Sant Celoni. 
Un pacte que ha provocat un 
munt de polèmica, fi ns al punt 
que un sector el considera 
trencat, però un altre no.

Sigui com sigui aposten per 
l’eslògan “Junts i juntes pel 
canvi”. De fet, Carmen Montes 

diu que es presenta a les elec-
cions municipals perquè creu 
que “estem vivint temps de 
canvi que requereixen com-
promisos, fermesa, innovació i 
radicalitat democrà  ca”.

Defensesn  un Ajuntament 
a peu de carrer i que endegui 
processos de millora de les 
condicions de vida material de 
tothom i avançar en el procés 
de construcció social i nacional 
de Catalunya “volem fer del 
nostre poble un espai de dig-
nitat, drets i democràcia amb 
la il·lusió que un nou poble és 
possible”.

ERC Sant Celoni i la Bat-

llòria, vol recuperar la presèn-
cia a l’Ajuntament amb Ma-
galí Miracle, una exregidora 
del PSC fi ns el passat mes de 
novembre. El caràcter aglu  -
nador del par  t republicà i la 
defensa sense ma  sos de la in-
dependència de Catalunya han 
fet que hagi acceptat encapça-
lar la llista com independent.

Nous Aires, Nou País, és 
l’eslògan que fan servir per 
englobar un projecte que està 
basat en quatre eixos princi-
pals. Cohesionats, Republi-
cans, Emprenedors i Sosteni-
bles.

Asseguren que faran de la 

lluita contra la pobresa la 
màxima prioritat, sobretot 
contra la pobresa infan  l. Tam-
bé promouran incen  us fi scals 
a les empreses que contrac  n 
treballadors empadronats al 
municipi en situació d’atur. 
Reconeixen la singularitat de 
La Batllòria “defensem que si-
guin allò que els seus habitants 
vulguin ser” i impulsaran, 
diuen, de forma progressiva 
el porta a porta per recollir les 
escombraries.

La sisena candidatura és una 
llista fantasma del PP que en-
capçala el veí de Llinars, Anto-
nio Torquemada. Res a dir.

eleccions 5
www.laviladigital.com

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



Josep Toll va néixer a la LLagosta, fi ll dels forners del poble de tota la vida. Amant de l’estudi i del saber des de ben pe  t i que 
fi nalment és va decidir per estudiar fi losofi a. Casat amb la Montse la que ell defi neix com una gran companya de viatge. Ens 
prenem un Te roïbos i un poleo menta a l’Hotel Suís alhora que una llum preciosa es fi ltra per el fi nestral.

Glòria: Josep, moltes gràcies 
per dedicar-nos una estona 
compar  nt la teva visió de vida 
i experiències.

Josep: Moltes gràcies a tu 
Glòria.

G: Finalment fi losofi a. Vares 
donar moltes voltes abans de 
decidir-te a estudiar aquesta 
carrera?

J: I tant! podia haver estudiat 
dret, ecxactes,  siques, fi lolo-
gia, però no, vaig ver fi losofi a, 
alguna cosa em va impulsar a 
estudiar-la i la veritat és que va 
ser molt encertat perquè m´ho 
vaig passar “pipa”.

G: Amb quin objec  u creus 
que la vares estudiar després 
dels dubtes en l’elecció?

J: No en el de ser fi lòsof, era 
massa ambiciós aquest objec-
 u. Jo volia ser “profe” de fi loso-
fi a en un ins  tut de secundària.

G: Quant temps vares estar a 
l´ins  tut Josep?

J: Vaig estar-hi deu anys on 
també hi vaig tenir càrrecs di-
rec  us i un bon dia me’n vaig 
anar al món de l´empresa.

G: Caram! Quin canvi.
J: Doncs si Glòria! Canvis 

de directriu i cap al món de 
l´empresa. Vaig passar per 
EADA, ESADE… a les escoles 
de negoci, em vaig formar en 
aquest sen  t durant 15 anys.

G: I quan comença el teu vin-
cle amb el món emocional?

J: L’ideal seria de 200 hores, 
però per factor temps em de-
manen que ho comprimeixi i 
acaben sent unes 25/30 hores.

G: Tothom pot accedir-hi?
J: M´es  c trobant que la 

demanda que  nc de cursos 
tancats m’omplen l’agenda. 
Normalment m´ho  demanen 
ajuntaments, empreses.

G: Abans t’he preguntat pel 
web i m’has dit, no Glòria no 
en  nc. I això?

