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En relació a l’any 2010 suposa una reducció de 516.610 euros

El PSC proposa un pressupost municipal
de 16.675.880 euros per al 2012

econòmica i de les subvencions 
d’altres administracions (209.000 
euros de la Diputació, gairebé 
31.000 euros per a l’escola bressol 
i 45.000 per a l’escola de música).
A més, caldrà fer front a l’incre-
ment d’algunes despeses des  na-
des a amor  tzacions i interessos 
que ha augmentat en un 68% en 
relació a l’any 2010, passant de 
894.000 euros a 1.504.000 euros 
per aquest any 2012, en realació a 
les amor  tzacions i 179.000 euros 
en pagar d’interessos de préstec. 
Actualment l’Ajuntament de Sant 
Celoni té un deute d’una mica més 
de 16 milions d’euros. 

Des de l’equip de govern muni 

SANT CELONI.- L’Ajuntament de 
Sant Celoni ja ha començat a tre-
ballar al pressupost de l’any 2012 
per tenir-lo aprovat al més aviat 
possible. Els grups municipals ja 
disposen d’un primer esborrany 
per poder consensuar-lo. El que 
si és segur és que es tractarà d’un 
pressupost d’acord amb la situa-
ció econòmica actual i les retalla-
des es faran notar, encara que la 
prioritat de l’equip de govern és 
apostar per les prioritats bàsiques 
i l’educació. La proposta inicial 
és un pressupost de 16.675.880 
d’euros, la qual cosa representa 
516.610 euros menys que l’any 
2010 quan hi havia un pressupost 
de 17.291.490 euros.

Les previsions inicials és que 
l’Ajuntament aquest any ingres-
si gairebé 600.000 euros menys, 
fruit de la disminució de l’ac  vitat

d’elaborar els millors pressupos-
tos per la gent de Sant Celoni, amb 
la condició que sigui consensuat 
per tots els grups i inclogui la par-
 cipació de ciutadans i ciutadanes 

a proposta dels mateixos grups. 
Demanem buscar els punts en 
comú i no les nostres diferències, 
treure el millor de cadascú i posar-
ho al servei del poble, defugir les 
dissonàncies i les estridències. La 
sostenibilitat de les fi nances mu-
nicipals és un tema prou seriós i 
important.” / JP

l’estalvi, com fan totes les admi-
nistracions públiques, perquè les 
necessitats bàsiques dels ciuta-
dans no es vegin afectades mal-
grat la crisi. / JORDI PURTÍ

cipal s’és conscient que la situa-
ció no és fàcil per a ningú i per això 
en aquests moments de difi cultat 
l’Ajuntament de Sant Celoni prio-
ritzarà les despeses i apostarà per

L’ANY 2012 LES DESPESES 
MUNICIPALS DESTINADES A 
AMORTITZACIONS I INTERESSOS 
AUGMENTARAN UN 68%

Imatge d’una sessió plenària (FOTO: Ajuntament Sant Celoni)

CiU ofereix a tots els grups polí  cs un Pacte de 
Vila per la bona ges  ó econòmica municipal

SANT CELONI.- El Grup Muni-
cipal de CiU de l’Ajuntament de 
Sant Celoni ha fet públic un comu-
nicat en el que qualifi ca de man-
ca de transparència i rumb de les 
darreres mesures econòmiques 
del govern municipal i, per això, 
la federació nacionalista ofereix 
col·laboració al PSC per elaborar 
els millors pressupostos per la 
gent de Sant Celoni, amb el con-
sens de tots els grups i la par  ci-
pació de la ciutadania.

Aquesta proposta arriba des 
prés que CiU hagués votat en 
contra de les ordenances fi scals 
per aquest any 2012 ja que al seu 
parer “des de l’inici de la legislatu-
ra, la complicitat del PSC i la CUP, 
afavoreix una ges  ó improvisada, 
sense rumb, poc seriosa i perillo-
sa pel municipi. Ara és temps de 
tancar el pressupost del consistori 
per l’any que ve. El PSC ens dóna 
la informació amb comptagotes, 
no tenim accés a les par  des i no 
hi veiem projectes de futur pel 
municipi.”
Asseguren que treballar així és 
molt dolent pel poble. Diuen que 
són gent seriosa i austera, com 
van demostrar l’any 2007 amb la 
rebaixa dels sous de l’equip de

govern un 44% (340.000 euros), 
de les despeses en àpats i des-
plaçaments un 85% (de 5.586 a 
835 euros) i de les despeses en 
telefonia un 87% (de 14.565 a 
1.963 euros). Per això, Volen que 
l’elaboració del pressupost 2012, 
es faci bé i sense par  dismes per 
garan  r al municipi una bona ges-
 ó econòmica.

