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Suport majoritari del Baix Montseny per sancionar
les enƟtats financeres amb immobles desocupats
Els plens de Sant Antoni de Vilamajor, Sant Celoni, Santa Maria de Palautordera i Vilalba Sasserra aproven
una moció impulsada per la PAH · A Sant Pere de Vilamajor es desesƟma per estudiar-la amb més temps
SANT CELONI.- SaƟsfacció general de la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca (PAH) per l’acord a
diversos plens municipals del Baix
Montseny celebrats en el decurs
d’aquesta setmana. Així, el dijous
30 de gener els ajuntaments de
Sant celoni, Santa Maria de Palautordera, Sant Antoni de Vilamajor
i Llinars del Vallès, tots quatre de
colors políƟcs diferents, van aprovar per unanimitat una moció que
insta a sancionar els immobles
permanentment desocupats propietat d’enƟtats financeres i altres
grans empreses.
La moció respon a una crida que fa la PAH amb l’objecƟu
d’aconseguir que els consistoris
catalans apliquin mesures per
evitar la desocupació permanent
i premeditada d’immobles amb
fins especulaƟus i de gestrificació.
El suport a l’objecƟu de la PAH
va començar a Vilalba Sasserra dimarts d’aquesta setmana. La sessió plenària d’Hostalric celebrada
dilluns no va poder debatre la
moció per indisposició del regidor
que l’havia de defensar. A Breda
també s’ha entrat per registre per
ser plantejada en el proper ple
que se celebri.
Ara, la PAH Baix Montseny espera que es creïn comissions de
seguiment en els diferents municipis per poder sancionar les enƟtats financeres i que se’ls deixi
parƟcipar en les decisions que es
prenguin.
LA PROBLEMÀTICA DE
SANT PERE DE VILAMAJOR
L’ordre del dia del ple municipal
de Sant Pere de Vilamajor no tenia inclosa la moció, tot i que, segons diu la PAH i Àgora Vilamajor,
s’havia lliurat deu dia abans de la

Sessió plenària a l’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. FOTO: JPP
celebració de la sessió plenària.
Malgrat tot, el grup municipal ISPICV-E va decidir plantejar-la, però
va ser desesƟmada per l’equip de
govern (CiU, ERC-Reagrupament,
PSC) i GISP a l’oposició. El moƟu
és que preferien estudiar-la amb
més temps, fer les esmenes que
consideressin oportunes i presentar-la en el proper ple.
Tant la PAH Baix Montseny com
Àgora Vilamajor, com a impulsors
de la moció, estan molt decebuts
per l’acƟtud del govern i asseguren
que es desentenen de properes
mocions que es puguiin presentar
“perquè la nostra ja ha estat rebutjada”. Com a resultat, etziben en
un comunicat, l’Ajuntament fa cas
omís a les necessitats de les veïnes, prefereixen mirar cap a un altre costat mentre les famílies són
desnonades, i mentre ens cobren
a tots, “no volen aplicar una taxa
als bancs que només acaparen ha

Segueix l’actualitat diària del Baix Montseny a
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bitatges fent la gent fora de casa
per especular amb ells”. En aquest
senƟt, representants de Procés
ConsƟtuent Mogent, també ha lamentat la decisió del ple de Sant
Pere de Vilamajor.
A dia d’avui, la moció, que demana multar les enƟtats bancàries

amb pisos buits amb l’objecƟu
que l’habitatge a mans d’una banca rescatada amb diners públics
torni a la població, ha estat aprovada en 35 municipis de tots els
colors políƟcs, i es preveu que en
els propers dies s’hi sumaran uns
altres 65.
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Menys delictes coneguts l’any 2013 a Santa Maria de Palautordera
La Junta de Segurat Local també valora els controls en seguretat viària portats a terme l’any passat
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- El passat 28 de gener es
va reunir a la sala de plens de
l’Ajuntament de Santa Maria de
Palautordera la Junta de Seguretat d’aquest municipi. La reunió
va servir per fer una valoració
sobre la seguretat ciutadana al
municipi durant l’any 2013. En
aquest sentit es constata que
s’ha detectat una reducció molt
important dels fets delictius coneguts i, en línies generals hi
ha bones sensacions perquè el
resultat de la resolució dels casos denunciats, tant pel que fa a
delictes com a faltes, no ha estat
dolent, aquest any passat.
Pel que fa a accidents durant l’ant 2013 pràcticament es
mantenen els de l’any 2012 i es
destaca el fet que les víctimes
només han resultat ferides de diferent consideració. També s’ha
posat incidència en l’augment de
controls en qüestió de seguretat
viària per evitar que hi hagi conductors beguts, sense carnet o

