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festa major

con  nuen donant sen  t a la 
festa amb la seva rivalitat sem-
pre ben entesa, encara que 
la fi losofi a d’uns i altres no si-
gui precisament la mateixa. El 
cert, però, que des de les colles 
s’anima la gent a sor  r al carrer 
a gaudir de la festa.

Des dels Senys, que fa anys 
que no guanyen el Correments, 
estan orgullosos de donar la 
cara “a les dures i les madures”.

Anuncien que aquest any 
fan disseny nou de samarreta, 
mantenenh el sopar de car-
manyola i estan oberts a totes 
les inicia  ves.

De la colla dels Negres se 
sap que també fan samarreta 
nova, faran un mural de Festa 
Major, han programat una ses-

SANT CELONI.- Encara falta 
un mes i mig però Sant Celoni 
es comença a ves  r de Festa 
Major que aquest any s’ha sa-
ccejat una mica més ja que els 
primers deu dies de setembre 
el poble  ndrà un moviment 
sense aturador per arribar a 
culminar-ho els dies 8, 9 i 10, 
fruit de la feina que es ve fent 
des de fa mesos en les diferents 
comissions de treball per rei-
ventar la festa.

Una de les grans novetats 
serà el pregó, aquest any a cà-
rrec de la Colla del Ferro de Gi-
tanes pels 250 anys que se sap 
que es ballen gitanes a Sant Ce-
loni. Un primer tast que busca 
omplir la plaça amb qui balla o 
ha ballat gitanes per par  cipar 
en un pregó interac  u que  n-
drà audiovisuals, música amb 
l’Orquestra del Baix Montseny, 
fum i altres ingredients amb 
l’u  lització de les noves tecno-
logies, segons les explicacions 
de Teresa Lozano, representant 
de la Colla del Ferro a la presen-
tació de la Festa Major.

EL CORREXARRUPS 
«MÉS GAMBERRO»
La reinventada Festa Ma-

jor, en paraules del regidor de 
Cultura Raül Garcia, també 
 ndrà ac  vitats molt diverses 

i en diferents indrets com circ, 
programació infan  l, tobogan 
aquà  c, concerts musicals. 

També la marxa de les ermi-
tes -novetat de 4 i 10 km- i, un 
altre dels grans canvis, el co-
rrexarrups també es farà el di-

Sant Celoni prepara deu dies de Festa Major

vendres 1 a la nit i després 
del concert «volem un co-
rrexarrups més gamberro», va 
anunciar Raül Garcia.

El regidor de Cultura també 
destaca que a la Festa Major hi 
ha més de seixanta ac  vitats 
amb la implicació dels barris i 
dels comerciants i es mante-
nen les barraques els darrers 
dies de Festa Major. El diven-
dres 8 acollirà el sopar popu-
lar i la rucada i el dissabte  9 
l’arrossada. També recorda 
que calen 100 voluntaris per 
poder organitzar la festa «sen-
se el voluntariat no hi ha fes-
ta», assegura Raül Garcia.

NEGRES I SENYS
Les Colles de Negres i Senys

sió de cinema a la fresca i, es-
clar, la tradicional bo  farrada 
al carrer Sant Pere i aquest any 
amb un grup musical.

I una de les tradicional pro-
ves del Corremonts Senys i Ne-
gres pel món, aquest any canvia 
considerablement perquè qui 
marxi de vacances i s'empor   
la samarreta o el mocador no 
n'hi haurà prou en fotografi ar-
se, ho haurà de fer amb una 
persona famosa.

EN POCAFARRA
En Pocafarra va irrompre la 

Festa Major de l'any passat i 
segueix. U  litza un llenguatge 
irònic, sarcàs  c, improvitzador, 
directe i alegre per dinamitzar 
la festa. Una bona mostra en 
va ser la presentació d'aquest 
dijous «canviar les paraules per 
fer el de sempre», va deixar 
anar. També va anunciar que es 
faria un repte, tot i que no va 
acabar de quedar massa clar 
quin seria.

