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Els alcaldes dels 15 consistoris que integren el patronat es comprometen a aportar 57.000 euros 
per salvar el Centre Especial de Treball que dóna feina a 43 persones

Els ajuntaments de la zona refl otaran la 
Fundació Acció Baix Montseny

més d’un pis tutelat on hi viuen 2 
persones. La Fundació Acció Baix 
Montseny es va crear el setembre 
de 1998 per afavorir la millora 
de la qualitat de vida, la igualtats 
d’oportunitats i la inserció labo-
ral i social de la població del Baix 
Montseny que pateix algun  pus 
de disminució. 

Els quinze ajuntaments que in-
tegren el Patronat de la Fundació 
Acció Baix Montseny són: Ajun- 

BAIX MONTSENY.- Alcaldes i 
regidors dels 15 ajuntaments in-
tegrants del patronat de la Fun-
dació Acció Baix Montseny s’han 
compromès amb aquesta en  tat 
en una reunió d’urgència convo-
cada a Sant Celoni el 21 de maig. 
Segons ha explicat el president de 
la Fundació Acció Baix Montseny, 
l’alcalde de Sant Celoni, Joan Cas-
taño “tots els ajuntaments valo-
rem molt posi  vament la tasca de 
la Fundació, tant des del punt de 
vista de la professionalitat, com 
sobretot, pel valor d’integració so-
cial del col·lec  u de persones amb 
discapacitat del Baix Montseny, 
i, per això, en la reunió tots vam 
expressar de forma unànime la 
voluntat de mantenir-la”. 

Per garan  r la viabilitat econò-
mica del Centre Especial de Tre-
ball, els ajuntaments van acordar 
fer una aportació extraordinària 
de 57 mil euros, cada municipi 
en relació als seus habitants (Sant 
Celoni com a municipi més gran 
aportarà 14.700 euros i Montseny 
com a més pe  t, 527 euros). A 
més, també es van comprometre 
a ampliar els serveis a contrac-
tar a la Fundació en treballs de 
jardineria, senyalització viària, 
neteja i missatgeria. Per la seva 
banda, la Fundació farà un nou 
esforç de reducció de costos de 
l’organització en un any en què

ha vist disminuir de forma impor-
tant les subvencions provinents 
d’en  tats i administració.

Actualment, la Fundació amb el 
format de Centre Especial de Tre-
ball dóna feina a 43 persones, 31 
de la quals tenen alguna discapaci-
tat. A més del Centre de Treball, la 
Fundació té un Servei d’autonomia 
a la pròpia llar que ofereix 
acompanyament en tasques 
domès  ques a tres persones, a

tament de Sant Celoni, Santa 
Maria de Palautordera, Sant Es-
teve de Palautordera, Vallgorgui-
na, Gualba, Fogars de Montclús, 
Montseny, Campins, Breda, Riells 
i Viabrea, Sant Pere de Vilamajor, 
Vilalba Sasserra, Hostalric, Llinars 
del Vallès i Sant Antoni de Vilama-
jor.

JORDI PURTÍ

Treballadors de la Fundació Acció Baix Montseny a l’entrada de l’empresa FOTO: JPP
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Raül Garcia és escollit nou president local de CDC

totes les persones que fan possi-
ble la tasca de CDC a Sant Celoni i 
va explicar les darreres inicia  ves 
portades a terme pel grup munici-
pal de CiU a l’oposició, “davant la 
immobilitat del govern socialista”, 
apunten des de la seu de CDC.
Ambdós van coincidir en la ne ces-
sitat de sumar les forces per pro-

SANT CELONI.-  Raül Garcia ha 
estat escollit nou president de 
Convergència Democrà  ca de 
Catalunya a Sant Celoni, amb una 
execu  va formada per Àlex Vivan-
cos com a secretari d’organització, 
Josep Maria Garcia com a tre-
sorer, Francesc Deulofeu com 
a president del grup municipal, 
Albert Serrà com a representant 
de la JNC, Jesús Bordetas, Miquel 
Olivet, San   Prat, Eduard Rovira i 
Quima Malber  .

La renovació del comitè local 
s’ha realitzat en el marc d’una 
assemblea ordinària, dos mesos 
després de la celebració del Con-
grés nacional del par  t a Reus.

RECUPERAR EL LIDERATGE
Garcia va agrair la feina a la pre-

sidenta sor  nt, Quima Malber  , 
i va declarar la seva voluntat de 
treballar per seguir engruixint el 
col·lec  u i preparar-lo per assolir 
de nou el lideratge del govern del 
municipi.

Per la seva banda, el president 
del grup municipal de CiU Fran-
cesc Deulofeu va agrair la feina a

Raül Garcia es dirigeix a la militància de CDC de Sant celoni (FOTO: CDC)

Dos mesos després del Congrés nacional del par  t, l’agrupació local ha celebrat l’assemblea de renovació corresponent

jectar-les a les necessitats del mu-
nicipi, que és la raó de ser del par-
 t nacionalista al món local.