David Otal, cap de la policia local de Palau i Francesc Marsol, cap dels Mossos d’esquadra a Sant Celoni.
amb carnet sense punts. En
aquesta reunió de la Junta Local de Seguretat també es va
signar un acord de coordinació
operativa en matèria de trànsit
entre la policia local i els mossos
d’esquadra.
La Junta Local de Seguretat és un òrgan col·legiat de
col·laboració i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres serveis de seguretat
que operen en el seu territori i

de participació ciutadana en el
sistema de seguretat. És presidida per l’alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena
i també hi ha tingut un paper
destacat el cap de la comissaria
dels mossos d’esquadra de Sant
Celoni, Francesc Marsol, i el cap
de la policia local de Santa Maria
de Palautordera, David Otal.
També han participat de la
reunió el delegat territorial del
Govern, Fernando Brea, la cap

del servei de suport als sistemes
de seguretat de la subdirecció
general de coordinació de policia de Catalunya, l’inspector cap
d l’ABP de Granollers, el sergent
sotscap dels mossos d’esquadra
de Sant Celoni, el caporal cap de
l’OAC de Sant Celoni i el sergent
sotscap de la policia local de
Santa Maria de Palautordera.

JORDI PURTÍ
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L’alcalde de Sant Celoni suspèn de sou i feina a dos agents de la Policia
local per una falta greu d’incompliment del deure de reserva professional
El moƟu haver filtrat informació reservada sobre la invesƟgació oberta per aclarir la desaparició de droga
comissada de les dependències policials
SANT CELONI.- L’Ajuntament de
Sant Celoni va emetre un comunicat el dijous 23 de gener, a través
del qual diu que l’alcalde de Sant
Celoni, Joan Castaño, ha suspès
cautelarment de sou i feina dos
agents de la Policia local per haver incomplert suposadament “el
deure de reserva professional pel
que fa als assumptes coneguts per
raó de l’exercici de les funcions”
Ɵpificada com a falta greu per la
llei 16/1991 de 10 de juliol de Policies Locals de Catalunya. Aquest
incompliment seria d’especial gravetat tenint en compte que s’han
fet públiques dades de caràcter
personal referent a uns ciutadans.
Les dades provenen d’un informe
vinculat a la invesƟgació interna
oberta pel cap de la Policia Local
per aclarir la desaparició d’un decomís de les dependències policials.
Després que es conegués
aquesta presumpta infracció, el
dimecres 22 de gener l’alcalde

tat que els agents necessiten per
desenvolupar la seva tasca”.

L’alcalde de Sant Celoni, Joan castaño. FOTO: JPP
Joan Castaño va iniciar un expedient disciplinari intern als dos
agents per tal de determinar la
certesa dels fets i, d’acord amb el
que estableix la normaƟva, com a
mesura cautelar els ha suspès de
sou i feina provisionalment durant
un mes. L’alcalde ha argumentat la

decisió afirmant que “pel bé de la
mateixa Policia local ens cal aclarir quan abans millor els diversos
temes que planegen sobre el cos,
i per això des de l’Ajuntament
considerem imprescindible actuar
amb la màxima diligència amb la
voluntat de recuperar la normali