EL CARTELL
El primer tast de la Festa 

Major d'aquest dijous va servir 
per donar a conèixer el cartell 
guanyador d'aquest any obra 
de Roser Dillunde Hugas. Un 
dibuix que visualitza dues ca-
mes -una de verda i una altra 
de verda- de les quals en surten 
set braços, cadascun dels quals, 
amb un mo  u de la festa. Les 
gitanes, el correfoc, les fotogra-
fi es o la música en són alguns 
dels elements fes  us.

 El pregó el farà la Colla del Ferro en mo  u dels 250 anys de les Gitanes a Sant Celoni

Raül Garcia, Pocafarra i Roser Dellunde amb el cartell de la Festa 
Major 2017. FOTO: La Vila
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ensenyament

L’escola bressol El Blauet de Sant Celoni vol aire
SANT CELONI.- “El Blauet vol 

aire”. Aquest és el  tol del ma-
nifest que l’AMPA de l’escola 
bressol El Blauet de Sant Ce-
loni acaba de fer públic per 
expressar la necessitat que 
aquest centre educa  u de 0-3 
anys disposi d’aire condicionat 
a les seves instal·lacions. En 
aquest sen  t, dijous d’aquesta 
setmana han començat una 
campanya de recollida de 
signatures per demanar a 
l’Ajuntament que  ri endavant 
el projecte de clima  tzació de 
l’escola ja redactat, però sense 
pressupost. Amb només unes 
hores de campanya ja es van 
recollir més d’un centenar de 
signatures.

En el manifest de l’AMPA 
signifi quen que quan arriba 
els mesos d’es  u “hi fa una 
calor insuportable. A mitjans 
d’aquest mes de juny les aules

han arribat als 32 graus a les 
quatre de la tarda i als 29 a les 
deu del ma  ”. Per això, consi-
deren que aquesta situació no 
és desitjable “ni per als nostres 
infants, ni per a l’equip de pro-
fessionals que eduquen i tenen 
cura dels nostres fi lls”. Dema-
nen als responsables polí  cs 
que incloguin als pressupostos 
del 2018 per donar resposta a 
aquesta situació.

Recorden que el problema 
de la clima  tzació, comú a 
moltes escoles, s’agreuja es-
pecialment a les bressol, d’una 
banda, per ser la franja d’edat 
més vulnerable a les altes tem-
peratures, i de l’altra, perquè 
el curs s’allarga en jornada 
complerta, de 9 a 5 de la tarda, 
fi ns el 21 de juliol, un mes més 
que les escoles de primària. A 
l’escola bressol El Blauet hi ha 
uns 120 alumnes matriculats. Pares de l’escola bressol El Blauet signen a favor de la campanya

El Cor de Maria supera la mitjana catalana en competències bàsiques
L’escola Cor de Maria de Sant Celoni obté resultats per sobre de la mitjana de Catalunya en les proves 
d’avaluació de competències bàsiques de quart d’ESO

SANT CELONI.- La prova de 
competències bàsiques és una 
prova externa que elabora i 
organitza el Consell Superior 
d’Avaluació del Sistema Edu-
ca  u. Té caràcter informa  u, 
forma  u i orientador per a 
l’alumnat, les famílies i els 
centres i vol ser una eina per 
impulsar la millora global del 
sistema educa  u català.

La prova de quart d’ESO 
avalua les competències 
i  con  nguts bàsics que els 
alumnes han d’haver adqui-
rit en tres àmbits: el lingüís  c 
(català, castellà, anglès i en al-
guns centres aranès i francès), 
el matemà  c i el cien  fi cotec

nològic.
Els resultats de les proves 

a nivell de Catalunya, que el 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat va fer públics 
el 6 de juliol, refl ecteixen una 
millora general del sistema 
educa  u, constaten una millo-
ra del nivell d’anglès i mostren 
uns bon resultats en mate-
mà  ques. 

Aquestes dades subratllen 
la importància dels bons resul-
tats adquirits pels alumnes de 
l’escola que, en 4 de les 5 com-
petències avaluades superen 
la mitjana catala na i en una la 
igualen.