Raül Garcia té 29 anys i és pro-
fessor de la Salle. Des de fa molts 
anys col·labora ac  vament en la 
vida cultural i associa  va del mu-
nicipi i actualment també és regi-
dor a l’ajuntament.

EL BAIX MONTSENY GUANYA 
PES A L’EXECUTIVA COMARCAL
DEL VALLÈS ORIENTAL
La renovació del comitè local de 

CDC arriba pocs dies abans que 
el par  t nacionalista a nivell del 
Vallès Oriental també hagi reno-
vat càrrecs amb un augment de la 
responsabilitat dels militants del 
Baix Montseny.

El nou president comarcal és 
Francesc Tella, exalcalde de Sant 
Antoni de Vilamajor i té a Jordi 
Mas, exregidor de Vallgorguina, 
com a secretari de Planifi cació i 
estratègia. També  formen part 
del Comitè Execu  u Francesc 
Deulofeu, president del grup mu-
nicipal de l’ajuntament de Sant 
Celoni, i Joan Estruch, president 
de l’assemblea local de Santa Ma-
ria de Palautordera. 

CDC treballarà la comarca a par-
 r d’una nova divisió territorial, 

amb sis zones diferents, entre les 
quals hi ha el Baix Montseny. “Vo-
lem contacte amb el món local, te-
nir una presència con  nuada a tot 
el territori”, ha apuntat Francesc 
Tella./LV

Les CUP del Baix Montseny demanen responsabilitats a ENAGAS i al Ministeri 
d’Indústria per la construcció del gasoducte Martorell-Figueres

BAIX MONTSENY.- Les CUP de 
Sant Celoni, Santa Maria de Palau-
tordera i Sant Esteve de Palautorde-
ra el passat 26 de maig van portar a 
terme una passejada reivindica  va 
per les obres del gasoducte. En el 
decurs d’aquest acte van anunciar la 
presentació d’una moció a tots els 
ajuntaments on tenen presència a 
través de la qual demenan respon-
sabilitats a l’empresa constructora, 
ENAGAS i al Ministeri d’Indústria 
que ha autoritzat la construcció.

En aquest sen  t, la CUP insta el 
Ministeri d’Indústria, Turisme i Co-
merç i Enagas a donar explicacions 
públiques del perquè va autoritzar 
la construcció del Gasoducte Mar-
torell-Figueres sense tenir les ga-
ran  es necessàries d’interconnexió 
amb França i, en conseqüència, 
del sobrecost econòmic i del major 
impacte ambiental, si el seu des   
acaba sent en un futur únicament 
el possible subministrament de gas 
a les comarques gironines i barcelo-
nines.

Tanmateix els insta perquè en 
el termini màxim d’un mes cons  -

El tercer punt reivindica  u de 
la CUP passa perquè el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç i Ena-
gas no recarreguin el cost d’aquest 
gasoducte sobre els pressupostos 
públics ni sobre els usuaris d’aquest 
recurs energè  c, sinó sobre els res-
ponsables personals de l’aprovació 
d’un projecte interestatal que no 
disposa dels acords necessaris per la 
seva construcció.

Finalment, demanen traslladar els 

tueixi una comissió mixta de se-
guiment integrada per la repre-
sentació del Ministeri d’Indústria, 
Enagas, Generalitat de Catalunya, 
ajuntaments afectats, i dos repre-
sentants d’en  tats conservacio-
nistes del Vallès Oriental i Occi-
dental, com la Coordinadora per 
a la Salvaguarda del Montseny i 
ADENC, amb l’objec  u d’avaluar la 
correcta reposició  sica i vegetal 
del territori afectat.

Aquesta formació polí  ca vol la creació d’una comissió mixta de seguiment a la qual s’inclogui 
la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny

acords presos en sessió plenària 
al Ministeri d’Indústria, Turisme 
i Comerç i a Enagas, i informar-
ne al Departament de Territori 
i Sostenibilitat i al Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Gene-
ralitat de Catalunya.

GRAN IMPACTE AMBIENTAL
La CUP recorda que la dimensió 

d’aquesta canonada, per tractar-
se d’una infraestructura de trans-
port i no de distribució, comporta 
per a la seva construcció l’ús de 
maquinaria pesant i l’obertura 
d’una pista de treball d’entre 19 
i 24 metres d’amplada al llarg del 
seu recorregut, travessant camps 
de conreu, boscos, carenes, rius 
i torrents, i això genera una gran 
afectació a múl  ples espais natu-
rals del Vallès. 

