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pressupost

L’Ajuntament de Sant Celoni preveu pel 2017 inversions de 
gairebé 2,3 milions d’euros
- 165.000 euros per arranjar el Passeig Francesc Fullà (Xumbo) i habilitar el pas soterrat a la C35 pel pont del 
Pertegàs
- 471.000 euros per la nova Escola Soler de Vilardell i l’edifi ci de Formació Professional
- La piscina municipal descoberta amb una consignació de 230.000 euros

SANT CELONI.- L’Ajuntament 
de Sant Celoni ges  onarà 
aquest any 2017 un total de 
20.161.724, 45 euros després 
de l’aprovació inicial portada 
a terme en la sessió plenària 
extraordinària el 8 de març. 
La quan  tat aprovada supo-
sa un augment del 7% en re-
lació al pressupost del 2016. 
La proposta ha estat votada 
favorablement pels grups mu-
nicipals del PdeCAT, ERC i PSC 
i en contra per la CUP. ICV no 
era al ple.

El pressupost d’enguany ha 
estat fruit del treball portat 
a terme durant dos mesos i 
mig i que la proposta inicial 
de l’equip de govern anés va-
riant en funció de les aporta-
cions dels diferents grups de 
l’oposició. El resultat fi nal han 
estat aquests més de 20 mi-
lions d’euros que es ges  onarà 
des del consistori on hi des-
taquen més recursos per ser-
veis socials i ocupació, l’avanç 
en la piscina descober  a i de 
l’adequació del passeig Fran-
cesc Fullà, que compataran 
amb una comissió encapçala-
da pel grup socialista.

En defi ni  va, la despesa co-
rrent s’ha xifrat en 17.887.429 
euros i les inversions que s’han 
previst voregen els 2,3 mi-
lions d’euros, concretament 
2.274.295 euros que, tal com 
es diu des de l’equip de govern 
“referma el compromís del Go-
vern  municipal amb les perso-
nes donant resposta al Pla de 
Mandat 2016-2019”.

PRIORITATS I NOVETATS
L’equip de govern ha dividit 

les principals prioritats i nove-
tats en tres eixos estratègics: 
Un poble bonic i estratègic, un 
poble viu i amb oportunitats 
i un ajuntament de servei, de 
les quals se’n destaquen les 
principals par  des.

UN POBLE BONIC
I AGRADABLE
224.000 euros per la millora 

a la via pública (asfaltatge de 
diferents carrers com  Jaume I, 
Bruc, Verge del Puig... amb re-
cursos propis i provinents de la 
Diputació de Barcelona).   

165.000 euros per arranjar 
el Passeig Francesc Fullà (Xum-
bo) i habilitar el pas soterrat a 
la C35 pel pont del Pertegàs, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.
 

UN POBLE VIU I 
AMB OPORTUNITATS
Ampliació amb 157.000 

euros la dotació a Serveis So-
cials per fer front a ajudes 
d’urgència, bonifi cacions de 
l’IBI per a famílies monopa-
rentals, més beques menjador, 
beques escolars, manteniment 
dels habitatges d’inclusió, rea-
lització d’un estudi de necessi-
tats de la gent gran i un sobre 
la pobresa al municipi.

273.000 euros més per com-
batre l’atur (més d’una vintena 
de places de feina temporala 
l’Ajuntament, recursos per bo-

nifi car la contractació de per-
sones en empreses, reforç 
d’un professional per promou-
re l’ocupació...) provinents de 
recursos propis i de la Diputa-
ció de Barcelona.

471.000 euros per la nova 
Escola Soler de Vilardell i 
l’edifi ci de Formació Profes-
sional (obres d’adequació dels 
accessos, urbanització de la 
plaça, el pa   i suport al bus de 
l’Escola Soler de Vilardell)

230.000 euros per iniciar el 
projecte de construcció de la 
piscina municipal a l’aire lliure.

300.000 euros per la coberta 
de les pistes poliespor  ves de 
la Batllòria

UN AJUNTAMENT
DE SERVEI
328.000 euros per adequar 

l’edifi ci del Puigdollers per aco-
llir l’àrea de Serveis Socials.

217.280 euros per la refor-
ma de la seu de la Policia local.

93.460 euros en inversions 
en salut i prevenció laboral.