Des de l’escola Cor de Maria

animen a seguir impulsant mi-
llores en el nostre sistema pe-
dagògic”.

de Sant Celoni “felicitem els 
nostres alumnes i celebrem 
aquests bons resultats que ens

Una aula del col·legi Cor de Maria. FOTO: cedida

L’IE la Tordera es queda sense jornada con  nuada el curs 2017-2018
ÚLTIMA HORA

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA - SANT CELONI.- Amb la revista entrant a màqui-
nes ens va arribar la no  cia que ja d’una manera defi ni  va l’Ins  tut Escola La Tordera 
es queda sense jornada con  nuada per al curs 2017-2018. Ha estat un vist i no vist  per 
un “error material” i una gran decepció per al 76% dels pares que hi van votar a favor 
en una assemblea amb el 80% de par  cipació. Amb tot, aquests darrers dies hi ha hagut 
força mobilització dels favorables a implantar la jornada con  nuada arribant a reunir-
se amb els representants polí  cs del Parlament de Catalunya a qui han fet un seguit de 
demandes. Ho expliquem tot a www.laviladigital.com
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Què és i en què consisteix l’augment o elevació de pits. Alguns consells 
pràc  cs.

mes aproximadament.
Un cop feta l’operació, els 

controls inicials se centren 
bàsicament en el tractament 
de la cicatriu «amb cremes, 
 res de silicona, massatges, 

drenatges limfà  cs o radiofre-
qüència, que realitzem a Baix 
Montseny Salut». Si se seguei-
xen les indicacions de l’equip 
mèdic, les cicatrius són pràc  -
cament impercep  bles.

Les revisions posteriors per-
meten veure l’evolució estè  -
ca del pit i comprovar l’estat 
de la pròtesi de silicona. Tot i 
que no tenen data de caduci-
tat, Anna Gironès recorda que 
«això no vol dir que durin tota 
la vida. Hi ha molts factors que 
hi infl ueixen. Certes profes-
sions, ac  vitats espor  ves o el 
mateix cos poden anar degra-
dant les pròtesis o provocar-hi 
trauma  smes». En aquests ca-
sos es recomana un recanvi de 
la pròtesi abans que es pugui 
trencar. 

Cada any a Espanya, una 
mitjana de 65.000 persones 
se sotmet a una operació de 
cirurgia estè  ca, segons la 
Sociedad Española de Cirugía 
Plás  ca, Reparadora y Esté-
 ca (SECPRE). Des de fa uns 

anys, l’augment de mames (el 
29% de totes les intervencions 
fetes l’any 2014 a l’Estat) ha 
desbancat la liposucció i ja és 
la cirurgia estè  ca amb més 
demanda.

La majoria de les mamoplàs-
 es d’augment -el seu nom 

mèdic- es realitza per voluntat 
pròpia del pacient, ja que no 
existeix una indicació mèdica 
relacionada amb problemes 
de salut. En tot cas, sempre 
s’ha de valorar que no generi 
problemes d’esquena i tenir 
present l’historial clínic en ca-
sos de diabe  s o cardiopa  es.

L’augment de pit o l’elevació 
de mames són exemples 
d’aquest desig. Per simple 
qües  ó estè  ca o per «correc-
cions després d’un embaràs 
o d’una pèrdua important de 
pes», explica la doctora Anna 
Gironès des de Baix Montseny 
Salut.

La mamoplàs  a d’augment 
es fa amb pròtesis de gel de 
silicona en la majoria dels ca-
sos. Actualment existeix una 
alterna  va que consisteix en 
fer servir el propi greix del pa-
cient. «Però les pròtesis són 
l’opció més demandada. És per 
això que passen controls rigo-
rosos», aclareix Gironès. En 
tractar-se d’un cos estrany, hi 
ha certa possibilitat de rebuig 
per part de l’organisme, com

pot passar amb qualsevol al-
tre  pus de pròtesis com les 
dentals per exemple. «Però 
aquests casos són molt poc 
freqüents».