“Per tot això, oferim a tots els 
grups polí  cs del consistori un 
Pacte de vila per la bona ges  ó 
econòmica municipal, per tal

Laura Costa i Francesc Deulofeu (FOTO: P&P)

SANT CELONI.- Les obres 
de millora de la connexió de 
la zona de vianants del carrer 
Major a l’alçada del carrer Sant 
Mar   havien d’iniciar-se aquest 
mes de gener, un cop signat el 
Conveni de col·laboració amb 
el Ministeri de Foment. No 
obstant això, adduint mo  us 
fi nancers, el Ministeri ha co-
municat a l’Ajuntament que 
aquesta signatura no és pos-
sible actualment i, per tant, 
l’inici de les obres de reurba-
nització s’haurà d’ajornar.

L’Ajuntament de Sant Celoni 
està en contacte amb el Minis-
teri per tal d’intentar con  nuar 
amb la seva tramitació i portar 
a terme aquest projecte de 
reurbanització, inclòs en la Llei 
dels Pressupostos Generals de 
l’Estat de 2011.

Ajornat l’inici 
de les obres de 
reurbanització 
del carrer
Major
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BAIX MONTSENY.-  Les dife-
rents ac  vitats organitzades a 
Sant Celoni per la Marató 2011 
han aconseguit recollir  8.925 
euros gràcies a la col·laboració 
de molta gent i especialment de 
tots els  voluntaris/es que amb 
el seu entusiasme, van ajudar a 
informar, recollir regals, ajudar a 
les diferents ac  vitats i “per sobre 
de tot, ens han encomanat el seu 
entusiasme amb el projecte dels 
08470 amb La Marató, sense tota 
aquesta gent, nosaltres Els 08470, 
no som rés.”, asseguren des del 
col·lec  u.

A Sant Celoni, es van prepa-
rar per a l’ocasió una trente-
na d’ac  vitats amb l’objec  u 
d’aconseguir diners solidaris que 
es des  naran a la recerca en ma-
tèria de regeneració i transplanta-
ment d’òrgans i teixits.

D’altra banda, les ac  vitats 
programades a Santa Maria de 
Palautordera per col·laborar amb

Sant Celoni recull 8.925 
euros per la Marató 
de TV3 2011

la Marató de TV3, que enguany te-
nien com a tema la regeneració i 
transplantament d’òrgans i teixits, 
han aportat un total de 1094 
euros. En aquest sen  t, el berenar 
solidari organitzat conjuntament 
per la UBIC i  l’Associació de Res-
tauradors de Santa Maria de Pa-
lautordera va recaptar 260 euros, 
la xocolatada i tallers infan  ls a 
càrrec de El Formiguer 94 euros, 
la caminada popular del CEP 160 
euros i el tast d’educació emocio-
nal per les famíles que es va por-
tar a terme a la Granja Escola ha 
fet una aportació de 580 euros.

A aquesta quan  tat caldrà afe-
gir-hi els diners recollits durant la 
Festa Major Aplec del Remei del 
passat mes d’octubre en el decurs 
del IX Concurs de Paletes i el IX 
Concurs de Llançament de Totxa-
nes ja que l’Associació Terra Cuita 
va organitzar la construcció d’un 
mur amb maons per la Marató de 
TV3 d’enguany.  /LV

Santa Maria de Palautordera ha aportat 1.094 euros



polí  ca
www.laviladigital.com

5

L’Ajuntament de Sant Celoni reduirà el consum i la factura 
energè  ca de l’enllumenat públic i les instal·lacions municipals

ha traslladat als diferents grups 
municipals una proposta de pres-
supostos en què hem fet un esforç 
de contenció i de priorització de la 
despesa, per tal d’adequar les des-
peses als ingressos previstos per a 
l’any vinent”, assenyala l’alcalde.

Per això, tot i que encara 
s’es  gui en procés de negociació 
per als pressupostos de 2012, ha 
destacat la importància d’iniciar 
les mesures d’estalvi al més aviat 
millor: “no podem supeditar les 
decisions d’estalvi a l’aprovació 
dels pressupostos perquè per 
aconseguir aquest estalvi, perquè 
allò previst sigui real i no teòric, 
s’han de començar a aplicar ja des 
d’un principi. Així ho hem traslla-
dat a la resta de grups municipals”.

SANT CELONI.-  L’Ajuntament 
de Sant Celoni aplicarà un 
Pla d’estalvi energè  c per re-
duir el consum i la despesa en 
l’enllumenat públic i els equipa-
ments municipals. En una prime-
ra fase s’ha previst actuar sobre 
l’enllumenat públic, que suposa 
el gruix més important de la des-
pesa energè  ca. “Amb aquestes 
mesures volem aconseguir una 
reducció en el consum d’un 25%”, 
assenyala l’alcalde, Joan Castaño.