DESAPAREIX LA DROGA
L’Ajuntament de Sant Celoni va
obrir aquesta invesƟgació perquè
el passat 9 de gener va desaparèixer de sobre una taula de treball
de la policia local un pot que contenia 16 grams d’una substància
estupefaent, suposadament marihuana que una senyora, veïna de
Riells i Viabrea, havia portat el dia
6 de gener a la comissaria, explicant que era del seu marit i volia
que la policia la destruís.
El pot va desaparèixer en l’impàs
d’uns vint minuts que l’agent que
estava fent l’informe va ser requerit
per anar fer un servei al cemenƟri.
Aquell mateix dia es van revisar les taquilles dels agents i els
cotxes patrulla sense trobar res.
El pot va aparèixer quatre dies
després en un lloc diferent i amb
menys quanƟtat de substància estupefaent.
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Cinc mesos de teatre, música i dansa a l’Ateneu de Sant Celoni
Entre els grups professionals, actuarà Gospelians&Gràcia, Blaumut, Camut Band, la Iaia amb
Montserrat Carulla, i Enrique Telleria entre altres · L’edició d’enguany té la novetat de “Teatre i forquilla”
amb la col·laboració de Sant Celoni Cuina

Vassil Lambrinov (Blaumut), Júlia de la Encarnación (regidora de
Cultura), Karol Green (Gospelians&Gràcia) i Joan Masó (Sant Celoni
Cuina)
SANT CELONI.- Gospelians
&Gràcia, un doble cor format per
Gospelians de Girona i Cor Gospel Gràcia i més de 130 persones,
obriran, el proper dissabte 8 de febrer, l’edició 2014 de “A l’Ateneu”,
una programació cultural de teatre música i dansa que s’allargarà
fins el proper mes de juny. La presentació s’ha fet aquesta setmana
a l’Ajuntament de Sant Celoni i tal
com explica la regidora de Cultura,
Júlia de la Encarnación, la finalitat
és “omplir l’Ateneu de conƟngut i
engrescar nous públics i apropar
la cultura al ciutadà”.
Al seu costat Karol Green, directora de Gospelians&Gràcia , veïna
de Sant Esteve de Palautordera i
també vinculada amb Sant Celoni on el doble cor va preparar les
actuacions als programa de TV3
Oh happy day, en ser el punt intermig entre Barcelona i Girona.
La presentació de la programació
també va tenir la presència de
Vassil Lambrinov de Blaumut que
el divendres 2 de maig portarà “El
turista” i que a principis de gener
va fer una estada d’una setmana
a l’Ateneu per preparar la gira de
concerts a teatres i auditoris “tot
el que fem ara és gràcies al treball
que hi vàrem fer. Actuar a l’Ateneu
és com estar a casa”.
A més d’aquestes dues actuacions també hi tenen cartell Camut Band, la Iaia amb Montserrat
Carulla i Enrique Telleria, entre
d’altres actuacions de producció
local com La increïble història de
Peter Pan de Rebrot Teatre, Ger-

manes de Troca Teatre, Passemper Celowood de l’Escola de Dansa Esther Cortés i Ara i sempre,
amb Els Atrevits de l’Esplai de la
Gent Gran. A tot plegat s’hi ajunta
la programació familiar iniciada fa
pocs mesos i que ha aconseguit
moure un nombrós públic.
TEATRE I FORQUILLA, NOVA
OFERTA CULTURAL I
GASTRONÒMICA
A més, aquest any l’Ajuntament i
el col·lecƟu Sant Celoni Cuina han
engegat una nova iniciaƟva vinculada a la programació A l’Ateneu.
Es tracta de “Teatre i forquilla”,
uns packs que ofereixen la possibilitat de gaudir d’algun dels espectacles i al mateix temps anar
a sopar a un dels restaurants del
col·lecƟu per un preu de 15 euros
a les pizzeries o 20 euros a la resta
d’establiments.
En aquest senƟt, Joan Masó, en
representació de Sant Celoni
Cuina, va presentar Teatre i forquilla com “una proposta que té
molt recorregut i que se suma a
l’oferta iniciada amb èxit amb la
programació infanƟl”. Masó va
agrair el suport “inesƟmable de
l’Ajuntament al col·lecƟu Sant Celoni Cuina que té menys d’un any
de vida però moltes ganes de fer
coses”. Júlia de la Encarnación
per la seva banda, va insisƟr en
els bons resultats que es poden
aconseguir amb “el treball conjunt
entre el sector públic i privat, entre ajuntament i diferents sectors
econòmics del municipi”.

