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SANT ESTEVE DE PALAUTORDE-
RA.- “Final d’una etapa”. Així ha 
defi nit el pallasso Tortell Poltro-
na (pseudònim ar  s  c de Jaume 
Mateu) l’úl  ma parada que farà 
l’espectacle Els racons de la me-
mòria, a Barcelona després de re-
córrer 39 poblacions amb els seus 
28 vehicles. “Acabem aquesta eta-
pa de la nostra vida aquí perquè 
ja ho hem fet i perquè és impos-
sible lluitar contra les administra-
cions del segle XXI per impulsar 
una bogeria d’aquest  pus”, ha 
afegit Poltrona, que ha apel·lat a 
l’esperit Guardiola per jus  fi car 
la seva decisió: “Ho hem fet, ens 
hem buidat i ens hem de recupe-
rar per seguir fent coses”. I es re-
cuperaran a les carppes del Circ 
Cric , instal·lades a Sant Esteve de

Palautordera.
En la roda de premsa de presen-

tació del seu espectacle en el

permisos per instal·lar la carpa, 
sancions dels ajuntaments per fer 
malbé el paviment o inspeccions 
dues hores abans dels espectacles 
per argumentar la seva decisió. En 
una línia similar s’ha expressat la 
pallassa Senyoreta Trinitat (Pallas-
sa Blanca) , que ha insis  t que ara 
tenen la seva “base” a Sant Esteve 
de Palautordera.

“Estem contents d’arribar a la 
població número 40, Barcelona, al 
revés del què passa normalment, 
que les gires comencen en aques-
ta ciutat”, ha explicat. La carpa de 
Tortell Poltrona i la seva banda va 
instal·lar-se a la ciutat comtal del 
4 al 8 de juliol i de l’11 al 15 en el 
marc del fes  val Grec, per tancar 
la gira d’un espectacle que ja han 
vist més 50.000 espectadors. /R

marc del Grec, el pallasso ha fet 
referència a traves administra  -
ves, difi cultat per aconseguir els

Tortell Poltrona deixa els espectacles i  nerants 
cansat de lluitar contra les administracions

El pallasso de Sant Esteve de Palautordera 
anuncia el fi nal d’una etapa 
amb l’espectacle ‘Els racons de la memòria’

Poltrona es refereix a traves administra  ves, 
difi cultats per aconseguir permisos per instal·lar 
la carpa i sancions dels ajuntaments

Tortell Poltrona. Foto: www.NacioDigital.cat
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La CUP aconsegueix rebaixar el sou dels membres de l’equip de govern en un 10% i l’alcalde passarà 
de 60.000 euros a 43.200 euros bruts anuals

Principi d’acord entre PSC i CUP per 
aprovar el pressupost de Sant Celoni

La CUP tanmateix aconsegueix 
que l’Ajuntament estudïi la possi 
ble municipalització del Centre-
Municipal d’Expressió, una reivin-
dicació que ve de lluny. En aquest 
sen  t, igualment es pretén mi 
llorar la ges  ó del servei de grua 
municipal amb personal propi de 
l’Ajuntament i replantajar el servei 
de seguretat ciutadana amb poli-
cia de proximitat.
Pel que fa als recursos humans de 
l’Ajuntament s’haurà d’implantar 
un nou organigrama municipal 
per aconseguir més efi ciència 
en la ges  ó i estalvi econòmic 
amb una reducció d’entre el 50% 
i el 80% de les hores extres.  En 
aquesta mateixa línia se situa la 
racionalització de l’estructura de 
l’Ajuntament: la fi gura de coordi-
nador d’àmbit passa de 10 a 5 per-
sones, a més es redueix un lloc de 
treball de director d’àrea. 

BAIX MONTSENY.- El PSC i la 
CUP de Sant Celoni han arribat 
a un principi d’acord per aprovar 
el pressupost municipal de l’any 
2012. En un comunicat s’explica 
que en els darrers mesos, l’equip 
de govern ha impulsat una ronda 
de converses amb els diferents 
grups municipals per tal de cer-
car els acords que possibili  n 
l’aprovació dels pressupostos de 
2012. S’assegura que la prioritat 
en tot el procés de la negociació 
ha estat pal·liar les conseqüències 
que sobre la ciutadania està tenint 
la crisis econòmica. “Sobre aquest 
principi s’ha elaborat la proposta 
de pressupost per al 2012”, diu el 
comunicat de l’equip de govern.

Després de diverses reunions 
realitzades en els darrers mesos 
pels grups municipals del PSC-
Sant Celoni i la CUP per analitzar la 
proposta de pressupostos i el do-
cument: “Propostes de la CUP als 
pressupostos 2012. L’op  mització 
dels recursos és l’alterna  va a 
les retallades”, l’equip de govern 
accepta bona part d’aquestes 
propostes i proposa a la CUP 
l’aprovació del pressupost del 
2012, les prioritats del qual en 
seran l’educació, despesa social  i 
oferir una millor ges  ó i prestació 
de serveis a la ciutadania.