L’ACORD AMB EL PSC
Per una banda hi ha un aug-

ment de 355.000 euros en in-
versions i bàsicament en dues 
par  des: La piscina municipal 
descoberta i el passeig Fran-
cesc Fullà “Xumbo”.

Per altra banda una modifi -
cació a l’alça de 109.700 euros 
en despeses corrents. Ajuts 
d’urgència social 41.200 euros 
repar  ts en 20.000 euros en 
beques menjador, 20.000 eu-
ros en ajuts d’urgència social i 
1.200 euros en ajuts de teleas-
sistència; També 18.500 euros 
en servei d’assistència domici-
liària; i fi nalment una par  da 
des  nada a la promoció de 
l’ocupació de 50.000 euros.

EL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE 
SANT CELONI APROVAT PER AQUEST 

ANY 2017 ÉS DE 20.161.724,45

217.280 euros del pressupost són per la reforma de la seu de la Policia Local
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Es presentaran mocions a les Diputacions de Barcelona i Girona i al Parlament de Catalunya sol·licitant la 
suspensió cautelar de llicències d’obres

Duran, de la CUP Poble Ac  u a 
la Diputació de Barcelona, ha 
posat l’accent en els terminis 
d’aprovació tant del Decret 
com del Pla Especial. Lluc Sa-
lellas, de la CUP Diputació de 
Girona, ha insis  t en el des-
envolupament de l’Ordenança 
d’Usos del Parc. Per acabar, 
Montserrat Vinyets, jurista de 
la CUP, ha esmentat la inse-
guretat jurídica que pot com-
portar la sentència pels ajun-
taments del Montseny si no 
s’actua amb claredat i fermesa 
per lluitar contra l’especulació 
urbanís  ca i en defensa dels 
valors naturals del Parc.

A la convocatoria hi havia 
representants locals de la CUP 
de Sant Celoni, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Esteve, Lli-
nars del Valles. Cardedeu i La 
Garriga.

MONTSENY.- Més de 1.700 
hectàrees del massís del 
Montseny deixen d’estar pro-
tegides a causa d’una sentèn-
cia del Tribunal Suprem que 
declara nul de ple dret el Pla 
Especial del Parc del Montseny 
de 2008. Arran d’aixo, la nor-
ma vigent de protecció retro-
trau a 1977.

La CUP considera que el Pla 
del 1977 és un instrument ob-
solet i que cal màxima urgèn-
cia per elaborar i aprovar el 
nou decret de Declaració del 
Parc Natural del Montseny. 
Així com l’estudi d’impacte 
ambiental estrategic, que atri-
bueixi la ges  ó del Parc Natu-
ral del Montseny a les Diputa-
cions de Barcelona i Girona.

La CUP ha demanat avui en 
roda de premsa celebrada a 
Sant Celoni la màxima coordi-
nació ins  tucional (Generali-
tat, diputacions i ajuntaments) 
per abordar els treballs per a 
l’aprovació del nou pla junta-
ment amb propietaris forestals 
i organitzacions en defensa i 
protecció de l’espai natural per 
assolir el màxim consens possi-
ble. El nou Pla de protecció ha 
d’incloure l’Ordenanca d’Usos 
del Parc que mai fi ns ara s’ha 
desenvolupat.

A fi  de garan  r la protecció 
efec  va del Parc, mentre no 
s’aprovi el nou Pla Especial de 
Protecció, la CUP ha explicat 
que demanarà a les diputa-

cions de Barcelona i Girona 
i al Parlament de Catalunya 
la suspensió cautelar i provi-
sional de l’atorgament de lli-
cències -exceptuant obres de 
manteniment o rehabilitació 
de construccions ja existents 
des  nades a habitatge o a de-
pendències pròpies d’ac  vitats 
agrícoles o ramaderes- així 
com de la instal·lació o amplia-
ció d’ac  vitats o usos concrets 
de !licencies dins l’àmbit de 
tota la Reserva de la Biosfera 
del Montseny fi ns l’aprovació 
del nou Pla Especial de Protec-
ció del Montseny.