El Gasoducte Martorell-Figueres, 
a més quedarà aturat a Hostalric i 
no servirà per a la principal fi nali-
tat per a la qual s’està construint: 
abas  r de gas els països del centre 
d’Europa, a través de la connexió 
amb la xarxa gasísta francesa. /LV
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El CEIP Montnegre de La Batllòria 
introdueix l’educació emocional

familiars dels alumnes i el suport 
en l’organització d’alumnes de 4t 
d’ESO de l’escola La Salle i dels 
tècnics del pavelló municipal. Per 
poder-ho portar a terme també 
hi ha col·laborat la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament de Sant 
Celoni.

LES ESCOLES
PARTICIPANTS
Primer torn: Escola Torre Roja 

de Sant Pere de Vilamajor, Es-
cola Montseny de Breda, Escola 
Trentapasses de Vilalba Sasserra, 
Escola de Valgorguina, Escola Cor 
de Maria de Sant Celoni, Escola 
Pallerola de Sant Celoni, Escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni, 
Escola Vallmanya de Sant Esteve 
de Palautordera, Escola Salvador 
Sanromà de Llinars del Vallès

Segon torn: Escola Damià Ma-
teu de Llinars del Vallès, Escola 
Joan Casas de Sant Antoni de Vila-
major, Escola La Salle  de Sant Ce-
loni, Escola Aqua Alba de Gualba, 
Escola Ginebró de Llinars del Va-
llès, Escola Fontmar  na de Santa 
Maria de Palautordera, Escola Ma-
tagalls de Santa Maria de Palau-
tordera, Ins  tut Escola La Tordera, 
mancomunada de Santa Maria de 
Palautordera i Sant Celoni.

LA BATLLÒRIA.- L’escola Mont-
negre de la Batllòria va introduïnt 
l’educació emocional de forma 
transversal a tots els nivells edu-
ca  us amb l’objec  u d’afavorir el 
desenvolupament integral dels i 
les alumnes ajudant-los a ser mi-
llors persones i a relacionar-se po-
si  vament amb els altres.

En aquest sen  t, es treballa la 
capacitat de prendre consciència 
de les pròpies emocions i dels al-
tres, la capacitat de saber-se po-
sar en el lloc dels altres (empa  a), 
a expressar i compar  r les emo-
cions, a regular-les i ges  onar-les 
posi  vament, a sen  r-se es  mat 

i valorat, a tenir habilitats socials 
tals com el diàleg, l’asser  vitat, la 
cooperació, entre d’altres aspec-
tes. Tot aprenentatge que serveix 
per construir ac  tuds per a la vida 
i el benestar personal i social.
Els nens i nenes de l’escola valo-
ren molt posi  vament aquesta 
pràc  ca ja que fa que es puguin 
conèixer millor tant a ells ma-
teixos com als altres, i els ajuda 
a expressar les seves emocions, 
sen  r-se millor i conviure amb els 
altres. L’escola valora l’experiència 
com a molt gra  fi cant i inolvida-
ble que els anima a seguir con  -
nuant amb aquesta bona pràc  ca.

"Fem Dansa al Baix Montseny" acull 
1.400 alumnes de 21 escoles

SANT CELONI.- L’ac  vitat esco-
lar “Fem Dansa al Baix Montseny”, 
que enguany ha celebrat el seu 
10è aniversari ha acollit gairebé 
1.400 alumnes de P5 i 2n de pri-
mària de 21 escoles de tot el Baix 
Montseny, al pavelló municipal de 
Sant Celoni. Es tracta d’una ac  vi-
tat de dinamització i d’intercanvi 
entre els centres educa  us de 
l’àmbit baixmontsenyenc que té la 
dansa tradicional c atalana com a 
eix i fi l conductor principal.

Aquesta ac  vitat és possible 
perquè hi ha una tasca de forma-
ció del professorat dirigida per 
Joan Serra i organitzat pel Centre 
de Recursos Pedagògics del Vallès 
Oriental III, a la que assisteixen els 
mestres dels alumnes que par  -
cipen en la trobada fi nal. Míriam 
Pellicer, assessora del CRP destaca 
que “gràcies a la implicació de tots 
els mestres, treballant les danses 
a les aules, s’aconsegueix any rere 
any que el Fem Dansa sigui un èxit 
que es pot veure clarament en les 
cares d’emoció dels alumnes de 
l’esforç realitzat”.

A la ballada fi nal, s’ha comptat 
amb la par  cipació del grup de 
dansa Factoria Mascaró i la pre-
sència de més nou-centes per- 
sones de públic majoritàriament

Alumnes de diverses escoles del Baix Montseny par  cipant al 
Fem Dansa 2012 FOTO: CRP
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Més de 20 representants de d’en  tats fi nanceres, socials i 
polí  ques par  cipen a una sessió informa  va sobre Ofi deute

