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parc natural del montseny

Es dobla la població de tritó del Montseny 
en deu anys
El tritó del Montseny és biogeogràfi cament exclusiu de Catalunya

MONTSENY.- La població 
de tritó del Montseny s’ha 
doblat en els úl  ms deu anys 
gràcies al programa de criança 
en cap  vitat de la Conselle-
ria de Territori i Sostenibilitat 
de la Generalitat. Es calcula 
que actualment hi ha prop de 
1.500 exemplars adults, entre 
els procedents de la criança en 
cap  vitat i els que han nascut 
en llibertat. A més, ha aug-
mentat lleugerament la seva 
àrea de reproducció.

Tot i que l’espècie es man-
té estable, con  nua en “perill 
crí  c d’ex  nció”, ha alertat la 
Conselleria, que ha destacat 
que el tritó del Montseny és 
biogeogràfi cament exclusiu de 
Catalunya. Aquesta exclusivi-
tat el fa “especialment interes-
sant”, ja que és l’únic vertebrat 
que viu només a Catalunya i 
també és el més amenaçat. 
La seva iden  fi cació a fi nals 
del 2005 va suposar el desco-
briment d’una nova espècie 
d’amfi bi a Europa.

PROGRAMA DE CRIANÇA
El programa de criança se 

centra en la creació d’una re-
serva genè  ca, que pretén 
mantenir en cap  vitat una re-
presentació que ha de servir 

davant de catàstrofes natu-
rals. També treballa en hàbi-
tats potencialment aptes per a 
l’espècie per poder augmentar 
la seva àrea de distribució, ten-
int en compte les diferències 
genè  ques i morfològiques ob-
servades entre la població occi-
dental i l’oriental de l’espècie, i 
seguint el principi de precaució.

Tritó del Montseny. Foto: Diputació de Barcelona

Ous del Tritó del Montseny sobre una pedra. Foto: DIBA

EXEMPLARS ALLIBERATS
Durant els nou primers anys 

del programa s’han ob  ngut 
més de 1.700 larves i, d’aquestes 
s’han alliberat 556 animals, en-
tre larves i juvenils -390 en la

població occidental i 166 en 
l’oriental-. Les prospeccions han 
constatat la seva supervivència i 
s’han detectat tritons alliberats 
el 2010 que ja han arribat a la 
seva maduresa sexual.

Larves i ous de Tritó del Montseny Foto: DIBA
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Gualba recupera un símbol amb la inauguració de la masia de 
Can Figueres com a punt d’informació del Parc Natural del Montseny
El projecte de restauració de Can Figueres està valorat en 742 mil euros

GUALBA.- La presiden-
ta de la Diputació de Bar-
celona, Mercè Conesa; la 
consellera de Governació, 
Administracions Públiques 
i Habitatge, Meritxell Bo-
rràs; i l’alcalde de Gualba, 
Marc Uriach, han inaugurat 
aquesta tarda la restaurada 
masia de Can Figures del 
municipi, que des de finals 
de l’any passat acull un nou 
punt d’informació del Parc 
Natural del Montseny. 

El projecte de restaura-
ció de Can Figueres està 
valorat en 742 mil euros i 
ha estat possible gràcies 
a la col·laboració entre la 
Diputació de Barcelona, la 
Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Gualba. Du-
rant l’acte d’inauguració, la 
presidenta de la Diputació, 
Mercè Conesa, ha destacat 
el projecte com a “benefi-
ciós per als veïns de Gualba, 
però també per a la demar-
cació i pel país”. També ha 
agraït els esforços de les 
institucions, dels veïns i del 
municipi per posar en valor 
el seu patrimoni, tot remar-
cant que “recuperar la me-
mòria i treballar per a que 
els fills de Gualba la puguin 
rebre és el millor que po-
dem fer”.