Mireia Boya, presidenta de

La CUP vol màxima urgència per aprovar el nou Pla Especial 
de Protecció del Montseny

la CUP al Parlament ha afi rmat 
que “cal valen  a per part del 
govern de Junts pel Sí en la 
defensa del Territori” i que al 
seu entendre la suspensió cau-
telar de llicències d’ac  vitats 
és imprescindible mentre no 
s’aprovi el nou Pla Especial de 
Protecció del Montseny. “Fa 
molt temps que s’actua amb 
passivitat per defensar el Te-
rritori. La carretera Illes - sant 
Marçal o el paper de la Gene-
ralitat respecte l’observatori 
meteorològic a dalt del Turó 
de l’Home així ho demostren”, 
ha concretat la diputada Boya.

A la roda de premsa, Quim

Un moment de la roda de premsa de la CUP a Sant Celoni amb 
Mireia Boia, Quim Duran, Lluc Salellas, Montserrat Vinyets i di-
versos representants de les CUP de Sant Celoni, Santa Maria de 
Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Llinars del Vallès i 
La Garriga

MIREIA BOYA: 
“Fa molt temps que 
s’actua amb passivi-
tat per defensar el 

Territori. La carrete-
ra Illes - Sant Mar-
çal o el paper de la 

Generalitat respecte 
l’observatori me-

teorològic a dalt del 
Turó de l’Home així 

ho demostren”



entrevista 6
www.laviladigital.com

minueix.
Generalment els indicadors 

d’aquestes patologies són  do-
lor, rigidesa o falta de mobilitat
a les ar  culacions. És ú  l en 
casos de lesions, artri  s, ten-
dini  s, disfuncions ar  culars 
com l’artrosi, osteoartri  s poc 
avançades, lesions espor  ves 
agudes, sobrecàrrega ar  cular, 
etc. 

És una tècnica prou conegu-
da?

L’àcid hialurònic per injec-
ció intra-ar  cular es porta 
u  litzant en el tractament del 
dolor en artrosi del genoll des 
de fa més de dues dècades. 
L’experiència ens diu que aju-
da a minimitzar o evitar molts 
dels problemes associats a la 
pèrdua de propietats del líquid 
sinovial, amb la conseqüent 
millora de la qualitat de vida 
dels pacients.

En què consisteix el tracta-
ment?
L’àcid hialurònic ha estat for-
mulat per ser administrat en 
sessions d’una injecció. Aquest 
suplement proporciona alleu-
geriment del dolor de forma 
segura per al pacient i actua 
localment en l’ar  culació, sen-
se efectes secundaris.

L’àcid hialurònic: el millor aliat de les ar  culacions
Des del Baix Montseny Sa-

lut (àrea privada de l’Hospital 
de Sant Celoni) parlem amb el 
Dr. Antoni Salvador sobre els 
factors de creixement i la im-
portància d’aquest àcid i com 
solucionar els seu dèfi cit.

Les ar  culacions com els 
genolls o els malucs estan sot-
meses a un moviment con  nu 
que en alguns casos pot ge-
nerar problemes ar  culars o 
als teixits. L’àcid hialurònic o 
els factors de creixement po-
den ajudar a solucionar molts 
d’aquests problemes.

Les ar  culacions estan pro-
tegides pel líquid sinovial, que 
actua com a lubricant i amor-
 dor als extrems dels ossos. 

Aquest líquid està format per 
l’àcid hialurònic. Les diferents 
preparacions de hialuronat 
sòdic estan indicades com a 
suplement viscoelàs  c o subs-
 tu  u del líquid sinovial en les 

ar  culacions del cos humà.
Què és l’àcid hialurònic 
És el component principal del 

líquid sinovial. És una substàn-
cia viscosa que genera el cos al 
voltant de les ar  culacions Les 
accions de l’àcid hialurònic. 
dins l’ar  culació són de lubri-

cació i de suport mecànic, aju- 
dant a protegir-les. A més, és 
l’única forma que té el cos de 
portar els nutrients als car  -
lags de les ar  culacions. Tam-
bé s’ha comprovat la seva efi -
càcia en tractaments estè  cs 
o de pell ja que és un potent 
an  oxidant que neutralitza els 
radicals lliures. 

Quins efectes té a les ar  cu-
lacions?

Se sap que l’àcid hialurònic 
produeix els efectes següents: 

millora les propietats vis-
coelàs  ques del líquid sino-
vial, protegeix la super  cie 
del car  lag ar  cular, inhibeix 
la infl amació, indueix la seva 
pròpia biosíntesi endògena, 
redueix la percepció del dolor 
i pot alen  r la degeneració del 
car  lag. 

