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L’objec  u és fomentar l’envelliment ac  u, par  cipa  u i autònom de les persones grans

El Baix Montseny es bolca amb el programa 
“VBellesa Ac  va” de Creu Roja

Tots els ajuntaments del Baix Montsaeny estan interessats amb el programa VBellesa que impulsa Creu (FOTO: JP)

SANT CELONI.-  Creu Roja Sant 
Celoni - Baix Montseny  va pre-
sentar el passat dijous 12 d’abril 
a la Sala Bernat Martorell de 
Can Ramis de Sant Celoni el pro-
grama “VBellesa Ac  va” al Baix 
Montseny. El programa té com 
a objec  u reforçar les línies de 
treball i d’intervenció amb el 
col·lec  u de gent gran, amb la fi -
nalitat de promoure l’envelliment 
ac  u, par  cipa  u i autònom.

Tal i com va explicar Josep 
Quitet, president de la Creu Roja 
a la demarcació de Barcelona i 
president de l’Assemblea Sant 
Celoni-Baix Montseny, “es vol ser 
cada cop més a prop de les per-
sones grans per evitar el seu aïlla-
ment, per detectar les necessitats

emergents i per fer que  nguin 
més ajuda i acompanyament.” 

Segons Quitet, no és un progra-
ma nou sinó que “hem ajuntat 
totes les accions que Creu Roja 
des  na al col·lec  u de gent gran, 
amb la incorporació de les noves 
tecnologies i sumant la complici-
tat de nous voluntaris”.

En aquest sen  t, l’alcalde Joan 
Castaño en nom de tots els alcal-
des del Baix Montseny, ha agraït 
“la força de l’Assamblea local de 
Creu Roja, i als seus voluntaris, 
sempre tan ac  us i generosos do-
nant el seu temps a qui més ho 
necessita” i a més de sumar-se a 
aquest programa, ha fet una crida 
a la societat civil de cara a incre-
mentar el voluntariat per  rar en

davant VBellesa Ac  va.

EL PROGRAMA VBELLESA
Estar més a prop de les perso-

nes a través del programa VBe-
llesa suposa fomentar les rela-
cions socials i la par  cipació en 
l’entorn mitjançant ac  vitats lú-
diques i culturals i la promoció de 
l’envelliment ac  u.

Però a l’hora, a través de Creu 
Roja, es tracta de des  nar serveis 
d’àmbit domiciliari per promocio-
nar l’autonomia i la independèn-
cia com l’acompanyament ac  u, 
actuacions preven  ves dels efec-
tes de les temperatures extremes 
sobre salut, servei de proximitat i 
productes de suport.

A més del president de la Creu

Roja a la demarcació de Barcelo-
na, Josep Quitet i l’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño, van assis  r 
a la presentació, diferents alcaldes 
del Baix Montseny, regidors de 
Comunitat i Benestar Social dels 
diferents ajuntaments, represen-
tants de diverses en  tats socials, 
de la Policia local i de Mossos 
d’Esquadra, a més de molt vo-
luntariat de Creu Roja dels pobles 
amb els quals els consistoris tenen 
signats convenis de col·laboració i 
que ara ja han demanat poder or-
ganitzar ac  vitats per assolir més 
voluntariat social a les respec  ves 
poblacions baixmontsenyenques.

JORDI PURTÍ
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SANT CELONI.- Els estudiants 
del Baix Montseny que vulguin 
aconseguir el  tol d’anglès de 
la Cambridge University ja po-
dran examinar-se a Sant Celoni, 
després de signar-se l’acord de 
col·laboració entre l’Ajuntament 
de Sant Celoni i l’Associació Cam-
bridge ESOL Examina  ons Centre 
- Granollers, com a en  tat auto-
ritzada per Cambridge University 
per ges  onar a Catalunya els seus 
exàmens ofi cials.

Les dues parts han arribat a 
l’acord gràcies a l’elevat nombre 
de veïns de tota la zona del Baix 
Montseny que segueixen els cur-
sos de preparació i es presenten a 
les proves ofi cials de la Universitat 
de Cambridge per obtenir lesd 
acreditacions ofi cials. Ara, la vo-
luntat de l’Ajuntament és que Sant 
Celoni esdevingui un referent en 
formació al llarg de la vida per als 
veïns i veïnes de tota la comarca 
natural del Baix Montseny. Aquest 
conveni és un primer pas  en

aquesta línia, que es vol anar
reforçant a altres ofertes forma  -
ves i serveis del municipi. 