Gospelians&Gràcia

Els Atrevits de l’Esplai de Sant Celoni també tenen cartell en la
programació de “A l’Ateneu 2014”

La increïble història
de Peter Pan els dies
25, 26 i 27 d’abril
a càrrec de Rebrot
Teatre
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L’acƟvitat diària del Baix Montseny a www.laviladigital.com
Es tracta d’un web renovat que mica a mica s’anirà omplint de continguts amb espai per
la informació, la interacció, la participació i l’opinió · En pocs dies ha superat les 5.300 visites
que han vist 7.931 pàgines
BAIX MONTSENY.- Els veïns
del Baix Montseny des de l’inici
d’aquest any 2014 tenen al seu
abast un nou mitjà de comunicació: www.laviladigital.com cosa
que ens permet informar puntualment de l’actualitat de la nostra
subcomarca.
Es tracta d’un web renovat
que mica a mica anirem omplint
de conƟnguts amb espai per la
informació, la interacció, la parƟcipació i l’opinió. També s’hi pot
trobar de manera íntegra totes les
revistes publicades en paper dels
darrers tres anys.
www.laviladigital.com, per tant,
és un complement a l’acƟvitat que
des de l’any 1992 venim fent a la
Vila, primer amb la revista i després en el treball de comunicació
integral amb mulƟnacionals, associacions de comerç, enƟtats diverses i ajuntaments.
El web va començar a funcionar
en període de proves el dia 2 de
gener i d’una manera ja definiƟva
a parƟr del 13 de gener. Per tant,

es tracta d’un mitjà digital encara
molt jove. Tot i així els resultats,
pel que fa a visites, ens comencen
a marcar el camí. Entre els dies
1 i 31 de gener hem rebut 5.329
visites, de les quals 3.539 usuaris
únics han entrat a www.laviladigital.com i han vist 7.931 pàgines.
Quan estem a punt de complir
el 22è aniversari del naixement
de la Vila tenim clar que la nostra
raó de ser és la feiuna que fem dia
a dia amb rigor, amb independència, amb professionalitat i amb
qualitat amb el desig de mantenir viu el compromís que des de
sempre hem Ɵngut amb el Baix
Montseny.
Com sempre us podeu comunicar amb la nostra redacció a través del telèfon 647 908 967 o el
correu electrònic info@laviladigital.com i per publicitat al telèfon
687 901 643 o el correu electrònic
publivila@gmail.com
També ens podeu seguir a través
de les xarxes socials com el facebook i el twiƩer.

Portada de www.laviladigital.com

www.laviladigital.com

8

entrevista

Reparador de pneumà cs de Costa d´Ivori que un dia va decidir dedicar-se completament a guarir els oblidats dels oblidats

Gregóire Ahongobonon: “Els malalts mentals són sincers i esƟmen l’altre”

H

omes, dones i nens encadenats, la majoria al cel
ras, privats de menjar i
d’aigua, alguns d´ells abandonats a
les ciutats ja de nens per les seves
pròpies famílies. El documental
mostra la situació amb la que es
troben molts dels malats mentals
africans, des d’esquizofrènics greus
a simples epilèpƟcs, una realitat
desconeguda fins i tot per la majoria d’africans, ja que les famílies
afectades ho amaguen per vergonya o per supersƟció. El documental
“Els oblidats dels oblidats“ es basa
en la impressionant història d´un
home Gregóire Ahongbonon reparador de pneumàƟcs africà que un
dia va decidir dedicar-se amb cos i
ànima a una missió, rescatar, guarir
i reinserir a la societat dels oblidats
del oblidats, als malats mentals africans.
Només veure’l pujar per les escales del centre cívic de Barcelona
on havíem quedat, una esgarrifança
em recorregué el cos. Què em deparava aquella entrevista? Ràpid ho
vaig saber, la meva sensibilitat va fer
que només mirar-li els ulls l’emoció
em banyés les pupil·les. Gran persona, gran personatge.
Lluís Pinyot, fantàsƟc traductor i
implicat en el projecte va ser el nostre vehicle de comunicació.
GLÒRIA MONTASELL.- Feliç de
tenir-te al Viure des de l’essència
Grégoire. Com està?
GRÉGOIRE AHONGOBONON.Molt bé, gràcies.
GM.- Els oblidats dels oblidats,
es pot estar més oblidat?
GA.- Malauradament, molt oblidats.
GM.- Com va començar la història?
GA.- De fet és una gran història,
perquè cal dir que jo sóc reparador
de pneumàƟcs, sóc originari de Beni
i al 1971 me’n vaig anar a Costa
d’Ivori i vaig començar allà la meva
feina. D’una manera miraculosa
vaig començar a guanyar molts diners. Amb 23 anys era un dels pocs
que ja tenia un cotxe propi, vaig
arribar a tenir quatre taxis.
GM.- Era religiós?
GA.- Sí, esƟmava molt l’església i
a Déu, però al tenir fortuna i diners
vaig abandonar aquesta creença.
GM.- Podríem dir que allò material el va perdre.
GA.- Si, allò material m´ho va fer
perdre. No se ni com explicar-ho,

