
Revista Mensual  del  Baix  Montseny

N 238
març 2012
Any XXI
2,10 euros

www.laviladigital.com

Jordi Pujol: L’escola és unJordi Pujol: L’escola és un
element d’integració lingüís  caelement d’integració lingüís  ca



www.laviladigital.com



cultura 3
www.laviladigital.com

En el decurs de la conferència “Escola i valors” que va fer a l’auditori Germà Genaro de La Salle en mo  u del 
centenari d’aquest centre educa  u a Sant Celoni

Jordi Pujol defensa a Sant Celoni la immersió 
lingüís  ca i cultural a través de l’escola
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sobretot en el tema dels ordina-
dors “perquè els alumnes han 
d’estar mo  vats i tot i així moltes 
vegades amb això no hi ha prou”.

Reconeix que la LOGSE no va 
ser una bona llei malgrat que CiU 
en el seu moment va votar-hi a fa-
vor i per això té el convenciment 
que no va ser un error, gràcies a 
l’ac  tud dels mestres i als direc-
tors de les escoles. 

Tampoc entén que cada vega-
da que hi ha un canvi de govern 
s’hagi de fer una nova Llei educa  -
va perquè qualsevol llei necessita 
un mínim de deu anys per saber 
si és bona o no, en referència a 
la nova llei que està preparant 
el Par  t Popular, desconeix si el 
govern espanyol té pretensions 
“d’adoctrinar i perjudicar el siste-
ma educa  u de Catalunya”.

SANT CELONI.- L’endemà que 
el MHP Jordi Pujol hagués defen-
sat la independència de Catalun-
ya en una entrevista al programa 
Salvados, va ser en el Col·legi La 
Salle, on més de 200 persones 
van seguir la conferència “Escola 
i Valors” que es va organitzar a 
l’auditori Germà Genaro amb mo-
 u del centenari de la presència 

d’aquest centre educa  u a Sant 
Celoni.

L’acte va aixecar molta expecta-
ció i va servir perquè l’expresident 
de la Generalitat  (1980-2003) de-
fensés amb convenciment que a 
Catalunya l’escola ha seguit una 
polí  ca de país de manera inclu-
siva i no discriminatòria amb un 
paper fonamental “per a la im-
mersió cultural i lingüís  ca de la 
immigració,tot i saber que és un 
procés complicat que necessita 
temps”. En aquest sen  t va par-
lar de drets i deures “un doble joc 
que hem de respectar els autòc-
tons i els que vénen de fora, és a 
dir respectar el país d’origen i el 
país que els acull”.

EL PAPER DEL MESTRE
Jordi Pujol va passar bona part 

de la seva diserció defensant el 
paper del mestre. Reconeix que 
no acabem de tenir un ensen-
yament del tot bo, però que en 
qualsevol cas és millor del que ens 
imaginem i en el qual “un mestre 
ha de tenir autoritat i respecte i a 
l’escola s’ha d’ensenyar a ser se-
riós perquè l’espontaneïtat no ha 
donat bon resultat”.

A Pujol no li va convèncer gens 
la polí  ca educa  va del tripar  t i, 

A Catalunya 
l’escola ha
seguit una
polí  ca de
país inclusiva
i no pas
discriminatòria

cant que “La salle ve de lluny i 
volem anar lluny. Ho volem fer 
amb educació humana i ciutadana 
que és ben nostra i amb els valors 
que no canvien i aquells que hem 
d’anar adaptant”.

JORDI PURTÍ

Un mestre ha 
de tenir 
autoritat i 
respecte

Els valors són 
l’origen de les 
fi nalitats

El MHP Jordi Pujol va fer una conferència a La Salle amb mo  u del centenari del centre educa  u (FOTO: JP)

El ben comú i l’interès gene-
ral van ser aspectes en els quals 
l’expresident de la Generalitat va 
posar un especial émfasis abans 
d’acabar la seva conferència, de 
gairebé dues hores, assegurant 
que els valors “són l’origen de les 
fi nalitats”.

La directora del centre, Ma-
ria Àngels Laparte, va ser 
l’encarregada d’introduir l’acte i el 
Visitador Provincial de La Salle Ca-
talunya, Germà Josep Guiteras, va 
presentar el MHP Jordi Pujol expli-
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L’equip de govern municipal 
ha començat a aplicar me-
sures d’estalvi en la ges  ó 

de totes les àrees de l’Ajuntament. 
I ho hem fet avançant-nos a 
l’aprovació dels pressupostos de 
2012. Som realistes i sabem que 
quan més temps passi, més gran 
haurà de ser l’esforç d’estalvi per a 
poder quadrar ingressos amb des-
peses el 2012. 