J: Per sort, encara no he  n-
gut temps. A mi la gent em 
truca o m´envia correus elec-
trònics i omplo l´agenda.

G: Caram!
J: Sí, fa vuit anys que ho es  c 

intentant i encara no he  ngut 
temps. M´encanta la meva fei-
na perquè comparteixo amb 
tot  pus de professions i per-
sones. U  li  tzo registres di-
ferents par  nt d´una mateixa 
essència.

G: Quina és l´essència?
J: Canvi d´ac  tud. També et 

podria dir canvi de conscièn-
cia, però el canvi de conscien-
cia és el mecanisme i l´objec  u 
el canvi d´ac  tud.

G:Estem parlant d´obertura 
de fl exibilitat…

J: Sí i conscienciar a la gent 

J: Els inicis varen ser quan 
estava en el món empresarial, 
vaig fer un Màster en educació 
emocional que precisament 
allà és on vaig conèixer a la 
Montse i fi ns ara.

G: I aquí suposo que se’t va 
obrir un nou món?

J: Sí Glòria, desprès vaig fer un 
Màster en programació Neuro-
lingüís  ca i molts altres cursos 
relacionats amb les emocions.

G: Déu n’hi do, un cercar cons-
tant.

J: La veritat és que sí, he estat 
un buscador des de nano i des 
de fa uns quants anys gairebé 
podria dir que sóc un trobador.

G: Trobador?
J: Si, m’es  c trobant, ja no 

em sento perdut, sinó és com 
si es  gués encaixant les peces 
del trencaclosques.

G: Un trenacaclosques que 
penso que no ha estat senzill.

J: T´explico. Fa vuit anys 
vaig anar a l’atur, podríem dir 
de forma voluntària i vaig co-
mençar aquesta etapa de for-
mador com a autònom i fi ns 
avui ha estat un no parar de 
cursos constant.

G: Feliç.
J: Molt. Ara em dedico a fer 

conferències, cursos, alguna 
entrevista en algún mitjà i no 
paro. Espanya, Mèxic…

G: De quants dies acostu-
men a ser els teus cursos? 

que pots canviar, allò de jo 
sóc així és fals, forma part de 
la psicologia clàssica. Tu no ets 
així, et passa això. 

G: Creences?
J: I condicionaments.
G: I per on podríem co-

mençar alhora de fer el canvi 
Josep?

J: Doncs primer pas, ser 
conscient del que et passa, no 
el que ets, el que et passa.

G: Per exemple, si jo et dic és 
que sóc  mida i no puc fer tal 
cosa…

J: Jo et diria, no Glòria no 
ets  mida, tens una ac  tud 
 mida. Per tant, reconèixer 

aquesta ac  tud i saber a par-
 r d´aquí si m´agrada o no 

m´agrada, si em benefi cia o 
em perjudica, cadascú és lliure 
de triar. 

G: En cas de voler canviar 
per què la nostra ac  tud ens 
perjudica?

J: A par  r d´aquesta cons-
ciència anem a canviar-la. 
Com? amb PNL Programació 
Neurolingüís  ca, intentar can-
viar programes neuronals amb 
tot un procés de treballar el 
subconscient.

G: Procés de desapendre.
J: Clar, desapendre per tor 
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“ Ets l’escultor i l’escultura  
a la vegada”

Josep Toll: “Podria dir que sóc un trobador”



nar a aprendre.
G: Què en penses del 

gran e  quetatge que vivim 
TDH Transtorn del Dèfi cit de 
l´Atenció?

J: Al marge que hi hagi un 
transtorn, que també hauríem 
de defi nir que és un transtorn.
Al marge  d´això l´e  quetació 
encara empitjora més la situa-
ció. S´ha d´anar molt en comp-
te perquè el diagnòs  c conso-
lida el transtorn. Glòria hem 
de fer canvis sense e  quetar.

G: Com ho podríem fer?
J: Treballant les intel.ligèn-

cies múl  ples. 
G: Josep, al Viure des de 

l´essència ens agrada molt 
parlar d´eines, hem parlat 
de la importància del canvi 
d´ac  tud, però com podem 
canviar la nostra ac  tud quan 
la tenim tan adquirida?

J: A mi l´eina que més 
m´atrau i que alhora és la més 
fàcil, parteix d´un principi i és 
el de la vivència interna i en-
tenc per vivència interna de 
com percep la realitat, com la 
penso. Entenc que pot ser in-
conscient, és a dir que la po-
dem  tenir sense adonar-nos. 
Aquesta condiciona la meva 
química, electroquímica, ac  -
tud i acabarà condicionant el 
que em passarà.