El conveni determina l’escola 
Josep Pallerola i Roca com a cen-
tre on es faran els exàmens ofi -
cials de Cambridge University. Les 
primeres proves ja es faran aquest 
mateix curs amb el Preliminary 
English Test, el dissabte 19 de 
maig i el First Cer  fi cate, que  n-
drà lloc els dissabtes 2 i 9 de juny.

La regidora de Cultura i Educa-
ció, Júlia de la Encarnación, desta-
ca “la bona entesa i col·laboració 
amb l’associació per tal que 
l’escola Josep Pallerola de Sant 
Celoni pugui esdevenir el centre 
on es faran els examens de Cam-
bridge University”. També ha afe-
git la importància que té avui en 
dia la capacitació en llengua an-
glesa per millorar les oportunitats 
d’ocupabilitat de les persones i, 
especialment, en la gent més jove 
que és qui més està pa  nt la situa-
ció de crisi actual.

Els exàmens de la Cambridge University 
es podran fer a Sant Celoni

L’acord es va signar a l’Ajuntament de Sant Celoni (FOTO: AJSC)

Es jubila Núria Solanas, directora del CEIP 
Josep Pallerola i Roca durant 21 anys

Joan Castaño també, va apro-
fi tar l’acte per fer un reconeixe-
ment a la tasca dels mestres “una 
tasca essencial per a qualsevol 
societat, però molt sovint poc 
reconeguda”. Els va encoratjar a 
con  nuar treballant “perquè els 
nens i les nenes de Sant Celoni es-
devinguin ciutadans i ciutadanes 
de ple dret que puguin posar els 
seus talents al servei de la comu-
nitat” . Tanmateix va destacar que 
en aquesta tasca és essencial 
que els mestres tinguin el su-
port de pares, entitats i agents 
socials del municipi i adminis-
tracions.

Per úl  m, l’AMPA va aprofi tar 
per agrair-li a la Núria “el seu sa-
ber fer per implicar a tota la co-
munitat educa  va en la millora 
de l’educació dels nens i nenes de 
l’escola”. L’acte va fi nalitzar amb 
un dinar al menjador de l’escola 
Pallerola.

SANT CELONI.- Dissabte 14 
d’abril va tenir lloc un pe  t acte 
de reconeixement i agraïment a 
Núria Solanas, que s’ha jubilat 
després de 21 anys com a direc-
tora de l’escola Josep Pallerola i 
Roca. A l’acte van assis  r-hi prop 
de 70 persones entre mestres de 
l’escola, pares i mares, directors i 
directores de les escoles del Baix 
Montseny i regidors i regidores de 
l’Ajuntament que van voler agrair-
li la seva tasca educa  va durant 
més de vint anys.

L’alcalde Joan Castaño va 
destacar “la calidesa humana i 
professional de la Núria i el seu 
tarannà per entomar els reptes 
que se li han anat plantejant du-
rant aquests 20 anys”. També li va 
agrair “la seva visió de municipi 
que li ha permès treballar conjun-
tament amb la resta d’escoles pú-
bliques i concertades del municipi 
per fer un Sant Celoni millor”.

Núria Solanas, primera per l’esquerra (FOTO: AJSC)

Sant Esteve penja la foto de l’exalcalde Pere 
Nin i Casellas a la sala de plens

Esteve, ha explicat que avui és un 
dia ple d’emocions perquè el poble 
ha pogut completar una pàgina més 
de la seva història. Els esforços que 
s’han fet per trobar-la no han estat 
en va.  Ara, ha dit Cañellas, l’objec  u 
és poder trobar la foto d’Esteve Vilà 
“l’Americano”, que ja és la única que 
falta per tenir la relació completa.

SANT ESTEVE DE PALAUTORDE-
RA.-  La foto de Pere Nin i Casellas, al-
calde de Sant Esteve de Palautordera 
des del 16 d’octubre de 1936 fi ns 
el 3 de març de 1938, ja és penjada 
a la sala de plens de l’ajuntament 
d’aquest municipi baixmontsenyenc 
al costat de les fotografi es dels altres 
alcaldes de Sant Esteve de Palautor-
dera durant el segle XX.