Aquest any l’Ajuntament ha 
d’afrontar una baixada dels in-
gressos i un creixent endeuta-
ment. Cal tenir en compte que 
l’endeutament ha passat de 
10.732.689,60 € a 16.174.097,95 
euros de 2007 a 2010. Un aug-
ment, en només 3 anys, del 
50,7%. I a això hi hem de sumar 
un nou concepte: “la morositat 
administra  va”. 

No arriben els diners per a la 
llar d’infants, ni de les inversions 
del PUOSC... La Generalitat de 
Catalunya ens deu 1.674.786,28 
d’euros: al voltant del 10% del 
pressupost municipal! I d’aquests 
diners, el més fl agrant: l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA) ens deu 
més de mig milió d’euros en fac-
tu- res (març 2011-febrer 2012). 
Una situació en què tenim un baix

marge de maniobra: l’ACA no ens 
paga la depuradora, ens genera 
un deute creixent, un deute que 
hem de suportar com a Ajunta-
ment perquè no podem tancar 
un servei essencial com aquest, 
caient a més en un greu delicte 
ecològic. 

Per això, seguint les indicacions 
de l’alcalde, Joan Castaño, l’equip 
de govern està actuant amb una 
doble fi nalitat: d’una banda, es-
talvi, per quadrar el pressupost; i 
de l’altra, prioritzar el pagament 
als nostres proveïdors per assu-
mir, temporalment, aquest deu-
te. Un deute que pertoca a altres 
administracions, que no compleix 
amb els seus compromisos fi nan-
cers. I ho fem conscients que pa-
gar els proveïdors signifi ca donar 
suport a pe  tes i mitjanes empre-
ses, als autònoms, al comerç, a les 
bo  gues, etc. Persones que poden 
dependre d’aquests diners per  -
rar endavant la seva empresa, el 
seu negoci, i davant dels quals 
nosaltres, com a Ajuntament, com 
a l’Administració més propera al 
ciutadà, no podem restar passius.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA
Ajuntament de Sant Celoni 

Una administració efi caç és suport a 
pe  tes i mitjanes empreses 

Laura Costa dirigirà la polí  ca municipal 
de CDC de tot Catalunya 

SANT CELONI.- El 16è Congrés 
de CDC que se celebrarà els dies 
23, 24 i 25 de març a Reus erigirà a 
Laura Costa com a nova responsa-
ble de dirigir la polí  ca municipal 
de tot Catalunya de CDC. Així ho 
ha dit Lluís Corominas, vicepresi-
dent del Parlament i vicesecretari 
de Territori, Acció municipal i Mili-
tància de CDC  en la 1a Calçotada 
popular de CiU que es va fer l’11 
de març, amb l’assistència de 150 
persones.

Laura Costa ja havia format part 
de la direcció nacional del par  t 
quan militava a la JNC però ara hi 
serà “perquè entre tots hem cre-
gut que té la vàlua sufi cient per 
liderar la polí  ca municipal més 
enllà del seu municipi o la seva co-
marca”, va dir Coriminas.

En aquest mateix acte, el vice-
president del Parlament va expli-
car que Catalunya no pot seguir 
amb les eines actuals i aquesta 
situació “alguns la veuen com un 
moviment sobiranista i d’altres 
com un moviment de butxaca 
però el camí és el mateix. En els 
propers mesos i anys haurem de 
fer pedagogia per tenir els cata-
lans, i no només els nacionalistes i 
els independen  stes, al nostre 

Laura Costa (FOTO: JPP)

costat perquè aquesta situació 
ja no té marxa enrere. Ens calen 
recursos per poder pagar les pir-
mis, sanitat, residències i esco-
les”. Lluís Corominas, va dir que 
a la propera tardor es prendran 
decisions importants i s’ha de fer 
d’una manera intel·ligent.

Francesc Deulofeu va dir que el 
grup municipal de CiU és un grup 
fort que s’està cohesionant inter-
nament i les persones són la base 
necessària perquè d’aquí tres anys 
es pugui presentar una candidatu-
ra guanyadora “treballem per la 
reconquesta, vàrem fer molt bona 
feina i ara el PSC governa sense 
nord ni tenir les coses clares. Per 
això els hem proposat un pacte de 
Vila pels propers anys”. JP
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Més de 800 persones omplen de vida la Rua de Carnaval
SANT CELONI.- L’arribada del 

Rei Carnestoltes, el dissabte 18 de 
febrer, acompanyat dels diferents 
personatges (el déu del vi, del 
teatre, el desenfranament i de les 
festes, banquets i orgies) va donar 
el tret de sor  da de la rua de Car-
nestoltes. 12 carrosses i més de 
800 par  cipants van passejar pels 
carrers de Sant Celoni.