Al seu torn, la consellera 
de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitat-
ge, Meritxell Borràs, s’ha 
felicitat per haver posat 
“en valor” l’equipament en 
un projecte “que té molta 
força i que ha concentrat 
moltes energies”. A l’acte 
d’inauguració també hi ha 
participat l’alcalde de Gual-
ba, Marc Uriach, que ha 
agraït la implicació de les 
dues institucions en un pro-
jecte bàsic “per reactivar el 
turisme i l’activitat econò-
mica i conservar l’edifici, un 
símbol municipal”.

Masia de Can Figueres de Gualba, nou punt d’informació del Parc Natural del Montseny. 
Foto: Xavier Subias / Diputació de Barcelona

Amb el punt de la Masia de 
can Figueres de Gualba, ja són 
22 els centres d’informació 
per a visitants i usuaris al Parc

Natural del Montseny. El re-
cinte també acull el centre 
d’interpretació, l’audiovisual, 
espais per a exposicions pun-

tuals i una mostra permanent 
de mineralogia. A més, s’hi ha 
traslladat el Punt TIC, que abans 
era a l’edifi ci de l’ajuntament.

D’esquerra a dreta: Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona, Meritxell Borràs, 
consellera de Governació i Marc Uriach, alcalde de Gualba. 
Foto: Xavier Subias / Diputació de Barcelona
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SANT CELONI.- L’alcalde 
Francesc Deulofeu i el regidor 
d’Espai Públic, Òscar Molés, 
s’han reunit recentment amb 
Xavier Flores, director general 
d’Infraestructures de la Gene-
ralitat de Catalunya, per tras-
lladar-li la necessitat d’avançar 
en el projecte de pas de via-
nants complementari a la ro-
tonda que s’està construint a 
la porta de Llevant a la C-35, 
davant el Parc de bombers, i 
en el projecte de millora dels 
accessos al Polígon Molí de les 
Planes i al barri de les Illes Be-
lles. 

Durant la trobada, Xavier 
Flores els va informar que 
s’està acabant de redactar 
l’estudi que recull aquestes 
actuacions amb la voluntat 
d’incorporar-lo a un projecte 
més ampli de millora de la se-
guretat a la C-35 que la Gene-

L’Ajuntament de Sant Celoni insisteix en que cal més seguretat a la C-35

L’alcalde Francesc Deulofeu i el regidor d’Espai Públic, Òscar Molés, s’han reunit recentment 
amb Xavier Flores, director general d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya

ralitat preveu licitar aquest any 
2016.

La trobada va tenir lloc al 
Departament de Territori i Sos-

tenibilitat a pe  ció de l’Ajun-
tament de Sant Celoni amb 
l’objec  u de con  nuar avan-
çant en la millora de la segure-

tat i l’accessibilitat a la C-35 que 
farà un pas endavant molt impor-
tant amb la rotonda que s’està 
construint en aquests moments.

Reunió de l’alcalde de Sant Celoni amb el director general d’Infraestructures de la Generalitat, 
Xavier Flores Foto: Aj. Sant Celoni

obres 5
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El diari digital www.laviladigital.com augmenta 
un 30,2% les sessions l’any 2015 

BAIX MONTSENY.- L’any 
2014  es va posar en marxa 
de manera defi ni  va la ver-
sió digital www.laviladigital.
com amb la fi nalitat d’expandir 
l’àrea d’infl uència comunica-
 va a tot el Baix Montseny. 

El primer any d’implantació 
amb l’actualització diària 
d’informacions es va tancar 
amb 39.311 sessions, segons 
el control d’Analy  cs de Goo-
gle. Això representa un total  
de 21.628 usuaris i un total de 
76.231 pàgines vistes.

El projecte digital de La Vila 
s’ha anat consolidant durant 
l’any 2015 ja que el període que 
abarca entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de l’any passat es 
va tancar amb 56.290 sessions, 
el que representa un augment 
del 30,2 per cent en relació 
a l’any 2014 i una mitjana de 
4.690 sessions mensuals.