Aquests darrers mesos, tècnics 
municipals han estudiat amb de-
tall les més de 80 pòlisses (con-
tractes) d’enllumenat públic de 
Sant Celoni per a determinar 
quines mesures es poden apli-
car a cada una d’elles per a re-
duir al màxim possible el consum 
elèctric. Per això, i en funció de 
les possibilitats de regulació de 
cada un dels quadres elèctrics 
d’enllumenat públic, s’aplicaran 
mesures combinades com la re-
ducció del fl ux lluminós o la des-
connexió selec  va de punts de 
llum. “Aquestes mesures s’aniran 
aplicant de forma progressiva i 
garan  nt sempre la seguretat del

trànsit de vehicles i de vianants”, 
ha remarcat la regidora d’Espai 
Públic, Isabel Coll.

En una segona fase s’actuarà 
sobre les ofi cines municipals i 
els equipaments públics, com 
ara les instal·lacions espor  ves 
i les escoles, on es pot estalviar 
energia mitjançant l’aplicació de 
plans d’acció energè  cs i, tam-
bé en molts casos, a través de la 
col·laboració ciutadana. De fet, 
ja hi ha equipaments que han 

implantat sistemes de ges  ó am-
biental com el Safareig, l’Ateneu- 
Centre Municipal d’Expressió, el 
Centre Municipal d’Esports Sot de 
les Granotes i la Biblioteca, dins la 
polí  ca d’incorporació de criteris 
de sostenibilitat en la ges  ó muni-
cipal que impulsa l’Ajuntament de 
Sant Celoni.

L’estalvi econòmic que suposa-
ran aquestes mesures estan in-
closes en la proposta de pressu-
post pel 2012. “L’equip de govern
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L’alcalde Joan Castaño i la regidora d’Espai Públic, Isabel Coll, amb un tècnic 
municipal davant un quadre elèctric
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Prop de 120 persones es reuneixen per aturar la 
carretera planifi cada pel Temple i Moixerigues

Convocades per la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny, Món amb Seny i la CUP 

La CUP anuncia la presentació d’una mova moció al ple (FOTO: CUP)

campanya electoral es van mos-
trar contràries al POUM i avui 
integren el Govern Municipal”. 
Entre els Plans que proposen que 
siguin suprimits hi ha les carrete-
res pel Temple i Moixerigues, la 
variant per Can Pagà cap al polí-
gon, la variant a Sant Esteve per 
Can Sala i Can Barceló, el creixe-
ment exponencial del barri de 
Moixerigues, la urbanització de 
l’entorn de l’ermita del Remei o la 
reserva de sòl del 4t Cinturó. 

En el decurs de la seva interven-
ció reiterà, així mateix, el compro-
mís de la CUP per aturar la carre-
tera per Moixerigues i el Temple, i 
l’oferiment de suport organitza  u, 
tècnic i jurídic al col·lec  u afectat.

Finalitzada la part informa  -
va, les persones assistents a la 
reunió van acordar cons  tuir-se 
en associació d’afectats conjun-
tament amb persones afectades 
de Moixerigues, del Pont Trencat, 
del Riusec i d’altres àrees de Palau 
i Sant Celoni. També van decidir-
presentar un contenciós admi-
nistra  u amb l’objec  u d’aturar 
aquesta variant “no ofi cial” de pas 
entre diversos barris de Sant Ce-
loni i de Palautordera amb la C-35 
i l’autopista i amb la carretera de 
Campins, així com amb el polígon 
industrial i l’abocador de les Valls.

JOAN BATLLE

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- Prop de 120 veïnes i veïns 
es van reunir a l’Escola La Torde-
ra en un acte convocat conjunta-
ment per la Coordinadora per a la 
Salvaguarda del Montseny, Món 
amb Seny i la CUP. Aquesta reunió 
es va celebrar fruit de l’acord de 
l’anterior trobada informa  va que 
es va dur a terme al local social del 
Pont Trencat - Moixerigues.

El representant de la Coordi-
nadora per a la Salvaguarda del 
Montseny va destacar l’alt valor 
natural i paisatgís  c de la zona, 
com a sòl agrícola, espais de lleure 
i com a corredor biològic entre el 
Montnegre i el Montseny, posant 
de manifest que sotmetre aques-
ta zona a un trànsit intensiu “seria 
cas  gar encara més el ja degradat 
entorn natural, així com empitjo-
rar la qualitat de vida d’aquest 
barris.”