NECESSITAT D’APROVAR
UNS PRESSUPOSTOS
Aquest acord permetrà a 

l’ajuntament disposar d’una eina 
fonamental per la bona ges  ó del 
municipi, ja que fi ns ara l’ajunta-

ment estava funcionant  amb els 
pressupostos prorrogats del 2010, 
donat que “l’any passat el govern 
de CiU no va presentar cap propos-
ta de pressupost al ple municipal”, 
remarca el comunicat emès per 
l’equip de govern. Tanmateix es fa 
èmfasi en el fet que “treballar amb 
pressupostos prorrogats i la di  cil 
situació econòmica agreujada per 
les retallades, tant del Govern 
Central com de la Generalitat, 
feien especialment di  cil la ges-
 ó del dia a dia de l’ajuntament”.

PRIORITAT: DESPESA SOCIAL
I ATENCIÓ A LES PERSONES
El document de la CUP cons-

ta de 16 punts concrets i entre 
les propostes acceptades per 
l’equip de govern hi ha l’augment 
de 100.000 euros en la par  da 
d’ajudes socials i la par  da dels re-
cursos del Pla Educa  u d’Entorn.

REBAIXA DEL SOU DELS
MEMBRES DE L’EQUIP DE 
GOVERN EN UN 10%
En relació al sou dels càrrecs 

electes, el govern municipal ac-
cepta la proposta de la CUP d’una 
rebaixa del sou dels regidors que 
treballen a jornada complerta fora 
de l’Ajuntament. Aquesta rebaixa 
serà del 10%, que se suma a la 
que ja havia fet l’actual equip de 
govern en el moment de prendre 
possessió. Pel que fa l’alcalde, que 
actualment cobra 60.000 euros 
bruts anuals per la seva dedica-
ció a l’Ajuntament de Sant Celoni 
i al Consorci de Residus del Vallès 
Oriental, passarà a cobrar 43.200 
euros bruts anuals per als dos 
conceptes.
 

POLÍTIQUES D’HABITATGE
En la mateixa línea de priorit-

zar la despesa social i l’atenció 
als ciutadans més afectats per 
l’actual situació econòmica, PSC 
i CUP han adquirit el compromís 
d’aconseguir més habitatges a 
disposició dels serveis socials, així 
com poder trobar mecanismes 
que perme  n, en casos greus de 
desnonament, la intervenció de 
l’ajuntament.

A més el principi d’acord de PSC 
i CUP estableix l’inici de treballs 
interns per desenvolupar el nou 
POUM, op  mizar el servei del 
bus urbà i el servei de recollida 
d’escombraries i reconceptualit-
zar els espectacles culturals oferts 
per l’Ajuntament.

JORDI PURTÍ

Dani Corpas i Gerard Masferrer, regidors de la CUP. FOTO: JPP
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Muriel Casals: “És l’hora de salvar el país”

bunal ha actuat com si fos un al-
tre legislador”. Per això, assegura 
Muriel Casals, vivim en un país 
onhi ha una anomalia fl agrant i cal 
seguir estar vigilants, lluitadors i 
reivindica  us “per seguir sen  nt-

SANT CELONI.-  “És el moment 
de salvar la llengua, per salvar el 
paí”, són paraules de Muriel Ca-
sals, presidenta d’Òmnium que el 
passat 29 de juny va fer una con-
ferència a l’Ateneu de Sant Celoni, 
en mo  u dels actes de celebració 
dels 50 anys d’aquesta en  tat ca-
talanista.

Casals recorda que llengua, 
cultura i país és un triple compro-
mís d’Òmnium, però l’educació i 
la cohesió social també són nous 
reptes, “quan treballem per això, 
estem fent un acte de patrio  s-
me. Dir això no és pas qualsevol 
cosa perquè constantment rebem 
atacs i agressions”, assegura la 
presidenta d’Òmnium.

La recent sentència del Suprem 
també va ser mo  u de crí  ca en 
el decurs de la conferència “el tri-

D’esquerra a dreta: Albert Sarrà, Muriel Casals, Remei Picart i Ferran Catarineu. 
FOTO: JPP

La presidenta d’Òmnium defensa a Sant Celoni la independència cultural, fi scal i el dret a decidir de Catalunya

nos orgullosos  de viure en un país 
d’Europa on es parlen moltes llen-
gües diferents”.

La presidenta d’Òmnium té clar 
que aquesta en  tat seguirà sent 
crí  ca en tot allò que suposi un

atac a Catalunya i els drets dels 
catalans mperò, en qualsevol cas 
“no volem subs  tuir el paper dels 
polí  cs perquè són els nostres re-
presentants. La missió és estar al 
seu costat per assolir la indepen-
dència cultural, la independència 
fi scal i impulsar radicalment el 
dret a decidir el nostre futur”.

I per acabar un interrogant: El 
benestar pot funcionar sense te-
nir Estat?

