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comarca

Sant Celoni celebra la seva Fira de Nadal 
més concorreguda
Al costat de les parades, la fi ra va oferir un ampli programa d’ac  vitats pensat per a tots els públics
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SANT CELONI.- La fi ra de Nadal 2015 es va cloure diumenge 6 
de desembre després d’un cap de setmana ple d’ac  vitats i amb 
una par  cipació rècord. Segons la regidora de Promoció Econò-
mica, Laura Costa, “hi ha hagut més visitants que mai i s’ha trans-
mès el missatge que, per fer les compres de Nadal, no cal anar 
fora del poble, aquí tenim de tot”.

Al costat de les parades, la fi ra va oferir un ampli programa 
d’ac  vitats pensat per a tots els públics: tren turís  c, espectacles 
infan  ls, passejades amb rucs, tallers, infl ables, actuacions musi-
cals, pa torrat amb bo  farra, caldo per a tothom... i també hi va 
haver espai per a la solidaritat amb ac  vitats relacionades amb 
La Marató de TV3.

Algunes imat5ges de la Fira de Nadal de Sant Celoni 2015, celebrada 
els dies 5 i 6 de desembre. Fotos: JPP
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Diverses AMPA cons  tuexen la Xarxa del Baix Montseny de la FaPaC

Junta General de FaPaC, Òscar 
Montes i Alexandre Bello. Es 
va discu  r sobre les darreres 
línies de treball aprovades a 
la darrera Assemblea General 
del mes d’octubre, celebrada 
a Vila-seca: pobresa infan  l, 
par  cipació infan  l, model 
educa  u, escola pública i 
LOMQE. D’altra banda, es va 
parlar de les Comissions de 
Garan  es d’Admissió i es va 

SANT CELONI.- Vuit AMPA 
del Baix Montseny han portat 
a terme a la sala Bernat Mar-
torell de Sant Celoni la prime-
ra Trobada Comarcal del Baix 
Montseny d’AMPA, organit-
zada per la FaPaC (Federació 
d’Associacions de Mares i Pa-
res d’Alumnes de Catalunya), 
que aplega  més de 2.100 
AMPA repar  des en més de 
750 municipis i representa més 
de 400.000 famílies d’arreu de 
Catalunya.

 Aquesta trobada, celebra-
da el passat 24 de novembre, 
va ser un vehicle perquè les 
AMPA del territori es cone-
guessin, iden  fi quessin les 
inquietuds compar  des, inter-
canviessin experiències i idees 
i coneguessin de primera mà la 
tasca que es fa des de la FaPaC. 
La trobada, primera d’una sè-
rie que esdevindran, és el me-
canisme per crear una xarxa 

que doni força i visibilitat a les 
de mandes col·lec  ves.

Van par  cipar-hi les AMPA 
Vallmanya, de Sant Esteve de 
Palautordera; Matagalls, de 
Santa Maria de Palautordera; 
INS El Sui i INS Manuel Raspall, 
de Cardedeu; i escola Pallerola, 
Ins  tut Baix Montseny, Soler 
de Vilardell i Escola Bressol El 
Blauet, de Sant Celoni, acom-
panyats dels membres de la 

fer la presentació del carnet 
AMPA-FaPac. Tanmateix es va 
posar sobre la taula la propos-
ta “Xarxa d ́Escoles Insubmises 
amb la LOMQE” perquè evita 
la possibilitat a les famílies de 
par  cipar en la defi nició del 
model educa  u dels centres. 

El tancament de línies de P3 
i la poca previsió de la manca 
de places a Secundària, tenint 
en compte que els fi lls i fi lles 
del Baby Boom són avui en dia 
al cicle inicial de Primària és 
igualment un tema de preocu-
pació. La FaPaC va donar su-
port a les demandes de l’AMPA 
Soler de Vilardell de Sant Ce-
loni, que des de fa anys espe-
ren la licitació i construcció al 
municipi del nou edifi ci molt 
proper a l’actual Ins  tut Baix 
Montseny. Com a culminació 
de l’acte, va quedar cons  tuï-
da la Xarxa del Baix Montseny 
de la FaPac.

Trobada d’AMPA del Baix Montseny a Sant Celoni

S’han trobat a Sant Celoni per intercanviar inquietuds, experiències i idees

Sant Celoni aporta 23.275 euros a La Marató de TV3 2015

SANT CELONI.- Nova mos-
tra de solidaritat dels veïns i 
les veïnes de Sant Celoni que 
aquest any 2015 han aportat 
en el seu conjunt 23.275 eu-
ros per La Marató 2015 que 
enguany estava des  nada a 
malal  es metabòliques com 
la diabe  s i l’obesitat. Els cata-
lans en conjunt hi han aportat 
de manera provisional -es po-
den fer aportacions fi ns el mes 
de març-  7.015.367 d’euros.