Un membre de Món amb Seny 
va fer un breu resum del procés 
de redacció i aprovació del POUM, 
així com de la fase d’al·legacions. 
Va parlar dels volums de trànsit 
que suporten les diferents carre-

teres que travessen Palau i va cri-
 car que a l’estudi de mobilitat no 

s’hagi  ngut en compte l’impacte 
que pot suposar la carretera pel 
Temple i Moixerigues, creuant 
pel mig de zones urbanes pobla-
des, ni sobre la drecera cap a Sant 
Celoni. Va anunciar també que 
l’Ajuntament de Fogars ha realit-
zat un estudi per pavimentar el 
camí de Mosqueroles cap a Palau, 
fet que si es materialitza pot su- 

posar el desplaçament de part del 
trànsit cap a Campins per aquest 
traçat.

El portaveu de la CUP de Palau 
va anunciar que aquesta formació 
presentarà una nova moció al Ple 
municipal proposant la modifi ca-
ció puntual de diversos plans par-
cials integrats al POUM. “Esperem 
amb aquesta moció obtenir el su-
port de totes les forces que durant 
l’anterior legislatura i la pròpia

L’Ajuntament de Sant Celoni 
sortejarà l’horta pública

SANT CELONI.-  L’Ajuntament ha 
posat a disposició dels ciutadans 
i en  tats un espai d’horta públi-
ca al Polígon Molí de les Planes 
després de l’endreça i condiciona-
ment de la zona verda paral·lela a 
la Tordera. 

El parc d’horta municipal del 
polígon Molí de les Planes està 
format per 49 parcel·les de mi-
des diverses (entre 59 i 120 m2), 
distribuïdes en dos sectors. A 
cadascuna de les parcel·les hi ha 
una presa d’aigua amb compta-
dor, un compostador, un bidó gran 
per a l’emmagatzematge d’aigua 
i un recolzador de canyes. Cada 
parcel·la també té assignat un ar-
mari d’eines en un dels dos edifi cis 
comunitaris.

Qualsevol veí/veïna de Sant 
Celoni major d’edat que no  ngui 
cap altre hort o terreny de conreu 
ha pogut sol·licitar l’adjudicació 
d’una parcel·la, així com les en  -
tats del poble. El procediment de 
selecció es farà per sorteig, tot i 
que hi haurà dos torns reservats, 
un per a an  cs hortolans del po-

lígon (15 parcel·les), i un altre per-
persones amb necessitats socials 
(12 parcel·les). En aquests dos 
casos, es va haver d’aportar do-
cumentació acredita  va. Les per-
sones que no sur  n adjudicatàries 
passaran a formar part d’una úni-
ca llista d’espera en previsió de co-
brir vacants que es puguin produir 
durant el termini de la llicència.

Les persones adjudicatàries 
hauran de dipositar una fi ança 
de 100 euros abans de recollir la 
llicència. L’adjudicació d’un hort 
municipal també obliga al paga-
ment d’una taxa anual, que l’any 
2012 és de 1,32 euros per m2 de 
parcel·la, que inclou el consum 
d’aigua de 0,5 m3 per cada m2 de 
parcel·la. A par  r d’aquesta quan-
 tat d’aigua, l’hortolà haurà de 

pagar-ne el consum suplementari 
a 0,45 €/m3.

La norma  va completa i condi-
cions d’ús de l’horta municipal es 
troben a les Bases, que han estat 
publicades al Butlle   Ofi cial de la 
Província de Barcelona (BOPB) de 
10 de gener de 2012. /R

Pla d’accessibilitat de 
Santa Maria de Palautordera

niques, i s’orienta a incorporarmi-
llores de cara a l’autonomia personal 
dels col·lec  us de persones amb dis-
capacitat i a la qualitat de vida d’altres 
col·lec  us com ara la gent gran. 

El Pla d’accessibilitat inventaria, 
iden  fi ca barreres, pressuposta 
la seva eliminació i marca un pla 
d’etapes de manera racional i pla-
nifi cada en els àmbits de la via 
pública i espais públics, els edifi cis 
municipals i els transports i la co-
municació. També incorpora eines 
municipals com ara indicadors de 
resum, plànols generals, plànols 
de solucions detallades i un resum 
de la proposta d’actuacions.

El cost total, que assumeix la 
Diputació de Barcelona, és de 
32.450 euros. /R

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- El vicepresident tercer 
de la Diputació, Josep Llobet, ha 
lliurat a l’alcalde de Sant Maria 
de Palautordera, Jordi Xena, el Pla 
d’accessibilitat del municipi, que 
té com objec  u bàsic inventariar, 
iden  fi car les barreres arquitectò-
niques, pressupostar la seva elimi-
nació, tot marcant un pla d’etapes, 
i establir un pla de prevenció de 
barreres, a emprar en futures in-
tervencions urbanís  ques.

