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55 anys de la gran nevada
La nevada del Nadal de l’any 1962 va ser excepcional

una nevada d’aquestes ca-
racterís  ques per força havia 
d’alterrar la vida dels veïns.  
José Pérez, que aleshores te-
nia quinze anys, explica que 
“va ser una cosa excepcional, 
sí que a casa meva vàrem que-
dar una mica aïllats però tam-
bé és  que durant uns quants 
dies vàrem poder jugar amb 
la neu, fer ninots i  rar-nos 
boles”, explica mentre va fent 
memòria.

D’aquella nevada n’ha que-
dat un ampli recull d’imatges 
del fotògraf celoní Josep  Ma-
ria  Cor  na  n’ob  ngué  unes 
imatges excepcionals, on les 
teulades i els carrers sembla-
ven coberts  d’un  bon  tou  de  
cotó  fl uix.  
D’aquestes  fotografi es  se’n 
va fer una exposició ara fa deu 

BAIX MONTSENY.-  La  gran  
nevada  de  Nadal  de  1962  va  
ser excepcional,  a tot el Baix 
Montseny i  a  moltes viles  i  
ciutats  catalanes  que  no  es-
taven  acostumades  a  la neu, 
i encara menys al gruix que es 
va arribar a acumular, d’això ja 
en fa 55 anys. La nevada va ser 
el dia 24 de desembre, explica, 
“la gent va anar a Missa del 
Gall com de costum. A Aque-
lla hora ja començaven a caure 
volves de neu i així amb for-
ça tota la nit fi ns arribar a un 
gruix de  80  cen  metres”.

Són molts els que encara re-
corden aquelles estampes del 
poble nevat, però també que 
els pobles es van quedar sense 
llum, els carrerrs i camins in-
transitables, l’esfor´  tànic  que 
van haver de fer amb pales per

enre  rar la neu i anar obrint 
camins i les baixes temperatu-
res que segons els arxius van 
arribar a ser de tretze graus 
sota zero, el dia 27 de desem-
bre “però no va ser cap tragè-
dia” recorda la Maria Puig que 
afegeix que a les nits havien de 
fer llum amb espelmes i llan-
ternes.

Mica a mica els pobles van 
anar tornant a la normalitat 
però per fer-ho possible va cal-
dre la col·laboració de tothom 
i també de fer córrer la imagi-
nació perquè del contrari les 
coses haguéssin estat molt 
més complicades.

La fesomia de Sant Celoni de 
fa cinquanta-cinc anys enre-
re poc s’assemblea a l’actual. 
Zones aïllades, carrers sense 
asfaltar,  serveis més precaris i,

anys a la Rectoria Vella en mo-
 u del 45è aniversari. Cor  na 

va viure la nevada des del da-
rrera la càmera i va poder im-
mortalitzar tots els esforços 
col·lec  us dels veïns per supe-
rar la situació. També va pujar 
dalt del campanar de l’església 
per poder agafar millors pers-
pec  ves d’un Sant Celoni ten-
yit de color blanc.
Va ser un bon moment per 
veure a través de les imatges 
no només un fet meteorolò-
gic gens habitual a les nostres 
contrades, sino també els can-
vis urbanís  cs del poble.
Nevades com la del 1962 ara 
per ara no n’hem viscut cap 
més, però tot i així cada vega-
da que cauen volves de neu, 
per poques que siguin, ens se-
gueixen sorprenent. 

L’Avinguda Verge del Puig totalment nevada. Perspec  va agafa-
da des de l’alçada del col·legi Cor de Maria. FOTO: Josep Maria 
Cor  na

Una vista general de Sant Celoni amb les teulades totalment 
blanques. Imatge agafada des del campanar. FOTO: Josep 
Maria Cor  na

Una imatge poc habitual del camp de futbol, encara de terra, 
amb el Montsey i el Turó de l’Home de fons. FOTO: Josep Ma-
ria Cor  na

Extraordinària imatge del col·legi Puigdollers, en aquell mo-
ment Escuelas Nacionales, i fi ns aquest curs passat Escola Soler 
de Vilardell. FOTO: Josep Maria Cor  na
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conferència l’havia organitza-
da la pròpia Delegació i es trac-
tava d’un acte cultural obert a 
tothom. El naturalista celoní 
també ha expressat la seva 
solidaritat amb el delegat del 
Govern a París.