La commemoració dels 50 anys 
d’Òmnium organitzada per la de-
legació del Baix Montseny va tenir 
l’actuació de la Coral Briançó que, 
dirigida per Emilio de la Linde, va 
cantar obres de Josep Vila a la pri-
mera part i de M. Oltra, a la sego-
na.

JORDI PURTÍ

SANT CELONI.- El ple extraor-
dinari de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, celebrat el 26 de juny a la 
sala pe  ta de l’Ateneu, per decidir 
el projecte guanyador sobre te-
mes reals de Sant Celoni que han 
elaborat els alumnes de 4t d’ESO 
ha decidit amb sis vots favorables  
decantar-se per la Ronda Tordera - 
Pertegàs que han presentat Anna 
Maria Mesa, Mireia Aymar, Jordi 
Clos i Arnau Pagès, estudiants del 
Cor de Maria.

El ple, tal com estava es  pulat, 
ha aprovat també des  nar 6.000 
euros per fi nançar una part del 
projecte que, inicialment s’ha va-
lorat en 16.342,75 euros, tot i que 
ara els tècnics municipals hauran 
d’estudiar-ne el projecte tècnic i 
la seva viabilitat. Aquests alumnes 
han dissenyat la construcció d’un

El ple de Sant Celoni escull el treball de recerca “ronda Tordera - Pertegàs” 
Va aconseguir 6 dels 15 vots possibles iel van presentar alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria

el vot de quatre regidors. El quart 
projecte fi nalista “Organització 
d’un acte fes  u, fes  val de dansa i 
tallers” presentat per Núria Archs, 
Estel Cobos, Oriol Llovera, Èlia 
Torrell i Mar Truc de l’escola Avet 
Roig no va tenir cap vot.

AJUNTAMENT JOVE
L’Ajuntament de Sant Celoni 

ha promogut conjuntament amb 
l’IES Baix Montseny, l’escola L’Avet 
Roig, el col·legi Cor de Maria i el 
col·legi La Salle el projecte “Ajun-
tament Jove”, a par  r del qual 
alumnes de 4t d’ESO han cen-
trat el seu “Treball de recerca” 
en una temà  ca o problemà  -
ca real del municipi. Durant tot 
el curs, els alumnes han fet una 
anàlisi del tema escollit i plante-
jar i argumentar correctament

la viabilitat i idoneïtat de la seva 
proposta de millora o solució.

Els objec  us són assolir les 
competències bàsiques, dins de 
cada àrea, que el currículum de 4t 
d’ESO es  pula per al treball de re-
cerca i impulsar la par  cipació i el 
compromís dels joves amb el seu 
municipi.

Els grups municipals van des-
tacar l’estructura i la presenta-
ció dels projectes, l’esforç i la 
feina que hi ha hagut al darrera 
d’aquests treballs de recerca i han 
encoratjat els alumnes a seguir 
esforçant-se, a par  cipar de les 
en  tats i les ac  vitats del munici-
pi i a compar  r “els vostres talents 
en el bé de la comunitat. Avui tots 
i hem guanyat, hem encetat un 
camí que con  nuarà”, conclou 
l’alcalde, Joan Castaño. /JP

passeig perimetral al nucli de Sant 
Celoni per a ús de lleure de la po-
blació. Aquesta és una proposta 
que posa en valor elements pai-
satgís  cs i patrimonials del muni-
cipi. A més a més, promou la pràc-
 ca de l’esport i fa conèixer zones 

de Sant Celoni poc conegudes per 
a la seva població, el circuit propo-
sa conver  r-se en una via d’accés 
a altres camins de senderiseme 
com el GR-5 i GR-97 o cap al camí 
d’Olzinelles, Vallgorguina o Cam-
pins.

Altres treballs fi nalistes com 
“A Sant Celoni, tots connectats!”, 
presentat en solitari per l’alumne 
de l’IES Baix Montseny, Moham-
med El Addab va obtenir cinc vots 
dels regidors municipals. El pro-
jecte presentat per Èric Lafuente, 
“Ús i abús de pantalles” va tenir

El ple es va celebrar de manera excepcional a la Sala pe  ta de l’Ateneu. A la dreta els guanyadors del projecte FOTOS: AJ. SANT CELONI
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és una associació sense ànim de 
lucre dedicada únicament i exclu-
siva a la defensa dels interessos de 
les àrees industrials del Principat, 
amb l’objec  u que totes les em-
preses que treballen a Catalunya 
puguin desenvolupar la seva ac  -
vitat industrial de la manera més 
còmoda i efi caç possible.

Joan Castaño destaca 
l’oportunitat que suposa treba-
llar conjuntament amb la UPIC en 
aquest procés ja que defensa un 
model d’indústria que faci front a 
les deslocalitzacions, el dèfi cit en 
infraestructures o les necessitats 
energè  ques, fenòmens de gran 
incidència a Catalunya: “i ho fa des 
d’una perspec  va àmplia d’una 
Unió de Polígons en què hi són 
presents associacions de polígons 
industrials d’arreu de Catalunya, 
com ara Mollet, Riudellots de la 
Selva, Terrassa, Sabadell, Lleida, 
Vic o Tarragona”.  Entre els seus 
objec  us, la UPIC es proposa ana-
litzar l’estat actual de les ubica-
cions industrials de Catalunya per 
trobar solucions per millorar-les, 
no solament per mantenir l’actual 
teixit industrial, sinó també per 
poder atraure noves inversions.

