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Centenars de persones es concentren a les places de diverses poblacions baixmonsenyenques 
en defensa del model d’escola catalana sota el lema “Per un país de tots, l’escola en català”

A altres punts del Baix 
Montseny també hi va haver ac-
tes similars com és el cas de Santa 
Maria de Palautordera que vaa-
plegar a la plaça de la Vila cap a 
una vuitantena de persones per 
fer sen  r “la nostra indignació 
pels atacs espanyolistes contra 
la nostra llengua i per demostrar 
que no farem ni un pas enrere en 
la defensa de la nostra iden  tat”. 
També hi va haver concentracions 
a Sant Esteve de Palautordera i 
a Vallgorguina i a Sant Antoni de 
Vilamajor s’hi van aplegar gairebé 
un centenar de persones en de-
fensa de l’escola en català.

Arbúcies va ser un altre dels 
punts calents. La concentració va 
reunir cap a 150 persones amb 
parlament de l’alcalde de la po-
blació, Pere Garriga i del professor 
de l’ins  tut, Josep Carbó, entre 
d’altres persones. JORDI PURTÍ

BAIX MONTSENY.- A pràc  ca-
ment tots els municipis del Baix 
Montseny el passat 10 de des-
embre hi va haver manifestacions 
seguint la convocatòria que havia 
fet la plataforma Somescola.cat i 
Òmnium Cultural contra la refor-
ma educa  va del ministre espan-
yol d’Educació, José Ignacio Wert, 
i en defensa del model d’escola 
catalana i la immersió lingüís  ca. 
Somescola.cat insta també tots 
els centres docents a penjar en un 
lloc visible la pancarta i elscartells 
amb el lema “Per un país de tots, 
l’escola en català”.

Amb aquest ànim més de tres-
centes persones de diversos àm-
bits van seguir la convocatòria a 
la plaça de la Vila on es va llegir 
el manifest de Somescola.cat, es 
va cantar l’Himne Nacional de Ca-
talunya i es va acabar l’acte amb 
crits d’independència.

Més de 300 persones concentrades a la plaça de la Vila de Sant Celoni. 
FOTO: PPJ

Manifestació a la plaça de la Vila d’Arbúcies. FOTO: Fina Colomer

Un centenar de persones van defensar l’escola en català a Sant Antoni 
de Vilamajor. FOTO: Núria Jordán
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ça Sant Jaume de Barcelona sota 
el lema amb el mateix esperit rei-
vindica  u, seguint la convocatòria 
de Discapacitat Iintel·lectual de 
Catalunya (DINCAT).

Actualment, la Fundació amb 
el format de Centre Especial de 
Treball dóna feina a 43 persones, 
31 de la quals tenen alguna dis-
capacitat. A més del Centre de 
Treball, la Fundació té un servei 
d’autonomia a la pròpia llar que

SANT CELONI.- Una cinquan-
tena de persones vinculades a la 
Fundació Acció Baix Montseny es 
van manifestar el 3 de desembre a 
la plaça de la Vila de Sant Celoni, 
aprofi tant que era el Dia del Dis-
capacitat, per reivindicar el seu 
desacord amb les retallades, la 
destrucció d’ocupació, la falta de 
suport i sobrecàrrega de les famí-
lies, les llistes d’espera, l’educació 
poc inclusiva i de baixa qualitat i la 
falta de suport i sobrecàrrega de 
les famílies.

Ves  ts majoritàriament de co-
lor taronja, el color reivindica  u 
dels drets de les persones amb 
discapacitat i el lema “Això si que 
no, si ens retalleu desapareixem”, 
van llegir un manifest reivindi-
ca  u, a càrrec del gerent de la 
Fundació, Xavier Jané, i també 
els acords adoptats per les per-
sones amb discapacitat que es 
van trobar a Cadis el passat mes 
d’octubre amb mo  u de la Troba-
da d’Autogestors.

Els treballadors també van par-
 cipar de la concentració a la pla-

viuen dues 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 inser-
ció laboral i social de la població 
del Baix Montseny que pateix al-
gun  pus de disminució. 

Els 15 ajuntaments que inte-
gren el Patronat de la Fundació 
Acció Baix Montseny són: Ajun-
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 Vila-
major.

ofereix acompanyament en tas 
ques domès  ques a tres perso-
nes, a més d’un pis tutelat on hi

Alguns dels manifestants concentrats davant l’Ajuntament. FOTO:PPJ

La Fundació Acció Baix Montseny també diu prou a les retallades
Amb mo  u del Dia de la Discapacitat es van manifestar a Sant Celoni reclamant que s’acabi 
amb la destrucció de l’ocupació i l’educació poc inclusiva i de baixa qualitat
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Bolcats amb La Marató de TV3

A PALAU L’ESTELADA
MÉS GRAN DEL MÓN
L’ Associació Terra Cuita de San-

ta Maria de Palautordera ja es va 
avançar el mes d’octubre, durant 
el concurs de paletes de la Festa 
Major del Remei, a recaptar di-
ners per La Marató de TV3, cons-
truïnt amb rajoles l’estelada més 
gran del món al Parc Pau Casals. 
Es van recollir 500 euros.