Com és sabut, el Ministeri 
d’Afers Exteriors espanyol, al 
capdavant del qual hi ha el mi-
nistre Alfonso Das  s, a fi nals 
d’octubre va tancar les “em-
baixades” catalanes a l’exterior 
i aquesta mateixa setmana 
passada es van acomiadar els 
treballadors de les delegacions 
i, per tant, la delegació de París 
en aquests moments és tanca-
da i en tràmit de liquidació i 
Mar   Anglada cessat del seu 
càrrec.

SANT CELONI.- El naturalista 
de Sant Celoni Mar   Boada ha 
notat l’aplicació de l’ar  cle 155 
en pròpia persona encara que 
sigui per una qües  ó colateral. 
El passat 5 de desembre tenia 
programada una conferència 
sobre els boscos a la Delegació 
del Govern de la Generalitat de 
Catalunya a París, al davant de 
la qual hi havia Mar   Anglada, 
però ha estat suspesa ja que 
les delegacions han estat tan-
cades i el seu personal cessat.

Mar   Boada ha explicat que 
aques ta és la primera vegada 
que en quaranta anys de divul-
gador de la ciència “em trobo 
amb una situació de despo  s-
me que en el meu cas malogra 
un acte divulga  u meu”. La

Mar   Boada

Suspesa a París una conferència de 
Mar   Boada sobre boscos per l’aplicació 
de l’ar  cle 155

CAMPINS.- El dissabte 2 de 
desembre va tenir lloc, al Ca-
sal Municipal Antoni Tàpies de 
Campins, l’assemblea anual de 
l’Associació de Micropobles de 
Catalunya. Un total de 17 po-
bles de tota Catalunya es van 
aplegar per parlar de les difi -
cultats en les que es troben 
per ges  onar els respec  us 
municipis tenint en compte 
que, els aproximadament 300 
micropobles (pobles de menys 
de 500 habitants) de Catalun-
ya ges  onen el 33% del terri-
tori català, només són l’1% de 
la població total de Catalunya i 
“hem de complir les mateixes 
normes i lleis que un poble 
gran amb molts més recursos 
tant materials com econòmics 
com humans”, manifesta Joan 
Lacruz, alcalde de Campins.

Temes com la despoblació, 
l’habitatge, el comerç, l’escola, 

els serveis, el jovent, la gent 
gran i, sobretot, la ges  ó del 
medi ambient i l’autoges  ó 
energè  ca (energies reno-
vables) han ocupat aquesta 
assemblea. La representació 
de Campins ha estat formada 
per quatre dels set regidors 
que formen el consistori i 
han obsequiat, als assistents, 
amb les dues úl  mes edi-
cions de la revista del poble: 
“La Mostela”, ges  onada per 
l’Associació Cultural “La Mos-
tela”. L’assemblea s’ha acabat 
amb un dinar en un restaurant 
del municipi.

Els pobles representats han 
estat: Garrigàs, Ordis, Copons, 
Argençola, Vallfogona de Ripo-
llés, Aguilar de Segarra, Mie-
res, Susqueda, L’Estany, Pinós, 
Montseny, Torrebesses, Fogars 
de Montclús, Riner, Talavera, 
Tarrés i Campins.

Campins acull l'assemblea anual 
de l'Associació de Micropobles 
de Catalunya

Un moment de l’Assemblea celebrada a Campins





polí  ca 6
www.laviladigital.com

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

SANT CELONI / 
BRUSSEL·LES.- En Mau, el ge-
gantó de Sant Celoni ha es-
tat aquest 7 de desembre a 
Brussel·les per par  cipar en 
la manifestació per demanar 
la llibertat dels presos polí  cs 
emmarcat en el projecte “Un 
camí per la llibertat”. 