SANT CELONI.- L’Ajuntament de 
Sant Celoni amb l’objec  u de re-
vitalitzar l’economia local acaba 
d’impulsar la redacció d’Un Pla de 
Millora i Dinamització del Polígon 
Industrial Molí de Les Planes. Es 
tracta d’un projecte de visió de fu-
tur en el que les empreses hi juguen 
un paper clau en l’economia i com a 
motor de creixement i, per tant, en 
la cr4eació de llocs de treball.

L’alcalde de Sant Celoni, Joan 
Castaño, explica que en una pri-
mera etapa  es farà una diagnosi 
acurada les caracterís  ques bàsi-
ques del Polígon, l’estat de les in-
fraestructures i serveis, i la defi ni-
ció de les accions necessàries per 
a la seva millora. Això permetrà, a 
con  nuació, incidir en la dinamit-
zació del teixit empresarial, tot 
dirigint els esforços en la imple-
mentació de plans d’actuació per 
a millorar i dinamitzar l’entorn de 
les empreses del polígon. Per això 
“en aquest procés, la col·laboració 
público-privada ha de ser un eix 
central de treball”, assenyala 
l’alcalde.

Par  cipació de les empreses
Les empreses del Polígon Indus 

trial par  ciparan en l’avaluació de 

la situació del polígon Molí de les 
Planes, aportant-hi la seva opinió. 
“Els punts de vista de les empre-
ses, que són les més pròximes i 
amb un major coneixement del 
territori, ens permetrà comple-
mentar la recollida d’informació 
de caire objec  u”, assegura el 
regidor de Promoció Econòmica, 
Jaume Tardy.

El procés d’avaluació de la situa-
ció del Polígon Industrial és el pas 
previ a l’elaboració de les recoma-
nacions i proposta d’actuacions. 
“La millora del polígon és d’interès

mutu. Per aquest mo  u és impor-
tant que les empreses hi donin la 
seva opinió en aquest procés, per 
tal d’incorporar les seves inquie-
tuds i visions en el resultat fi nal”, 
assenyala el regidor. 

Col·laboració amb la Unió de
Polígons Industrials de 
Catalunya (UPIC) 
L’Àrea de Promoció Econòmica 

treballa amb la Diputació de Bar-
celona i la Unió de Polígons Indus 
trials de Catalunya (UPIC) en la re-
dacció d’aquest projecte. La UPIC

L’Ajuntament elabora una diagnosi del polígon industrial Molí de les Planes 
per atreure més empreses

Vista aèria del polígon industrial Molí de les Planes. FOTO: arxiu la Vila
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Amagar la realitat, 
un camí equivocat (41)

En el darrer llibre, d’un fi lòsof molt proper, Mn. Ignasi Fuster,  tu-
lat “Persona, naturaleza y cultura” , hi trobem una pregunta, que 

ens interpel·la: ¿No acontece hoy este extraño miedo a lo real?  I també 
aquestes cites: “El hombre parece haber perdido el contacto con la mis-
ma realidad.- Las formas plurales de “irrealidad”, por no hablar de locura 
o engaño, dominan la vida de muchos de los hombres.- El hombre existe 
como un ser huidizo, que ya no quiere saber de sí mismo.- El hombre se 
ha alienado y ha perdido in  midad. Vive en la excentricidad.- Asis  mos 
a una especie de agotamiento universal del espíritu. Un escep  cismo 
radical de las mentes”. 

Cal un fi t a fi t valent i decidit! Totes les “bombolles” esclaten. Com ho 
ha fet la immobiliària, ho farà la del plaer, la del diner fàcil. Només la Ve-
ritat us farà lliures. Aquesta és la Bona Nova. Escriptura, sagrada i neta, 
que en dos mil anys no ha canviat ni una lletra. També si pot llegir: “no 
 ngueu por”. Tenim por a tornar ser pobres; i, justament si sabem ser-

ho, sabrem ser feliços. Tenim por que les adversitats ens portaran sacri-
fi cis dolorosos; i, justament quan ens sacrifi quen i som solidaris, s’obren 
nous horitzons meravellosos. Certament, el dolor és la mesura de l’amor, 
perquè l’amor i el dolor són les dues expressions d’un mateix gran mis-
teri, que és el misteri de Déu. El més passat tractant el misteri de la Pen-
ya Barcelonista, parlàvem d’un cop de  mó i recuperar el rumb. Això 
és el que cal, perquè si seguim darrera la prima de risc, els primos dels 
mercats i l’afany de tenir, seguirem veient com l’ànima s’afebleix, mentre 
creix l’especulació i la corrupció. El plaer i la vida fàcil fa a l’home egoista, 
insensible i esquerp. És una realitat demostrable, com ho és també que 
si anem pel camí estret, assumint responsabilitats, acceptant el sacrifi ci 
i el dolor que comporta, perderem la por i serem més sensibles i com-
prensius. No serem un “ser huidizo, que ya no quiere saber de sí mismo”, 
sinó que voldrem tenir més, coneixerem sobre el nostre propi “jo”. Per-
què, també és una realitat demostrable i molt repe  da: que som els més 
estranys, per nosaltres mateixos. El nostre món interior és un autèn  c 
misteri encara per explorar, per conèixer, per valorar. Per tant la Shakira i 
en Pique, la Belen i en Franc, ja s’ho faran. Bones vacances. 