Pel que fa a pàgines vistes 
88.920, és a dir 12.689 pàgines 
més que no pas un any abans 
i els usuaris durant l’any 2015 
van ser 33.904, xifra també 
considerablement superior que 
no pas l’any 2014, concreta-
ment 12.276 més que repar  ts 
per mesos suposa una mitjana 
de 4.623 usuaris mensuals.

L’objec  u per a l’any 2016, és 
seguir consolidant el produc-
te a tota la comarca del Baix 
Montseny, així com augmentar 
els espais publicitaris.

Compara  va entre els anys 2014 (gràfi ca inferior) i 2015 (gràfi ca superior)
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SANT CELONI.- L’alcalde de 
Sant Celoni, Francesc Deu-
lofeu, ha visitat recentment 
l’empresa Givaudan Ibérica, 
S.A., en el marc de visites ins-
 tucionals que està fent al 

teixit empresarial del municipi 
per tal d’afavorir el diàleg i la 
col·laboració públic-privada.

En aquesta línia, durant la 
visita, l’alcalde va mostrar 
molt interès en conèixer en 
profunditat les principals uni-
tats de negoci i els èxits de la 
companyia a nivell global, així 
com aspectes específi cament 
vinculats a la planta de fabrica-
ció ubicada al municipi.

Amb els responsables de la 
planta, es van tractar qües-
 ons de mobilitat, de promo-

ció econòmica rela  ves a la 
generació d’ocupació i la for-

Visita ins  tucional de l’alcalde de Sant Celoni a Givaudan Ibérica

mació de les persones i a la-
possibilitat d’implantar una 
formació professional en mo-
dalitat dual al territori que 
doni resposta a les necessitats 
de les empreses del sector quí-
mic. També es va parlar del pla 
estratègic de l’empresa dins de

l’entorn de competencia glo-
balitzada en el que opera. 

Givaudan Ibérica, S.A. és 
una empresa especialitzada 
en el desenvolupament de fra-
gàncies, aromes i ingredients, 
essent líder en ciència i tecno-
logia.

Compta amb 34 plantes 
de producció arreu del món 
i amb una quota de mercat 
del 25%. Compta amb més 
9.700 empleats a nivell glo-
bal. 

La seva Escola de Perfume-
ria té un gran prestigi, i mos-
tra de la seva rellevància és 
que d’un terç dels perfums 
que existeixen actualment 
a nivell mundial, han estat 
creats per perfumistes for-
mats a l’escola. 

La planta de Sant Celoni 
compta amb una plantilla 
d’uns 190 treballadors i tre-
balladores, un 80% dels quals 
són de Sant Celoni i rodalies, 
i dóna feina a més d’una tren-
tena de persones a través 
d’empreses externalitzades 
que els presten serveis.

Durant la visita, l’alcalde va mostrar molt interès en conèixer en profunditat les principals unitats de 
negoci i els èxits de la companyia a nivell global

Planta de Givaudan Ibérica, SA  a Sant Celoni. Foto: Arxiu
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BREDA.- Les noves tecno-
logies ja no tenen aturador 
i cada dia evolucionen més, 
amb nous programes, xar-
xes socials i també nous apa-
rells. Per aquest mo  u des de 
l’Ajuntament de Breda es va 
programar dies enrere a la Bi-
blioteca un curset gratuït de 
sis hores, perquè els majors de 
55 anys aprenguin a fer funcio-

nar els telèfons intel·ligents i 
les tauletes. Els par  cipants 
en el curset van aprendre 
que són els disposi  us mò-
bils, com funcionen i com es 
pot confi gurar la connexió a 
internet. També a trucar, en-
viar sms i guardar contactes a 
l’agenda i tot allò que cal per 
iniciar-se en aquest món de 
les noves tecnologies.