En un acte celebrat el 19 d’abril a 
amb la presència de Josep Horta Nin 
i Joan Nin, néts del que fou alcalde, 
s’ha penjat de manera ofi cial la foto-
grafi a. Poder aconseguir-la no ha es-
tat fàcil ja que Pere Nin va exiliar-se a 
França un cop acabada la guerra i se 
li havia perdut la pista. La historiado-
ra de Santa Maria de Palautordera, 
Montserrat Garriga, ha explicat que

han estat mesos de recerca cons-
tant per arxius francesos i catalans 
i també viatges fi ns que s’ha pogut 
localitzar.

Pere Nin i Casellas nascut al Ven-
drell, va treballar a Sant Esteve 
d’enguixador. Era militant d’ERC i for-
mava part del comitè revolucionari 
local quan es va iniciar la Guerra Civil. 
En la seva etapa d’alcalde es va acollir 
a Sant Esteve un gran nombre de re-
fugiats de l’Estat espanyol, es va au-
toritzar la construcció de l’escorxador 
municipal i es va donar permís per 
residir en aquesta població a la vídua 
de Salvador Seguí, el Noi del Sucre, 
per mo  us de salut. Després de la 
guerra va exiliar-se a Concarneau 
(bretanya francesa) on és enterrat.

Salvador Cañellas, alcalde de Sant 

A l’acte, a banda dels dos néts de 
Pere Nin, també hi havia Montse-
rrat Garriga, Xavier Càlam, autor de 
diversos ar  cles sobre l’Ajuntament 
durant la República, i Joaquim Sabé, 
professor d’història i autor dels es-
crits de Sant Esteve de Palautordera 
en el llibre alcaldes i alcaldesses del 
Vallès Oriental (segle XX).



publicitat
www.laviladigital.com

5



societat
www.laviladigital.com

6

REVISTA MENSUAL DEL 
BAIX MONTSENY

DES DEL 1992

Direcció: Jordi Pur  
Redacció i Administració: Esteve Cardelús, 6 - Sant Celoni 
Tel. 93 867 41 36
Publicitat: 687 901 643
info@laviladigital.com
h  p://www.laviladigital.com

Marc Rodellas elabora el pas  s de Sant 
Jordi per la Generalitat

SANT CELONI.- El pas  sser de 
Sant Celoni, Marc Rodellas, el dia 
20 d’abril lliurà al president de la 
Generalitat, Artur Mas, el pas  s 
que cada any el Gremi de Pas  s-
sers de Barcelona ofereix com a 
obsequi a la Generalitat amb mo-
 u de la celebració de Sant Jordi. 

Es tracta d’una creació única ela-
borada cada any per un preofes-
sional del sector i vinculada amb 
la fes  vitat del patró de Catalunya.

Rodellas ha explicat  que és un 
pas  s molt visual i de lectura ràpi-

da disposat en quatre capes i fet 
amb un pa de pessic de color ver-
mell que en el moment de tallar-
se quedarà dibuixada la senyera 
en descobrir-se la muselina de 
présec que hi haurà entre capa i 
capa. Pel que fa a la decoració el 
pas  s  ndrà incorporat l’escut de 
Sant Jordi amb la creu fet de xoco-
lata i una rosa de sucre en forma 
de “piruleta”. Marc Rodellas té 
com a col·laboradors el seu germà 
Jordi Rodellas i la mataro  na Lau-
ra Mar  n.

Marc Rodellas explica a Artur Mas les caracterís  ques del pas  s (FOTO: J. Rodellas)

en  tats bancàries “perquè ara 
totes les lleis són favorables als 
bancs i si el problema de la pèrdua 
d’habitatge per culpa d’una hipote-
ca ha passat a tanta gent és perquè 
el problema és estructural”, expli-
quen des de la PAH.

ABSÈNCIA DE CASOS 
O VERGONYA DE DIR-HO?
La Plataforma vol actuar en els 

municipis del Baix Montseny on, de 
moment, no es té coneixement de 
cap família afectada “però estem 
convençudes que hi ha gent que 
està pa  nt el problema i no el fan 
conèixer per vergonya i perquè so-
cialment no és una cosa ben vista”. 