QQuan tenim por ho volem controlar tot…
Provem de relaxar la nostra musculatura, obrim les espat-

lles, agafem la motxilla que portem a l’esquena i comencem a buidar-
la, hi ha tantes coses que no necessitem… però com que sempre les 
hem portat ja estem acostumats i creiem que no pot ser d’una altra 
manera... sí, pot ser-ho!

Buidem la motxilla dels pesos més pesats, els que ens obstaculitzen 
i permetem-nos tenir una vida pròspera on no haguem d’anar jus  fi -
cant tot el que fem, perquè hem de par  r que les persones, fem les 
coses el millor que sabem, que dia a dia aprenem i evolucionem…

L’abundància i la prosperitat depenen del que et perme  s acceptar.
 Quant no reps el que desitges, vol dir que en algun racó de dintre 

teu no deixes acceptar-ho.
*Si som garrepes amb la vida, la vida també ho serà amb nosaltres.
*Si menyspreem o jutgem a d’altres persones, també nosaltres  se-

rem menyspreats o jutjats.
*Si sempre estem enfadats, aleshores sempre trobarem situacions 

que ens facin enfadar.
Pensem si alguna d’ aquestes frases ens ressona… quan ens passi 

alguna  situació  desagradable, parem-nos a pensar com i per què 
hem atret aquesta experiència…

Tot és un refl exe del que creus que et mereixes. Mira casa teva es 
un lloc on realment t’agrada viure?

 És còmode i alegre  o és incòmoda i està sempre bruta i desorde-
nada .

L’amor que sen  m per nosaltres mateixos, ens manté amb harmo-
nia amb l’amor que la vida ens reserva, en el nostre interior tenim una 
veueta que ens parla, en el nostre interior sabem que és el millor per 
a nosaltres, tots tenim una sabiduria innata, però no l’escoltem, està 
adormida, Volem despertar-la? Volem ser els nostres millors guies?

A les relacions tenim molt de costum de queixar-nos dels altres, 
dient, per exemple: ”Els meus empleats són uns dropos, el meu marit 
em treu de polleguera, no puc amb els meus fi lls”. Sempre ens cen-
trem amb l’altre. Tanmateix perquè les relacions realment funcionin, 
hem de centrar-nos en allò que apreciem de l´altre, no en allò que 
ens queixem. 

Moltes vegades donem a l´altre l´oportunitat de crear la nostra fe-
licitat i sovint no se’n surten com voldríem. Per què?  Doncs perquè 
només una persona es pot encarregar de la teva felicitat, de la teva 
joia i aquesta persona ets TU.

Endavant, comença fent pe  tes estones de silenci, sigues observa-
dor del teu propi ser, aprèn a cuidar-te, aprèn a ser el teu  millor amic 
i buida  la motxilla del que no et correspongui, doncs  hi han creences, 
que no ens deixen avançar….

GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES 

Glòria
Montasell

Andreu
ArenasSom esclaus de l’enveja?

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- L’alcalde de Santa Maria de Palau-
tordera, Jordi Xena, i el regidor de Promoció Econòmica, Ramon Arabia, 
s’han reunit aquest dilluns a la Generalitat de Catalunya amb el director 
general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre, 
per tractar el tancament de l’empresa Aleo Solar España.

Jordi Xena ha explicat que la reunió ha estat una presa de contacte i té 
el compromís de la Generalitat de fer totes les ges  ons davant l’empresa 
ubicada al polígon industrial de Can Balmes que es  guin al seu abast 
per evitar-ne el tancament. En els propers dies, des del departament 
d’Empresa i Ocupació intentaran reunir-se amb el gerent de la planta 
d’Aleo de Santa Maria de Palautordera per tenir un canvi d’impressions i 
conèixer el problema de primera mà amb l’objec  u de buscar alterna  -
ves al tancament i mirar de reconduir la situació.

Palau fa ges  ons amb la Generalitat 
per evitar el tancament d’Aleo

PUBLICITAT 
687 901 643
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Bernat Martorell i els comitents

Abans del segle XV,en el 
Gò  c, només hi havia una 

classe de comitent, l’Església, 
però  al segle XV les coses can-
vien  i en sorgeixen d’altres.