El camí fi ns a la capital comi-
nitària s’ha fet en diverses eta-
pes i també amb diversos mit-
jans ja que es va fer un primer 
tram des de Sant Celoni fi ns a 
la frontera francesa a peu els 
dies 2 i 3 de desembre amb la 
par  cipació d’una trentena de 
les quals eren portades del ge-
gantó.

La primera etapa va ser fi ns 
a Bàscara i la segona ja es va 
arribar a primera hora de la 
tarda del dia 3 d edesembre al 
Coll de Panissar, a La Jonquera, 
fronterer amb França.

Per poder cobrir el recorre-
gut es va comptar amb el su-
port de la Colla de Geganters

de Sant Celoni i altres 
col·laboradors.

Un grup de vuit persones, 
que van seguir el camí fi ns a 
Brussel·les amb una furgone-
ta, són les que van arribar a 
Brussel·les passant per llocs com 
Perpinyà, Elna, Argelers i París a 
França i Mons i Lovaina a Bèlgi-
ca. La darrera part del recorre-
gut es va tornar a fer a peu fi ns 
al punt on es va fer la manifesta-
ció per demanar l’alliberament 
dels presos polí  cs.

Jordi Deumal, un dels im-
pulsors de la idea, va explicar 
que “Un camí per la llibertat” 
engloba el desig no solament 
dels presos polí  cs, sinó tam-
bé libertat de viure, llibertat 
d’expressió i la llibertat d’un 
món millor per tothom.

La inicia  va està tenint un 
ampli ressò no només a Sant 
Celoni ja que el conseller de 
Cultura de la Generalitat, Lluís 
Puig, ho ha compar  t en el seu 
compte de facebook.

En Mau, el gegantó de Sant Celoni es va manifestar a Brussel·les 
per l’alliberament dels presos polí  cs

Va fer el recorregut en diverses etapes, algunes a peu

Coll de Panissars, a la frontera francesa

Primera etapa del projecte “Un camí per la llibertat”



Mor Jaume Pons l’entrenador que va portar el pa  natge ar  s  c de Sant 
Celoni a conquerir el campionat del món

SANT CELONI.- Jaume Pons, 
un dels millors entrenadors 
catalans que va portar als xous 
del CPA Sant Celoni i el PA 
Masnou a dalt de tot, va morir 
sobtadament el 30 de novem-
bre als 43 anys. El funeral es 
va celebrar al tanatori de Sant 
Celoni i l’enterrament a Vaca-
risses. 

La Federació Catalana de 
Pa  natge va emetre un co-
municat en el qual lamentava 
la mort de Jaume Pons “ens 
ha deixat un home senzill, 
humil, sensible, treballador, 
excel·lent persona, sempre 
disposat a donar un cop de mà 
a tothom que li demanava. En 
defi ni  va, un enamorat de la 
seva professió, de la qual ha 
marcat un es  l propi”.

Gran pa  nador, Jaume Pons 
va ser campió d’Espanya de 
lliure i també va compe  r per 
parelles, ac  vitat que a par  r 
de 1994 va compaginar amb la 
d’entrenador al Masnou, on va 
bolcar-se en els grups de xou en 
els principis d’aquesta modali-

tat.
El 2001 va dirigir el grup de 

xou pe  t del Masnou, amb 
el que va quedar tercer a 
l’Europeu de Bolonya (Itàlia) 
i a par  r d’aquell moment 
va treballar, estudiar i va fer 
dansa, tot per aprendre més i 
dedicar-se amb cos i ànima a 
la seva passió, el pa  natge. Al 
2002 va començar a entrenar 
també al Sant Celoni i va com-
paginar els dos clubs amb un 
grup pe  t i un grup gran. Fent 
tàndem amb la seva companya 
i amiga Anna Domènech van 
crear un es  l diferent del xou, 
prioritzant la tècnica del pa   
per sobre de tot.

Amb el Masnou va obte-
nir una plata i dos bronzes en 
campionats del món, mentre 
que amb el Sant Celoni desta-
quen l’or a l’Europeu i el Mun-
dial que va guanyar el 2007, a 
més de molts altres podis en 
grans campionats. Fruit de no 
tenir un no per a ningú, també 
va col·laborar uns anys amb el 
CPA Tona.