A demanda de l’Ajuntament, 
l’Àrea de Territori i Sosteni-
bilitat ha elaborat aquest Pla 
d’accessibilitat, que s’emmarca 
en el compliment de la Llei de 
promoció de l’accessibilitat i de 
supressió de barreres arquitectò

PUBLICITAT 687 901 643

20 anys al servei de la comunicació
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El Centre de Dia Indaleci Losilla va obrir el 9 de gener
Té una capacitat de 40 places, 20 de les quals concertades

SANT CELONI.- El Centre de 
Dia Indaleci Losilla va obrir el 9 
de gener. Aquest equipament de 
l’Ajuntament, és ges  onat per 
l’Hospital de Sant Celoni. Té una 
capacitat de 40 places, 20 de les 
quals concertades amb l’Ins  tut 
Català d’Assistència i Serveis Socials 
(ICASS) del Departament de Benes-
tar Social i Família. 

S’han fet les entrevistes a les fa-
mílies interessades i les valoracions 
de les persones que han d’ocupar 
les 20 places públiques, segons els 
criteris d’ingrés establerts. Pel que 
fa a les 20 places privades, encara 
en queda alguna de vacant. Per ac-
cedir a aquestes places, cal dirigir-
se a la Unitat de Treball Social de 
l’Hospital de Sant Celoni o al Centre 
de Dia Indaleci Losilla.

Les persones que vulguin acce-
dir a una plaça pública han de rea-
litzar la pe  ció als Serveis Socials 
Bàsics o a les Unitats de Treball 
Social d’Assistència Primària o de 
l’Hospital de Sant Celoni i, en el cas 
que no  nguin feta una valoració 
PIA, els Serveis Socials Bàsics la fa-
ran. Si la persona és tributària del 
recurs de Centre de Dia, aquesta

passarà a formar part d’una llista 
d’espera per tal d’ingressar-hi en el 
moment que existeixi una plaça va-
cant. El/la Treballador/a Social del 
Centre de Dia serà la persona encar-
regada de ges  onar la llista d’espera.

El Centre de Dia és un servei 
d’acolliment diürn i d’assistència a 
les ac  vitats de la vida diària per a 
persones grans amb dependències 
cogni  ves i/o funcionals. L’objec  u 
és mantenir el màxim nivell d’auto-

nomia de les persones usuàries i ofe-
rir suport a les seves famílies.

Joan Castaño està “molt content 
per Sant Celoni, perquè es tracta 
d’un equipament molt necessari i 
esperat”. /LV

Usuaris del Centre de Dia Indaleci Losilla fent ac  vitats (FOTO: P&P)
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Vivimed compra Uquifa

SANT CELONI.-  Tres anys des-
prés de l’adquisició i la reestruc-
turació de James Robinson UK, Vi-
vimed Labs està enfor  nt la seva 
posició a Europa i Amèrica i ha 
anunciat la compra d’Uquifa Es-
panya i Uquifa Mèxic. L’adquisició 
enfor  rà Vivimed Labs signifi ca  -
vament, en el sector de Ciència de 
la Vida i facilitarà la compe   vitat 
d’Uquifa en els seus mercats.

L’adquisició d’Uquifa farà créi-
xer al grup Vivimed les vendes en 
els sectors d’API´s, i fabricació i 
desenvolupament d’especialitats 
farmacèu  ques i penetrar en 
mercats dels tres grans con  nets;  

Amèrica, Europa i el Subcon  nent 
Indi.

Uquifa es conver  rà en la divisió 
d’API´s del grup Vivimed i inver  rà 
en R+D i fàbriques a Índia basant-
se en l’experiència de Vivimed.

Santosh Varalwar CEO de Vivi-
med Labs serà president d’Uquifa 
i Mark I. Robbins con  nuarà com 
a cap execu  u i Sandeep Varalwar, 
director de la divisió farmacèu  -
ca de Vivimed Labs, s’unirà, així 
mateix, al Consell d’Administració 
d’Uquifa, la qual cosa demostra el 
compromís de Vivimed en API´s i 
especialitat farmacèu  ca en els 
propers anys. /R

com sempre l’úl  m dijous de cada 
mes. 

Per aquest mes de gener es por-
tarà a terme una conferència de 
Coaching a càrrec de Josep Mouli-
nes, a Can Ramis de Sant Celoni. 
La reserva per assis  r-hi es pot fer  
mitjançant la pàgina web.

Tanmeteix l’en  tat recorda que 
tothom qui vulgui col·laborar amb 
l’associació pot trobar els mem-
bres de la junta cada dimecres a 
par  r de les 7 de la tarda a l’hotel 
Suís de Sant Celoni, on es re-
uneixen habitualment. /R

BAIX MONTSENY.- Després 
d’un període de desconnexió 
l’Associació d’Emprenedors Baix 
Montseny el lloc web d’aquesta 
en  tat empresarial ja torna a es-
tar ac  va amb una nova pàgina, a 
la qual s’hi pot accedir a través  de 
www.emprenedorsbaixmontseny.
com. Diuen que encara no és ac  -
va en la seva totalitat però que en 
el futur ja s’anirà polint amb nous 
con  nguts.