El cercavila es va produir sen-
se cap incident i les coreografi es 
de les diferents comparses van 
ser molt animades. El jurat for-
mat per un representant de cada 
comparsa i tres persones (una 
d’organització i dues de l’àmbit ar-
 s  c) va determinar que el premi 

a la més original era per la com-
parsa De peus a la galleda; el pre-
mi a la més animada per Freddie 
Mercuy, després d’un empat ini-
cial amb la comparsa Peter Pan; 
i el premi a la més elaborada per 
Diligència Express.

Després del sopar, amb més 
de 650 persones omplint la pista 
coberta, l’alcalde Joan Castaño, la

De peus a la galleda va guanyar el premi a la comparsa més original (FOTO: P&P)

regidora de Cultura, Júlia de la En-
carnación i representants del jurat 
van donar els premis a la pista co-
berta. Cada premi té un valor de 
200 euros.

Més tard, a par  r de les 11 de 
la nit, va començar el ball amb 
una primera part amb l’orquestra 

Aquarium i tot seguit el DJ Marvin 
que va aconseguir omplir el Pave-
lló amb prop de 2.100 persones, 
250 més que l’any passat.

L’endemà diumenge 19 de fe-
brer, l’Ateneu es va omplir amb 
més de 500 persones al ball in-
fan  l. 

Èxit de par  cipació 
als diferents actes 
de Carnaval a la 
Batllòria

LA BATLLÒRIA.- La rua de 
Carnaval va sor  r de l’an  ga 
fàbrica Roca-Umert. Una rua 
amb dues comparses molt 
animades: Thriller de Michael 
Jackson i  Les ovelles, el Llop 
i el Pastor, i un munt de gent 
que les acompanyava  ballant 
al ritme de la música. Com és 
tradició, divendres a la tarda 
ja va sor  r la rua de l’escola 
Montnegre, amb els mestres 
i alumnes, però enguany es 
va organitzar una segona rua 
per dissabte amb la intenció 
d’atraure més gent i, tot seguit, 
fer un berenar-sopar i ball. En 
aquest sen  t, la inicia  va va 
ser molt ben acollida i tant 
l’àpat com el ball al menjador 
de l’Escola va tenir molta par-
 cipació.

Sant Celoni es torna a lliurar a les Gitanes! 
SANT CELONI.- A quarts de dot-

ze del migdia del diumenge 19 de 
febrer, la plaça de la Vila de Sant 
Celoni estava plena de gom a gom 
esperant l’arribada dels balladors 
i la comparsa de gitanes. La famí-
lia de San   Santamaria van ser els 
convidats d’honor del tradicional 
Ball de Gitanes. A les 12 en punt 
va començar la ballada i el sol 
va lluir de ple. No hi van faltar el 
vell i la vella, amb Pep Tarragó i 
Lola Pérez; els capitans de cavalls 
Jordi Massó i San   Collboni; els 
Diablots, la Principal del Ferro i 
els percussionistes de l’Escola de 
Música; tot presentat per Montse 
Pascual i Txus Mar  nez.

Les 90 parelles de la Colla del 
Ferro i les 77 del Filferro van fer 
l’entrada del Ball. Els pe  ts de la 
Colla del Filferro van ballar el pas-
seig i la polca, els Filferro grans les 
corrandes i fi lferrada i tot seguit la 
Colla del Ferro, l’entrada de ball, 
la jota, la contradansa, la polca, 
faràndola, la polca nova i el vals.

Per acabar, la sor  da general 
amb la colla del Ferro i la del Fil-
ferro.

Les 90 parelles de la Colla del Ferro i les 77 del Filferro un any més van omplir 
la plaça de la Vila de Sant Celoni (FOtOS: P&P)

Rua de Carnaval a La Batllòria 
(FOTO: Ajuntament de Sant celoni)
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SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Una trentena de persones en-
tre escriptors i regidors de Cultura de Santa Maria de Palautordera, 
Sant Esteve de Palautordera, Sant Celoni i Cardedeu es van reunir el 
divendres 24 de febrer a l’Esplai de la Gent Gran de Santa Maria de 
Palautordera per portar a terme la primera reunió d’una inicia  va que 
té la fi nalitat de poder publicar un llibre de relats del Montseny amb 
la par  cipació de diversos escriptors del Baix Montseny.