La pesta del 1348 i els seus 
rebrots cíclics van esdevenir un 
cop de fortuna per alguns ja que 
el diner va quedar en mans de 
poques persones, que dispo-
saven, per tant, de bones quan  -
tats de diners; de la mateixa ma-
nera que arribava es malgastava; 
el diner comença a córrer.

Sabem, per exemple, pel no-
tari públic de Blanes, Joan Man-
resa, que en data 26 febrer de 
1413 Pere Julià, baster de St. 
Celoni va fer donació de núp-
cies al seu fi ll de 5000 sous, se-
gurament una xifra no habitual 
fi ns llavors; també sabem que 
Jaume Huguet, pintor, va cobrar 
1100 lliures pel retaule major de 
l’església de St. Agus  ; aquest va 
ser un dels contractes més subs-
tanciosos del Gò  c; hem de tenir 
en compte que el sou d’un mes 
d’un ajudant de pintor era d’un 
fl orí; a un fl orí li corresponien ca-
torze sous i a una lliura vint sous.

La mone  tzació va aportar i 
donar una nova confi guració a 
l’imaginari col·lec  u d’aquella 
societat, va bas  r el concepte 
d’aliè i propi, derivant-ne, tam-
bé, el de la singularització; la

sia de Pubol, dedicat a St. Pere, 
per un va-lor de 700 fl orins. En els 
capítols del contracte, en esmen-
tar el discurs hagiogràfi c, la mida, 
els colors a u  litzar... Bernat de 
Corbera condicionava l’encàrrec a 
ésser ell i familiars seus presents 
en l’obra. Martorell col·loca en 
ac  tud de pregària, als peus de 
St. Pere,  al senyor de Corbera, la 
seva muller, Margarida de Camp-
llong i el seu fi ll Francesc de Cor-
bera -Museu d’Art de Girona- .

Aquesta mena de transgressió 
en la temà  ca religiosa havia ja 
estat portada a terme per Mas-
saccio (1401-1428) en plasmar el 
seu propi rostre en un dels apòs-
tols que va pintar en un fresc de la 
capella Braucacci de l’església del 
Carmine a Florència, en l’obra El 
Tribut de la Moneda.

El camí de l’alliberació temà  -
ca en els comitents tenia la línia 
marcada; poc temps després, Jan 
van Dick culmina l’alliberament 
del tema litúrgic en el retrat dels 
esposos Arnolfi ni -1434-.

La Generalitat va ésser un altre 
estament de comitent, un organis-
me ofi cial. Va encarregar obres a 
Bernat Martorell fi ns al punt  que 
el  5 de juliol de 1440 l’anomena 
pintor i banderer de la Generali-
tat. El 22 de maig de 1437 els di-
putats Pere de Palaou, canonge, i 
Ramon Galceran, vescomte, abo-

Esteve Rodoreda i Fiol
Òmnium Cultural Baix Montseny

possibilitat de comprar reforça 
aquest posicionament. El diner 
va possibilitar la compar  men-
tació de l’habitatge, afavorint 
la percepció de la in  mitat. De 
l’atresorament en va derivar la 
creació de la banca i la fi gura del 
prestamista. El plantejament de la 
guerra no era el de l’època feudal, 
ara els exèrcits es pagaven; els 
reis necessitaven grans quan  -
tats de diners per pagar les seves 
conquestes, provocant, fi ns i tot, 
fallides d’algunes banques arran 
dels préstecs. Pere el Cerimoniós 
i els seus fi lls van ser la causa de 
la fallida, al 1381, de la banca 
Pere Descaus i Andreu Olivella, de 
Barcelona. La Generalitat va ser 
creada per recaptar i administrar 
els subsidis de les Corts al rei. Es 
creà un nou sistema d’impostos; 
la fi scalitat va ser un nou produc-
te recaptatori del segle XIV i XV 
que va tenir un desenvolupament 
molt ràpid.

És aquesta circulació del diner 
juntament amb la laïcització de la 
societat que va fer possible que 
emergissin  uns nous comitents 
a  l’hora d’adquirir pintura; per 
primer cop, l’Església compar  a 
aquest espai.

El 6 de Juliol de 1437, el comi-
tent Bernat de Corbera, senyor 
de Corbera, encarregava a Bernat 
Martorell un retaule per a l’esglé-

naren 100 fl o-
rins d’or per 
un retaule que 
la Generali 
tat havia en-
carregat l’any 
anterior per l’església Prioral 
de Sta. Maria de Montsó, amb 
la condició  que la imatge havia 
d’incloure de manera evident  
les armes i les insígnies de la Ge-
neralitat.

La temà  ca  segueix essent 
litúrgica, però, el comitent ja no 
era només qui ho havia estat fi ns 
aleshores. El poder començava a 
passar a d’altres mans i la causa 
n’era la presència de la mone  t-
zació.

Va ser la Generalitat qui va 
manar l’obra més important 
de Bernat Martorell, el St.Jordi 
matant el drac que és en el Mu-
seu d’Art de Chicago, des del 5 
de Febrer de 1927,on hi arribà 
com a dipòsit del llegat del mag-
nat americà Charles Deering. 
En principi, el quadre havia de 
quedar-se a Sitges, a la Fundació 
Deering, que  ngué problemes  
per arribar a cons  tuïr-se.