La intervenció es realitza a 
quiròfan amb anestèsia gene-
ral i dura entre 60 i 90 minuts. 
El pacient ha d’estar ingressat 
a l’hospital com a mínim un 
dia. Els professionals estè  cs 
tenen tres vies d’abordatge per 
implantar la pròtesi: l’aixella, 
l’aureola i el solc mamari.

Com en totes les interven-
cions, aquesta és una cirurgia 
que també pot provocar cert 
dolor, «que es controla per-
fectament gràcies als medica-
ments». L’experiència professio-
nal de la doctora Anna Gironès 
corrobora que «tot i que la pri-
mera setmana és la més moles-
ta, el dolor és molt rela  u i cada 
persona el percep d’una forma 
i intensitat diferents». El temps 
de recuperació total després 
de passar per quiròfan és d’un 

ELEVACIÓ DE MAMES
En el cas de l’elevació de 

mames la cirurgia no impli-
ca la col·locació de pròtesis 
perquè el pit es reconstrueix 
amb el mateix teixit mama-
ri, «recol·locant la zona de 
l’aurèola i el mugró, que no 
queden afectats, només des-
plaçats per aconseguir l’efecte 
estè  c desitjat», explica la 
doctora. Es fa amb una cica-
triu en forma de «T» inver  da, 
però si la modifi cació és pe  ta, 
en molts casos amb una sola 
cicatriu és sufi cient.

En aquest cas la intervenció 
és una mica més llarga, dura 
unes dues hores.

CONSELLS
Anna Gironès recorda uns 

consells bàsics a tenir pre-
sents després de qualsevol 
d’aquestes dues intervencions:

- L’ús de sostenidor és obliga-
tori i ha de ser con  nu, també 
mentre es dorm.

- No s’aconsella el de cèrcols 
durant els primers 6-12 mesos.

- S’ha de vigilar molt 
l’exposició al sol. S’aconsella 
l’ús de protecció de factor 50.

- Les cremes solars també 
han de fer-se servir encara que 
la cicatriu es  gui tapada pel 
banyador i no s’exposi directa-
ment al sol.

- Es recomana no agafar pe-
sos fi ns passat un mes de la 
intervenció.

Si se segueixen aquestes in-
dicacions i amb un bon asses-
sorament professional, els re-
sultats estè  cs són visibles des 
del primer dia.

Redacció: 647 908 967 · Publicitat: 653 55 59 72
 info@laviladigital.com -  www.laviladigital.com

Doctora Anna Gironès
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mençat a ac  var diverses ac-
cions com l’enviament de mis-
satges de text recordant el dia 
i hora de la visita programada 
als usuaris. També s’enviarà un 
missatge de conscienciació als 
usuaris que no es presen  n a 
la visita i se’ls demanarà que 
s’avisi en el cas de no poder 
assis  r a la visita programada 
per, d’aquesta manera, apro-
fi tar l’hora per a un altre pa-
cient.

La conscienciació també es 
farà mitjançant trucades te-
lefòniques als usuaris que no 
han anat a la visita del seu 
metge i tampoc no han avisat. 
“Volem saber els mo  us pels 
quals no han vingut perquè 
també es podria donar el cas 
que hagués volgut comunicar-
se amb el CAP i no hagués po-
gut”, manifesta Merche Rome-
ro.

Un cop acabada la interven-
ció d’impacte directe planifi ca-
da es valorarà la seva efi cièn-
cia per decidir si cal replicar-ho 
a la resta d’àrees bàsiques del 
SAP del Vallès Oriental. Els re-
sultats també es compararan 
amb els que s’ob  nguin a les 
ABS del Vallès Occidental on 
s’està fent la mateixa interven-
ció però amb diferències en 
les accions, sobretot comuni-
ca  ves.

SANT CELONI.- Reduir 
l’absen  sme en els Centres 
d’Atenció Primària (CAP) de 
l’Ins  tut Català de la Salut 
del Baix Montseny és la fi na-
litat d’una prova pilot en els 
CAP de les àrees de Sant Ce-
loni i de l’Alt Mogent (zona 
de Llinars del Vallès). Millorar 
l’accessibilitat dels usuaris 
als serveis assistencials és un 
objec  u estratègic de la di-
recció d’atenció primària, així 
com dels serveis corpora  us 
de l’ICS. Per aconseguir-ho 
no depèn només d’un únic 
element ja que es tracta d’un 
concepte mul  factorial en el 
que hi tenen impacte diferents 
variables que poden dependre 
tant de l’organització, com dels 
professionals o dels usuaris.

