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pressupost

El projecte social «Babypack» del Cor de Maria el més
puntuat en el Ple Jove de Sant Celoni
Els quatre projectes presentats en el Ple Jove  ndran fi nançament per desenvolupar-los

Finalment, el projecte “Sans-
Cleta”, presentat pels alumnes 
David Amella, David Camps, 
Albert Hincu, Andi Hincu, Pau 
Ibáñez, Dani Lama, Àlex Obaya
Tutora: Lupe Gonzálvez de La 
Salle va ser el quart més valorat 
amb 182 punts i 1.343,17 eu-
ros. Proposen la construcció de 
carrils bici i camins escolars per 
no haver d’u  litzar tant el cotxe 
i d’aquesta manera tenir cura 
del medi ambient i els valors.

El Ple Jove d’enguany ha 
presentat novetats en relació 
a les altres cinc edicions ja 
que no hi ha només un guan-
yador sino que tots els pro-
jectes proposats tenen una 
quan  tat per poder desenvo-
lupar-los, en funció dels punts 
ob  nguts.

Els portaveus dels diferents 
grups polí  cs han felicitat tots 
els alumnes que han exposat 
els seus projectes i com a de-
nominador comú han destacat 
la clara voluntat social, educa-
dora i defensa del planeta per 
poder tenir una vida millor.

SANT CELONI.- El projecte 
comunitari “Babypack” presen-
tat pels alumnes de 4t d’ESO de 
l’escola Cor de Maria ha estat el 
més valorat pels regidors i regi-
dores de l’Ajuntament de Sant 
Celoni en el decurs de la cele-
bració del Ple Jove. La proposta 
ha ob  ngut 229 punts i li co-
rresponen 1.690,04 euros que 
es des  naran a preparar lots 
que contenen tots els produc-
tes que calen disposar després 
d’anar de part.

Les alumnes Anna Marsal, 
Ana Membrives i Ib  ssam Ou-
jar  , amb Florenci Llavina i Ro-
ser Mesa de tutors, expliquen 
que els lots es des  naran a les 
persones més necessitades 
i van defensar que es tracta 
d’un projecte de consciencia-
ció, sensibilitat i responsabi-
litat. També diuen que es tre-
ballarà amb voluntariat i en 
xarxa.

El segon projecte més valo-
rat ha estat el “Fomentem la 
ciència i la química, elaborat 
per Víctor Coris, Loan Panare-
da i San  ago Pujol de l’Ins  tut 
Baix Montseny, amb Maria 
Gelpí de tutora. Ha  ngut 208 
punts i una par  da econòmica 
de 1.535,05 euros. Es tracta de 
fomentar i divulgar la química 
en els centres escolars d’un 
municipi on la indústria quími-
ca és un dels principals motors 
econòmics. Els propis impul-
sors del projecte s’ofereixen 
d’ensenyar experiments als 
més pe  ts.

Oriol, Pol, Ar  om, Adrián 
i Andreu són els alumnes de 
l’Avet Roig, amb Àngel Oliva 
de tutor, que han defensat el 
projecte “SenySport”. Es pro-
posa rutes pel Montseny amb 
la fi nalitat de fer esport, salut i 
defensa del Medi Ambient. Els 
diners que es puguin ingressar 
es des  naran íntegrament a 
Greenpeace. Ha ob  ngut 194 
punts i 1.431,73 euros per po-
der-lo desenvolupar.

Un moment del Ple Jove 2017
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fet divers

BAIX MONTYSENY.- Un terratrèmol de 3,8 graus de magnitud 
a l’escala de Richter es va deixar sen  t el dissabte de Setmana 
Santa al migdia a bona part del Baix Montseny, entre d’altres 
comarques catalanes. Segons l‘Ins  tut Cartogràfi c i Geològic de 
Catalunya (ICGC), el terratrèmol es va produir a les 13.04 hores 
i l’epicentre es va detectar a uns 5 quilòmetres de profunditat 
al sud de Santa Coloma de Farners i dins el terme municipal de 
Riudarenes (la Selva).

Protecció Civil va informar que el telèfon d’emergències 112 va 
atendre unes 30 trucades de veïns i no hi va haver danys perso-
nals ni materials. El pe  t terratrèmol va ser àmpliament percebut 
al centre de la comarca de la Selva però la tremolor també es 
va notar parcialment a comarques veïnes del Baix Montseny, Va-
llès Oriental, Maresme, Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa, Osona, 
Moianès, Baix Empordà i sud de l’Alt Empordà.