Una de les actuacions de Jaume Pons

2007: Campions del món. 
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Jaume Pons, a la dreta de la imatge, en una instantània de 
l’any 2007 eufòric després d’arribar a Sant Celoni dies després 
d’haver conquerit el campionat del món de xou amb la coreo-
grafi a Química a Austràlia.

FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE: 
“ens ha deixat un home senzill, humil, 

sensible, treballador, excel·lent persona, 
sempre disposat a donar un cop de mà a 
tothom que li demanava. En defi ni  va, un 
enamorat de la seva professió, de la qual 
ha marcat un es  l propi”
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BAIX MONTSENY.- Els ger-
mans palauencs Marc i Judit 
Camacho van par  cipar els 
dies 2 i 3 de desembre a fase 
fi nal de la Lliga Nacional de 
karate que va tenir lloc a Villa-
nueva de la Serena (Badajoz). 
En el campionat hi par  cipa-
ven els vuit millors karate-
ques de cada categoria i pes.
Marc Camacho va aconseguir 
la medallar d’or a la categoria 
kumite júnior -76 kg i Grand 
Winner.

Per la seva banda, la seva 
ger mana Judit Camacho 
es va penjar la medalla de 
bronze en la categoria ku-
mite cadet femeni -54 kg. 
Els dos karateques del Club  Es-
por  u Mediterrani feliciten el 
treball del sensei José Puertas i 
de tots els companys del dojo. 

Aquests no han estat els 
únics bons resultats dels kara-
teques baixmontsenyencs en la 
seva par  cipació a la fase fi nal 
de la Lliga Nacional ja que tres

Els karateques del Baix Montseny aconsegueixen cinc podis en la 
fase fi nal de la Lliga Nacional

goria i pes. 
Amb la classifi cació ob  ngu-

da per tots els compe  dors del 
Baix Montseny els dona opció 
a apar  cipar en la preselecció 
que farà la RFEK pel Campio-
nat d’Europa que sew cele-
brarà a Sochi (Rússia) el mes 
febrer del 2018.

karateques del Karate Club Just, 
de Sant Celoni, Silvana Boding- 
ton va aconseguir la medalla 
d’or i proclamar-se campionar 
de la seva categoria i pes; Joan 
Just va aconseguir el subcam-
pionat amb la medalla de pla-
ta; i Jordi Valdivia la medalla de 
bronze també en la seva cate-

Judit i Marc Camacho

Silvana Bodington, Jordi Valdivia i Joan Just

La celonina Silvia Fernández medalla 
d’or en el mundial júnior de Culturisme 
VBBN celebrat a Bordeus