En aquesta primera reunió, moderada per l’escriptor palauenc Ra-
mon Gasch i el president de l’Associació Cultural Frederica Montseny, 
Edudard Claver, es va arribar a l’acord d’anar madurant la idea i en 
una segona trobada poder defi nir com hauria de ser el llibre en 
qües  ó d’extensió, idioma o si s’ha de comercialitzar o no. Els ajun-
taments implicats també hauran de defi nir de quina manera es pot 
ajudar per fer realitat la idea. En aquest sen  t, el regidor de cultura 
de l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, Sergi Zamora, ha dit 
que “hi ha bona predisposició”.

La reunió d’aquest divendres també va servir perquè la regidora 
de l’Ajuntament de Sant Celoni, Julia de la Encarnación, exposés la 
idea d’instaurar el primer premi del Baix Montseny per guardonar un 
escriptor del Baix Montseny i així donar suport a la creació local. JP

Ramon Gasch i Eduard Claver (FOTO: RP)

El primer premi literari del Baix 
Montseny comença agafar forma

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- La Plaça Major de Santa Maria 
de Palautordera es va omplir el 19 de febrer per veure la ballada de Gi-
tanes que un any més ha portat a terme La Colla de Gitanes Cancell del 
Montseny. Quinze parelles de la colla dels grans i set de la colla dels pe-
 ts van fer les delícies del públic assistent. Passats dos quarts de cinc de 

la tarda, el capità de cavall va entrar a la plaça amb tot el seguici: el Vell 
i la Vella, els Diablots i les dues colles seguint la música de El Grupet. 
L’alcalde de Palau, Jordi Xena i Ricard Pujolràs, un estudiós de la cultura 
popular com a convidat, completaven la taula presidencial.

El Galop d’entrada va ser l’inici d’una tarda de recuperació de la tra-
dició que a més va tenir La Polca, l’entrada de ball, la part de tres, el 
vals-jota,el ball sorpresa i el Galop de sor  da com a repertori dansant.

Les Gitanes a Palau es van recuperar l’any 1988 de la mà de la Colla de 
Gitanes Cancell del Montseny i després d’una temporada sense ballar-
ne, des del 2010 s’ha tornat a reprendre aquesta tradició, amb la colla 
de grans i pe  ts. Enguany es va doblar el número de parelles de l’any 
passat i per l’any vinent s’espera poder seguir creixent. De fet, ja s’està 
treballant amb l’Esbart Català Dansaire de Barceloona per trobar dances 
pròpies de Palau i poder-les presentar en l’edició del 2013. JP

El ball de Gitanes omple la plaça Major 
de Santa Maria de Palautordera

La música sona i les parelles comencen a ballar La Part de Tres, el Xo  s, 
l’Estrella, la Catxutxa, la Jota B i la Jota de Sant Esteve, la Polca de Sant 
Celoni  i la de Sant Esteve i les 25 corrandes el Ball Pla.  El públic, com és 
tradició també va saltar a la plaça acompanyant a algun dels balladors. El 
Galop Final va posar cloure una ballada que enguany va estrenar la nova 
dansa de les Gitanes del Baix Montseny composada per Joan Colomo. LV

Sant Esteve de Palautordera vibra amb el ball de Gitanes

SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- Sant Esteve de Palautordera viu el 
ball de gitanes amb intensitat. Una vegada més a la plaça no hi cabia ni 
una agulla per veure una nova edició del tradicional Ball de gitanes el 19 
de febrer al migdia. Com a tot el Baix Montseny, el Capità de Cavalls va 
fer l’entrada demanant permís per iniciar la ballada, i al seu darrera tot el 
seguici amb els diablots, els  200 balladors i les sis Velles. 

En una plaça engalanada balladors i públic viuen amb intensitat el ball de Gitanes (FOTOS: Actualitat del Baix Montseny)

Mica a mica Santa Maria de Palautordera recupera la tradició (FOTO: JP)
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L’Ajuntament de Sant Celoni construirà un 
nou circuit de bicicletes BMX i Dirt Jump

Badalona, acompanyats dels tèc-
nics redactors del projecte, per tal 
de copsar possibilitats per aplicar 
a Sant Celoni. En aquesta línia, 
demà divendres està previst fer 
una visita conjunta als terrenys 
del Sot on hi ha el circuït provisio-
nal. LV

SANT CELONI.- Atenent als in-
formes tècnics, l’Ajuntament de 
Sant Celoni elaborarà un projecte 
que permetrà dotar el circuit de 
bicicletes BMX i Dirt Jump de les 
condicions de seguretat i d’ús ade-
quades, d’acord amb la norma  va 
vigent. L’elaboració del projecte 
d’ade-quació del circuit compta 
amb pressupost assignat i s’espera 
que comenci properament, tal i 
com va recordar l’alcalde als joves 
usuaris i usuàries en una reunió.