L’úl  m sisme a la zona es va produir durant la ma  nada del pas-
sat 30 de març, amb un registre de 3 graus a l’escala de Richter.

Un terratrèmol de magnitud 3,8 graus sacseja el Baix Montseny

L’epicentre del terratrèmol va ser a Sils

Comissades 76 plantes de marihuana en una actuació de la Policia Local 
de Santa Maria de Palautordera

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- La Policia Local de Santa 
Maria de Palautordera ha de  ngut aquesta nit passada un home 
de 44 anys , veí del municipi, al qual se li imputa un suposat de-
licte contra la salut pública i tràfi c de drogues. L’actuació policial 
va ser cap a tres quarts d’onze de la nit quan aquesta persona es 
disposava a traslladar setanta-sis plantes de marihuana que han 
estat comissades pels agents de la policia local.

D’acord amb les informacions policials juntament amb el de-
 ngut almenys hi havia una segona persona que ha aconseguit 

fer-se escàpol. El de  ngut ha estat lliurat als mossos d’esquadra 
de Granollers. A l’actuació d’aquesta nit en el nucli urbà de Santa 
Maria de Palautordera també hi han donat suport una patrulla de 
la Policia Local de Llinars del Vallès, una patrulla de la Policia Lo-
cal de Sant Celoni i una patrulla dels Mossos d’Esquadra de Sant 
Celoni.

VALLGORGUINA.- Ma   del diumenge 10 d’abril complicat a la 
carretera C-61 a l’alçada de Vallgorguina amb tres accidents on s’hi 
van veure implicades tres motos i un cotxe. El primer accident va 
passar cap a dos quarts de deu del ma   en el Qm 17 on un moto-
rista que s’havia avançat al grup va frenar esperant l’arribada dels 
seus companys i va xocar contra una tanca a la recta del Tastavins.

I quan encara no s’havien acabat les tasques de neteja de la via i 
re  rada de la moto d’aquest accident, vint minuts més tard mentre 
el vigilant de Vallgorguina demanava reduir la velocitat als vehicles 
que circulaven per la C-61, dues altres motos van xocar entre elles. 
Aquest accident pràc  cament va coincidir en el mateix punt qui-
lomètric on hi va haver el primer. Una ambulància del SEM va eva-
cuar els ferits amb fractura d’ossos.

El tercer accident va ser cap a dos quarts d’una del migdia, un 
cotxe sol es va es  mbar davant del pont del restaurant el Xeremell, 
situat en el Qm 12 de la C-61 que uneix Sant Celoni amb Arenys 
de Mar. Al lloc dels accidents també s’hi van desplaçar els mossos 
d’esquadra.

Tres accidents en un ma   a la C-61 a Vallgorguina 
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Factors de Creixement: una tècnica senzilla i a l’abast de tothom per 
tractar lesions amb resultats espectaculars

Antoni Salvador 

A través d’una extracció de 
10 ml de sang del pacient, que 
es centrifuga per separar les 
plaquetes de la resta de les 
cèl·lules. Amb aquesta quan-
 tat s’obtenen aproximada 

ment uns 3 o 4 ml de plasma 
ric en Factors de Creixement.
La mostra resultant es torna a 
injectar al pacient amb anestè-
sia local. 

Quantes infi ltracions es 
fan?

El tractament consta de tres 
infi ltracions, una cada setma-
na.

Quin és el temps de recu-
peració després de cada infi l-
tració?

No n’hi ha. En ser una tèc-
nica no invasiva el pacient pot 
con  nuar amb la seva vida 
diària normal des del primer 
moment. Només en casos 
d’espor  stes és recomanable 
un repòs de 24 hores.

Quines són les possibles 
complicacions?

No s’han descrit reaccions 
adverses ni al·lèrgies, ja que 
s’està fent servir components 
del mateix pacient i per tant el 
risc de rebuig per part del cos 
és nul. L’única complicació que 
pot exis  r és la infecció  en el 
lloc de la infi ltració, com en 
qualsevol altra injecció.

Els Factors de Creixement o 
PRP (plasma ric en plaquetes) 
és una tècnica innovadora per 
tractar diferents lesions mus-
culars. Fins al punt de conver-
 r-se en alguns casos en un 

bon complement de certes in-
tervencions quirúrgiques.

Amb un tractament amb 
Factors de Creixement 
s’aconsegueixen millores no-
tables en mals com artrosi, 
esquinços. També ajuden a re-
baixar el dolor de genoll, ma-
luc, colze o turmell.

Únicament la pot realitzar i 
prescriure un especialista i per 
tant forma part del catàleg 
de serveis que us ofereix Baix 
Montseny Salut. Per saber-ne 
més, parlem amb el doctor An-
toni Salvador, cap de trauma-
tologia.