RIELLS I VIABREA.- Adif ha pro-
gramat la construcció d’una es-
tructura de cinquanta metres de 
llarg amb la fi nalitat de comunicar 
l’estació ferroviària amb el nucli 
urbà. També se’n millorarà la se-
guretat i s’instal·laran rampes per 
facilitar l’accés a les persones amb 
mobilitat reduïda. Adif ha adju-
dicat les obres a la UTE formada 
per Rover Alcisa i Iberovías per fer 
realitat aquesta obra. Si no hi ha 
res que ho impedeixi els treballs 
es preveu que durin cap a mig any 
i la inversió suposi un pressupost 
de dos milions d’euros. /R

Adif inver  rà 2 
milions d’euros a 
l’estació de Riells i 
ViabreaSANT CELONI.- En el marc del 

conveni signat fa uns dies en-
tre l’Ajuntament de Sant Celoni 
i la Cambra de Comerç per tal 
d’impulsar i afavorir la compe  -
 vitat del teixit econòmic, avui 

aquest ma   ha obert el Punt de 
servei que cada dilluns estarà ubi-
cat a les instal·lacions del Centre 
de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny - Sax Sala, en horari de 
9 h a 14 h.

D’aquesta manera, el Baix 
Montseny comptarà amb un 
punt de servei per a la iniciació a 
l’exportació, anàlisi i obertura de 
nous mercats, accés a oportuni-
tats de negoci i estratègia inter-
nacional  a més d’evitar que les 
empreses s’hagin de desplaçar a 
Granollers o Barcelona per fer els 
seus tràmits administra  us.

La Cambra des  narà al Punt 
de Servei, personal de la corpo-
ració que  ndrà com a missió la 
realització dels tràmits empresa-
rials encomanats a aquesta en-
 tat, l’atenció de consultes i les 

sol·licituds d’informació de les 

empreses de Sant Celoni i Baix
Montseny. 

TRÀMITS EMPRESARIALS
Entre els tràmits que ges  ona la 

Cambra de Comerç hi ha els cer  -
fi cats digitals, que són l’equivalent 
electrònic a un document 
d’iden  tat: auten  fi ca la iden  tat 
de l’usuari davant de tercers i per-
met signar digitalment garan  nt

l’origen i la integritat de les da-
des transmeses. Resulta una 
eina fonamental pel desenvolu-
pament del comerç electrònic i 
per les transaccions segures en-
tre empreses, i entre aquestes i 
l’administració, de forma telemà  ca.

A més, en relació amb l’expor-
tació, la Cambra ges  ona, entre 
d’altres: Cer  fi cat d’origen, Qua-
dern ATA, i Legalització consular.

SANT CELONI.- La quarta sessió 
del Tast de Lletres celebrada el 18 
de maig a la sala Bernat Martorell 
va estar dedicat a Teresa Borotau, 
coneguda al Baix Montseny per la 
seva tasca a l’ensenyament, per 
les seves interpretacions musicals 
amb l’arpa i pel seus poemes, que 
de moment va aplegar el 2003 al 
llibre Una de freda i una de calen-
ta, premi de poesia de l’Òmnium 
Cultural de Granollers 2002.

Teresa Borotau va plantejar-lo 
com una trobada propera amb els 
lectors, una trobada més enllà de 
la seva música i dels seus poemes. 
Una trobada al voltant de com les 
paraules entren en ebullició a par-
 r de la inspiració quo  diana.

El Tast de Lletres és un cicle 
mensual de trobades amb autors 
del Baix Montseny, que organitza 
l’Ajuntament i s’ha impulsat des de 
la Biblioteca, amb la col·laboració 
de les llibreries de Sant Celoni.

Teresa Borotau 
protagonitza el 
quart Tast de 
Lletres

Les nou rutes senyalitzades, les 
guies del patrimoni arquitectò-
nic i natural, l’Arborètum i el Parc 
del Reguissol han estat punts 
d’interès del programa de la Tele-
visió de Catalunya.

El pulmó de Sant Antoni 
de Vilamajor
Per la seva banda, els entorns

BAIX MONTSENY.- El turisme 
verd i natural que potencien diver-
sos municipis del Baix Montseny 
com Santa Maria de Palautordera 
i Sant Antoni de Vilamajor i la seva 
recent adhesió a la Carta Europea 
del Turisme Sostenible (CETS), de 
la qual BaixMontseny.info ja se’n 
va fer ressò en el seu dia, ha es-
tat mo  u d’interès informa  u 
del programa Comarques de TV3 
d’avui aquest migdia.