L’objec  u de l’Ajuntament és re-
gular i ordenar l’espai perquè les 
persones usuàries puguin prac  -
car aquests esports amb les me-
sures de seguretat adequades, un 
cop comprovat l’estat del circuit.
Durant la redacció del projecte, 
el circuit, que fi ns ara funcionava 

amb caire provisional, restarà fora 
de servei i, per això es re  raran les 
actuals instal·lacions.

 L’Ajuntament ha prioritzat a-
questa línia d’actuació per fer 
prevaldre, per una banda, la se-
guretat dels joves i, de l’altra, 
que Sant Celoni con  nuï oferint 
unes instal·lacions que perme  n 
la pràc  ca d’aquests esports. Tal 
i com ha assenyalat la regidora 
d’Esports, Magalí Miracle, “vo-
lem seguir oferint instal·lacions 
per a la pràc  ca d’aquests esports 
a Sant Celoni. Però, per fer-ho, 
l’Ajuntament hi ha d’aportar di-
ners, hi hem d’inver  r, perquè les 
instal·lacions s’han d’adequar a la 
norma  va vigent, i l’Ajuntament 
ha de vetllar per la seguretat 
de les instal·lacions municipals i

Vista actual del circuit de bicicletes BMX i Dirt Jump (FOTO: P&P)

Ana Álvarez rècord de Catalunya per
tercera vegada aquesta temporada de 
400 metres

SANT CELONI.- Els atletes 
del C.A. Sant Celoni van fer un 
excel·lent paper en els darrers 
campionats de Catalunya de vete-
rans de pista coberta celebrats a 
Sabadell el 19 de febrer, aconse-
guint quatre medalles d’or, una de 
bronze i un rècord.

El rècord va ser per Ana Álvarez 
que es proclamà campiona de Ca-
talunya de 400 i 800 m de la seva 
categoria (F40) i va tornar a  baixar 
el rècord de Catalunya de 400 m 
per tercera vegada aquesta tem-
porada, deixant-lo en 1’02”05.

La també celonina Paqui Lombar-

do, va aconseguir el  tol català de 
3.000 llisos m en la seva categoria 
(F45) arribant en 12’04”79.

Pel que fa a la categoria mas-
culina, Joan Garrido es proclamà 
campió de Catalunya aconseguint 
la medalla d’or, gràcies als 2.877 
punts, en la categoria de proves
combinades amb aquestes mar-
ques: 60 m, 10’’13; llargada 5’97 
m; pes: 9’60 m; alça da 1’67 m; i 
1.000 m llisos 3’19’’84.

Ramon Senar (M35) ha fi nalit-
zat tercer de 1.500 m parant el 
cronòmetre en 4’18”21 i aconse-
guint la medalla de bronze. LV Ana Álvarez dorsal 173 (FOTO: Òscar Guàllar)

dels seus usuaris”.
De fet, El procés per a la cons-

trucció d´un nou circuït amb ga-
ran  a de seguretat va endavant, 
en el sen  t que fa pocs dies, re-
presentants de l’Ajuntament i els 
joves usuaris del circuït han visitat 
els circuïts de Premià de Mar i de

Després dels darrers esdeveniments que afecten la imatge i el 
treball de la Penya Barcelonista Sant Celoni, us volem comu-
nicar que la Junta actual con  nua treballant i creu en la nostra 

en  tat i en les persones que hi treballen amb decisió i valors ferms.
Durant aquests darrers 39 anys tots els que han col·laborat en fer 

créixer l’en  tat ho han fet amb uns valors clars, entre ells els d’es  ma a 
un Club i un esport, el futbol. Desafortunadament a la darrera junta for-
mada el passat juliol de 2011, s’han produït diferències de criteri entre 
els seus membres que han conduit a la dimissió de cinc dels mateixos.

Jordi Roura (president), Agus   Pascual (vicepresident), Sílvia Pascual 
(secretària), Jordi Serra (vocal) i Marta Anfrons (vocal), con  nuem dia a 
dia treballant per millorar la ges  ó de la nostra en  tat.

Les discrepàncies van sorgir, únicament i exclusiva, en la capacitat 
econòmica del Futbol Base per “cedir” a la penya els diners necessaris 
per cobrir una proposta, en principi bona però alhora precipitada i arris-
cada en el moment econòmic actual.