A més de l’estament ofi cial 
com a comitent, en aquest segle 
XV, n’emergeix un altre: el dels 
Gremis, gremis dels diferents 
ofi cis que encarregaven retaules 
dedicats als diferents Patrons.
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Neix l’Associació de Voluntaris de Riells i Viabrea amb la prioritat 
de fer créixer el banc d’aliments

Aquí i Ara, l’exposició col·lec  va 
d’ar  stes del Baix Montseny

està bullint, ara i aquí, a l’ombra 
del Montseny i el Montnegre.

Aquesta mostra inicia una sè-
rie d’exposicions, anomenades 
genèricament Aquí i ara, que, 
cada dos anys, ens mostraran les 
creacions de joves ar  stes del Baix 
Montseny. Hi par  cipen araSara, 
Marc Bosser, La Crehuet, Albert 
Esparza, Xavi Godoy, Lluís Molina, 
Alexandra Or  z i en Xavi.

La mostra es podrà visitar fi ns el 
22 de juliol de 2012 en el següent 
horari: dijous, divendres i dissab-
tes de 5 a 8 del vespre;  Diumen-
ges i fes  us de 2/4 de 12 a 2/4 de 
2 del migdia i de 5 a 8 del vespre.

SANT CELONI.- La inauguració 
el 22 de juny d’Aquí i ara-2012 va 
permetre descobrir una exposició 
col·lec  va de joves ar  stes que 
resideixen a la comarca natural 
del Baix Montseny de gran qua-
litat i nivell. No són un col·lec  u, 
però s’han unit i trobat mitjançant 
les ac  vitats organitzades per 
l’associació JASC (Joventut Alter-
na  va de Sant Celoni).

Les obres que mostren, gai-
rebé totes inèdites, conformen 
una mostra d’art autòcton. Són 
diverses i responen a uns es  ls 
ben propis i defi nits. Amb aquesta 
exposició ens descobreixen el que 

Alguns dels ar  stes par  cipants de l’exposició FOTO: JPP

plementaran l’aportació mensual 
(150 euros), que l’Ajuntament 
des  na al Banc d’Aliments, i a 
les donacions de productes que 
periòdicament fan diversos co-
merços i veïns del poble. Actual-
ment es distribueixen aliments a 
una trentena de famílies de Riells 
i Viabrea amb un alt grau de ne-
cessitat.

Altres objec  us de l’Associació, 
a mig termini, són: aconseguir do-
nacions de roba i estris domès  cs, 
crear un “banc de temps” que per-
me   prestar serveis socials a les 
persones amb problemes de mo-
bilitat, soledat o manca d’atenció 
mèdica, i fer arribar l’ajut que ne-
cessi  n a tots els veïns de Riells i 
Viabrea amb difi cultats. 

El contacte amb l’associació és 
associaciodevoluntaris@hotmail.
es.

JORDI PURTÍ

De manera immediata es por-
tarà a termini una campanya de

informació, des del “porta a 
porta” fi ns a situar un lloc de 
captació al mercat que es realit-
za al poble els dissabtes,  per tal 
d’aconseguir el màxim número de 
socis, ja sigui col·laborant tant

Dues voluntàries fent el primer descarragament d’aliments. FOTO: AVRiV

SANT CELONI.- Un any més, la mostra gastronòmica d’es  u del Baix 
Montseny va exhaurir tots els  quets disponibles, i el passat divendres 
dia 29 de juny va aplegar a més de 650 persones a la plaça de la vila. 
Com a novetat, en aquesta sisena edició es perme  a al públic triar el 
millor tastet, elecció que va recaure en el milfulls de bacallà i espinacs 
gra  nat amb all-i-oli de sobrassada i mel, del restaurant Ca l’Eli de Santa 
Maria de Palautordera, amb un total de 88 vots de les 437 butlletes que 
hi van par  cipar. Com a premi, Ca l’Eli  ndrà una campanya publicitària 
a punt 7 ràdio per un valor de 300 euros. La Mostra va comptar amb la 
par  cipació de 10 restaurants, 3 pas  sseries i un celler de diferents viles 
del Baix Montseny.

A més a més, d’entre totes les butlletes par  cipants es va sortejar un 
sopar per a dues persones a l’establiment guanyador, premi que va re-
caure en Joana Prados.

