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Sant Celoni viu la
 I SETMANA BOSC I SOCIETAT
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bosc i societat

La I Setmana Bosc i Societat aplega més de 
25 ac  vitats a Sant Celoni
El rerefons de l’ac  vitat és la creació del futur Museu Europeu del Bosc 

SANT CELONI.- Girar la vis-
ta i fer una mirada còmplice 
al bosc, ser-ne sensibles de 
la seva importància després 
d’anys de viure d’esquena al 
món forestal, va ser un dels ar-
guments per portar a terme la 
I Setmana Bosc i Societat que 
va tenir lloc a Sant Celoni entre 
els dies 26 de setembre i el 4 
d’octubre. 

La Setmana organitzada pel 
Cercle Econòmic i Social Baix 
Montseny, l’Ins  tut de Cièn-
cia i Tecnologia de la UASB i 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
va estar estructurada en qua-
tre grans vessants: la visió 
cultural, l’ús social del bosc, 
l’econòmic i la ges  ó forestal.

 El rerefons de la I Setmana 
Bosc i Societat és el projecte 
de creació del futur Museu Eu-
ropeu del Bosc (MEdB) a Sant 
Celoni. 

Joaquim Deulofeu (Cercle Econòmic i Social), Francesc Deulofeu (alcalde de Sant Celoni) i Mar   
Boada (ICTA), en la presentació de la I Setmana Bosc i Societat. FOTO: JPP

Lluís Ibern, bosquerol de l’any, amb Mar   Boada. FOTO: JPP Concert d’obertura a la rectoria Vella. FOTO: JPP

Els comerços de 
Sant celoni van 
col·laborar en 
ambientar la
I Setmana Bosc i 
Societat. FOTO: JPP
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Fills del roure de Gernika i del Pi de les 
Tres Branques plantats a Sant Celoni

SANT CELONI.- Sant Celoni 
ha fet nous passos de cara a 
la construcció del futur Mu-
seu Europeu del Bosc amb la 
plantació d’una quarentena de 
plançons fi lls d’arbres monu-
mentals, singulars i d’interès 
de Catalunya i els més relle-
vants a nivell estatal i inter-
nacional, com el roure de 
Gernika o el pi de les tres bran-
ques, als terrenys a l’entorn 
del futur Museu Europeu del 
Bosc de Sant Celoni. Aquests 
arbres provenen del viver que 
l’Ajuntament de Sant Celoni 
manté a Sant Llorenç de Vilar-
dell fruit d’un banc de llavors 
d’arbres monumentals recopi-
lades per Mar   Boada.

La plantació l’han fet volun-
taris de l’empresa de missat-
geria ameriana UPS, de l’ONG 
Earth Day Network i membres

de l’equip tècnic del grup 
musical U2 que estan de gira 
per Barcelona. Aquesta ac-
ció voluntària l’ha coordinat 
l’Ins  tut Jane Goodall. Recor-
dem que el passat mes de ju-
liol, la pres  giosa primatòloga, 
etnòloga i antropòloga brità-
nica Jane Goodall va signar un 
document de suport al Museu 
Europeu del Bosc i es va com-
prometre a col·laborar-hi per 
 rar endavant el projecte.

L’alcalde Francesc Deulo-
feu i la regidora de Promoció 
Econòmica i Comunicació, 
Laura Costa, van rebre ahir la 
cinquantena de voluntaris a 
la Rectoria Vella des d’on es 
van desplaçar caminant als te-
rrenys on es va fer la plantació, 
un espai de 8.000 metres qua-
drats que forma part de l’àrea 
exterior del museu.

SANT CELONI.- L’equip de 
professionals del Centre de 
Recursos Pedagògics (CRP) 
Vallès Oriental III amb seu a 
Sant Celoni, han proposat al 
jugador de la NBA Pau Ga-
sol la seva col·laboració, com 
element mo  vador, en la pro-
posta didàc  ca “Vols conèixer 
Sant Celoni? Que des de fa dos 
anys porten a terme alumnes 
de les escoles de primària del 
poble.

El quadre central del retaule 
“Sant Jordi” del pintor celoní 
Bernat Martorell (1390-1452), 
és el punt de par  da del tre-
ball en el que els alumnes 
aprofundeixen coneixements 
sobre Sant Celoni.

Aquest retaule, que es troba 
al museu de Chicago (ciutat 
dels Chicago Bulls) va ser foto

El Centre de Recursos Pedagògics de 
Sant Celoni demana la col·laboració de 
Pau Gasol per a la proposta didàc  ca 
“Vols conèixer Sant Celoni?”

L’equip del CRP amb Pau Gasol. Foto: CRP

grafi at per Pau Gasol per la 
festa de Sant Jordi i difós a tra-
vés del seu Pinterest. Aquest 
va ser el moment en el que el 
que l’equip del CRP, format per 
Manel de la Fuente i Míriam 
Pellicer, van decidir iniciar les 
ges  ons per modifi car una pe-
 ta part del projecte i poder 

integrar en ell la col·laboració 
de Pau Gasol.

BAIX MONTSENY.- El Baix Montseny  ndrà dos diputats al Par-
lament de Catalunya fruit dels resultats electorals del passat 27S. 
Es tracta del celoní Jordi Cuminal, que ja ho ha estat en altres 
legislatures, que ocupava el número trenta-dos per la demarcació 
de Barcelona de la candidatura Junts pel Sí.

L’altre és el veí de Breda, Albano-Dante Fachín, que ocupava el 
cinquè lloc per la demarcació de Barcelona de la llista de Catalun-
ya Sí que es Pot.