La PAH té el suport d’en  tats com 
l’Associació d’Equatorians, el Casal 
Quico Sabaté i la CUP de Sant Ce-
loni i s’espera que ens les pròximes 
setmanes hi hagi més gent i asso-
ciacions del Baix Montseny que hi 
donin suport. La PLataforma farà re-
unions periòdiques els dissabtes a la 
tarda de cada quinze dies a la plaça 
de la Vila de Sant Celoni, perquè la 
PAH no disposa de local i d’aquesta 
manera seran més visibles i poder 
arribar a més gent. 

JORDI PURTÍ

SANT CELONI.- La Platafor-
ma d’Afectats per la Hipoteca i 
l’Habitatge (PAH) del Baix Montseny 
ja és una realitat, després que una 
vintena de persones l’hagin posat 
en marxa d’una manera ofi cial en el 
decurs d’una assemblea celebrada 
a la Rectoria Vella de Sant Celoni.

L’objec  u de la PAH, impulsada 
per Mercè Pidemont, Sílvia Pinto 
i Helena López, és aconseguir que 
les persones que tenen problemes 
per pagar les hipoteques del banc 
puguin amb la dació en pagament 
i un lloguer social quedar en pau 
amb l’en  tat bancària amb la qual 
han signat la hipoteca.

Les tres impulsores de la PAH, 
cap d’elles afectades, desitgen que 
aquesta plataforma serveixi per 
ajudar i assessorar a totes aquelles 
persones que corren el risc de per-
dre casa seva. Tampoc descarten 
portar accions més dràs  ques com 
la pressió social per evitar els des-
nonaments, com ja ha passat en 
altres poblacions.

En qualsevol cas, des de la PAH 
es té el convenciment que hi ha al- 
terna  ves polí  ques i socials que 
es podrien aplicar sempre i quan hi 
hagi una voluntat per part de les

La PAH del Baix Montseny ja és 
una realitat

Assemblea cons  tuent de la PAH Baix Montseny (FOTO: JPP)
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Els enllaços matrimonials 
durant l’any 2011 a Sant 
Celoni, revelen la pitjor 

xifra des de l’any 2005. D’acord 
amb les dades fetes públiques pel 
Jutjat de Pau va haver-hi 72 matri-
monis (12 menys que l’any passat, 
13 menys que el 2009 i 32 menys 
que l’any 2008). D’aquests casa-
ments 11 van ser canònics, els 
mateixos que l’any 2010 i 61 de 
civils, 13 menys que l’any 2010).

El lloc escollit pels nuvis per 
celebrar la cerimònia religiosa es 
van repar  r entre les esglésies de 
Sant Mar   de Sant Celoni, en 9 
casos; Sant Mar   de Pertegàs, en 
1 cas; i 1 a l’ermita de Sant Mar   
de Sant Ponç. En l’informe del jut-
ge també es detalla que la proce-
dència de les parelles contraents: 
4 de Sant Celoni, 7 forasters els 
dos contraents.

El detall dels casaments civils 
queda repar  t de la manera se-
güent: 25 els va casar l’alcalde i re-
gidors a la Rectoria Vella, 6 també 
l’alcalde i regidors a l’Ajuntament, 
8 el jutge de Pau a la Rectoria Ve-
lla i 20 pel jutge al jutjat. 

LLENCERIA
El casament és un dia especial, 

per això les núvies desitgen que la 
roba interior que escolleixen sigui  
elegant i sensual, però a la vega-
da busquen comoditat. Avui, al 
mercat hi ha molta varietat de pe-
ces  que ressaltant la fi gura amb 
uns dissenys depurats i teixits 
lleugers com ara el tul i el se   i 
apostant pel color blanc de forma 
majoritària, tot i que també hi ha  
tendència a escollir colors pell o 
beixos.

Com sempre, és aconsellable 
que les núvies demanin als pro-
fessionals del sector quina és la 
millor combinació que els pot 
afavorir en funció del ves  t que 
han escollit per una cerimònia en 
la qual la núvia serà l’objec  u de 
totes les mirades. 

llar en l’habitatge; o, en el seu de-
fecte, la resolució no onerosa del 
contracte de préstec.  En els pri-
mers quinze dies de funcionament 
del servei, cinc ciutadans de dife-
rents municipis del Baix Montseny 
s’han adreçat al servei i han con-
certat cita prèvia.