SANT CELONI.- La celonina Silvia Fernández Pineda ha aconseguit 
la medalla d’or en el Campionat Mundial de Culturisme WBBN ce-
lebrat el passat 25 de novembre a la ciutat francesa de Bordeus. 
Fernández entrena a l’Espor  u Mètric amb el seu tècnic de mus-
culació Daniel Horna que, a la vegada és també la seva parella.
Tots dos a més van par  cipar en la categoria de parelles en aquest 
mateix campionat aconseguint un quart lloc.
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La Diputació de Barcelona diu que a la primavera es podria implantar 
un servei de transport públic regular al Montseny
El Grup de Treball de Mobilitat del Montseny ha valorat molt posi  vament la resposta 
dels visitants del Parc a la prova pilot 
MONTSENY.- La Diputació de 
Barcelona està treballant per 
implementar un servei regu-
lar d’autobús per accedir al 
Parc Natural del Montseny, 
després dels excel·lents resul-
tats ob  nguts en la prova pilot 
realitzada durant tres caps de 
setmana d’octubre i novembre 
així com el fes  u de Tots Sants. 
Així ho ha anunciat el diputat 
adjunt d’Espais Naturals de la 
Diputació, Jesús Calderer, jun-
tament amb la directora de 
la Reserva de la Biosfera, Joa-
na Barber, en la presentació, 
aquest dilluns, del balanç de la 
prova.
Així, la prova pilot ha posat 
de relleu la sa  sfacció dels 
visitants a l’hora de fer ús del 
transport públic per accedir a 
la vall de Santa Fe, dissuadint-
los d’u  litzar el vehicle privat 
amb la zona d’aparcament ha-
bilitada a Campins, a l’inici del 
parc o facilitant-los accedir-hi 
directament des de l’estació 
de Renfe de Sant Celoni. Preci-
sament, una de les aspiracions 
dels responsables del parc na-
tural és poder facilitar vies més 
sostenibles d’accés a diferents 
indrets i reduir l’ús del vehicle 
privat en un espai que és Re-
serva de la Biosfera.
En aquest sen  t, Calderer ha 
assenyalat que aquest servei 
no s’hauria de limitar a la vall 
de Santa Fe sinó que es podria 
establir per altres punts del 
parc amb una afl uència impor-
tant de visitants, així com tam-
bé en altres espais naturals de 
la Xarxa de Parcs.
El diputat ha apuntat la possi-
bilitat que el nou servei podria 
començar a implementar-
se la primavera vinent, tot i 
que caldrà treballar tant amb 
l’empresa com amb la Genera-
litat per concretar els horaris o 
la freqüència, així com també 
els dies que el transport públic 
pugui estar en servei. Aques-
ta prova pilot, impulsada per 
la Diputació de Barcelona, ha 
comptat amb la col·laboració

dels ajuntaments de Campins 
i Fogars de Montclús, de la Di-
recció General de Transports, 
Mossos d’Esquadra i el Servei 
Català de Trànsit, així com de 
l’empresa de transports Saga-
lés i la Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny.

PROP DE 1.200 PERSONES 
HAN UTILITZAT LA PROVA 
PILOT

La directora de la Reserva de 
la Biosfera, Joana Barber, ha 
exposat les xifres d’u  lització 
del servei durant durant la 
prova pilot realitzada els dies 
21, 22, 28 i 29 d’octubre, 1, 4 
i 5 de novembre, són sa  sfac-
toris però cal corregir alguns 
punts del servei que es va ofe-
rir, especialment pel tema dels 
horaris, que s’haurien d’iniciar 
més d’hora i donar temps a fer 
excursions més llargues dins el 
Parc. Barber també ha remar-
cat una dada que ha conside-
rat rellevant com és el fet que 
un 35% dels usuaris han fet tot

el recorregut en transport pú- 
blic, es a dir, han arribat fi ns a 
Sant Celoni en tren i des d’allà 
han prosseguit fi ns a Santa Fe.
D’acord amb els resultats de 
la prova, el primer cap de se-
tmana a causa de les fortes 
pluges, que va deixar fora de 
servei l’aparcament de Cam-
pins, l’afl uència al parc va ser 
menor i sols van u  litzar el ser-
vei, facilitat per la Diputació de 
Barcelona, unes 80 persones.
El cap de setmana 28-29 
d’octubre, la xifra va augmen-
tar i es va situar en les 150, 
entre Estació de Renfe Sant 
Celoni - Campins i tornada, i 
en prop de 400, entre Campins 
i Santa Fe i tornada. Per tot 
Sants van haver-n’hi 120, en-
tre Estació de Renfe Sant Celo-
ni - Campins i tornada, prop de 
300 entre Campins i Santa Fe i 
tornada. Finalment, l’úl  m cap 
de setmana de prova pilot, van 
u  litzar el servei unes 200. En 
total, 1.186 persones han u  -
litzat aquest servei durant la 
prova pilot.

La Diputació 
estudiarà 
l’establiment de 
servei públic de 
transport per 
accedir a altres 
indrets de la 
Xarxa de Parcs 
Naturals

La prova pilot ha 
demostrat que el 
35% dels usuaris 
que van fer ús del 
transport públic 
van arribar amb 
tren fi ns a Sant 
Celoni

Usuaris del transport públic per anar al Montseny durant la prova pilot. 
FOTO: Diputació de Barcelona