G: Josep, estàs dient que 
som el que pensem, som crea-

dors de la nostra vida?
J: Si i par  nt d´aquest princi-

pi com puc canviar no només 
la meva ac  tud sinò allò que 
em succeiex des de l´exterior, 
les circumstàncies.

G: I com les puc canviar?
J: Canviant la vivència inter-

na, és a dir adonar-nos de com 
estem percebent, pensant, va-
lorant, suposant, recordant, 
an  cipant, la cognició en ge-
neral. I com que és vivència in-
terna i parteix d´un mateix fer 
aquest canvi.

G: Escoltant-te, des de tu.
J: Sí i per tant aquesta és una 

manera de producir canvis im-
portants.

G: Moltes vegades ens apa-
reix el sabotejador que no 
accepta canvis i ens incita a 
no mou-ren´s de la caixa de 
comfort, dels hàbits cone-
guts…

J: Síi i n´hi ha d´altres, però 
millor anar pas a pas perquè 
requereix perseverança, so-
bretot com tu bé dius quan 
apareix el sabotejador, un sa-
boteig que prové de l’ego.

G: Però què hem 
d´aconseguir que es cansi…

J: Quan l’ego veu que no pot 
aconsegir el seu propòsit, de-
falleix.

G: Quants dies necessitarem 
per establir una ru  na en el 
nostre canvi d ac  tud?

G: La perseverància par  nt 
dels programes que tenim és 
la clau, escoltant més el nostre 
cos.

J: Ecxacte escoltar  més el 
nostre cos i no deduïr.

En el té que ens acompanya 
la Montse Deulofeu Fontani-
llas la seva dona i ella que ho 
viu molt d´aprop ens fa el se-
güent comentari.

Montse: De fet tot aquest 
procés és aturar-se, és una cur-
sa de fons no pas un esprint.

És un feina de per vida i molt 
mo  vadora, te’n benefi cies tu 
i tot el teu entorn.

 J: Ets l´escultor i l´escultura 
a la vegada.

G: Preciós ens quedem 
aquestes paraules. moltes grà-
cies per compar  r aquestes 
sàvies paraules que de ben 
segur ens acompanyaran en el 
camí de vida de cadascú.

“La vida és un viatge, en el 
cos un trajecte” essència glòria

GLÒRIA MONTSASELL
 

J: De fet aquest procés és 
molt semblant al procés de 
l´habituació, hi algún estudi 
que parla de 21 dies per acon-
seguir aquest hàbit. Jo diria 
que aquesta xifra  és simbòlica, 
seria una xifra real si aquesta 
persona es pasés els 21 dies 
exclusivament treballant-ho. I 
també hi ha un altre punt a te-
nir en compte, davant de qual-
sevol ac  tud.

G: Quin Josep?
J: Hi ha un programa un 

circuit neuronal que ac  va 
aquesta ac  tud, pot contenir 
més o menys neurones, les 
connexions entre elles poden 
ser més o menys fortes, pot 
haver-hi amialia o no.

G: Estem entrant en neuro-
ciència. No ens hem de deses-
perar si veiem que el procés és 
resisteix al canvi cert Josep?

J: No i el que veiem més clar 
és l´ac  tud,veure quines emo-
cions hi ha darrera d´aquesta 
ac  tud i que aquestes emo-
cions de quins patrons cogni-
 us provenen.

“ Primer pas: ser conscient del 
que et pasa, no del que ets”
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“ És una cursa de fons, 
no pas un esprint”

“ Desaprendre per tornar 
a aprendre”



len serveis, diversos sopars 
per a dues persones, packs 
d’experiències, roba... tot això 
es sortejarà entre tota la colla.  
També regalarem les mí  ques 
samarretes negres de Traffi  c. 

LV: Com us ho heu fet per 
contactar amb tanta gent i tan 
diversa?

S: Amb la col·laboració de di-
ferents persones hem confec-
cionat unes llistes basant-nos 
amb les classes de les escoles 
on anàvem. Una vegada con 
trastades, arriba a 230 per-
sones, s’han anat cercant els 
contactes aprofi tant les noves 
tecnologies, el boca orella i els 
mitjans, com ara aquesta en-
trevista. Actualment hem con-
tactat amb uns 160 companys i 
companyes.