A tots els municipis del Baix 
Montseny hi havia ac  vitats 
programades, però a Sant Ce-

Sant Celoni, coordinat a 
través del Col·lec  u 08470 es 
van fer prop d’una trentena 
d’ac  vitats culturals, espor  -
ves, lúdiques, musicals i polí  -
ques amb la col·laboració d’un 
munt d’en  tats del municipi.

A tall d’anècdota assenyalar 
que el pes dels galls van ser 
per una banda en Ferm 4,6 kg, 
pes que va endevinar Elisabet 
Escrig i en Tossut 4,740 que va 
ser per la Dolors Vela.
Un resum fotogràfi c es pot 
visualitzar a:
www.laviladigital.com

Tres imatges de La Marató 2015 a Sant Celoni. 
Foto superior Albert Miró. A la dreta JPP
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promoure aquest esdeveni 
ment, a més a més han posat 
una panera solidària.

La sorpresa, com que era la 
primera vegada que posaven 
una parada a la Fira de Nadal, 
va ser la resposta de la gent de 
Sant Celoni, on hi va haver una 
gran par  cipació de la ciutada-
nia i on la gent hi va col·laborar 
desinteressadament, “nosal-
tres només els hi hem facilitat 
el canal de la seva solidaritat. 
Hem recaptat 1532€ que ani-
ran a parar a l’Obra Social de 
Sant Joan de Déu”.

SANT CELONI.- Aquest any 
la Colla Gegantera del Cor de 
Maria torna a repe  r la Mar-
xa solidària per l’Obra Social 
de Sant Joan de Déu, que es 
farà l’úl  m diumenge de fe-
brer (28/02/2016). Per ajudar 
a aquesta causa, ha muntat 
una parada per la Fira de Na-
dal de Sant Celoni, per aconse-
guir diners per l’Obra Social de 
Sant Joan de Déu. Per ajudar a 
recaptar el màxim de diners,  
l’Obra Social de Sant Joan de 
Déu els ha donat unes capse-
tes de xocola  nes i pósters per

La Tona, la gegantona del Cor de Maria. Foto: Ampa Cor de Maria

La Colla Gegantera del Cor de Maria 
altra vegada amb l’Obra Social de Sant 
Joan de Déu

recital de poemes que va fer 
Pau Gener aqull cap de setma-
na ja que el 28 de novembre va 
par  cipar en la segona edició 
del PAM (Poesia a Manta) jun-
tament amb Eduard Escoff et, 
Anna Pan  nat,  Esther Ando-
rrà, Esteve Plantada, Antoni 
Clapés i Tomàs Arias.

I el diumenge 29 de novem-
bre va ser a Breda, al Centre 
Cultural Els Forns, en el recital 
Poesia a Tres Veus en el qual 
també hi van par  cipar David 
Casadellà i Meritxell Cucurella-
Jorba.

Pau Gener i Esteve Plantada 
també van recita a La Clau del 
Baix Montseny el divendres11 
de desembre.

SANT CELONI.- El poeta ce-
loní Pau Gener ha valorat de 
manera molt sa  sfactòria 
l’experiència viscuda el 27 de 
novembre passat a les depen-
dències de l’Associació Neuro-
lògica Baix Montseny, al Centre 
de Dia Indaleci Losilla, recitant, 
xerrant i jugant amb la parau-
la amb els avis i àvies que s’hi 
van concentrar aconseguint 
una sintonia molt propera amb 
aquest públic ben diferent del 
que el poeta de Sant celoni es 
troba habitualment en els seus 
recitals. Pau Gener els va llegir 
poemes del seu darrer llibre, 
Flama de Bruc, i també algun 
poema de Miquel Mar   i Pol.

Aquest, però, no va ser l’únic

Pau Gener recitant en el Centre de Dia Indaleci Losilla. Foto: JPP

Voluntàries del Centre de Dia Indaleci Losilla. Foto: JPP

Pau Gener recita poemes del seu llibre 
Flama de Bruc a Sant Celoni, Cardedeu i 
Breda

presentar, es va donar un pri-
mer premi, un segon i dos ac-
cèssits. Coincidint amb el 30è 
aniversari de la Coordinadora, 
la peça guanyadora, de Joana 
Fugaroles, s’emprarà per fer un 
ball commemora  u en honor a 
aquest fet. El lliurament de pre-
mis va tenir lloc a fi nals de no-
vembre al Centre Municipal de 
Cultura Popular de Sant Andreu

SANT CELONI.- La celonina 
Joana Fugaroles ha guanyat 
el IV Concurs de Música per a 
Ball de Bastons organitzat per 
La Coordinadora de Ball de 
Bastons de Catalunya de cara a 
ampliar les músiques bastone-
res del nostre país, per tal que 
les colles puguin ampliar i re-
novar el seu repertori de balls. 
Entre les 19 obres que s’hi van

La celonina Joana Fugaroles guanya el IV 
Concurs de Música per a Ball de Bastons
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nant des de Sant Jean de Luz, a 
França, fi ns a Pamplona. Tam-
bé diu que ha trobat molta 
complicitat en els seus com-
panys de feina. 