A Breda els majors de 55 anys aprenen el 
funcionament de tauletes i smar  ones

rar-se de les ferides causades 
per una bomba el règim talibà 
s’havia instaurat a Afganistan i 
ella va prendre una decisió ra-
dical: es va ves  r de noi i du-
rant onze anys es va fer passar 
per home per poder portar un 
sou a casa, ja que el nou govern 
va prohibir que les dones tre-
ballessin fora de casa. Aquesta 
és la història de la Nàdia, una 
noia que va lluitar per la seva 
llibertat i que va explicar d’una 
manera planera i entenedora. 
El públic assistent, molt par  -
cipa  u, li van fer un munt de 
preguntes i en un moment va 
arribar a dir que “la meva vida 
és un miracle per no haver es-
tat descoberta”.

SANT CELONI.- Nadia Ghu-
lam, autora juntament amb 
Agnès Rotger, del llibre El se-
cret del meu turbant, va ser 
el dijous 21 de gener a la Bi-
blioteca L’Escorxador de Sant 
Celoni per presentar la seva 
obra. L’escriptora és nascuda a 
l’Afganistan, país on va resultar 
greument ferida en un bom-
bardeig quan només tenia vuit 
anys i durant onze anys es va 
fer passar per un noi per tal de 
poder sobreviure. Actualment 
és a Catalunya estudiant i for-
mant-se per ajudar als seus. 
El secret del meu turbant ex-
plica la història real de Nàdia 
Ghulam. Després de passar 
dos anys en un hospital per cu-

Nadia Ghulam presenta a Sant 
Celoni «El secret del meu turbant»

Nadia Ghulam a la Biblioteca L’Escorxador. FOTO: JPP

El silenci sempre és bo, però en aquets moments, tenir criteri 
encara és millor. 
Mentre escric aquestes quatre ralles, el Rei està buscant qui 

és capaç de portar les regnes del carro nacional, i aquí l’alcaldessa 
ac  vista Ada Colau diu que té la intenció de liderar un nou par  t 
polí  c a Catalunya, amb gent nova, neta i sense màcula de corrup-
ció, perquè diu que el moment és crí  c. 

Els ac  vistes estan preparats per fer coses, diuen sense mala in-
tenció, que el més important no és saber, sinó fer. És una opinió, 
però no una veritat. Per fer una cosa bé, cal saber què és el bé. I 
això no és fàcil. 

Realment són temps crí  cs, la frontera entre el bé i el mal s’ha 
esborrat, i la men  da ha enviat la veritat “a dida”. Hi ha molta con-
fusió. Si no aconseguim tenir criteri, aviat direm: “ens l’han Colau”.

D’una manera molt general, l’ac  vitat humana que busca saber 
el perquè de les coses, en el seus aspectes fonamentals i centrals, 
s’anomena fi losofi a. Aquesta paraula vol dir, amor a la saviesa, 
amor a la veritat. Avui tots som una mica fi lòsofs, sempre donem 
alguna resposta a aquestes preguntes fonamentals: Què és el món, 
què és la vida, què és l’home, què és la llibertat, què es la jus  cia... 
Preguntar sempre és bo, però tenir criteri és millor, sinó “Podemos 
equivocar-nos”. 

Són temps en què cal analitzar més els fets que les paraules. Pen-
sar és bo, però observar és millor. Carrel diu: “Poca observación y 
mucho razonamiento llevan al error. Mucha observación i poco ra-
zonamiento llevan a la verdad”. La paraula “razonamiento” podria 
subs  tuir-se amb profi t per l’expressió “dialèc  ca en funció d’una 
ideologia”. La nostra època és una època ideològica. En la que, en 
lloc d’aprendre de la realitat amb totes les seves dades, construint 
sobre ella, s’intenta manipular la realitat ajustant-la a la coherència 
d’un esquema prefabricat per la intel·ligència: i, així, el triomf de les 
ideologies consagra la ruïna de la civilització. 

Andreu
Arenas

“JUNTS PEL SILENCI”  (3)

dana i posar La Batllòria al mapa. 
En aquest sen  t, l’alcalde 

de Sant Celoni encoratja a 
treballar els nous membres 
del Consell de Poble perquè 
sigui “un òrgan dinàmic i par-
 cipa  u que sigui la veu de La 

Batllòria”, i Helena Lagarda, 
presidenta del Consell agraeix 
“la implicació i la bona volun-
tat de totes les persones que 
s’han animat a formar part 
d’aquest nou Consell i que ja 
han començat a treballar per 
La Batllòria”.