De tota manera Palau entre 
els dies 15 i 16 de desembre van 
programar, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i diverses en  tats 
del poble, una xocolatada i tallers 
infan  ls la V Caminada Popular, el 
Trenet de Palau i infl ables solida-
ris.

BINGO A LLINARS
 A Llinars del Vallès es va fer 

un bingo i ball solidari a cà-
rrec d’AGGIP i una llista llarga 
d’ac  vitats com una festa infan-
 l solidària, una cursa, tallers de 

manualitats i l’actuació de l’esbart 
dansaire, entre d’altres ac  vitats.
A Hostalric quatre ac  vitats: una 

cercavila de gegants, una exhibició 
de pa  natge, cantada de nadales i 
el 17è concert de Nadal.

BAIX MONTSENY.- El col·lec  u 
08470 de Sant Celoni, que agru-
pa diverses en  tats i associacions 
del municipi, ha organitzat gai-
rebé una quarantena d’ac  vitats 
previstes per donar suport a La 
Marató de TV3 que enguany es-
tarà dedicada al càncer. L’objec  u 
d’aquest col·lec  u és poder supe-
rar els 8.925 euros recaptats l’any 
2011.

La majoria d’actes es van con-
centrar el cap de setmana 15 i 
16 de desembre, però es van co-
mençar el dissabte 8 de desembre 
amb la Marxa per “La Marató” per 
la Vall d’Olzinelles amb 450 par  -
cipants i enguany va ser coberta 
per un equip de TV3 amb Espartac 
Peran. 

Com ja es va fer l’any passat, 
va ser un cap de setmana replet 
d’ac  vitats com compe  cions 
espor  ves, concursos, sorteigs, 
àpats solidaris, venda de llibres 
usats, tallers de manualitats, en-
tre d’altres repar  des en diversos 
punts del municipi i que va tenir 
com a pol d’atracció l’acte estelar 
que consisteix en endevinar el pes 
d’uns galls i que serveix per cloure 
les ac  vitats programades.

BÚNQUER Z A VILAMAJOR
A Sant Antoni de Vilamajor al Mer-
cat Artesà de Nadal dels dies 1-2 
de desembre, amb parades arte-
sanals i gastronòmiques, i moltes 
ac  vitats culturals, tradicionals i 
fes  ves. Hi va haver una bús  a-
guardiola durant els dos dies per 
deixar les donacions per a La Ma-
rató de TV3.
A La Sala, el dia 15 es va fer la pre-
sentació del curt “Búnquer Z” i el 
documental “L’úl  m refugi”. Ro-
dats paral·lelament al refugi an  -
zombis de Cànoves i Samalús, que 
aborda la història d’aquesta pecu-

liar construcció , que va començar 
a Cànoves ara fa uns dos anys 
i que l’Ajuntament té intenció 
d’enderrocar.

També a Arbúcies tornà a ser 
solidari amb la Marató amb un es-
pectacle en format de programa 
televisiu amb entrevistes, música, 
humor i grans convidats que van 
par  cipar de manera desinteres-
sada. Joan Pera, Xantal Llavina, 
Dani Pérez, l’equip de la pel·lícula 
Et dec una nit de divendres rodada 
al POPARB. L’acte es va fer el dia 9 
de desembre.

JORDI PURTÍ

A l’esquerra l’estelada “més gran del món” feta amb 4.000 raajoles a Palau. A la dreta Espartac Peran arriba a la meta després de fer la Marxa per la Marató a Olzinelles

Caga-  ó solidari a Santa Maria 
de Palautordera

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Degut a l’entorn econòmic i so-
cial d’aquests darrers anys el número de famílies amb ingressos per sota 
del llindar de pobresa s’està disparant. És per això que la UBIC llança 
aquesta inicia  va solidària que donarà suport a Serveis Socials de Palau.

Consisteix en donar aliments i productes de primera necessitat al Ca-
ga-  ó de Palau que estarà situat a l’an  c local de l’Anxaneta (Plaça Major, 
4) del 17 al 23 de desembre de 5 a 7 de la tarda. Els productes que es 
recullin seran donats a Serveis Socials de Palau qui els repar  ran entre la 
gent més necessitada.

Es poden deixar les donacions tant a les bo  gues de la UBIC (per on 
es passarà a recollir) com al local de la Plaça Major on està exposat el 
Caga-  ó.
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L’Arrivederci dels “ATREVITS”, 
una alenada d’aire fresc (45)

Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t

Una alenada d’aire fresc, quan el camí es fa feixuc, s’agraeix, perquè et 
desvetlla i et convida a seguir. L’espectacle que ens van regalar la colla del 
“Atrevits” per la Festa Major de Sant Mar  , va ser aquesta alenada d’aire fresc 
que és capaç de portar-te més enllà de tu mateix, que et rescata de la ru  na 
quo  diana i per mitjà de la música, endinsar-nos en un món meravellós.