perquè de sobte vaig començar a
perdre-ho tot i tenir greus problemes econòmics. Vaig perdre tant,
que el meu estat emocional va arribar a un extrem de voler fins i tot
treure’m la vida, arribant a portar
una vida molt miserable.
GM.- Buﬀf i aleshores...
GA.- Va ser en aquesta misèria
que vaig tornar a trobar el camí de
l’església. Aleshores, un missioner
em va acollir, escoltar i em va fer
anar a un pelegrinatge que organitzava a Jerusalem. De fet hauria de
dir que tot el que visc avui va començar en aquest pelegrinatge.
GM.- Coses importants devien
passar...?
GA.- Durant el pelegrinatge, en
una homilia, el capellà va dir que
cada crisƟà havia de posar una pedra per la construcció de l’església i
aquí em vaig començar a preguntar
quina pedra podia posar jo i aquí
vaig començar a buscar.
GM.- Per on va començar?
GA.- Quan vaig arribar a l’Àfrica
vaig posar en marxa un grup de pregària, amb el que un dia vaig anar
a un hospital a pregar pels malalts,
allà hi vam descobrir una sala plena
de malats totalment abandonats,
sense cap medicament, perquè a
l’Àfrica sino tens diners no hi ha
tractament. Vàrem buscar mitjans
per curar-los i poc a poc anaren retrobant la salut.
GM.- Gra ficant.
GA.- I va ser en aquest moment
que vaig entendre per què Jesucrist
sens manifesta a través dels pobres,
dels malalts i és aquest el desig, de
buscar a Déu en els pobres.
GM.- Un incís. Buscant a Déu en
els pobres, vol dir que la millor oració és ajudar a un pobre?
GA.- Sí, és així. Perquè Jesucrist
es va ocupar molt dels pobres i Déu
ens crida a ocupar-nos dels que tenen dificultats. Va ser amb aquesta
acció, com va començar la història
dels malalts mentals, abandonats
per tothom.
GM.- De quina manera estan
abandonats?
GA.- Te´ls trobes despullats pels
carrers, buscant menjar a les deixalles. Considerades persones posseïdes pel diable.
GM.- Quants anys porta ajudant
als malalts mentals Gregòire?
GA.- Al novembre del 82 el pelegrinatge, la història dels malalts
mentals va començar als anys 90.
Un dia, aquella escena tan habitual de

veure, la vaig senƟr diferent. A parƟr d’aquí, a les nits vaig començar a
donar voltes per la ciutat per veure
on dormien i els vaig començar a
retrobar.
GM.- La seva esposa també hi té
un paper important.
GA.- Sí, quan li vaig explicar vàrem
decidir, que durant el dia ella cuinaria i jo a la nit els hi portaria menjar.
I així ho fèiem cada nit Glòria.
GM.- I com es quedava, quina
sensació interna vivia?
GA.- Era molt forta. Pensa que
ells l’aigua que beuen és dels rierols. Era impressionant el que senơem tots, aigua, menjar... Al principi
la gent quan em veien, deien que
m’havia tornat boig. Però no sabien
la joia que jo tenia dins meu, comparƟr amb ells aquest paƟment i
dificultat.
GM.- Davant la sensació que vivia a l’ajudar, sen a que sempre
volia fer més?
GA.- I tant, efecƟvament. Jo els hi
podia portar menjar, però desprès
anava cap a casa i ells conƟnuaven
quedant-se al carrer. I va ser així que
a l’hospital general on visitàvem els
malalts hi havia un anƟc diguem-ne
“xiringuito” que el director ens va
donar i ho vàrem transformar en
una capella. Allà va ser on vàrem