En quins casos està indicat?
A mida que el cos envelleix 

poden aparèixer problemes a 
les ar  culacions ja que la vis-
cositat del líquid sinovial dis

Antoni Salvador 

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, convidat d’honor 
del Ball de Gitanes de Sant Celoni

SANT CELONI.- Més de mil cinc-centes persones han omplert 
un any més la plaça de la Vila de Sant Celoni pel Ball de Gitanes 
que enguany ha celebrat els 250 anys des de que se’n té constàn-
cia documental. Per aquest mo  u, el president de la Generalitat, 
Carles Puigdemont, ha acceptat ser el convidat d’honor “La cul-
tura tradicional i popular és nacional, pel seu compromís i per 
l’ac  tud de recuperació. No podríem parlar d’un país si no fos 
per aquest valor simbòlic que tenen aquestes tradicions”, ha dit 
moments abans de començar la ballada.
Entre la balla d’avui i la Filferrada d’ahir gairebé tres-cents balla-

dors han saltat a la plaça a més dels personatges del Vell i la Vella, 
el capità de cavalls, la trentena de músics i una altra trentena de 
diablots. I com sempre les músiques originals del Ball de Gitanes 
de Sant Celoni, la majoria peces del compositot Josep Ferrer i To-
rres: el Galop, l’Entrada de Ball, la Jota, la Contradansa, la Polca, 
la Polca Nova, el vals i la Filferrada.
I en l’inici d’un any de celebració d’aquests 250 anys de Ball de 
Gitanes s’ha fet saber que aviat es començaran els tràmits per-
què aquesta tradició cultura sigui declarada Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat.
Com és tradició el ball ha acabat amb el convidat d’honor ballant 
a la plaça i que quan s’ha anunciat per la megafonia d’una manera 
espontània bona part de la plaça ha cridat independència.

Redacció: 93 867 41 36 
Publicitat: 653 55 59 72

 info@laviladigital.com -  www.laviladigital.com
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La convocatòria de la Plataforma Som del Sí apleha més de tres-centes persones a 
Sant Celoni per repe  r simbòlicament la votació del 9-N

pressar el rebuig a la condem-
na de la jus  cia espanyolacon-
tra la democràcia i que ha con-
demnat Mas, Ortega i Rigau a 
anys d’inhabilitació, a pagar la 
meitat del 9N i a multes diàries 
durant tot un any. Consideren 
que aquesta és una sentència

SANT CELONI / VALLGOR-
GUINA.- Un total de 337 per-
sones de diversos pobles del 
Baix Montseny es van aplegar 
el 13 de març a la plaça de la 
Vila de Sant Celoni per repe  r 
de manera simbòlica la votació 
del 9-N del 2014 sota el lema

“Vine a fer cua davant l’urna 
que han condemnat”. La con-
vocatòria la va fer la Platafor-
ma Som del Sí formada per les 
en  tats i par  ts sobiranistes 
com ANC, Òmnium, PDECat, 
ERC, CUP, JNC i Súmate. 

La mobilització va ser per ex

contra tots els demòcrates i 
que “Votar no és delicte, votar 
és la solució #9nsomtots”.

Poc més d’una desena de 
persones també es van con-
centrar a Vallgorguina amb el 
lema  que “Cap sentència atu-
rarà la democràcia”.

337 persones van concentrar-se per tornar a votar el 9-N A Vallgorguina “cap sentència aturarà la democràcia”

- El Baix Montseny rebutja la condemna de la jus  cia espanyola a la democràcia tornant a votar
- Mas, Ortega i Rigau han estat condemnats a anys d’inhabilitació, a pagar la meitat del 9N i a multes
  diàries durant tot un any



esports 8
www.laviladigital.com

SANT CELONI.- Meritòria vic-
tòria el 13 de març de l’equip 
veterà del Club Pa   Sant Ce-
loni al Palau Blaugrana con-
tra el FC Barcelona per 4 a 5 i 
remuntant en el darrer minut 
del par  t de l’Old League. Ós-
car Sáez, porter del club celoní 
ha manifestat que guanyar a la 
pista dels líders i a un equip ple 
de dels millors jugadors de la 
seva generació “és un fet his-
tòric per l’hoquei de sant Celo-

Campanada dels veterans del 
CP Sant Celoni al Palau Blaugrana

ni. Un somni fet realitat”.
El Club Pa   Sant Celoni des-

prés d’aquesta victòrias ocupa 
la cinquena posició de la clas-
sifi cació amb 22 punts després 
de jugades tretze jornades, 
amb set par  ts guanyats, un 
d’empatat i cinc de perduts. 
Els jugadors que han aconse-
guit las gesta són Óscar Sáez, 
Esteve Costa, Jordi Sáez, David 
Fitó, Roger Borrull, Eudald Mo-
les i Raimon Pousa.