Què té la música que de sobte no només és capaç de canviar el color del 
paisatge que ens envolta, sinó de canviar el nostre paisatge interior i general-
ment és un canvi alegre. L’alegria és originalment una qualitat humana con-
natural en nosaltres. Hi ha moments que l’alegria s’instal·la en la nostra vida i 
l’op  misme ho facilita tot, però, no sempre és així, en algunes ocasions no és 
fàcil estar alegre, t’ho has de proposar. L’alegria és conseqüència d’una decisió 
personal, has de recòrrer al paisatge interior, on hi ha l’energia, la grandesa 
d’ànim, les qualitats humanes per aconseguir el que hem de ser, persones 
alegres. 

Mai ha estat fàcil arribar a aquest arsenal interior, però els Atrevits, cadas-
cun amb les seves lluites par  culars, ens ensenyen que quan el desig és ferm, 
és converteix en un acte de voluntat, i amb la voluntat s’arriba a tot arreu. 
L’Arrivederci va ser l’acte de la Festa Major que va unir més gent del poble. I 
la festa per excel·lència és compar  r amb els altres l’alegria, i en aquets cas, 
no només vam poder compar  r la seva alegria, sinó que per la gent que són, 
pel que fan i com ho fan i pels quilòmetres que porten, va ser per tots una 
alenada d’aire fresc que ens convida a mantenir el cap ben alt i el cor ple 
d’esperança. 

La festa és un gran mitjà de comunicació. Per diver  r-se has de fer-ho amb 
els altres, ha de ser popular, i aquí tot va ser-ho, des del preu (4 euros) fi ns 
a la resposta de la gent. El desig de comunicació també és connatural en no-
saltres, és un dels elements més important que defi neix la festa. Cal valorar 
els esforços dels qui tot i afrontant les realitats de la vida, van ser capaços 
de comunicar-nos un somriure que sor  a del cor i arribava al cor de tots pel 
misteriós poder de la música. Per molts anys i moltes gràcies .

tunitats de negocis i el networking 
entre persones emprenedores, em-
preses o treballadors autònoms”.

SUMAR ESFORÇOS 
En la visita, el regidor de Pro-

moció Econòmica ha assenyalat 
la importància de “sumar esfor-
ços entre l’administració pública 
i la inicia  va privada per treba-
llar conjuntament”. En relació a 
aquesta nova inicia  va empresa-
rial, destaca el fet de poder com-
plementar els serveis de suport a 
emprenedors i empreses que ja 
dóna l’Ajuntament des del Centre 
de Formació i Ocupació del Baix 
Montseny - Sax Sala. 

Tardy fa referència a la feina 
que es porta a terme des del Sax 
Sala i assenyala el poder veure el 
naixement d’empreses que s’han 
assessorat en el servei de creació 
d’empreses municipal “ja que re-
força el paper del Sax Sala com a 
equipament de referència al Baix 
Montseny”. 

El negoci, dirigit per Viviana 
Althaus, consta de 180 m2 i de 8 
llocs de treball individuals i dues 
sales polivalents per a reunions, 
xerrades i formacions, i amb una 
zona d’offi  ce. /R

Obre a Sant Celoni el primer coworking 
del Baix Montseny

SANT CELONI.- L’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño i el regidor 
de Promoció Econòmica, Jaume 
Tardy han visitat les instal·lacions 
de l’empresa Coworking Sant Ce-
loni, que ha obert les seves portes 
al carrer Mossèn Jacint Verdaguer. 
Es tracta del primer coworking 
(cotreball) de la comarca del Baix 
Montseny, una forma de treball 
que permet a professionals inde-
pendents, emprenedors i pimes 
de diferents sectors compar  r un 
mateix espai de treball per desen-
volupar els seus projectes profes-
sionals de manera independent, tot 
fomentant els projectes conjunts. 

El coworking fomenta les rela-
cions estables entre professionals 
de diferents sectors que poden 
desembocar en relacions client–
proveïdor, oferint a més una solu-
ció al problema de l’aïllament que 
suposa per a molts treballadors 
independents i microempreses 
l’experiència del treball a casa. 

L’alcalde ha destacat “la impli-
cació de la inicia  va privada en la 
creació de nous espais que ajudin 
a fomentar l’emprenedoria i que 
apos   per sumar sinèrgies, com 
par  r idees i coneixements, fo-
mentar la col·laboració, les opor-

Jaume Tardy, Joan Castaño i Viviana Althaus. FOTO: Ajuntament Sant Celoni



societat 9
www.laviladigital.com

5.000  persones passen per les Fira de 
Nadal de Sant Celoni

SANT CELONI.- Sant Celoni s’ha avançat al Nadal amb la Mostra de 
torrons i la Fira de Nadal que es van celebrar els dies 7 i 8 de desembre.

A la Mostra de torrons sis pas  sseries de Sant Celoni van servir més de 
850 talls de torró, d’especialitats molt variades.

Les bo  gues i artesans també van omplir el centre del poble. La plaça 
de la Vila, la plaça d’en Nicola i els carrers Major, Anselm Clavé, Sant Pere 
i Major de Dalt van ser l’escenari on més de 5.000 persones van passejar, 
mirar i fi ns i tot avançar alguna de les compres nadalenques a les més de 
100 parades par  cipants.
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