M: Tenim pàgines de face-
book: h  ps://www.facebook.
com/soc.del.seixanta.cinc i de 
Twi  er, @socdel65, que han 
esdevingut els punts de tro-
bada de la nostra amistat, dels 
nostres records, amb cançons 
que ens posen la pell de galli-
na, fotografi es de l’època de 
joventut, en defi ni  va del nos-
tre retrobament. 

Per altra banda, ens hem or-
ganitzat per grups de Whats-
app i escoles, i això ens ajuda 
molt a fer circular la informa-
ció. Estem aprofi tant molt les 
xarxes 2.0.

Sóc del 65

Hi ha un grup de gent de Sant Celoni que aquest 
2015 arriben als 50 anys i no estan disposats 
a que sigui un aniversari com els altres i per 

això estan preparant, el que ells anomenen la MEGA-
FESTA. Tenen la intenció de reunir aquesta generació 
de Sant Celoni per celebrar-ho plegats.

Conversem amb dos elements d’aquest equip orga-
nitzador. Són la Sussi Àlvarez i en Mar   Monrabà.

La vila: Anem pel tema prin-
cipal, quan i on celebrareu 
aquesta  festassa?

Sussi: Doncs mira, el dia és 
el  vint-i-sis de juny a par  r de 
les vuit del vespre i el lloc triat 
és el Pitch&Pu   de Can Cambó 
a Gualba.

LV: Quin programa teniu 
preparat?

Mar  : Comencem d’hora 
perquè volem un entrada es-
glaonada i tranquil·la. On la 
gent es pugui retrobar, sobre 
tot els que fa molts anys que 
no es veuen. Haurem preparat 
un espai per fer-nos fotogra-
fi es, el que en diuen un pho-
tocall. I d’aquesta manera ani-
rem entrant en situació.

S: Tot seguit  ndrem un so-
par amb un menú molt inte-
ressant a l’aire lliure. La data 
escollida convida a fer aquest 
àpat a la fresca. No obstant, en 
cas de pluja, tenim alterna  -
ves.

LV: Tenim entès que hi haurà 
actuacions en directe.

M: Sí, sí. El grup d’en San   
Agraz amb l’espectacle San   al 
Natural encetaran el postsopar 
amb molta marxa. Música de

l’època de la nostra adolescèn-
cia i joventut.

S: I acabarem la nit amb un 
Remember espectacular del 
gran DJ Ramon. No cal oblidar 
que en Ramon Sánchez ja ens 
feia ballar al mí  c Traffi  c dels 
anys 80. 

LV: I tot això ho fareu a la 
fi nca de Can Cambó.

M: Trobem que és un indret 
ideal per l’oferta d’espais que 
ens proporciona. La terrassa, 
la barra exterior, la discote-
ca, ideal per un retrobament 
d’aquest  pus.

S: Creiem que viurem uns 
moments molt especials.
Tornarem  a sen  r l’escalf 
d’an  gues complicitats, com-
panys amb qui vàrem compar-
 r vivències inoblidables i que 

fa més de 35 anys que no ens 
veiem. I el més important, re-
prendre velles amistats.

LV: La revista la Vila 
col·labora amb vosaltres fent 
difusió de l’esdeveniment, 
però hi ha altres patrocina-
dors, oi?

S: Hi ha perruqueries, res-
taurants, agències de viatges, 
bo  gues de roba que ens rega-

LV: Entenem que per de-
manar informació poden fer 
servir aquests mitjans, però el 
preu i el sistema de pagament 
quin és?

S: El preu de tota la ME-
GAFESTA és de 35 euros per 
persona, un preu molt ajustat 
perquè no quedi ningú fora. I 
el pagament s’ha de fer prefe-
rentment per un compte de “la 
Caixa” obert a aquest efecte. 
En cas que això no fos possible 
i per donar facilitats, poden 
fer-ho directament a la bo  ga 
dels Esports 117 del carrer Ma-
jor de Sant Celoni.  

LV: Hi ha alguna cosa més 
que ens volguéssiu explicar.

M: Ens agradaria molt poder 
contactar amb tothom, i per 
això fem una crida a que corri 
aquesta informació i que no es 
quedi ningú fora

S: Necessitem ser força gent 
perquè la MEGAFESTA sigui 
l’èxit que tots volem. Per tant, 
animem als que estan indeci-
sos, perquè una festa així, no 
ens la podem perdre.

Creiem que viurem uns moments molt especials.
Tornarem  a sen  r l’escalf d’an  gues complicitats, 

companys amb qui vàrem compar  r vivències
 inoblidables i que fa més de 35 anys 

que no ens veiem. 
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La campanya de la renda ja ha 
començat. Hi ha canvis de  pus 
norma  u i informa  us que els 
contribuents han de conèixer. 