Donen la sorpresa al Palau Blaugrana

La «Volta» a concedeix la Medalla d’Honor al celoní Joan Josep Artero
SANT CELONI.- El ciclista celoní Joan Josep Artero ha rebut la 

Medalla d’Honor de la “Volta” en reconeixement a la seva tasca 
envers el ciclisme. L’acte, presidit per la consellera de la Presidèn-
cia i portaveu del Govern, Neus Munté, va tenir lloc al Palau de 
Pedralbes en la presentació de la 97a edició de la Volta Ciclista a 
Catalunya.

Joan Josep Artero, és exbomber de 63 anys i té una discapacitat 
visual des de fa quinze anys a conseqüència de la malal  a de Star-
gard. L’any passat amb Xavi Manso va cobrir en tàndem el trajecte 
Barcelona – Sarajevo en el primer projecte Superant Foscors.

màxim golejador del grup amb 
45 gols i el que més gols ha 
fet en un sol par  t, en total 7. 
Fonts del club han assenyalat 
que el Futbol Sala Palauenc ca-
det A és l’equip de totes les ca-
tegories i grups de cadets més 
golejador amb 127 gols. La di-
ferència entre els gols marcats 
i els rebut és abismal ja que les 
davanteres contràries només 
han estat capaces de marcar 
29 gols.

L’entrenador de l’equip és 
Xavi Blas i el planter està for-
mat per Andrea Nocera, Carles 
Deumal, Guillem Pareja, Jordi 
Casado, Gerard Blanquer, Pau 
Blas, Mar   Vila, Aleix Trenco, 
Arnau Pujol i David Amella.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Ja és en marxa la 
segona volta del campionat de 
lliga de futbol sala cadet del 
grup segon de la tercera divisió 
catalana en el quan hi juga el 
Futbol Sala Palauenc, de Santa 
Maria de Palautordera. 

Després de disputats els set-
ze par  ts és líder destacat del 
seu grup ja que ho ha guanyat 
tot fi ns aquest moment i ha su-
mat els 48 punts possibles.

Aquest no és l’únic regis-
tre en el qual el cadet A del 
FS Palauenc domina ja que és 
l’equip que més punts ha fet 
en el primer i segon períodes. 
A més, un jugador del planter 
palauenc, Arnau Pujol, és el

Cadet A del FS Palauenc una 
temporada per emmarcar
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Els atletes de Sant Celoni Louise Brown i Xavi Manso recorren el perímetre de
la Franja de Gaza per la pau entre Israel i Pales  na

s’acaba mai i que sempre ha 
estat allà. Volem posar un 
gra de sorra per la pau amb 
l’única arma que tenim que és 
l’esport. És l’única manera que 
tenim de protestar”, diu Man-
so ar  fex de la inicia  va.

Tots dos acostumen a entre-
nar cada dia i per això Manso 
li va proposar el projecte a 
Brown. “Va ser una sorpresa. 
Em vaig sen  r privilegiada de 
col·laborar en un projecte així, 
per una causa que em crida 
molt l’atenció i que em frustra 
que els governs dels països 

SANT CELONI.- L’atleta bri-
tànica establerta a Catalunya, 
Louise Brown, i el també atleta 
i mosso d’esquadra, Xavi Man-
so, van recórrer corrent el pas-
sat 17 de març el perímetre de 
la Franja de Gaza, a Israel, en el 
segon projecte de la inicia  va 
solidària Superant Foscors. 

Una marxa, d’uns 60 qui-
lòmetres, amb l’objec  u de 
donar visibilitat i recordar la 
Marxa de l’Esperança (March 
of Hope), que el passat mes 
d’octubre va unir unes 3.000 
dones jueves i musulmanes, 
en un moviment per la pau en-
tre Israel i Pales  na anomenat 
Women Wage Peace (WWP).
“Quan vam veure la marxa de 
les dones vam quedar enamo-
rats i admirats per la inicia  va i 
per això els hi volem fer un ho-
menatge”, apunta Manso. En 
aquest sen  t, els dos atletes 
de Sant Celoni volen fer ser-
vir l’esport com una eina per 
reivindicar la pau i per donar

visibilitat al confl icte i el movi-
ment WWP al nostre país.