LA BATLLÒRIA.- La Batllòria 
ja ha celebrat el plenari de 
cons  tució del nou Consell de 
Poble i que va servir per pre-
sentar les comissions de debat 
que han creat i van exposar 
quins són els objec  us, entre 
els quals hi ha els de poten-
ciar la seguretat ciutadana, 
millorar la neteja del poble i 
de l’entorn, adequar més equi-
paments, promoure l’esport 
entre els més joves, millorar 
els canals de comunicacaió i 
incen  var la par  cipació ciuta-

Nou Consell del Poble de La Batllòria
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SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- El passat mes 
d’octubre el Grup de la Mostra 
de Cuina Casolana de Santa 
Maria de Palautordera  va ser 
premiat amb el XV Guardó Vi-
tamènia. El jurat, entre d’altres 
qualitats, va valorar la tra-
jectòria dels trenta anys que 
aquest grup de cuineres i res-
tauradors del poble portaven 
fent gaudir amb els plats de la 
millor cuina als palauencs per 
la Festa Major de Sant Proget.

El passat 24 de gener, aquest 
grup ha pogut celebrar el 31è 
aniversari amb trenta-quatre 
cuiners, disset plats primers, 
14 segons i 9 postres, a més de 
retre un pe  t homenatge amb 
les persones que van iniciar 
aquest acte que amb el pas 
dels anys s’ha conver  t sens 
dubte en el més important de 

de cuina ho ha aconseguit. 
Amb el pas dels anys hem 

hagut d’anar innovant i reto-
cant però la festa gaudeix de 
molt bona salut”. En qualsevol 
cas per poder-la mantenir en 
el futur per no morir d’èxit cal 
seguir proveint-la d’aires nous 
“tenim el repte que els joves 
es comencin a incorporar a 
la comissió, que por  n noves 
idees per seguir engrescant-
nos a tots perquè és una festa 
perquè  diferents generacions 
juntes comparteixin il·lusions”.

Per la seva banda, l’alcalde de 
Santa Maria de Palautordera, 
Jordi Xena, ha felicitat i agraït 
l’esforç i la qualitat d’un munt de 
persones que any rere any hi de-
diquen perquè la festa sigui un 
èxit, ja que sense la voluntarie-
tat de tothom la Mostra de Cui-
na Casolana no seria possible.

La 31a Mostra de Cuina Casolana de Sant Proget 
homenatja els iniciadors de la festa

la Festa Major de Sant Proget.
En aquest sen  t, Teresa Sabé, 
presidenta del Grup de la Mos-
tra de Cuina Casolana ha expli

cat que trenta-un anys són 
molts i que és di  cil que qual-
sevol ac  vitat  ngui una dura-
da tant llarga “però la mostra

34 cuineres i restauradors, 17 plats primers, 14 segons i 9 postres

Tot el grup de cuineres i restauradors amb l’alcalde Jordi Xena. 
FOTO: JPP
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Vallgorguina estrena el nou camp de futbol de gespa ar  fi cial
VALLGORGUINA.- Tot i que 

no serà encara la inauguració 
ofi cial, EL dissabte 23 de gener 
el par  t de futbol entre entre 
els benjamins del Vallgorguina 
i el Llinars del Vallès a les onze 
del ma   va ser el primer par  t 
de compe  ció ofi cial que es va 
jugar en el nou camp de futbol 
de gespa ar  fi cial que s’ha aca-
bat de construir. El pressupost 
des  nat per l’Ajuntament és 
de 303.000 euros desglossats 
en els 243.000 euros que ha 
costat el camp de futbol més 
els 60.000 euros d’un mur de 
construcció que ha calgut fer 
per evitar esllavissades. En el 
concurs s’hi van presentar  les 
empreses Play Green, Poligras 
Ibérica i Royal Verd, que és qui 
fi nalment va guanyar l’obra.