D’altra banda, Emprenedors 
Baix Montseny ja ha programat 
les conferències de gener a març, 

Nova web d’Emprenedors Baix Montseny
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Des d’aquest mes de gener la nova passera de Can Draper
ja té l’autorització ofi cial d’ús

llum de 54 metres de longitud 
amb un pas ú  l de 2,40 metres 
per a vianants i ciclistes. 

Recordem que inicialment 
l’Ajuntament de Sant Celoni treba-
llava amb el projecte de construc-
ció d’una nova passera per refer la 
que es va endur el riu els anys se-
tanta però amb mo  u del pas de 
la canonada d’ATLL per Sant Celo-
ni, i aprofi tant les difi cultats tècni-
ques que suposava un creuament 
soterrat de la infraestructura a la 
zona de Can Draper, es va  aprovar 
la proposta de construcció d’un 
aqüeducte amb un pas de via-
nants i bicicletes al seu damunt.

SANT CELONI.- L’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño i el gerent 
d’Aigües del Ter-Llobregat, Josep 
Rodríguez van signar divendres 13 
de gener l’acta d’autorització d’ús 
de la passera de Can Draper.  L’obra 
ja està acabada des del mes de ju-
liol, però quedava pendent l’acte 
formal de lliurament, per mitjà del 
qual l’Ajuntament es responsabilit-
za del manteniment dels elements 
corresponents a la passera (pavi-
ments, baranes i accessos). 

La passera de Can Draper dóna 
con  nuïtat al carrer de la Baixada 
del Vapor a la zona de Can Pàmies.

La  passera cobreix el total de la 

L’Ajuntament signa un conveni amb la Fundació LAR que tutela 
persones amb malal  a mental del municipi

SANT CELONI.- L’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño i el president 
de la Fundació Privada Lar, Alfons 
Navarro  han signat un conveni 
que estableix la concessió d’una 
subvenció de 600 euros per part 
de l’Ajuntament per al desen-
volupament, durant l’any 2011, 
d’ac  vitats de suport a les perso- 

cir les funcions tutelars com a tu-
tor, curador o administrador de 
béns, atenent a les mesures de 
control que estableixin els fami-
liars o la mateixa persona malalta 
mental, promovent l’assoliment 
i la disposició dels mitjans sufi -
cients per al desenvolupament 
adequat de la tutela; vetllar pel 

tutelat, oferint un servei d’atenció 
especialitzada, exercint en el seu cas 
la defensa judicial; facilitar l’accés a 
les ac  vitats d’assistència, prevenció, 
rehabilitació, reinserció, integració 
sociolaboral i formació, que afavo-
reixin la seva integració. En aquest 
context, la Fundació atén diverses 
persones residents a Sant Celoni. /R

nes amb malal  a mental quea-
questa fundació té tutelades.

La Fundació Privada Lar per a 
malalts mentals és una en  tat 
sense ànim de lucre dedicada a 
les persones amb malal  a mental. 
Les principals línies per a l’atenció 
del malalt mental, emmarquen 
tres grans àrees d’actuació: exer- 
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PUBLICITAT 687 901 643

Fit a fi t, la conversa de profi t (37)
La feina ben feta

Milions d’aturats i milions d’espantats. Tot això que ara tant 
ens angoixa, ja ve de lluny, siguem conscients del que hem 
fet i fem malament, sinó no ho podrem pas arreglar. Convé 

trobar les causes, que acostumen anar sempre molt agrupades, i com si 
es  réssim una corda hem d’arribar al fons, allà on hi ha la infecció. Molt 
sovint algunes agressivitats, pors i desconfi ances només són manifesta-
cions de l’orgull. Cal trobar aquest punt per poder lluitar-hi. L’objec  u no 
és humiliar-nos, sinó aprendre dels propis errors i esmenar-los. “Perdo-
neu.., però, algú ho havia de dir”!  El virus ve de molt abans d’aquesta 
famosa crisi. Portem anys veien com tot canvia a una ritme ferotge, i 
d’una manera especial en el món del treball. Com ha de ser la nostra mi-
rada sobre el treball, en aquests moments? Ha de ser en primer lloc com, 
«un repte per canviar! El treball – amb totes les actuals, inseguretats, 
ens afecta a tots. Ens angoixa, però també és una oportunitat que hem 
d’aprofi tar. I l’aprofi tarem si realment ens agafem seriosament la  nostra 
vida i el nostre desig. Si no reconeixem els nostres errors i la nostra con-
ducta, i no ens posem de cara a la feina començant, per la veritat d’un 
mateix, malament! Parlem només de mesures econòmiques i laborals, o 
anem a fons? El treball diu molt de nosaltres. El treball ens san  fi ca. Es 
davant de la feina ben feta o mal feta on queda clar com som. La crisi ens 
desafi a! Som fi lls d’una generació en la que el tenir ha anat per davant 
del ser. L’egoisme ha fet estralls. S’han fet moltes coses bones i moltes 
de dolentes. Hem vist molts negociants, especuladors i polí  cs que han 
fet molt bé les coses dolentes, i potser les coses bones molt malament, 
perquè fi ns i tot donar un got d’aigua, que és una cosa bona, la podem 
fer malament. I nosaltres què? Cal un fi t a fi t valent i decidit, perquè fa 
massa temps que tenim els drets a l’aparador i els deures al congelador. 
A.A i M.A