Per divulgar el projecte ha 
obert una pàgina de facebook, 
Un camí per l’Asier, i aviat hi 
haurà informació en el blog 
implica-t.org de l’Obra Social 
de l’Hospital de Sant Joan de 
Déu. També s’ha dissenyat una 
samarreta que es ven al preu 
de 10 euros i els diners que es 
recap  n, una part es des  narà 
a la inves  gació del tumor cere-
bral i, per l’altra, a pagar els me-
dicaments i una dieta especial 
per l’Asier. Mentre faci el camí 
també anirà explicant-lo a tra-
vés del facebook i un blog que 
obrirà properament.

En el decurs d’aquest mes 
de desembre també s’han fet 
ac  vitats solidàries en aquest 
sen  t, un campionat de pàdel a 
Llinars del Vallès i una caminada 
a Gualba.

GUALBA.- Albert Palacio Sa-
grera, veí de Gualba i mosso 
d’esquadra a la comissaria de 
Granollers, impulsa el projecte 
“Un camí per l’Asier. Passos so-
lidaris contra el tumor cerebral 
difús”. La inicia  va ha sorgit des 
del moment que va saber que 
a l’Asier, fi ll d’una companya de 
feina de la comissaria de Man-
resa, li havien diagnos  cat un 
tumor cerebral conegut com 
Glioma Pon  no Intrínsec Difús 
(DIPG), un  pus de càncer que 
es manifesta en la majoria de 
les vegades en nens d’edats 
compreses entre els cinc i els 
nou anys i del qual cada any 
n’apareixen uns 300 casos a tot 
el món. A l’Estat espanyol no-
més s’inves  ga a l’Hospital Sant 
Joan de Déu de Barcelona.

Per ajudar l’Asier, ha decidit co-
brir a peu els 3.000 quilòmetres 
que separen Roma de San  ago 
de Compostela perquè conside-
ra que és una manera de cridar 
l’atenció a la gent, les empreses

el dia 1 de març de 2016 i fer el 
trajecte entre 90 i 100 dies, amb 
la fi nalitat d’evitar l’hivern. Al-
bert Palacio ja està acostumat a 
caminar, no en va ha fet catorze 
vegades el camí de San  ago des 
de diversos punts i ara ja ha co-
mençat el pla de preparació per 
aquest repte que s’ha proposat 
i una setmana abans de marxar 
cap a Roma és possible que cul-
mini la seva preparació cami-

i les ins  tucions, a més de ser 
un camí molt especial. Per tant, 
del que es tracta és vendre els 
quilòmetres. “Busco aporta-
cions econòmiques d’empreses, 
par  culars i establiments par-
 nt del preu de 0,01 cèn  ms el 

quilòmetre, 30 euros l’aportació 
mínima i a par  r d’aquí qualse-
vol ajuda és poca, però molt 
vàlida”, recalca Albert Palacio.

La previsió és sor  r de Roma

“Un Camí per l’Asier”, 3.000 km de passos solidaris de Roma a San  ago
Albert Palacio, veí de Gualba, farà aquest trajecte per buscar recursos per a la inves  gació d’un càncer infan  l que pateix l’Asier

Par  cipants a la caminada solidària de Gualba. Foto: Albert Palacio
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L’or va ser per a Marc Cama-
cho Torres, campió en Kumite 
Cadet -70 kg i actual sub-cam-
pió del món, i per a Silvana Bo-
dington Celma, campiona en 
Kata Cadet i que l’any passat 
va guanyar la plata.

Les medalles de bronze van 
ser per a Eva Cano García en 
Kumite Júnior -59 kg i cam-
piona l’any passat; Laura Pino 
Funuyet en Kumite Cadet +54 
kg, també bronze l’any passat, 
i Joan Just Clopés en Kumite 
Cadet -52 kg, que també repe-
teix bronze.

SANT CELONI.- Tot just dues 
setmanes després de la me-
dalla de plata conquerida per 
Marc Camacho al Campionat 
del Món de Jakarta, el club 
celoní Karate Club Just ha 
aconseguit una nova collita de 
medalles, aquest cop al Cam-
pionat d’Espanya cadet, júnior 
i Sub-21 celebrat els dies 27, 
28 i 29 de novembre a Albace-
te. Els karatekes del club celo-
ní, representant a la Federació 
Catalana, es van endur dues 
medalles d’or i tres medalles 
de bronze.