Després de gairebé una dècada 
del compromís dels Parcs Natu-
rals amb la Carta, el reportatge ha 
destacat de Santa Maria de palau-
tordera els seus espais i atrac  us 
turís  cs sempre lligats al privile-
gi de ser una porta d’entrada al 
Montseny. En aquest sen  t, el re-
gidor de Turisme de l’Ajuntament 
de Santa Maria de Palautordera, 
Ramon Arabia, ha destacat el 
fet que “tot plegat no ens ve de 
nou, nosaltres pràc  cament en 
formàvem part d’aquesta Carta, 
només ens calia adherir-nos-hi, ja 
que tots els requisits que ens de-
manen ja ho estàvem fent”.

verds de Sant Antoni de Vilamajor 
han acabat de completar el pro-
grama dedicat al turisme sosteni-
ble, cada dia més preuat. “Tenim 
el Montseny que és el nostre re-
ferent, el nostre pulmó i el tenim 
molt aprop, per això val la pena 
treballar-hi”, conclou Maria Lluïsa 
Berdala, alcaldessa de Sant Antoni 
de Vilamajor. /JP

Ramon Arabia, regidor de Turisme de Palau, en un moment de 
l’entrevista. FOTO: JPP

El turisme sostenible de Palau i Sant Antoni 
al programa Comarques de TV3

El Punt de Servei de la Cambra està instal·lat a Sax Sala. FOTO: JPP



global de més d’un milió d’euros.
Hauran de fer-ho si el valor del 
seu habitatge habitual supera els 
300.000 euros i si la suma dels 
seus estalvis, vehicles, accions, 
joies o altres béns té un valor per 
sobre dels 700.000 euros.

Adéu al xec-nadó
Desapareix la deducció de 2.500 

euros per naixement o adopció
Menys imposats per prejubila-

ciones i bonus
Les rendes irregulars, aquelles 

Deducció per habitatge per a tots
Desapareix el límit de renda 

que exis  a per deduir-se la com-
pra d’habitatge habitual. Els qui 
hagin comprat, construït, ampliat 
o rehabilitat el seu habitatge po-
dran deduir-se anualment fi ns a 
9.040 euros, una base màxima 
que augmenta a 12.080 euros si 
l’obra s’ha fet per adequar la llar a 
persones amb discapacitat.

Obres a casa
S’amplia el límit de renda 

màxim per obres en habitatges 
 -excepte les dedicades a ac  vi-
tats econòmiques- fi ns als 71.007 
euros, un 33% més que l’any 
passat. A més, el percentatge de 
deducció augmenta del 10% al 
20% i el límit màxim de deduc-
ció anual per cada contribuent 
passa dels 4.000 als 6.750 euros. 
El topall d’incen  us per a diver-
sos exercicis, per la seva banda, 
s’incrementa des dels 12.000 als 
20.000 euros.

Millores per a propietaris i in-
quilins

Els llogaters podran deduir-se 
fi ns a un 10,05% de la quan  tat

que hagin pagat, sempre que la 
seva renda sigui inferior a 24.107 
euros. 

Els propietaris veuran lliure 
d’impostos fi ns al 60% del que 
hagin ingressat pel lloguer. El per-
centatge augmentarà fi ns i tot al 
100% per els qui hagin llogat la 
seva casa a joves d’entre 18 i 30 
anys (o 35 anys si el contracte es 
va signar abans d’aquest any).

Paguen més els que més guanyen
S’afegeixen dos nous trams, els 

qui van cobrar l’any passat més 
de 120.000 euros se’ls elevarà el 
tram estatal del seu IRPF un punt, 
fi ns al 22,5%, i els que van guan-
yar més de 175.000 anuals, fi ns al 
23,5%.

Els estalvis també s’han gravat, 
fi ns als 6.000 euros van haver de 
tributar al 19%, mentre que a par-
 r d’aquesta quan  tat el  pus es 

va elevar fi ns al 21%.
Torna l’impost de patrimoni
La recuperació temporal de 

l’Impost de Patrimoni per als exer-
cicis 2011 i 2012. Només estaran 
obli gats a declarar per aquest im-
post els qui  nguin un patrimoni

guanyades de forma excepcio-
nal queden lliures d’impostos pel 
40% de la quan  a fi ns als 300.000 
euros a par  r d’ara.

La declaració de la renda és 
obligatòria per a tots els con-
tribuents que ingressin més de 
22.000 euros bruts anuals d’un sol 
pagador, xifra que es rebaixa als 
11.500 euros en cas de tenir di-
versos pagadors, i que l’aportació 
d’almenys dues d’ells superi els 
1.500 euros.

Les 7 novetats més destacades de la declaració de la renda 2012
Contempla majors deduccions per la compra i rehabilitació de l’habitatge, s’elimina el xec-nadó i torna l’impost del patrimoni

9especial renda
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La Penya Barcelonista 
de Sant Celoni (40)

Parlar de la Penya, a les portes del quaranta aniversari remou molts 
records, sents enyorança, però, agraeixo la invitació! La prudència 

demana respecte pel present a l’hora de parlar del passat, i més si es 
volen comparar valors. 

D’aquells inicis cal destacar el moment històric que es vivia... En Cruyff  
ja havia arribat, en Franco encara no havia marxat... Eren temps prepolí-
 cs; La revolució progressista i llei de les majories estava al forn. La Penya 

resultaria ser un revulsiu; un vaixell on hi cabríem tots; un trampolí per 
recuperar ac  vitats socials i culturals que dormien, en un poble on una 
nova fornada d’adolescents i joves empenyien amb força. 