Mitges veritats i moltes men  des, acabaven engollint al nostre fi ll dins 
d’una història en la que ell era el suposat culpable i si voleu que us di-
guem la veritat no acabem d’entendre el per què.

S’es  ra precipitadament del fi l incorrecte, es lliguen els caps sense 
comprovar-ne la certesa i es forma un cabdell que tens feina a desembo-
licar tot i tenint la veritat amb tu.

L’afany de protagonisme i la necessitat precipitada de trobar un culpa-
ble ofusquen la VERITAT. Aquesta VERITAT que ens van ensenyar a defen-
sar els nostres pares i que nosaltres ensenyem a defensar als nostres fi lls, 
i que tant haurien de defensar els educadors.

Ara volem passar pàgina, volem que la tranquil·litat torni a casa nos-
tra, i que els sen  ments de l’Eduard no acabin en odi. Volem deixar clar 
que el nostre fi ll, Eduard Pajares Pou, no té res a veure amb els incidents 
en els que es va veure embolicat i li volem transmetre que el millor des-
preci és la ignorància cap a aquell que et vol mal i la llàs  ma pel qui no 
és honest, és envejós o s’omple de sen  ments que el van cremant a poc 
a poc en lloc de fer-lo créixer.

Eduard, que tot això et faci més savi, aprèn de les lliçons que dóna la 
vida, tant bones com dolentes, i gaudeix estudiant allò que t’agrada i 
creixent com a persona. Valora molt l’amistat dels que t’han fet costat i 
l’es  mació de tota la teva família. Oblida rancúnies i mals entesos i viu 
feliç, que la vida posa a tothom al seu lloc tard o d’hora. 

 
   Els pares de l’Eduard

Bretolada al Cor de Maria

Al govern de Sant Celoni
He quedat sorpresa llegint a la Vila que a Sant Celoni aquest any 2012 

s’apujaran els impostos entre un 6% i un 3,2% com a mínim. També 
s’apuja la zona blava i la re  rada de vehicles... tot perquè l’Ajuntament 
li calen ingressos.

Jo em pregunto on és l’1.300.000 euros aproximay que va deixar CiU. 
M’agradaria saber en què l’han gastat o en què el gastaran.

I què se n’ha fet de la CUP, tant què volia el millor per al poble?

Maria Puig
Sant Celoni

SANT CELONI.- Com cada any, 
La Generalitat de Catalunya pro-
mou un pres  giós premi en el qual 
par  cipen els ofi cis d’alimentació 
artesans. Es tracta del Premi al 
Millor Jove mestre Artesà Inno-
vador, que des de fa anys recau 
en professionals de la pas  sseria. 
En aquesta ocasió, el premi l’han 
concedit a Marc Rodellas, de la 
Pas  sseria Rodellas de Sant Celo-
ni.

Rodellas va ser el candidat pre-
sentat pel Gremi de Pas  sseria, i 
ja va saltar a l’actualitat del sec-
tor després de la seva victòria en 
el Trofeu Lluís Santapau al millor 
xocolater 2010. Aquest premi té 
la fi nalitat de fomentar actuacions 
innovadores per millorar la quali-
tat i la bona imatge dels productes

artesans de Catalunya, i guardo-
nar l’esforç dels joves en la recu-
peració o la innovació dels seus 
productes. /JP

Marc Rodellas, Millor Jove Mestre
 Artesà Innovador de Catalunya 2011

Enamorats o de Sant Josep (I  -
neraris 5 “Palau, Can Pagà, Pont 
Trencat, La Serra” i 9: “Palau, El 
Virgili, Palau”), i bosc de ribera del 
Reguissol (i  nerari 8, “Del Reguis-
sol a la Tordera”).