Malgrat ser la mateixa en  tat, les dues seccions, autocar i Futbol Base, 
des de sempre han  ngut una ges  ó econòmica independent, excepte 

Carta oberta als socis de la Penya Barcelonista de Sant Celoni
casos o necessitats excepcionals. Per aquest mo  u, i no per cap altre, 
alguns membres de la junta ens vam oposar obertament a que s’u  litzés 
la reserva econòmica del Futbol Base per iniciar un projecte que sobre-
passava la capacitat econòmica de l’en  tat. 

S’han pres moltes decisions, algunes més encertades que altres, però 
sempre amb el mateix interès, tenir un Futbol Base de referència al nos-
tre poble, i la voluntat de servei als socis  en la resta d’aspectes. Pel que 
fa a la les diferències sorgides entre els socis que han dimi  t i la junta 
actual aquestes, s’aclariran en la propera Junta General. 

Volem expressar el nostre malestar pel dany que estan causant a tota 
l’En  tat – La Penya Barcelonista Sant Celoni, al Futbol Base de la Penya i 
en general a la resta de socis   -. Remarcar que estem amb total desacord 
amb els mètodes que han u  litzat des del juliol passat fi ns ara, i sobretot 
en la manera en què estan acusant al nostre president i al responsable 
administra  u del Futbol Base.  

JORDI ROURE, AGUSTÍ PASCUAL, SÍLVIA PASCUAL, 
JORDI SERRA I MARTA ANFRONS
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La primera Setmana literària
aconsegueix convocar un públic variat

Víctor del Árbol inaugura Tast de
Lletres amb molta força

SANT CELONI.- Coincidint amb la Setmana literària es va encetar un 
cicle mensual de trobades amb autors del Baix Montseny, anomenat Tast 
de Lletres, projecte impulsat des de la biblioteca i amb la col·laboració de 
les llibreries de Sant Celoni. Víctor del Árbol, va inaugurar Tast de Lletres, 
i els assistents van poder par  cipar i gaudir d’una tertúlia al voltant de la 
temà  ca del seu darrer llibre “La tristeza del samurai”, que va ser emesa 
en diferit per Punt 7 ràdio (disponible al servei de ràdio a la carta www.
santceloni.cat/ràdio). 

Tast de Lletres vol ser una trobada propera, on segons la regidora de 
Cultura, Júlia de la Encarnación “hi hagi, allò que moltes vegades manca, 
que és el contacte directe entre els autors i els lectors. Considerem que 
des de l’administració hem de donar suport als nostres ar  stes en totes 
les vessants crea  ves. Nosaltres posem a l’abast tots el mitjans de què 
disposem i ells l’omplen de con  ngut cultural; és per això que cada autor 
organitzarà la trobada Tast de Lletres com se sen   més còmode.” R

SANT CELONI.- Més de 200 persones, entre infants i adults, van par  -
cipar a les ac  vitats programades durant la 1a Setmana Literària de Sant 
Celoni que va tenir lloc del 20 al 25 de febrer. La crea  vitat dels infants 
va quedar demostrada tant al taller d’il•lustració a par  r del llibres de 
la Kveta Pacovska, com al de disfresses de personatges literaris. Els més 
pe  ts van gaudir d’una concorreguda i diver  da Pe  ta Hora del Conte 
a l’Ateneu i Enric Casasses va delectar, amb el seu par  cular recital, els 
amants de la poesia. D’aquesta manera s’aconseguia l’objec  u, segons la 
regidora de Cultura, Júlia de la Encarnación “de fer arribar, tant a infants 
com a adults, el plaer de l’escriptura i de la lectura.” R

L’Ajuntament de Sant Celoni aposta per la cultura literària endegant dos
projectes  com la Setmana de la Literària i el tast de Lletres
(FOTOS: Ajuntament de Sant Celoni)
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Fit a fi t, la conversa de profi t (38)
Imputats

La Reforma Laboral aprovada pel Govern del PP i CIU, és una Refor-
ma que crearà més atur i menys drets, es carrega de cop drets dels 
treballadors aconseguits a base de lluites i sofriments durant molts 