Ara la propera cita gastronòmica a Sant Celoni serà la tardor gas-
tronòmica. l’any passat ja es va engegar aquesta inicia  va que enguany 
s’allargarà durant tots els caps de setmana d’octubre. /R

Tastets d’Es  u omple la plaça 
de la Vila de Sant Celoni

RIELLS I VIABREA.- Un grup de 
veïns de Riells i Viabrea, cons-
cients de l’actual crisi que pateix 
tota la societat, s’ha cons  tuït 
formalment en l’”Associació de 
Voluntaris de Riells i Viabrea”. 
Aquesta nova Associació té com 
a objec  u immediat i priorita-
ri impulsar i fer créixer el Banc 
d’Aliments que està en funciona-
ment al poble des de fa 1 any i es-
caig. Compten amb el suport de la 
regidoria de Benestar Social i amb 
l’ajut de la persona que, delega-
da pel Consell Comarcal, realitza 
les funcions d’Assistència Social a 
Riells i Viabrea.

L’Associació es proposa captar 
socis i voluntaris que, amb apor-
tacions materials, econòmiques i 
humanes, puguin complementar 
els escassos recursos que actual-
ment l’Ajuntament pot des   nar a 
l’atenció dels veïns afectats greu-
ment per l’actual crisi.

amb aportacions econòmiques i 
materials (bàsicament aliments), 
com en disposició de temps per 
tasques socials. La quota anual i 
voluntària de l’Associació és de 10 
euros, tot i que si es desitja es po-
den fer aportacions superiors.

Les quan  tats recaptades com

Altres objec  us de l’Associació són aconseguir dona  us de roba i estris domès  cs per crear un banc del temps

Aspecte de la plaça de la Vila celebrant el Tastets d’es  u FOTO: ASC



L’aleví Gerard Barri fi txa pel Barça
11esports

SANT CELONI / VALLGORGUI-
NA.- Gerard Barri, jugador aleví 
del CE Sant Celoni ha fi txat per 
jugar la temporada vinent per 
l’equip infan  l del FC Barcelona. 
Veí de Vallgorguina, va néixer 
l’any 2001 i va començar a jugar a 
l’escola i el prebenjamí de Vallgor-
guina. La temporada 2009-2010 
fi txa per la Penya Barcelonista de 
Sant Celoni i juga amb el Benjamí 
A a 1a divisió.

La temporada 2011-2012 fi txa 
pel CE Sant Celoni per formar part 
del planter de l’aleví A i és con-
vocat per la selecció comarcal. 
En aquesta temporada també ha 
jugat alguns par  ts amb l’infan  l 
A del club amb companys tres 
anys més grans i, segons s’explica 
des del club ha  ngut molt bones 
actuacions. L’entrenador Jesús

Mar  n ben aviat l’hi va veure bo-
nes qualitats i va suggerí als ob-
servadors del barça una prova al 
jugador que, a la fi , han confi rmat 
les expecta  ves.

Gerard Barri

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- L’Ajuntament de Santa Ma-
ria de Palautordera amb l’alcalde 
Jordi Xena i el regidor d’esports, 
Agus   Illa, al capdavant, han fet 
recentment una recepció ofi cial 
al primer equip del CF Palautor-
dera i la junta direc  va que pre-
sideix Manel Segador, en mo  u 
de l’ascens de 4a Catalana a 3a 
divisió Catalana, en una excel·lent 
temporada.

Jordi Xena ha destacat el treball

en equip per davant de les indi-
vidualitats, la companyonia en-
tre tots els jugadors, l’esforç i els 
records a altres persones que 
durant aquests gairebé quaranta 
anys d’història del club han treba-
llat per l’en  tat espor  va.

El president Manel Segador 
ha dit que la prioritat del club és 
poder-lo sanejar econòmicament 
i espera que aquest ascencs sigui 
l’inici d’un cicle d’èxits espor  us i 
socials pel CF Palautordera. LV

Recepció ofi cial de l'Ajuntament 
al CF Palautordera

El CF Palautordera rebut a l’Ajuntament FOTO: JP

Deu porters de la Penya 
Barcelonista de Sant Celoni 
par  cipen en el torneig  “La batalla 
dels porters” de València

SANT CELONI.- Deu porters de la Penya Barcelonista de Sant Celoni 
han par  cipat un cop acabada la temporada en el torneig “La batalla dels 
porters” que organitza l’empresa soloporteros a València. Es tracta d’un 
joc en el qual dos porters s’enfronten en un camp de dimensions reduï-
des amb dues porteries i l’objec  u és marcar el major nombre de gols 
a la porteria contrària i, està clar, encaixar-ne el mínim possible. Es pot 
u  litzar qualsevol part del cos per marcar el gol o defensar la porteria. 
Els llançaments per part dels porters es fan sempre des de la zona d’atac 
i la defensa de la porteria dintre de la zona delimitada de defensa. 

Els porters que han anat a València són: Ramon Mora (infan  l), Oriol 
Fita (infan  l), Albert Montserrat (cadet), Aitor Ramos (cadet), Pierre Sán-
chez (cadet), Quim Barba (cadet), Ferran Fernández (cadet), Carles Mo-
rera (juvenil) i Ernest Garrido (juvenil). Els acompanyà Pere Molist, entre-
nedor de porters de la Penya Barcelonista de Sant Celoni. Part d’aquesta 
ac  vitat ha estat patrocinada per empreses com Bossini, Autocars Barba 
i Mavinil, SA. /LV
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