La regidoria de Turisme valora 
la nova publicació perquè refo-
rça la infraestructura turís  ca del 
municipi que s’ha anat creant en 
els darrers anys com els i  neraris, 
les rutes guiades, els carrils bici i 
la publicació dels “Elements his-
tòrics i ar  s  cs de Palau”.
L’edició de la guia és de ’Ajunta-
ment de Palau i el redactat i foto-
grafi a d’Enric Pujol. /JP

Passeig pels arbres de Palautordera, 
nova guia municipal

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- L’Ajuntament acaba de fer 
pública la guia “Passeig pels ar-
bres de Palautordera” amb la fi na-
litat de fer conèixer el patrimoni 
natural de Palau. Es tracta d’una 
publicació de 24 pàgines, impulsa-
da per la regidoria de Turisme, en 
la qual hi ha la imatge i l’explicació 
dels arbres, a més del recorregut, 
la distància, el temps, el desnivell 
i el paviment que trobarem en el 
recorregut.

Santa Maria de Palautordera, al 
peu del Montseny, gaudeix d’un 
ampli terme municipal boscós, on 
s’hi poden trobar boscos d’alzines, 
pins, bosc de ribera, entre d’altres.

Situat a la solana del massís és 
un indret molt ric en varietat fo-
restal. En aquesta passejada es 
vol fer gaudir d’alguns dels arbres 
i indrets més signifi ca  us del po-
ble, tal com expliquen l’alcalde de 
Palau, Jordi Xena, i el regidor de 
Turisme, Ramon Arabia, en la in-
troducció de la publicació.

L’i  nerari és per zones prope-
res al nucli, per altres indrets del 
terme municipal on poden trobar-
s’hi arbres o arbredes de gran in-
terès: Zona de Riu Sec, Font dels
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El 23 de desembre de 2011 l’Associació de 
Veïns del carrer Major de Dalt (Barri de Vilano-
va) va portar a terme un pesebre vivent amb la 
col·laboració de diversos comerciants del carrer 
i de l’empresa alimentària Aneto que va pro-
piciar el caldo que es va repar  r entre els via-
nants. També hi va haver cantada de nadales i 
passejades en ruc. Les imatges (P&P) il·lustren 
la inicia  va que van portar a terme els veïns i les 
veïnes d’aquesta zona celonina.

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- El conseller d’Interior, Felip Puig, 
i l’alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, han signat el 20 
de gener un conveni per a l’adhesió d’aquest municipi a la xarxa RESCAT 
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya. 

D’altra banda, la Policia Local de Santa Maria de Palautordera s’ha 
integrat al programari SIPCAT, un sistema de ges  ó integral per a les po-
licies locals de Catalunya, que permet interconnectar amb els sistemes 
d’informació del cos de Mossos d’Esquadra i amb el Centre d’Atenció 
de Trucades CAT 112 (telèfon d’emergències) i que el Departament 
d’Interior ofereix de forma gratuïta.

En la signatura també hi ha assis  t el director general d’Administració 
de Seguretat, Andreu Joan Mar  nez i regidors de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Palau.

Interior i l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera signen l’adhesió 
d’aquesta població a la xarxa RESCAT i al programari SIPCAT

SANT CELONI.- El dissabte, 21 de gener, la CUP va iniciar la campanya 
en defensa dels serveis públics i contra les retallades amb una ‘perfor-
mance’ que consis   en una cua molt llarga davant la porta de l’hospital 
per mostrar la seva indignació amb la situació actual. 

Els actes van con  nuaran a la sala pe  ta de l’Ateneu, el divendres 27 
de gener amb la projecció de La Cuadrilla, de Ken Loach, en la qual es 
denuncia les priva  tzacions dels ferrocarrils que es van portar a terme a 
Anglaterra a mitjans de la dècada dels anys 90.

El dissabte 28 gener al migdia hi haurà una xerrada “Anàlisi global del 
capitalisme”, amb el professor Andrés Piqueras (Universitat Jaume I), a 
la sala Bernat Martorell. 

La CUP de Sant Celoni inaugura amb una ‘performance’ la campanya 
en defensa dels serveis públics bàsics

El divendres 10 de febrer , també a la sala pe  ta de l’Ateneu, es pas-
sarà la projecció de Sicko, de Michael Moore, que ofereix un punt de vista 
molt crí  c sobre el sistema de salut dels Estats Units, en què destaquen 
especialment les grans companyies de serveis de salut nord-americanes.

L’11 de febrer es portarà a terme, a la sala Bernat Martorell,  la xerra-
da “L’àmbit sanitari català”, amb el Dr. Rei (Hospital de Sant Celoni), un 
representant de Dempeus per la Salut Pública i un membre del CAP de 
Breda, que parlarà de la seva protesta.

Aquest mateix dia a la tarda es farà una performance contra la crisi 
a la plaça de la Vila de Sant Celoni i al vespre un sopar a la Sala Bernat 
Martorell.