El servei Ofi deute, s’afegeix a 
l’intens treball que s’ha fet i s’està 
fent des de l’Ofi cina d’Habitatge, 
com l’estudi de noves fórmules 
d’accés a l’habitatge, l’aprovació 
del Registre de sol·licitants 
d’habitatge protegit, el Regla-
ment d’habitatges desocupats, 
l’extensió dels serveis de l’Ofi cina 
d’habitatge a tot l’àmbit territorial 
del Baix Montseny, el Programa 
d’arranjament d’habitatges per a 
dotar-los d’habitabilitat funcional, 
entre altres.  

Més de 20 representants de d’en  tats fi nanceres, socials i 
polí  ques par  cipen a una sessió informa  va sobre Ofi deute

SANT CELONI.- Més de 20 per-
sones entre directors d’en  tats 
fi nanceres que representaven 8 
sucursals del municipi, represen-
tants d’en  tats socials i els quatre 
grups polí  cs municipals van par-
 cipar ahir al vespre a la Rectoria 

Vella a una sessió informa  va so-
bre el servei Ofi deute que des de 
fa unes setmanes ofereix l’Ofi cina 
Local d’Habitatge. D’aquesta ma-
nera es respon a la pe  ció del Ple 
de l’Ajuntament de Sant Celoni 
que en data 22.12.10 va prendre 
per unanimitat, un acord pel dret 
a l’habitatge enfront els llança-
ments del domicili de veïns i veï-
nes de Sant Celoni i de la Batllòria, 
fomentant l’adopció de diferents 
mesures per combatre les con-
seqüències socials dels desnona-
ments. En aquesta línia, a la reunió 
d’ahir es van exposar actuacions 
possibles per a evitar execucions 
hipotecàries i es va obrir la porta a 
un espai de diàleg per a facilitar la 
consecució d’acords en els casos 
que es presen  n al municipi.

L’Ofi cina d’Habitatge, que pres-
ta el servei d’informació i assesso-
rament general sobre qües  ons 
d’habitatge, va detectar un aug-
ment de sol·licituds d’informació 
rela  ves a quotes impagades, 
o que en breu poden trobar-se 
en aquesta situació, de préstecs 
hipotecaris. Aquesta realitat va 
mo  var un treball específi c de 
l’Ofi cina d’Habitatge per procurar 
disminuir l’allau de persones

que, per no poder pagar la quo-
ta hipotecària, es queden sense 
habitatge. En aquest sen  t ha 
estat un pas important la signa-
tura el dia 29 de març del conve-
ni amb l’Agència d’Habitatge de 
Catalunya per tal d’estendre el 
servei Ofi deute a Sant Celoni i a 
tot el Baix Montseny a través de 
l’Ofi cina d’Habitatge, que és junt 
amb l’Ofi cina d’Habitatge de Reus 
el primer territori on s’ha estès la 
prestació d’aquest servei.

El servei d’assessorament Ofi -
deute, analitza el contracte hipo-
tecari, el deute pendent actual de 
la família i la capacitat de paga-
ment actual de la unitat familiar 
creditora, i seguidament cons-
trueix junt amb el ciutadà una 
proposta de les noves condicions 
de retorn del préstec a l’en  tat 
fi nancera que faci viable el seu 
pagament i el manteniment de la

en el desenvolupament d’aquest 
programa i divulgar els principis 
de la CETS i les seves ac  vitats.
Pedr això, l’Ajuntament de Santa 
Maria de Palautordera  ndrà una 
comunicació fl uïda i bidireccional 
amb el Parc Natural del Montseny, 
que és l’administració impulsora 
de la Carta. Tanmateix, treballarà 
en col•laboració amb en  tats i ad-
ministracions que fan tasques en 
el mateix àmbit territorial i en la 
mateixa temà  ca.

Alhora, l’Ajuntamernt ob  ndrà 
el reconeixement europeu pel fet 
de pertànyer a un espai natural 
protegit acreditat amb la Carta 
Europea de Turisme Sostenible. JP

Palau s’adhereix a la Carta Europea de Turisme Sostenible
SANTA MARIA DE PALAUTOR-

DERA.- L’Ajuntament de Santa Ma-
ria de Palautordera ha aprovat per 
Junta de Govern adherir-se a la Car-
ta Europea de Turisme Sostenible 
(CETS) en el Montseny. 