Merche Romero, coordina-
dora d’Atenció a la ciutadania 
del servei d’atenció primària 
del Vallès Oriental, ha expli-
cat que analitzant les dades 
d’absen  sme de l’any 2016, 
dels equips de Sant Celoni i 
l’Alt Mogent s’ha constatat que
el nombre de visites progra-
mades és prou elevat, en fun-
ció de les diferents especiali-
tats, per actuar-hi i trobar-hi 
una solució.

En l’anàlisi inicial l’absen  s-
me es nota de manera més 
pronunciada en odontologia

amb un 24%. A la resta de 
serveis l’absen  sme va del 
14%  en infermeria, al 7% i el 
8% en el cas de pediatria. En el 
cas d’extraccions (analí  ques) 
varia entre el 10% a la zona 
de Sant Celoni i el 12% a la 
de Llinars del Vallès, medicina 
de família el 9% a Sant Celoni 
i a Llinars del Vallès gairebé 
el 12%. Merche Romero fa un 
incís especial en aquest servei 
ja que el 9,1% d’absen  sme 
a Sant Celoni ha suposat que 
4.995 usuaris no s’han presen-
tat a la visita i de mitjana un 
metge a l’any fa 5.500 visites. 
A l’Alt Mogent han faltat a les 
visites 2.789 usuaris.

La coordinadora d’atenció

ciutadana també posa èmfa-
si en l’agenda de tècniques 
d’espirometries ja que sónuna 
proves diagnòs  ques i s’han 
deixat d’atendre a un 23% de 
les visites programades. En 
termes generals 13 de cada 
100 visites programades aca-
ben sense presentar-se.

MISSATGES RECORDATORIS

La prova pilot té altres objec-
 us secundaris com op  mitzar 

els recursos assistencials, dis-
minució de les llistes d’espera 
i corresponsabilitzar a l’usuari 
en la sostenibilitat del sistema 
sanitari.

Per aconseguir-ho s’han co-

La informació del Baix Montseny més actualitzada. Més de 10.000 lectors cada mes. Segueix-nos a www.laviladigital.com

Prova pilot als CAP del Baix Montseny per reduir l’absen  sme a la visites programades

Merche Romero, coordinadora d’Atenció Ciutadana del VO.

A l’Àrea de Sant Celoni l’any passat 4.995 persones van deixar d’anar al metge sense avisar en el cas dels metges de família
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Reconeixement a la trajectòria de 25 anys a la Vila en 
la Nit de les Revistes i la Premsa en català

SANT CELONI / BARCELO-
NA.- La revista la Vila ha rebut 
un nou reconeixement per la 
seva trajectòria dels darrers 
vint-i-cinc anys. En aquesta 
ocasió l’ha atorgat la Federa-
ció d’Associacions d’Editors de 
Premsa, Revistes i Mitjans Di-
gitals en el decurs de la gala de 
la Nit de les Revistes i la Prem-
sa en Català que es va celebrar 
el passat 28 de juny a l’Espai 
Endesa de Barcelona. 

L’editor de la revista, Jordi 
Pur  , va expressar la seva sa-
 sfacció per rebre aquest re-

coneixement sobretot perquè 
a través de la premsa local i 
comarcal i en català «podem 
donar cobertura i visibilitat a 
tot allò dels nostres municipis 
que generalment no veiem 
publicat en els grans mitjans 
de comunicació. Aquesta és la 
nostra feina».