Què són els factors de crei-
xement?

La sang té tres components 
bàsics: les cèl·lules blanques i 
vermelles i el plasma. Aquest 
úl  m és el que conté les pla-
quetes, d’on s’extreuen aques-
tes proteïnes que anomenem 
Factors de Creixement o PRP.

És sabut que les plaquetes 
són les encarregades de tancar 
una ferida i per tant és fàcil fer-
se una idea de la importància 
que el PRP té en la reparació 
de lesions. Al col·locar-los di-
rectament a la zona afectada, 
s’accelera i millora el procés de 
regeneració cel·lular fent així

més curt el temps de recupe-
ració.

En quins casos s’u  litza els 
Factors de Creixement?

S’u  litzen amb qualsevol 
teixit lesionat, en casos de 
tendini  s, lesions musculars, 
artrosis, fractures i en lesions 
de car  lag. Són ú  ls en casos 
de fractures o cicatrització de 
ferides. També redueixen el 
dolor de genoll, malucs, colze 
o turmell, per exemple.

Són una alterna  va a les in-
tervencions quirúrgiques?

S’ha de valorar cada cas. A 
vegades cons  tueixen un com-
plement a les intervencions. 
Però un tractament preven  u 

pot retardar el moment de 
col·locació d’una pròtesi, per 
exemple. Qualsevol profes-
sional sap que la intervenció 
quirúrgica ha de ser l´úl  ma 
opció. 

Quins avantatges tenen els 
Factors de Creixement davant 
d’un tractament més conven-
cional?

Són múl  ples, però en des-
tacaria les següents: afavorei-
xen la cicatrització de ferides, 
regeneren de forma natural 
teixits, ossos i car  lags. Tenen 
propietats an  infl amatòries i 
no requereixen hospitalització.

Com s’obtenen els Factors 
de Creixement?

L’Hospital de Sant Celoni ja 
gaudeix de connexió Wi-Fi gratuïta 
a tots els seus espais

SANT CELONI.- L’Hospital de Sant Celoni (HSC) ha fi nalitzat 
el procés per dotar de connexió a Internet a tots els seus es-
pais a través d’una xarxa Wi-Fi, amb la fi nalitat que les perso-
nes usuàries del centre es puguin connectar de manera total-
ment gratuïta a la xarxa.

L’HSC ha impulsat aquest nou servei amb la voluntat de mi-
llorar la confortabilitat de pacients i acompanyants durant la 
seva estada al centre hospitalari.
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SANT CELONI / SANTA MA-
RIA DE PALAUTORDERA.- El 
karateca de Sant Celoni Joan 
Juist Clopés ha aconseguit la 
medalla de plata aquest cap de 
setmana a Bilbao on ha dispu-
tat la Lliga Nacional de Karate 
de les categories Cadet, Júnior 
i Sub 21. El karateca, defensant 
al Karate Club Just de Sant Ce-
loni, ha ob  ngut l’èxit espor  u 
disputant la compe  ció en una 
categoria superior a la seva ja 
que per edat encara és cadet, 

de bronze en la categoria de
kumite Junior –76 kg. 

Per altra banda, la seva ger-
mana Judit ha arribat fi ns a 
quarts de fi nal en la categoria 
kumite cadet -54 kg. 

Aquesta va ser la primera 
trobada i a l’octubre es farà la 
segona a Jaén i el mes de des-
embre  ndrà lloc la gran fi nal 
a Madrid. 

Els karateques del Baix 
Montseny con  nuen entrenant 
preparant la segona edició.

però degut a la norma  va es 
pecífi ca d’aquest campionat 
ha realitzat les eliminatòries 
amb un nivell tàc  c i tècnic 
excel·lent amb els millors com-
pe  dors d’aquestes categories 
de l’Estat.

I en aquesta mateixa compe-
 ció també hi van par  cipar els 

germans Marc i Judit Camacho 
Torres, compe  dors del C.E.M. 
i entrenats per Josep Puertas, 
amb el resultat que Marc Ca-
macho ha ob  ngut la medalla 

Fotos: A l’esquerra el cadet 
celoní Joan Just Clopés, 
medalla de plata. I a la dreta 
el palauenc Marc Camacho 
Torres, medalla de bronze en 
la modalitat de kumite.