anys i lliura el poder als empresaris, trencant l’equilibri de l’acció sindical 
i el dret a la negociació col·lec  va que regulen unes condicions mínimes i 
necessàries. L’acomiadament serà més fàcil i barat, un nou contracte amb 
acomiadament lliure i gratuït i amb bonifi cacions per a l’empresari, es res-
tringeixen els drets col·lec  us dels treballadors/es i s’augmenta el poder 
discrecional dels empresaris. Com diu en un ar  cle un destacat sindicalis-
ta: “Iden  fi car l’atur amb el Dret del Treball i responsabilitzar cínicament 
als sindicats de la crisi i dels més de 5 milions d’aturats, signifi ca indultar 
de cop el nostre dèbil sistema produc  u i al molt feble teixit empresarial 
espanyol, amb molta pe  ta empresa poc internacionalitzada i amb escas-
sa reinversió de benefi cis, als nostres baixíssims nivells d’I+D, al deteriorat 
sistema fi nancer, i eliminar les responsabilitats polí  ques que porta apa-
rellat. Aquí hi ha les explicacions de la nostra par  cular crisi, no al mercat 
de treball i les relacions laborals que són el refl ex i conseqüència d’aquesta 
realitat i no la seva causa.” Hem de parar aquesta reforma laboral, la lluita 
és pel nostre futur i el dels nostres fi lls, la mobilització al carrer i la vaga 
general són necessàries per defensar-nos d’aquesta brutal agressió als 
nostres drets, el PP es va carregar de cop la compe   vitat que fi ns avui ha 
estat, la pau social. Hem d’arribar a tots els ciutadans de les nostres ciutats 
amb el missatge d’acabar amb la por, no podem perdre la nostra dignitat 
de treballadors, perquè les empreses no poden estar absents dels drets 
fonamentals, ni es poden emparar en l’autoritarisme. Les empreses han 
de ser un espai per conviure i no per sobreviure. “Quan els que manen 
perden la vergonya, els que obeeixen perden el respecte.” 

JOSEP CAPOTE
President del comitè 
d’empresa de Givaudan

“Quan els que manen perden 
la vergonya, els que obeeixen 
perden el respecte”

És impressionant la facilitat que tenim per jutjar el comportament 
dels altres, de lloar o cri  car guiats exclusivament per les nostres 
inclinacions, prejudicis o creences. Els canvis estructurals que de-

mana la situació actual, passa per afrontar el nostre propi misteri, i tenir 
el propi criteri. La manera que tenim d’explicar les situacions que ens 
toca viure, tant les favorables com les doloroses, diu molt de nosaltres. 
La situació actual que vivim, no podem permetre que ens l’expliquin els 
mitjans, els polí  cs, els periodistes i els tertulians. Som nosaltres ma-
teixos els qui hem de saber explicar la situació en què ens trobem. Hem 
de parlar en primera persona, personalitzant, acceptant el nostre grau 
de responsabilitat. Hem d’acomiadar l’advocat defensor que tots portem 
dins, que amb la llei de la rela  vitat és capaç de jus  fi car sempre la nos-
tra conducta. No ens enganyem pel fet que no es  guem en les llistes 
dels especuladors i els corruptes. Qui sap que feríem amb igualtat de 
condicions (?) El nostre món interior és un autèn  c misteri que està-
per explorar, per conèixer, per valorar. Cal un fi t a fi t, valent i decidit, 
afrontant la nostra pròpia història, ens adonarem que som uns estranys, 
per nosaltres mateixos. La situació actual cal aprofi tar-la, perquè és di-
fi cil, són les que ens enforteixen, si acceptem la nostra part de sacrifi ci. 
Ens enforteix, quan som capaços de viure, la realitat de cada dia. El que 
compte és el moment present, l’hora, l’instant que estem vivint. Però, 
malauradament, aquest instant di  cilment el vivim a ple rendiment, per-
què ens perdem en debats inú  ls, fent volar coloms i amb memòries 
històriques que tothom explica a la seva manera. Tots tenim un passat, 
cal perdonar i demanar perdó. Hem d’es  mar el bé. No podem es  mar 
el mal. La nostra llibertat té un marc. Ens pot agradar una persona guapa, 
ens pot seduir amb els seus encants, però no podem es  mar les apa-
rences, hem d’es  mar la persona. Tots els canvis passen per reconèixer 
els propis errors. En les situacions doloroses, di  cils la voluntat humana 
troba una prova i una ajuda que marquen i decideixen les seves possibili-
tats. Quan la voluntat és forta i constant, s’afronten les responsabilitats i 
el deures, i un és capaç de renunciar a les felicitats falagueres, del plaer, 
de la mandra i dels interessos par  culars. L’amor autèn  c és el que for-
ma les persones i els pobles; perquè és generós, noble, que mira el bé 
i alleuja les carreges. Si no plantem cara a l’amor fals, egoista i sensual 
seguirem com a imputats.