En la Nit de les revistes i la 
Premsa en Català d’enguany 
els editors  han apostat per la 
internacionalització dels pre-
mis. En aquesta edició, s’ha 
premiat el músic letó Mar  ns 
Brauns i el polí  c socialdemò-
crata alemany Bernhard von 
Grünberg, que han contribuït 
a posar Catalunya en el mapa 
europeu en diferents àmbits. 
Brauns va cedir els drets de la 
cançó “Saule, Perkons, Dau-
gava”, que es va versionar per 
crear el tema “Ara és l’hora”, 
protagonista de la Diada Na-
cional de l’11 de setembre del 
2014. Mentre que Von Grün-
berg se’l premia «per posar el 
focus sobre Catalunya en paï-
sos com Alemanya i en espais 
com la Unió Europea».
El darrer Premi Especial de la 
Federació va ser per a Txell 
Feixas, que ha rebut el de

En aquesta ocasió l’ha atorgat la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals

l’àmbit de comunicació. Feixas 
és l’actual corresponsal al 
Pròxim Orient de TV3 i Cata-
lunya Ràdio i el seu premi vol 
ser un reconeixement a tots 
els corresponsals dels mitjans 
públics que, amb la seva feina, 
«permeten que el país  ngui 
una televisió i una ràdio públi-
ques que poden parlar d’igual 
a igual amb els mitjans inter-
nacionals més importants del 
món».
Altres premis atorgats han es-
tat per a ‘Pe  t Sàpiens’ com 
a millor revista, per a ‘La Co-
marca d’Olot’ a millor mitjà de 
premsa local i comarcal i a a 
‘Somgarrigues.cat’ millor mitjà 
digital. Els premis de reconei-
xements també han estat per 
a la revista ‘Mètode’, de la Uni-
versitat de València, i per a la 
revista ‘Llengua Nacional’, de 
l’Associació Llengua Nacional.

Aquest acte que se cele-
bra per quart any consecu  u 
té com a objec  u posar en 
valor la tasca de les publica-
cions dels Països Catalans amb 
l’atorgament de reconeixe-
ments en diferents categories. 
És també un termòmetre de 
l’estat del sector i un espai de 
refl exió sobre el paper dels 
mitjans de comunicació en la 
construcció del nou país.

«Gràcies a la premsa 
local i comarcal 
podem donar cobertura 
i visibilitat a tot allò dels 
nostres municipis que 
generalment no veiem 
publicat en els grans 
mitjans de comunicació. 
Aquesta és la nostra 
feina»
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«apujar un 20% el cost de les 
terrasses de bars i restaurants o 
els nínxols del cemen  ri».

Finalment, va enviar un mis-
satge a la CUP. «El fàcil és el que 
fa la CUP, estar a l’oposició sense 
fer propostes o impedir la confi -
guració d’un govern d’esquerres 
quan l’aritmè  ca de PSC, CUP i 
ICV sumava».

CAP DECISIÓ UNILATERAL
Els socialistes no par  ciparan 

del referèndum de l’1-O i no do-
naran suport a res «il·legal» que 
suposi una decisió unilateral. 
Ho va dir Salvador Illa, secreta-
ri d’organització del PSC que va 
par  cipar del sopar d’es  u. Se-
gons Illa els independen  stes 
són en «un cul de sac».

Al sopar del PSC de Sant Ce-
loni, celebrat al barri de Sant 
Ponç, hi va haver prop de cent-
vuitanta comensals, entre els 
quals també Jonatan Mar  nez, 
primer secretari del PSC del Va-
llès Oriental.

SANT CELONI.- El primer 
secretari del PSC de Sant Ce-
loni, Eduard Vallhonesta, ha 
fet un repàs dels dos primers 
d’aquesta legislatura, en el de-
curs del sopar d’es  u que cada 
any porten a terme els socia-
listes celonins. Assegura que 
estan a l’oposició però amb la 
mentalitat de treballar per Sant  
i la Batllòria «fem una oposició 
responsable amb il·lusió, força i 
ganes», ha assegurat. Va fer un 
repàs de les decisions a les que 
han donat suport o bé que han 
impulsat i també jus  fi ca el vot 
favorable al pressupost munici-
pal d’aquest any «perquè s’han 
acceptat bona part de les nos-
tres propostes».