L’objec  u fi nal de l’aventura 
és fer un reportatge de la ini-
cia  va i mostrar el que va ser 
la Marxa de l’Esperança. Tot 
plegat a través d’entrevistes 
per conèixer les dones que van 
iniciar la marxa. Manso i Brown 
han viatjat a Israel una setma-
na amb el càmera i realitzador 
audiovisual Dando Valle. “Els 
projectes que hem fet fi ns ara 
han estat per donar a conèixer 
barbàries i aquí volem fer visi-
ble un confl icte latent, que no 

desenvolupats no en pren-
guin responsabilitats”, explica 
l’atleta britànica qui ha estat 
internacional amb el seu país.

Es tracta d’una inicia  va to-
talment solidària, desinteres-
sada i sense afany de lucre. El 
viatge i totes les despeses són 
assumides pels dos atletes. 
“Ho fem com un homenatge 
a aquelles persones que tre-
ballen per buscar una solució 
pacífi ca a aquest confl icte que 
fa tants anys que dura i que 
tantes vides ha deixat”, reco-
neixen.

La presentació del projecte 
es va fer el dia 10 de març a 
l’Ateneu de Sant Celoni amb 
la par  cipació de l’escriptora 
Montserrat Arbòs, autora del 
llibre una amistat prohibida i 
explicà el confl icte entre Israel 
i Pales  na des de la seva expe-
riència personal. També hi va 
par  cipar Sílvia Tomàs que va 
interpretar alguns temes del 
seu úl  m disc Següent Pas.
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SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- L'ar  sta de Sant Esteve de 
Palautordera, Núria Rossell, par  cipa en una nova edició del Lli-
bre en femení inaugurada el 9 de març al Centre Pere Pruna de 
Barcelona. Es tracta de llibres d'ar  sta i obra gràfi ca que també 
compta amb la par  cipació de Danielle Creenaune, Sílvia Japkin, 
Francesca Poza i Maria Pujol. 

Núria Rossell par  cipa en una nova edició del «Llibre en femení»
Els anomenats llibres d’ar  sta han experimentat una gran popu-

laritat en els úl  ms anys, conver  nt-se en una forma d’expressió 
ar  s  ca u  litzada per una quan  tat, cada vegada major, de crea-
dors amb un desig clar de posar de manifest allò que volen comu-
nicar en les societats desenvolupades. 

Lluny de ser productes eli  stes, creats per ar  stes més des-
tacats, els llibres d’ar  sta admeten una fl exibilitat formal, concep-
tual i permeten l’ús d’una diversitat de tècniques casi il·limitada, 
per aquest mo  u, brinden possibilitats de desenvolupament 
d’obres ar  s  ques amb un caràcter molt personal. és un format 
de creació en alça i en una constant evolució.

L’exposició del Lllibre en femení 3.0 es podrà visitar fi ns el dia 
30 de març d’aquest any

BARCELONA.- Per tercer any consecu  u el Col·legi Cor de Maria 
de Sant Celoni ha par  cipat en la caminada solidària Magic Line 
Barcelona de Sant Joan de Déu. Enguany, en la celebració del 75è 
aniversari de l'escola, ho ha fet amb tres equips "La Tona del Cor 
de Maria”, en total una seixantena de persones que van aconse-
guir recaptar 340 euros.

A la Magic Line d'aquest any si van inscriure 886 equips amb 
12.565 par  cipants i superant el repte inicial de 248.163 euros ja 
que en el global de tots els dona  us s'han assolit 286.922 euros.

La Magic Line és la mobilització solidària en favor de les per-
sones que es troben en situació vulnerable que organitza Sant 
Joan de Déu. L’esdeveniment central és la caminada solidària, per 
equips i no compe   va, que promou la implicació a través d’un 
repte econòmic a assolir abans de la caminada.

El Cor de Maria de Sant Celoni torna a ser solidari amb la Magic Line Barcelona

El Cor de Maria al Magic Line 2017