EL CALENDARI 
HABITUAL CANVIA
La campanya aquest any ha 

començat el 7 d’abril, una set-
mana més tard del normal però 
des del primer dia es poden pre-
sentar tant els esborrany com 
les declaracions amb el progra-
ma Padre.

LES DEVOLUCIONS ES 
COBRARANS ABANS
Des del dijous 10 d’abril, hi-

senda ja ha començat a pagar. 
De mitjana s’ha avançat tres 
setmanes. Es calcula que unes 
14,25 milions de declaracions 
seran a retornar. 

MÉS CONTRIBUENTS
Per primera vegada en tres 

anys, l’agència tributària detec-
ta un augment del nombre de 
contribuents que presentaran la 
seva declaració. l’organisme cal-
cula que rebrà 19,27 milions de 
declaracions, mentre que l’any 
passat es van presentar 19,15 
milions.

Novetats per a la declaració de la Renda 2014
S’ELIMINA LA CASELLA 620 
I S’INCORPORA LA 415
La casella 620 servia per ac-

cedir al número de referència 
de l’esborrany. Això ja no és així. 
Ara cal anar a la 415 “base liqui-
dable general sotmesa a gravà-
men”.

DESTÍ DELS IMPOSTOS
una altra de les novetats 

d’aquest any és que tots els con-
tribuents coneixeran la  des  -
nació dels impostos: és a dir, on 
va a parar els diners que estan 
pagant.

DADES MÉS INTEL·LIGIBLES
PELS CONTRIBUENTS
El Programa PADRE es sim-

plifi ca. Aquest any, per primera 
vegada inclou de manera au-
tomà  ca les dades fi scals del 
declarant.

TRIBUT DE LES
 INDEMNITZACIONS
Una de les grans novetats 

norma  ves que inclou la ren-
da 2014 és que introdueix un 
límit de 180.000 euros per a 
les indemnitzacions per aco-
miadament per estar exemp-
tes d’impostos. la mesura, per 

realitzat en  execucions hipotecà-
ries, sempre que el propietari 
no disposi  d’al-tres béns o drets 
per valor sufi cient com per sa  s-
fer la totalitat del deute.

PREFERENTS
Un altre dels canvis norma  us 

més importants d’aquest any és 
que permet als  tulars de par-
 cipacions preferents i deute 

subordinat una major capacitat 
per jugar amb les rendes posi-
 ves i nega  ves amb la fi nalitat 

de compensar possibles pèr-
dues.

tant, obliga al contribuent a de-
clarar la seva indemnització en 
cas que superi aquesta xifra i té
efectes des de l’1 d’agost de 
l’any passat.

LA DACIÓ EN 
PAGAMENT EXEMPTA
Aquest any, es declaren 

exemptes els guanys patrimo-
nials que s’ob  nguin per la dació 
en pagament de l’habitatge fet 
pel deutor o garant i per trans-
missió de l’habitatge habitual 
del deutor o garant del mateix, 
i per la transmissió d’habitatge 
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“Sigues missatger de l’esperança i 
la teva vida no haurà estat en va” ( 67)

Andreu
Arenas

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

Aquest lema de la trobada de germanor, de la Hospitalitat 
de Lourdes, que va tenir lloc a Sant Vicenç del Horts, fa 
uns quantsa dies, es fa di  cil de dur a terme, ara a l’hora 

d’escriure aquest fi t a fi t, tot i ser el dia de Sant Jordi. 
Són moltes les realitats que vivim que ens enfonsen en el dolor 

i la desesperança. Encara és viu en el nostre cor la tragèdia de 
l’Avió estavellat als Alps, quan veiem les imatges dels immigrants 
que moren en les costes italianes, les execucions diàries E.I, el 
cas del preadolescent de l’ins  tut Joan Fuster, la detenció d’un 
estudiant de París amb el que havia fet i el que esperava fer. Tot i 
això hem de buscar les forces per ser missatgers d’esperança. I la 
nostra vida no hagi estat en va.

D’on havia de treure Sant Jordi la valen  a per lluitar contra el 
DRAC i alliberar la princesa? De la seva unió i comunió amb Jesús 
que l’alimentà amb la saba de la pròpia vida: «Jo sóc el Cep i vo-
saltres les sarments» (Jn 15,5). Ell ens convida a no ser “realistes”, 
sinó “confi ats” Quan l’hi  preguntava a Felip on podien comprar 
pa per a tota aquella gentada que els seguia, ja anava per aquí, 
“Ell ja sabia què volia fer” (Jn 6,5-6). La confi ança en Déu, i l’amor 
als altres ens obre nous horitzons d’esperança, i noves forces de 
manera insospitada. 