Es tracta d’una eina de ges  ó 
que ajuda a les àrees protegides a 
millorar con  nuament en el desen-
volupament de l’ac  vitat turís  ca, 
tenint en compte les necessitats del 
medi ambient, la població local i les 
empreses turís  ques locals.

Amb aquesta adhesió Palautor-
dera es compromet a una par  ci-
pació ac  va en el seguiment i ava-
luació del Programa d’Actuacions a 
par  r de la seva integració i assis-

tència en les reunions periòdiques 
del Fòrum permanent i/o grup de 
treball. També li permet par  cipar

Ramon Arabia, regidor de Turisme

La reunió es va fer a la Rectoria Vella de Sant Celoni 

E S P E C I A L 
CASAMENTS
L’any 2011 a 
Sant Celoni hi 
va haver 72 
casaments: 
11 de canònics 
i 61 de civils

Es tracta d’una eina de ges  ó que ajuda a les àrees protegides a millorar
con  nuament en el desenvolupament de l’ac  vitat turís  ca
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Fit a fi t, la conversa de profi t (39)
L’estalvi

Els diners són un mitjà que ens permet sa  sfer una necessitat o un 
caprici. El valor d’una cosa depèn de la necessitat o del desig que 
 nguem de posseir-la. Quin gran valor va tenir per molts aquella 

primera bicicleta. Però, qui ho havia de dir... va arribar un dia, que to-
thom va ser ric. Els capricis varen passar davant de les necessitats, i tots 
vàrem tenir molt més del que necessitàvem. Vacances de Sol i de neu, 
Nadal i de Setmanes santes sense Déu, ponts sense rieres... vint-i-quatre 
hores de mal hermano, i d’alegries fugisseres. Es va implantar la llei del 
consum i del plaer. L’estalvi va ser intervingut, i paraules com: sacrifi ci, 
esforç, compromís, transcendència, temor, dolor, van ser considerades 
com les lletanies del rosari. Cal un fi t a fi t valent i decidit!  No es tractar 
de retallar, sinó d’estalviar, de canviar. El desig constant de tenir més es 
converteix en una necessitat, i aquesta necessitat que no es veu mai sa-
 sfeta, és la pitjor pobresa. Aquesta llei ens ha fet egoistes i insensibles. 

Cal rescatar l’Estalvi, reduir els capricis i les coses supèrfl ues, i controlar 
el nostre amor propi. Pa  rem, però, ens en sor  rem. Només el dolor 
ens pot obrir a la comprensió. Murmurar i cri  car és el més fàcil, i tots 
ho fem. Ajudem als joves! o no els enganyem. Ells encara no han pa  t. 
Qui no ha pagat el seu tribut personal al sofriment no pot iden  fi car-se 
amb els dolors, les preocupacions, les angoixes dels altres. Augmentar el 
cabdal del coneixements, és ara la seva feina, i això ja és anar creant una 
fortuna, perquè la cultura també és una riquesa. El camí no és el de la 
evasió, sinó el de l’esforç el sacrifi ci. No és l’hora d’ensenyar el pit, sinó 
de treure pit, en l’estudi, el treball, l’economia, l’estalvi. De ser econò-
mic en les despeses; si gastes els pe  ts guanys en coses sense valor, en 
capricis cars, mai podràs reunir un capital. El capital no es forma amb el 
que es guanya, sinó amb l’Estalvi. L’Enteniment i la Voluntat es van casar, 
i d’aquest matrimoni en va néixer un jove fort i decidit anomenat Treball. 
Aquest xicot va conèixer a l’Economia una noia que vivia a prop, i que els 
seus pares, l’Ordre i la Previsió l’havien educat molt bé, es van enamorar 
i es varen casar, i el Treball i l’Economia van tenir un fi ll que li van donar 
el nom de Estalvi.., doncs, ben vingut, i per molts anys. 