Va ser com l’aventura d’aquell mariner que surt del port, marca un 
rumb, s’aferra al  mó, vigila i afronta les tempestes? No ho sé!   

No podem comparar els valors, quan domina la discussió. Però si que 
puc dir que la millor manera de guanyar una discussió, és evitar-la. Ningú 
vol que el vaixell s’enfonsi. Tempestes i esculls sempre n’hi ha, però la 
il·lusió i l’ambició tot ho superen. I si algú se sent buit, és millor quer faci 
com en Pep. Els obstacles obliguen a desviar-te, però, un cop superats, 
cal retornar el rumb als ideals que són la font de la il·lusió i de l’ambició. 

L’ambició és la força motriu de les accions humanes, però també és 
l’arrel de les tempestes. Hi ha dues classes d’ambició: la legí  ma, la que 
neix inconscientment i de l’eufòria, però que té aspiracions nobles, que 
gaudeix d’aquests ideals. L’altra ambició, neix de l’egoisme i porta a un 
afany desmesurat de protagonisme. És el terreny de joc dels fracassats, 
tots hi tenim un peu.  

Estem parlant d’una en  tat en la que molts infants comencen a 
compe  r, amb majúscula, i això els obre il·lusions i ambicions noves. 
L’exemple i la coherència dels grans és molt important.  

Aquell grup d’amics que vàrem iniciar l’aventura, tothom tenia la seva 
pròpia escala de valors. També és veritat que hi havia més idees que mit-
jans i més somnis que seny, compar  em però el sen  ment barcelonista 
i descobríem el gran poder de convocatòria que té el Barça, estàvem 
il·lusionats. Per mantenir una il·lusió, és necessita un projecte, i el pro-
jecte era aprofi tar tot això que fa que el Barça sigui més que un club, en 
bé del poble. Quan un projecte va acompanyat de bones intencions, no 
hi pot haver fracàs.  

Ara, també vivim, en general, un moment històric; fa anys que se-
guim la llei de les majories, fa temps que els nostres polí  cs no saben 
on van, ni nosaltres on som. Sempre tenim la llei del sen  t comú o de 
l’humanisme, posem-li el nom que vulguem, de fet és la llei natural que 
ja portem en el cor de naixement, que ens fa viure els valors. 

El primer eslògan de campanya de la Penya era molt signifi ca  u, deia: 
Penya Barcelonista de Sant Celoni, “Una nova família”. Tant en els temps 
del Cruyff , com en els del Messi, el secret de l’èxit en la família, en el 
Bar-ça, en la Penya i en cadascun dels mortals, està en el repte constant 
que ens ofereix el present, renovar la il·lusió i revisar l’ambició. La Penya 
Barcelonista de Sant Celoni aviat farà quaranta anys, amb això n’hi ha 
prou per pensar que no és meva ni és teva, és de tots i per tots, per molts 
anys i moltes gràcies. 

Lamentablement l’enveja i la gelosia ens ronden a tots.
Envegem els èxits dels altres, les feines, les parelles, les habili-

tats, part del que tenen… si ens hi fi xem, només de pensar-hi ja cansa.
Si aquesta energia la  des  néssim a la nostra persona, afl orarien 

molts talents que tenim adormits. Tenim un “pilot automà  c” que 
no ens permet gaudir del moment, sempre volem mes. L’enveja i la 
gelosia són debilitats del ser humà, com diem moltes vegades, som 
humans i ens equivoquem, però quan prenem consciència el nostre 
“pilot automà  c” perd força...           

L’enveja és frustrant i ens passa la vida “sense pena ni glòria” no-
més mirant l’altre. Com podem combatre-la? Intentem no viure pen-
dents del que no tenim, redescobrim tot el joiós que ens envolta, les 
persones que es  mem, la fauna, els paisatges, pe  ts objectes que 
ens recorden situacions entranyables o l’increïble viatge intern que 
podem arribar a fer escoltant una cançó..  .                                                                                               

Que podem fer per prevenir-la? Es  mular l’empa  a, posem-nos al 
lloc de l’altre, rela  vitzem les diferències socials, valorem la nostra 
capacitat sense infravalorar-nos,ni sobrevalorar-nos.              

“No som els millors, no som els pitjors, senzillament som”.              
 Com va dir Marina Rossell en un programa de ràdio “Transformem 

la gelosia, l’enveja, amb admiració”. 
 Volem que les coses canviïn, volem un món diferent, comencem 

per nosaltres mateixos, canviar el hàbits no es senzill, però tampoc 
ho es viure com vivim, aleshores que fem, ens con  nuem queixant, 
cri  cant  i essent víc  mes o vivim des de la passió, des de l’essència  
fent les coses el millor que sabem?    