Dos karateques del Baix Montseny aconsegueixen pujar al podi en una 
compe  ció celebrada a Bilbao
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L’actualitat del Baix Montseny cada dia a
www.laviladigital.com

LA BATLLÒRIA.- Fita històrica del Club Espor  u La Batllòria. 
Per primera vegada en vuitanta-quatre anys l’equip blanc i verd 
s’ha proclamat campió de lliga. Aquesta temporada ha jugat em 
el grup 28 de la quarta catalana. Fins aquest moment sumen 53 
punts en vint-i-dos par  ts jugats, dels quals n’han guanyat disset, 
n’han empatat dos i tres de perduts. 68 gols a favor i 29 en contra.

El CE La Batllòria ha guanyat la seva
primera lliga en 84 anys

Els jugadors del CE La Batllòria celebren el campionat

SANT CELONI.- El celoní Rafa Coto, propietari de la societat 
RCoto, SL està negociant ofertes “marejants” que el club de fut-
bol de la superlliga xinesa i principal equip de Shangai ha fet a 
jugadors com Cavani, davanter del Paris Saint Germain i Nolito, 
del Manchester City. 

Xifres astronòmiques de 25 milions nets per temporada i un 
contracte de tres anys per al jugador uruguaià i  i un traspàs de 40 
milions per al club francès que, de moment el xeic propietai de 
l’equip francès no accepta. 

L’oferta per Nolito, del qual Coto és el seu advocat, era de 21 
milions nets per temporada i un contracte de tres anys, però que 
l’ex del Barça no en vol sen  r a parlar fi ns després del mundial, 
tot i que ara juga poc amb Josep Guardiola. Ofertes que el propi 
Rafa Coto ha confi rmat i que ha signat un acord amb els tres clubs 
més importants de la lliga xinesa.

El celoní Rafa Coto s’introdueix 
a la superlliga xinesa



col·laboració 9
www.laviladigital.com

plar el respecte de les parts. 
La cultura ha de fornir dels 
elements perquè tot això sigui 
possible, deixant pas a la soste-
nibilitat ambiental, l’efi ciència 
funcional i l’equitat territorial. 

A Copenhaguen aquesta 
prevalença formulada s’ha 
trencat, l’ús excessiu de la bici-
cleta ha anat en detriment del 
vianant. Serà necessària una 
norma  va nova o una refor-
mulació de la planifi cació urba-
nís  ca existent que condueixin 
vers al respecte de les parts i, 
per tant, a la convivència, me-
diant, sempre, a través a de la 
cultura.

Pinzellades d’urbanisme – Sant Celoni (1)
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Era en un Ple del 2016 
que l’Ajuntament de 
Sant Celoni incloïa en 

els pressupostos del 2017 
una par  da per començar 
a estudiar el que serà el fu-
tur Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal, POUM, que  serà 
l’instrument que permetrà 
planifi car, ordenar i ges  onar 
la nostra convivència com  a 
poble. El  POUM vigent data 
del 1997. Han passat 20 anys 
i el nostre padró, també, ha 
canviat. Amb 49 anys, hem do-
blat el padró; l’any 1967 érem 
8108 celonins i l’any 2016  en 
som 17540.

Durant molts anys la idea 
que va prevaldre, en el marc 
del Pla General, estava regida 
pel concepte de creixement 
urbanís  c; és a dir, com ha-
víem de créixer i com ens afec-
tava,  par  cularment, aquest 
creixement. Val a dir, però, 
que sempre hi havia qui a part 
d’aquestes consideracions, 
adoptava una perspec  va on 
els interessos anaven per al-
tres verals. Sant Celoni, ha  n-
gut les seves trapelleries.

Històricament, i accep-
tant que es tracta d’una visió 
molt reduccionista del què 
és l’urbanisme, el creixement 
s’ha plantejat com una inva-
sió al camp, és a dir, com una 
mera aplicació de la norma  va 
general vigent, on es defi nien 
els espais horitzontals i ver  -
cals. La història de l’urbanisme 
com a tal, es comença a des-
envolupar a par  r de la segona 
meitat del segle  XVIII, com a 
resposta a la massifi cació ur-
bana fruit de la revolució in-
dustrial, capgirant, així, la rela-
ció ciutat-camp. Prèviament, la 
morfologia de les ciutats es va 
confi gurar a través de les dife-
rents èpoques culturals en les 
què ha transitat la història. De 
fet, algunes d’aquestes ciutats 
són, avui dia, fi ta  turís  ca com 
a exponents de ciutats medie-
vals (Carcassona), o barroques 
(Viena).