PUBLICITAT 687 901 643

20 anys al servei de la comunicació
març 1992 - març 2012

Del 6 al 8 d’abril Sant Esteve de
Palautordera acollirà l’”agrofes  val” 
musical Som del Montseny

SANT ESTEVE DE PALAUTORDE-
RA.- Del 6 al 8 d’abril a la carpa del 
Circ Cric de Sant esteve de Palautor-
dera hi haurà mogura i de la gran, 
amb la celebració de la primera edi-
ció del fes  val “agromusical” Som 
del Montseny. Un esdeveniment 
que com diuen els mateixos orga-
nitzadors ha vingut “per quedar-
se”. Seran tres dies de música que 
començaran el divendres 6 d’abril 
amb una rua de l’Orquestra de Sant 
Celoni.

S’ha preparat un cartell que 
s’assegura que farà les delícies de 
grans i menuts amb l’actuació de 

“bès  es autòctones del Montseny 
totes elles com Aus, Esperits, Sur-
fi ng Sirles, Diables, Mokshes, Zei-
duns i Colomos,”, diuen.  Els objec-
 us són diversos però sobretot per 

demostrar que “una vegada més i 
de forma col.lec  va, la gran qualitat 
i varietat de les seves propostes.”

En la primera jornada actuaran 
Joan Colomo, Els Surfi ng Sirles, 
Uma, Esperit!, Twisted Nails i Moks-
ha. El 7 d’abril, La Clave, Posa’t la 
Caputxa, Liannallull, La Célula Dur-
miente, Les Aus, Assot i Apart Punk 
Rock. I el 8 d’abril, Selva de Mar, 
Prou, Col·lapse i Zeidun. LV

Joan Colomo (FOTO: JP)



Mag Edgard encandila el públic amb 
l’espectacle Déjà vu de la Companyia

SANT CELONI.- Una hora de riu-
re, d’incredulitat, de passar-ho 
bé i gaudir-ho. Aquestes eren les 
sensacions que va tenir el públic 
que el passat 25 de febrer van 
anar a l’Ateneu de Sant Celoni a 
veure l’espectacle Déjà Vu de la 
companyia Mag Edgard, de Santa 
Maria de Palautordera, dintre de 
la programació de teatre, música 
i dansa. La direcció va a càrrec de 
Jordi Duran i Josep Maria Lari i els 
intèrprets són Edgard Mauri Pou i 
Souleyman Bah. 

L’espectacle dura 1 hora de 
màgia en què es fonen la màgia i 
la il·lusió, un espectacle fantàs  c 

que insinua i evoca coses impos-
sibles i a la vegada misteriós que 
recrea un univers conegut i desco-
negut alhora. Un espectacle enga-
nyós que ens fa creure que ja hem 
viscut coses mai vistes. 

En defi ni  va Déjà Vu és un es-
pectacle de gran bellesa i elegàn-
cia que ens fa reviure els an  cs es-
pectacles de pres  digitació, quan 
els mags gaudien d’un estatus 
superior pel sol fet de fer creure 
al públic que la màgia eren poders 
i que tenien una ment prodigiosa.

Edgard, un mag vingut de no 
se sap on, ens introdueix en una 
aventura desconeguda que sor-

prèn pel seu impacte màgic i plàs-
 c, una barreja del present i el 

passat, del què és possible i im-

possible, d’allò vist i allò que no 
es veu, i on tot junt no resulta ser 
més que una il·lusió. LV

Un moment de l’espectacle Déjà Vu
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Vallgorguina i Arenys de Munt estudien compar  r serveis
VALLGORGUINA.- La Junta 

de Govern de Vallgorguina ha 
donat llum verda a buscar me-
canismes de col·laboració pel 
que fa a la prestació de serveis 
amb el municipi veí d’Arenys de 
Munt (Maresme). Per això, se-
gons apunta l’agència BMPress, 
properament man  ndran una 
reunió amb representants dels 
respec  us ajuntaments i de les 
poblacions que, com Sant Iscle 

de Vallalta (Maresme), s’hi vul-
guin sumar per arribar a acords 
en diferents serveis, com ara la 
neteja o el servei de vigilància.
Segons explica l’alcalde de Vall-
gorguina, Joan Mora (CiU), la ini-
cia  va va sor  r de l’Ajuntament 
d’Arenys de Munt mentre ambdós 
consistoris mantenien converses 
sobre la urbanització de Coll-
sacreu, recepcionada per Vallgor-
guina però no per Arenys. Va ser

a par  r d’aquestes converses que 
l’Ajuntament maresmenc va ofe 
rir la possibilitat d’explorar vies 
de col·laboració en àmbits com 
la neteja o el servei de vigilància. 
Una proposta que s’ha anat fent 
extensiva als municipis veïns que 
també hauran d’aprovar en algun 
dels seus òrgans ofi cials la volun-
tat de par  cipar en aquest procés 
de cooperació. LV