«Sense mi no podeu fer res» (Jn 15,5). Mentre que units al cep, 
serem un poble capaç de lluitar contra el DRAC de la divisió i res-
catar l’Amor i la unitat. Serem com un arbre frondós on tots units 
fem força, perquè tots som importants. Les arrels, el tronc, les 
fulles, les branques. Tots junts som l’arbre. On l’arrel s’alegra per 
aquella fulla més pe  ta, i les fulles per les arrels, i les arrels no les 
veu ningú, però, tot l’arbre està unit, i a les seves branques i ca-
bem tots. Tots des d’en Mas fi ns al Carod, cadascun en el seu lloc, 
fent bé el que hem de fer, som importants i necessaris. 

Sant Jordi és venerat des del segle IV, elegit com a patró en di-
versos països i llocs. Va ser al segle XIII, quan la seva devoció entrà 
a Catalunya i Aragó, que també el va escollir com a patró. Aquest 
nom suscita sen  ments entranyables a Catalunya: un llibre i una 
rosa, cultura i poesia. I també tes  moniatge, santedat, protec-
ció, intercessió. Sant Jordi encarna no solament valors patriò  cs, 
culturals, literaris i cavallerescs, sinó també i sobretot, valors 
profundament cris  ans, per això m’he pres la llibertat i pot ser 
m’he passat. El desig és convidar-te a ser missatger d’esperança. 
La nostra vida no haurà estat en va, hi haurem ajudat a combatre 
el DRAC actual l’“anorèxia espiritual”, que impedeix a tantes per-
sones sor  r de les seves foscors i gaudir de l’alegria de la Pasqua, 
i de la trobada transcendental amb Jesús Ressuscitat. 

Francesc Deulofeu (CiU), Mariona Pascual (CUP-
PC) i Magalí Miracle (ERC) alcaldables de Sant 
Celoni compromesos per la independència

SANT CELONI.- L’ANC, juntament amb Òmnium Cultural i l’AMI 
han promogut el compromís “Ajuntaments per la independència” 
que s’adreça a totes les candidatures que es presenten als comi-
cis locals d’aquest pròxim 24 de maig de 2015. A Sant Celoni les 
candidatures de CiU, CUP-PC i ERC van signar el seu compromís el 
dia 5 de maig a la sala Bernat Martorell.

L’acord, bàsicament consta de quatre punts:
Primer: donar suport, a l’adhesió o con  nuïtat de l’Ajuntament 

a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI)
Segon: donar suport a les campanyes que s’impulsin des del 

municipi, per contribuir a fer que les eleccions al Parlament del 
27 de setembre  nguin un clar sen  t plebiscitari.

Tercer: assumir que, en el cas que les eleccions plebiscitàries 
del 27 de setembre proporcionin una majoria independen  sta al 
Parlament, donar suport a que l’ajuntament, amb el seu alcalde 
o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del govern del país 
per tot el que consideri oportú en la ges  ó de la cons  tució de 
l’Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar 
els poders de l’Estat espanyol.

Quart: donar suport a la proposta que l’alcalde o alcaldessa, 
com a màxima autoritat i representant legí  m de tots els veïns/
es del municipi, par  cipi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que es 
cons  tuirà en el cas que les ins  tucions espanyoles intervingues-
sin o suprimissin les ins  tucions catalanes d’autogovern.

UNA HISENDA CATALANA

L’acte a Sant Celoni el 5 de maig també va comptar amb Joan 
Iglesias, autor del llibre “Una hisenda a la catalana. Preguntes i 
respostes sobre la hisenda pròpia” (Angle Editorial). En la con-
ferència, Iglesias va exposar la fi losofi a que, segons ell, hauria de 
tenir la futura administració tributària de Catalunya encarregada 
de ges  onar i recaptar tots els impostos. A diferència del sistema 
fi scal espanyol, considera que l’administració no ha de centrar la 
seva acció en la “repressió” cap als infractors sinó que ha de do-
nar “incen  us” als que paguen per tal que cada vegada hi hagi 
menys infractors, és el que anomena concepte de “reputació fi s-
cal”.

Els representants polí  cs en el moment de la signatura amb la 
mirada dels representants de l’ANC i Òmnium. FOTO: JP
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