A tots els pares i mares del nens i nenes inscrits al Futbol Base de la Penya 
Barcelonista Sant Celoni, i en relació a la carta que l’actual Junta Direc  -

va els va fer arribar el passat 12 d’abril, volem fer constar que:
- Les discrepàncies que van mo  var la nostra dimissió de la Junta Direc  va 

no són les que exposa l’actual junta direc  va a la carta. En primer lloc, el Futbol 
Base és una part de la Penya. Per tant, quan a la carta exposen: “...en relació 
a la capacitat econòmica del Futbol Base per “cedir” a la Penya els diners ne-
cessaris...”, és una incongruència. El capital econòmic de la Penya Barcelonista 
és el global del Futbol Base i dels associats a la Penya. En segon lloc, el que va 
mo  var la nostra dimissió va ser un cúmul d’irregularitats estatutàries per part 
del president, ja explicats amb anterioritat. Per cert, aclarim que vam dimi  r 
com a membres de la junta direc  va, no com a socis (tal com consta a la carta, 
erròniament).  

- Mai hem acusat al Sr. Peña d’apropiar-se de recursos de l’en  tat. Sempre 
hem referit les nostres consultes, queixes i reclamacions al president, Sr. Jordi 
Roura. Però ell sempre ha procurat desviar l’atenció cap al seu responsable 
administra  u, Sr. Peña, al·ludint que és qui porta tot el tema econòmic. Tot i 
així, com que considerem que el màxim responsable de la junta direc  va, en 
totes les seves línies, és el president, sempre és a ell a qui ens hem referit per 
aclarir els fets que reclamem. Per tant, és fals que hàgim acusat al Sr. Peña de 
res i considerem que el que fa el president és manipular i “intoxicar” emocio-
nalment a terceres persones, amb tot el que això comporta.

-El que és inacceptable i gravíssim és faltar a la veritat. La junta direc  va 
actual no ha aportat cap prova del que manifesta a la seva carta, respecte a la 
nostra dimissió. Aquesta carta  ndria tota la credibilitat si ja s’hagués celebrat 
l’Assemblea General i aquesta els hagués donat la raó sobre que “les diferèn-
cies sorgides no afecten de cap manera al funcionament del Futbol Base”. 

Esperant el moment de poder manifestar la nostra versió, no podem més 
que anar aclarint la informació que va sorgint.

Cordialment, 

SUSSI ÀLVAREZ,  JORDI ANFRUNS, JOAQUIM MONTALVO I  ROSER ROCA

Aclariments de la carta de l’actual junta directiva 
de la Penya Barcelonista Sant Celoni als pares i 
mares dels nens i nenes inscrits al seu Futbol Base

SANT CELONI.- Una desfi lada de roba interior i de banyadors especials 
per a dones que han pa  t càncer de mama, celebrada l’11 d’abril a la sala 
Bernat Martorell de Sant Celoni, va servir per encetar les jornades que 
Catalunya contra el Càncer (AECC) va portar a terme sota el  tol “Vèncer 
la malal  a: Tot superant les nostres pors”. L’acte va ser seguit per una 
vintena de dones i va ser organitzat per la junta local de l’AECC amb el su-
port de l’Ajuntament de Sant Celoni, Ortopèdia Baix Montseny i Amoena.

Les jornades van tenir con  nuïtat l’endemà, també a la sala Bernat 
Martorell, amb una xerrada col·loqui a càrrec de la psicòloga i terapeuta 
familiar, Marta Datzira ViIlanueva; la doctora en medicina, Maribel Calpe 
Flores i el Centre Mèdic La Garriga. /JP

A Sant Celoni, desfi lada contra el càncer

Una de les models que van desfi lar a la sala Bernat Martorell FOTO: JPP

100 anys de la palauenca Pepita Vidal Borrell

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- La veïna de Palau, Pepita Vidal Bo-
rrell, va fer 100 anys el 12 d’abril. Agus   Vilà, responsable de l’Ofi cina de la 
Gent Gran Ac  va, va fer-li entrega de la medalla de la Generalitat lliurada pel 
Departament de Benestar Social i Família. És una medalla d’argent gravada 
amb el nom i l’any de naixement que commemora el centenari del naixement 
i reconeix els valors, l’experiència, els aprenentatges i els coneixements que 
aquestes persones acumulen i transmeten al llarg de cent anys.

L’alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, en nom de l’Ajuntament 
va regalar-li un ram de fl ors i una carta en la qual es diu que ”tots els aniversaris 
són mostra d’alegria, el fet de compar  r amb la gent que t’es  mes ja ho és 
per si sol, perquè fer 100 anys, això no ho pot dir qualsevol i encara t’ha de fer 
sen  r més orgullosa, més feliç i més plena”.
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