A més de la gespa ar  fi cial, 

l’Ajuntament de Vallgorguina 
també s’ha aprofi tat l’ocasió 
per endreçar una mica tota 
instal·lació amb el paviment de 
la part fi nal del camp, la cons-

trucció fi nal de dos ves  dors 
de futbol 7, un magatzem, por-
tes noves d’accés al camp, una 
tanca perimetral i xarxes am-
ples i altes per evitar que les

pilotes vagin al carrer.
La idea de disposar d’un 

camp de futbol de gespa ar-
 fi cial a Vallgorguina ja ve 

de lluny, De fet quan l’equip 
de govern actual va arribar 
a l’Ajuntament l’any 2007 ja 
se’n va començar a parlar, 
però des de llavors fi ns ara 
s’han dotat de serveis més ne-
cessaris pel poble, segons que 
ha explicat a BaixMontseny.
info Joan Mora, alcalde de Va-
llgorguina.

El mateix dissabte també es 
va disputar el par  t de catego-
ria aleví entre el Vallgorguina 
i el Sentmenat i les noies de 
futbol set del CE Sant Celoni i 
el Lloret. El diumenge va ser el 
torn del primer equip del Va-
llgorguina contra l’Ametlla del 
Vallès.

Camp de futbol de gespa ar  fi cial de Vallgorguina. FOTO: JM

Sergi Millaruelo 2n en el canicròs
de Port Ainè

BAIX MONTSENY.- Port Ainé 
va acollir el Campionat de Cata-
lunya de Múixing Neu, la terce-
ra prova de la II Copa Gos Àr  c. 
La màniga del dissabte 23 de 
gener va ser nocturna i els par-
 cipants van haver de recórrer 

un dels dos circuits previstos 
segons la categoria. Així, els tri-
neus de més de 6 gossos i els 
esquijòrers van completar un 
traçat de 9,7km, mentre que 
els trineus de 4 gossos o menys 
i els par  cipants de la categoria 
de canicross van fer-ne un de 
poc menys de 4 quilòmetres.

El diumenge 24 de gener, la

cursa es va fer en sessió ma  -
nal, i tots els par  cipants van-
fer el circuit curt, ja que el glaç 
que hi havia en alguns trams va 
desaconsellar fer el traçat llarg 
per seguretat. El traçat alpí de 
la prova, amb una sor  da en 
ascens, i les temperatures, no 
tan baixes com en altres oca-
sions, van posar a prova l’estat 
de forma de corredors i gossos.

El baixmontsenyenc Sergi 
Millaruelo va quedar segon de 
la prova de Canicròs de Port 
Ainé amb un temps de 24:30.6 
a 1:14.2 de Javier Torres, gua-   
nyador de la prova. 

Sergi Millaruelo. FOTO: Gos Àr  c

El karateca palauenc Marc Camacho 
guanya un campionat a Portugal

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- El palauenc Marc 
Camacho del Club espor  u 
Karate No Kachi Les Fran-
queses ha estat representant 
L’Estat espanyol aquest dissa-
bte 16 de gener a Portugal al 
Memorial Joao Salgado a Vila 
Das Aves com a cadet a la ca-
tegoria de Kumite individual i 
equips. Camacho va realitzar 
cinc combats dels quals en va 
sor  r invicte fent uns resultats 
immillorables  (3-0, 7-0, 3-0, 
4-0) i la fi nal (1-1) guanyant-la

per decisió arbitral. 
El karateca de Santa Maria 

de Palautordera és l’actual 
campió d’Espanya i subcampió 
del Món Kumite -70 kg i jun-
tament amb els entrenadors 
Montse Marín i Agus  n Núñez 
i tots els companys de club, 
estan treballant de valent per-
què arribi en les millors condi-
cions al campionat d’Europa 
que es farà a Xipre del 5 al 7 
de febrer d’aquest any amb se-
rioses possibilitat d’aconseguir 
una medalla.