El Baix Montseny  ndrà dos diputats al 
Parlament de Catalunya 

A l’esquerra de la imatge Albano-Dante Fachín votant a Breda 
i a la dreta Jordi Cuminal dipositant el seu vot a Sant Celoni. 
FOTOS: Albano-Dante i Jordi Cuminal
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El silenci és un tema del 
que se’n parla poc i es 
fa servir encara menys. 

Tot el contrari que el soroll, 
que es va conver  nt en el prin-
cipal problema del nostre món 
occidental. Perquè persones 
molt qualifi cades diuen que 
el soroll és un autèn  c terro-
risme i que el silenci és una 
necessitat bàsica que tenim 
els essers humans, et convido 
a par  cipar d’aquest “ESPAI 
DE SILENCI”. De fet és un FIT A 
FIT”, ja que el silenci ens posa 
cara a cara amb nosaltres ma-
teixos. Seran ar  cles més cur-
tets, perquè hi hagi espai per 
degustar-lo ja que sense fer-ne 
experiència no en pot treure 
profi t ni el que el llegeix ni el 
que l’ha escrit. 

Hi ha un llibre molt interes-
sant, “biografi a del silenci”, el 
 tol sobta una mica, però real-

ment és així; perquè si és una 
necessitat bàsica que tenim, 
forma part de la nostra vida, 
aleshores es pot parlar de la 
biografi a del silenci. Si sabem 
trobar aquest espai de silenci, 
ni que siguin pocs minuts, i són 
diaris i constants, podrem des-
cobrir els benefi cis d’aquesta 
important assignatura. 

És possible en el món en que 
vivim trobar temps i silenci? 
No només és possible sinó ne-
cessari. Només cal, el que deia 
Santa Teresa de Jesús, i que va 
néixer ara fa cinc-cents anys. 
“UNA DETERMINADA DETER-
MINACIÓN”.  I Simone Weil 
1909-1943. diu “El desig de 
llum produeix llum. Hi ha de-
sig de debò quan hi ha esforç 
d’atenció. És realment la llum 
el que desitgem quan ja no hi 
ha cap altre mòbil. Tot i que 
els esforços d’atenció siguin 
estèrils anys i anys, un dia, una 
llum exactament proporcional 
a aquets esforços ens inundarà 
l’ànima. Cada esforç afegeix 
una mica més d’or a un tresor q 
res ni ningú no ens podrà pren-
dre. És el pensament d’una fi -
losofa i mís  ca francesa.   

fefaent de com, d’un drama 
personal, se’n pot extreure 
un registre de comèdia, un es-
pectacle que et fa sen  r millor 
amb la vida de com et sen  es 
abans d’entrar al teatre. No-
més dos dies de funció al Tea-
tre Municipal Ateneu de Sant 
Celoni, dissabte 14 de novem-
bre a les 8 del vespre i diumen-
ge 15 de novembre a les 6 de 
la tarda.

SANT CELONI.- Rebrot Tea-
tre Sant Celoni ha comme-
morat el Dia Internacional del 
Càncer de Mama amb l’inici 
de la venda d’un calendari 
del 2016 benèfi c. Un calenda-
ri que no passa desapercebut 
i en el qual les actrius posen 
quasi nues amb l’objec  u de 
recaptar fons per la lluita con-
tra el càncer.

La jornada organitzada per 
la junta local de Catalunya 
Contra el Càncer també va te-
nir les actuacions dels Gegants 
de Sant Celoni, Gegantons de 
les escoles, Bastoners del Ca-
sal Quico Sabaté, Country de 
l’Esplai de Gent Gran i Tim-
balers de la Colla de Diables, 
tot il·luminant la façana de 
l’ajuntament de color rosa.

Un inici exitós de venda. El 
públic ha valorat l’atreviment i 
valen  a de les onze celonines 
que s’han atrevit a treure’s la 
roba i a posar nues. Col·locant-
se estratègicament darrere 
d’hortalisses, pas  ssos, uten-
silis de cuina, par  tures de pia-
no… Una idea (aparentment 
tradicional) que ha consis  t en 
publicar un calendari amb les 
fotos de totes elles, una per 
a cada mes. Tot per una bona 
causa. 

El preu del calendari és de 
10 euros i s’ha portat a terme 
a l’Estudi fotogràfi c – Masdeu 
fotògrafs de Sant Celoni. Els 
punts de venda són a la Ferre-
teria Gurri, Can Bilbeny, Lla-
nes Montse Bilbeny, El Llamí, 
Masdeu Fotògrafs, L’Estanc 
Baix Montseny (Av. de la Pau), 
Llibreria papereria 6×3, Pe-
rruqueria Francesc, Llibreria 
Alguer7, El Trèvol, R.A. Decor, 
Finques Sant Celoni, ISICeloni 
Ins  tut de Salut Integral.

NOIES DE CALENDARI
AL TEATRE

Rebrot Teatre presentarà 
la versió teatral de Noies de 
Calendari, una demostració 

Una obra de Tim Firth amb 
l’adaptació de Marc Rosich, 
dirigida per Maria Marsol i di-
recció tènica per Jordi Clopés. 
Interpretada per Marta Albert, 
Pilar Mar  , Mar  na Muntasell, 
Enriqueta Nicolau, Helena No-
vell, Marta Perdigó, Glòria Tru-
nas, Teresa Deulofeu, Carme 
Rodríguez, Sara Torras, Albert 
Tallet, Xavier Vulart, Joaquim 
Motger i Sergi Àngel.

Les actrius que s’han despullat per una causa benèfi ca. 
FOTO:  Masdeu fotògrafs

Despullades per recaptar fons per la lluita contra 
el càncer
Dones del Rebrot Teatre posen nues en un calendari del 2016 benèfi c

Andreu
Arenas

“JUNTS PEL 
SILENCI”  (1)
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