Cinc medalles per al Karate Club Just de 
Sant Celoni al campionat estatal

que ha plasmat en el llibre 
sobre els seus límits. Diu que 
té dues respostes quan li pre-
gunten. Una de polí  cament 
correcta “el meu límit arribarà 
el dia que deixi de gaudir”. La 
segona, potser la més punye-
tera, “Nena, el teu límit és el 
peu esquerre. Ho saps perfec-
tament”.

Una presentació distesa sen-
se cap guió prefi xat organit-
zada pels Montseny Maasais 
i la llibreria Els Quatre Gats 
que va tenir un inici d’emoció 
i record per Xavi Novell. “Avui 
em sento més Maasai”, va dir 
Núria Picas. Aquestes són les 
paraules que va dir Xavi Man-
so, just abans de passar un vi-
deo d’imatges de l’inoblidable 
Maasai.

“Tant de bo, cap de nosal-
tres, es  gués aquí.

Tant de bo, tot això, no es  -
gués passant.

Tant de bo, tot el que hem 
fet, el que fem i, el que farem, 
no ho fèssim.

Però per això ens vam crear 
els Maasais: per mantenir viu 
el llegat que ens van deixar.

I, com que tot, ha esdevin-
gut tan ràpidament, ara us 
proposem 5’ d’aturar-nos, 5’ 
de recordar d’on venim, les 
nostres arrels, 5’ de Maasai en 
estat pur...

Disfrute’m-ho!”

SANT CELONI.- La visita de 
Núria Picas a La Clau de Sant 
Celoni el dimecres 2 de desem-
bre al vespre va causar molta 
expectació, no en va no cada 
dia es té l’oportunitat de po-
der parlar de cara a cara amb 
una campiona del món d’ultra 
Trails amb una projecció me-
teòrica. L’any 2011 va guan-
yar el seu primer ultra trail, la 
Cavalls del Vent i l’octubre del 
2012 es va proclamar campio-
na de la Copa del Món d’ultra 
trails i va acabar la temporada 
del 2014 com a campiona de 
l’Ultra Trail World Tour, el cir-
cuit mundial on fi guren les deu 
carreres de muntanya de llarga 
distància més pres  gioses dels 
cinc con  nents.

Núria Picas va ser a Sant Ce-
loni per presentar el seu llibre 
Córrer per ser lliure, un llibre 
amb pròleg de Kilian Jornet, 
escrit en primera persona, ple 
de moments intensos i emo-
cionants que narra el seu reco-
rregut espor  u a par  r d’una 
fi losofi a de vida basada en la 
mentalitat posi  va i la força de 
voluntat. Picas, que va respon-
dre de manera distesa un munt 
de preguntes del públic sobre 
mètodes d’entrenament, ali-
mentació, curses preferides, 
les més dures, els espònsors, 
projectes de futur... també va 
recordar un parell de frases

ARBÚCIES.- El Real 
Club Depor  vo de la 
Coruña ha estrenat 
recentment un fl a-
mant autobús que és 
considerat el millor 
del futbol estatal. Es 
tracta d’un Beulas 
Model Glory de 14,6 metres de llargada i 4 metres d’alçada, amb 
un pis superior que separa els passatgers de la tripulació i ha es-
tat fabricat a la carrosseria Beulas d’Arbúcies.

Els futbolistes del Dépor tenen totes les comoditats quan hi 
viatgen ja que disposa de 30 butaques Ira   Imperial tapissades 
amb pell amb dues i una plaça per fi la, la qual cosa els permet 
una major comoditat. Entre d’altres caracterís  ques, totes les bu-
taques tenen entrada d’USB i monitors individuals amb auriculars 
a través dels quals poden navegar per internet, una col·lecció de 
80 pel·lícules, quatre canals de televisió digital, Canal +, a més de 
WIFI a tot el vehicle.

A les seves caracterís  ques d’habitabilitat se sumen les me-
càniques del nou autobús Mercedes-Benz OC 500 de tres eixos, 
amb motor Euro VI – OM 470, canvi automa  tzat de vuit marxes, 
retardador hidrodinàmic VOITH, programa d’estabilitat electròni-
ca (ESP) i regulació del nivell del vehicle (ENR).

Núria Picas presenta a Sant Celoni el 
llibre «Córrer per ser lliure»

La Carrosseria Beulas d’Arbúcies 
construeix el luxós autobús del Dépor

Segueix-nos cada dia a
www.laviladigital.com
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