Ha recalcat que mai han per-
dut el seu projecte polí  c basat 
en la igualtat i la jus  cia social. 
I amb aquesta responsabilitat, 
diàleg i negociació - ha dit- els 
pressupostos han recollit par-
 des per a la compra de pisos 

socials, ajudes a llibres, sor  des

escolars o l’escola d’adults. Tam-
bé una quan  tat important de 
diners per a plans d’ocupació, 
habitatges, beques menjador i 
teleassistència. En aquesta línia 
va recordar el compromís per 
construir la piscina municipal el 
2018, les obres del passeig Fran-
cesc Fullà (Xumbo) al barri de les 
Borrelles o habilitar el pas soter-

rat a la C-35 pel pont del Per-
tegàs. També va insis  r que 
«gràcies a les ges  ons fetes pel 
PSC es va poder debatre al Par-
lament de Catalunya el tema de 
des urgències pediàtriques a 
l’Hospital de Sant Celoni».

Vallhonesta va dir que gràcies 
a la intervenció dels socialistes 
s’ham impedit barbaritats com 

El primer secretari del PSC de Sant Celoni diu que són  l’«oposició responsable»
a l’Ajuntament
Salvador Illa, secretari d’organització del PSC, assegura que els socialistes no par  ciparan en el referèndum l’1-O

Eduard Vallhonesta, primer secretari del PSC de Sant Celoni
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Maria Antònia Mora exposa «Instants… 
quan el dibuix es fa poema…» 

Encarnación García celebra a Gualba 
amb la família el seu 104è aniversari

tar amb la presència i recital 
de les poetesses i poetes que 
col·laboren amb l’exposició. 
Es tracta de les gironines 
Consol Vidal i Gisela Fernàn-
dez; les barcelonines Montse 
Cercós i Montse Pellicer; la 
badalonina Imma Forment, 
el també gironí Pep Penosa i 
el barceloní Carles Duarte i 
Montserrat.

L’exposició es pot visitar de 
dilluns a divendres de 18:00h 
fi ns a 21:30h; dissabtes i diu-
menges ma  ns de 12 a 2/4 de 
2 i tardes de 18:00 a 21:30h.

SANT CELONI.- Fins el 23 de 
juliol es podrà visitar a Can Ra-
mis de Sant Celoni l’exposició 
“Instants… quan el dibuix es fa 
poema…” de la celonina Ma-
ria Antònia Mora. L’exposició 
de 133 quadres està dividida 
en dues parts; per una banda 
paisatges i bodegons pintats 
amb aquarel·la i oli i d’altra 
banda dibuixos al carbó, san-
guina i pastel també conver  ts 
en maridatge amb poemes de 
diversos autors.

La inauguració es va fer el 
passat 7 de juliol i va comp-

Maria Antònia Mora, la cinquena per l’esquerra, amb les poetesses i poetes. FOTO: MAMV

més de seixanta anys que és a 
Catalunya, dels quals la major 
part els ha viscut al barri de 
Les Borrelles, a Sant Celoni. A 
Gualba de Baix s’hi va traslla-
dar quan tenia 89 anys.

En mo  u dels cent anys el 
Departament de Benestar So-
cial de la Generalitat de Ca-
talunya li va lliurar la medalla 
centenària com a reconeixe-
ment dels valors, l’experiència, 
els aprenentatges i els conei-
xements acumulats i trans-
mesos durant tot aquest 
temps. D’això ja fa quatre anys.

GUALBA.- Un dinar familiar 
aquest el 25 de juny a Gualba 
de Baix va  servir per celebrar el 
104è aniversari d’Encarnación 
García Cervera. 

Viu a Gualba de Baix i va 
arribar a aquesta edat en bon 
estat de salut, tot i que per 
problemes a la vista no fa tot 
el que li agradaria fer.

Encarnación García, mare 
de quatre fi lls, tres noies i un 
noi, té 12 néts i 17 besnéts. Va 
néixer a El Salar, a la província 
andalusa de Granada, el 25 de 
juny de 1913. Actualment ja fa

Encarnación García celebrant amb tota la família el 104 aniversari. FOTO: cedida