William Shakespeare deia:
“El des   reparteix les cartes, però tu ets qui les juga”
Gràcies, gràcies, gràcies

Glòria
Montasell

Andreu
ArenasSom esclaus de l’enveja?

nir, d’alegries, d’humor, d’èxits, de rauxa i de rialles... En el decurs de 
quatre llargues hores l’epicentre del Baix Montseny va elevar una mica 
més el llistó de la cultura local gràcies a l’impuls del Pau Gener i el con-
sistori celoní, però, sobretot amb les veus de Jordi Vintró, Francesc Ga-
rriga, Meritxell Cucurella-Jorba, Nú Miret, Esteve Plantada, Blanmca llum 
Vidal, Enric Casasses, Dolors Miquel i Tomàs Arias.

I entremig dels poemes, malgrat la pluja d’úl  ma hora, pe  tes mos-
tres de cultura local al pa   de Can Ramis amb la par  cipació de la Colla 
Gegantera, Bocs i Cabres, la colla Bastonera Quico Sabaté i la Colla Colla 
de Diables.

El I Fes  val de Poesia ja és història però, com diu Pau Gener, “hem 
vingut per quedar-nos i crear marca”. 

JORDI PURTÍ

Sant Celoni xal·la amb el 
I Fes  val de Poesia

La majoria dels poetes que van par  cipar del I Fesa  val de Poesia de 
Sant Celoni. FOTO: JPP

SANT CELONI.- “Finalment Sant Celoni té un fes  val de Poesia. és un 
pe  t indici i ja no som aquell poble pe  t i atemorit. avui ens espolsem la 
manca d’autoes  ma”, amb aquestes paraules el poeta celoní Pau Gener 
introduïa la celebració del I Fes  val de poesia de sant Celoni celebrat la 
tarda vespre entre la sala Bernat Martorell i l’esacalinata de Can Ramis.

Amb pocs recursos, però amb la serietat que es mereix, tal com recorda 
la regidora de Cultura Júlia de la Encarnación, aquest Sant Celoni situat 
entre les Valls del Montseny i el Montnegre es va emplenat d’atmosfera 
poè  ca, de sen  ments, d’enamoraments, de tristors, de pors a l’esdeve-
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Bernat Martorell
i les capelles

Durant els segles XI, XII i 
XIII l’Església havia  n-

gut un període de plenitud, 
període que va compar  r amb 
l’aristocràcia militar; la terce-
ra classe social la formava la 
pagesia. En aquest període de 
bonança els moviments demo-
gràfi cs i la manera com es van 
desenvolupar varen cons  tuir 
un factor bàsic, juntament amb 
factors funcionals com les rotu-
racions, el domini de l’energia  
i l’u  llatge en l’ar  culació d’un  
procés social que va fruc  fi car 
en  la cohesió de les comuni-
tats rurals. En el segle XIII les 
parròquies delimiten les seves 
demarcacions en la coincidència 
de les comunitats rurals prenent 
el rol de controlar la vida espiri-
tual dels veïns, cons  tuint-se en 
una autoritat, i essent l’Església 
punt de reunió de veïns i refugi 
enfront de qualsevol perill. Amb  
la campana com a mitjà que re-
gulava el temps de treball i oci 
de la comunitat, les parròquies 
varen saber canalitzar, amb ma-
nifestacions  de la  religiositat 
popular, els desitjos de solidari-
tat  de la societat. És aleshores 
que es creen  les confraries re-
ligioses, com instrument d’ajut i 
de protecció al necessitat.

L’expansió demogràfi ca també 
va incidir en la ciutat. Hi va haver 
un fl ux del camp a la ciutat quan 
el treball era escàs i a aquella so-
cietat medieval que en el seu ini-
ci es dividia en “els que lluiten, 
els que resen i els que treballen” 
ara s’hi afegia la gent dels ofi cis 
que s’organitzaren en gremis.

 Aquest procés associa  u 
arrenca d’un grup d’artesans 
que busquen tant la unitat 
d’interessos professionals co-
muns com la protecció solidària. 
D’aquesta consciència de grup 
en deriva  la formació de les 
confraries que desplegaren una 
acció assistencial i carita  va. A 
Sant Celoni, al segle XIV, vano-
vers i sabaters instauren les se-
ves confraries.

 L’imaginari col·lec  u a l’Edat 
Mitjana va ser ocupat, en gran 
part, per l’Església  que va tenir 
cura  de servar-lo: va instaurar 
els Sagraments, va determinar 
els pecats capitals... L’esperit re-
ligiós ho impregnava tot, si bé

l’Església anava perdent el co-
mandament únic del saber i de 
la cultura.

El segle XV és un segle de tran 
sició. Els franciscans Duns Escot 
i Guillem  Occkham, en el segle

anterior, havien posat les ba-
ses que serien les primeres 
guspires de llibertat, separant 
fe i raona- ment. El laïcisme, 
l’individualisme, el realisme, el 
mètode experimental són altres 
guspires que confi guren, en si-
lenci, la transició.