Desconges  onar l’amunte-
gament que s’havia concentrat

a les ciutats, sobretot, en el 
que havia estat el nucli an  c, 
va ser l’embrió del que avui 
dia és l’urbanisme. El desen-
volupament dels eixamples, la 
incorporació del moviment en 
el si de l’estructura bàsica de 
la ciutat o la preocupació per 
la higiene són aspectes que, 
mica en mica, es varen anar 
introduint a l’urbanisme, amb 
l’objec  u de donar resposta a 
les problemà  ques existents; 
Le Corbusier en va ser un dels 
pioners.

Malgrat que històricament 
créixer i decréixer esdevenien 
dos conceptes antagònics en 
la semàn  ca urbanís  ca, avui 
dia, ambdós hi tenen cabuda. 
Detroit n’és un clar exponent; 
doncs, esdevé un exemple de 
planifi cació urbanís  ca en la 
reordenació de la seva da-
vallada. Sant Celoni, també 
en podria ser un, tenint en 
compte que a l’any 1970, en 
un ple, l’Ajuntament va apro-
var, de forma provisional, un 
PGOU que contemplava un 
creixement poblacional de fi ns 
a 120.000 habitants! Créixer 
sempre es fa en detriment 
d’altri, implica consum, assi-
milació i resultats, tot plegat, 
en un marc temporal concret. 
Actualment l’urbanisme pre-
veu la incorporació de límits 
en qualsevol direcció, lluny del 
creixement desmesurat que 
tècnics i polí  cs preveien per 
Sant Celoni, als anys 70.

Un dels darrers aspectes que 
ha incorporat l’urbanisme és 
l’ecologia urbana, fruit, entre 
d’altres, de l’espectacular in-
crement demogràfi c que s’ha 
produït al llarg del segle XX (un 
augment poblacional de fi ns a 
4.420 milions de persones que 
signifi ca, gairebé, quadruplicar 
la població  en relació a la de 
l’inici de segle). L’ecologia ur-
bana considera la ciutat com 
un sistema que consumeix 
una gran quan  tat de recur-
sos (ocupació del sòl, recursos 
naturals, energia, residus, etc.) 
a fi  de mantenir la seva pobla-
ció; el consum és tal que ens 

aboca a un atzucac, causant, 
així, tot un seguit de disfun-
cions am-bientals. En l’àmbit 
de l’ocupa-
ció del sòl que l’ecologia posa 
en alerta el què havia estat 
un paradigma de  pres  gi so-
cial: viure en zones de baixa 
densitat es posa en qües  ó i 
s’introdueix com a resposta el 
concepte d’edifi cació de den-
sitat mitjana. Es pot afi rmar, 
doncs, que la disciplina de 
l’ecologia urbana ha pres lloc a 
la taula de l’urbanisme per no 
aixecar-se’n més i la dialèc  ca 
camp/ciutat, en el sen  t més 
ampli possible, ha de contem-

Esteve Rodoreda
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SANT CELONI.- El 28 d’abril van acabar les sessions d’anglès 
per adults que ha organitzat ICV de Sant Celoni. Des de fa tres 
anys ICV SantCeloni-La Batllòria organitza i fi nancia sessions de 
converses en anglès per adults a l’Hotel Suís de Sant Celoni, que 
hi posa l’espai. L’ac  vitat va començar amb un grup de persones 
interessades en prac  car l’anglès i es reunien per parlar de temes 
ben diversos ja fossin d’actualitat o no, veient alguna pel·lícula o 
simplement jugant a algun joc de taula i, un cop al mes portaven 
un professor nadiu per guiar-los.

En aquesta tercera temporada, començada el desembre pas-
sat, ha  ngut la par  cularitat de comptar en cada sessió amb un 
professor d’anglès que ha guiat i corregit els par  cipants. Es trac-
ta de sessions lliures, gratuïtes i l’únic que es demana als par  -
cipants és que siguin adults i  nguin ganes de passar una bona 
estona parlant en anglès. L’ac  vitat ha  ngut lloc els divendres de 
cada setmana entre les set i les nou del vespre.

Fonts d’ICV han assenyalat que es vol que l’ac  vitat  ngui con-
 nuïtat i la tardor vinent començar una nova temporada i mani-

ICV de Sant Celoni i La Batllòria clou la tercera temporada de converses en anglès

festen la seva disponibilitat a par  cipar i col·laborar en qualsevol 
inicia  va en aquest sen  t, alhora que agraeixen la col·laboració 
que els ha ofert l’Hotel Suís. 

Par  cipants en una de les sessions de converses en anglès

Has vist les galeries de fotos de Sant Jordi?
I les de la processó del Silenci de Sant Celoni?

a www.laviladigital.com t’ho ensenyem tot!