Les capelles varen sorgir com 
a fruit d’una nova litúrgia: les do-
nacions en l’hora fi nal, fruit dels 
afers clericals, havien engruixit 
l’opulència  de l’Església i amb 
els seus atresoraments con  -
nuats els clergues s’allunyaven 
cada cop més de l’esperit de la 
pobresa inicial. Les ordes men-
dicants varen començar a intro-
duir una nova litúrgia: la relació 
ín  ma amb el Creador, relació 
que es porta a terme a les Ca-
pelles.

En aquest context, els gre-
mis dels ofi cis com agrupació 
d’individus amb interessos 
materials i necessitats imma-
terials, imbuïts en el seu dia a 
dia d’aquella atmosfera religio-
sa que embolcallava la societat, 
s’aixopluguen sota la protecció 
d’un Sant -diferents Sants pels 
diferents gremis- i els situen en 
les capelles per poder-los ho-
norar conver  nt-se, en aquest 
segle de transició, en uns nous 
comitents.

Les catedrals havien deixat de 
ser l’únic espai litúrgic propi de 
les litúrgies col·lec  ves. 

Bernat Martorell va tenir com 
a comitents els diferents gremis: 
el dels freners 10/sep/1427, el 
dels mercaders 15/des/1434, el 
dels platers de Vic 17/nov/ i de 
Barcelona 4/octubre/1439, el 
dels sabaters 12/Juliol/1437, el 
dels pescadors 6/agost/1437, 
el dels mestres d’obra 19/octu-
bre/1439, el dels patrons de bar-
ca 28/juliol/1442 i el dels mes-
tres de calces 3/gener /1548.

A la  catedral de Barcelona hi 
ha dues Taules de la Transfi gu-
ració i Predela amb escenes de 
la Passió i a la catedral de  Tarra-
gona el Retaule de Sant Miquel 
Arcàngel.

Esteve Rodoreda i Fillol
Òmnium Cultural Baix Montseny

Marató contra la Pobresa i l’Exclu 
sió Social ja s’havia començat una 
setmana abans a la pista coberta 
de la Font Mar  na amb la disputa 
de més de vint par  ts de futbol 
sala solidaris i la par  cipació de 
més de mig centenar de persones. 

Les en  tats que hi par  ciparan 
són les següents: UBIC, Associa-
ció de Restauradors de Palau, 
Associació Modelista Ferroviària, 
Esplai de la Gent Gran, Coral 
Lliri Blanc, Som i Serem Sarda-
nistes Palauencs, AFADIS Baix 
Montseny, Creu Roja Sant Celoni-
Baix Montseny, Associació Cul-
tural Missirah-Yakali, Associació 
d’Emprenedors i Emprenedores 
del Baix Montseny, Colla Grallera i 
Gegantera de Palau, Colla de Gita-
nes Cancell del Montseny, Comu-
nitat Educa  va i AMPES de Palau, 
Escola de Municipal de Música, 
Associació de Veïns de Can Bosch, 
Àrees de Cultura, Joventut, Ensen-
yament, Turisme, Comunicació i 
Benestar Social de l’Ajuntament 
de Santa Maria de Palautordera.

330 EUROS A VALLGORGUINA
Vallgorguina va organitzar la 

III Trobada de Vehicles Clàssics 
contra la Pobresa amb esmorzar 
pels par  cipants. Organitzada per 
l’Ajuntament de Vallgorguina i la 
Colla del perciacas. Aquesta ac  vi-
tat bva deixar 330 euros que s’han 
des  nat a la Marató contra la Po-
bresa i l’Exclusió Social de TV3.

Santa Maria de Palautordera i 
Vallgorguina amb la Marató contra
la Pobresa i l’Exclusió Social

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- Les en  tats de Santa Maria 
de Palautordera que han organit-
zat ac  vitats per la Marató contra 
la Pobresa i l’Exclusió Social, que 
Va portar a terme TV3 aquest el 
diumenge 27 de maig han comu-
nicat que la suma global de diners 
que han recaptat és de 1.838,25 
euros que han ajudat a sumar els 
poc més de 4 milions que es van 
recollir a tot Catalunya. A la quan-
 tat de Palau, en el moment de 

tancar l’edició encara calia afegir-
hi la quan  tat recaptada per les 
Ampes i la comunitat educa  va.

Es van portar a terme fi ns a ca-
torze ac  vitats diferents. Al Parc 
Pau Casals si van concentrar els 
jocs gegants, l’animació infan  l, 
el trenet, el conill porquí, les rifes, 
l’actuació del Mag Edgar, el taller 
de sardanes, tast de pas  ssos i 
montaditos i la gravació fi nal d’un 
LIPDUB. Mentre que a Can Bosch 
va tenir lloc la 2a cursa popular, 
mercat del trasto vell i una súper 
fi deuà popular.

La col·laboració de Santa 
Maria de Palautordera amb la