començar a agrupar els primers
malats mentals.
GM.- Podríem dir la primera pedra. Però ara més de 20 anys després, quants centres hi ha Gregóire?
GA.- Estem construïnt el número
17. Ara ja hi ha 23.000 malalts que
tornen a estar reincorporats amb
salut a les seves famílies. Obrirem
un centre a Togo i un altre a Burkina
Faso, no parem. És meravellós perquè són els mateixos malalts els que
s´ajuden entre ells.
Sí, ells són els meus millors
col·laboradors. Jo sempre dic que
de vegades és més fàcil conviure
amb els malalts mentals que amb
els ben portants, per la seva sinceritat per l’amor a l´altre.
GM.- Un projecte molt treballat
i que per sort està en un procés de
creixement constant. D´on vénen
les ajudes?
GA.- Vull donar les gràcies a
AIMA, gràcies a ells estem on estem, és l’associació fundada per
Lluís Pinyot.
GM.- El nostre traductor en
aquests moments Gregóire!
GA.- Ecxacte, gràcies a ell també
vàrem aconseguir que Mans Unides
ens financés el primer gran projecte
que tenim.
GM.- I un documental especta-
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“Cal que cadascú de nosaltres, veient qui té dificultats, es descobreixi a ell mateix, és
la meva persona jo no sóc pas diferent d’ell i ell no és diferent de mi. Viure i poder viure”
cular “Els oblidats dels oblidats”
per poder arribar a tothom i fer
conèixer allò que molts que fins el
dia d’avui desconeixíem.
GA.- Sí, el meu desig és que cadascú que entri en aquest reportatge, pugui entrar una mica més en ell
mateix. Jo sempre dic que hi ha gent
que porta un altre Ɵpus de cadenes
que són mes diİcils de treure.
GM.- Totalment d’acord.
GA.- Són gent que ho tenen tot,
però que només pensen en ells mateixos i aquestes cadenes són molt
diİcils de treure. Jo dic que la millor
riquesa, és quan arribes a girar-te
en vers l’altre i que l’altre forma
part de tu. ComparƟr allò que tens
una mica amb ell, és la riquesa més
gran. Malauradament hi ha molts
homes i dones que són molt rics i
que només pensen amb ells, una
gran cadena molt diİcil de treure.
GM.- Potser amb el reportatge...
GA.- Sí, desitjo que amb ell, la
gent entrin una mica més en ells
mateixos i s’adonin que tots tenim
un treball comú a fer. Jo sempre
dic que quan veig a un home encadenat és la imatge de la meva
pròpia persona, és la imatge de
tota la humanitat. Mentre hi hagi
un home o dona encadenats al
món, és tota la humanitat que
està encadenada. I hem de fer
tot el que esƟgui al nostre abast
per acabar amb aquesta imatge.
GM.- M’estàs deixant sense paraules, hipno tzada, permete’m
que t’ho digui. Tanta bondat, generositat i humilitat en la teva mirada

em deixa amb unes ganes grans
de viure i compar r. On podem
veure el documental?
GA.- A la web de Televisió Espanyola, a TV3 a la carta i al You-Tube.
És un documental molt fidel a la
realitat.
GM.- Malalts mentals, encadenats... terrible.
GA.- Sí, encadenats i clavats amb
grans troncs de fusta. Terrible, no
ens ho podem ni imaginar en el
segle XXI i la gent fa com si això no
exisơs.
GM.- Com si no anés amb ells.
GA.- Com si no fos per ells i
m’agradaria que aquesta imatge
fos molt publicada, molt vista per
tot el món. Crec que ha arribat el
moment que la humanitat s’ha
de despertar i obrir els ulls. Aquí
estem tots per despertar-la, sens
dubte. Us en dono moltes gràcies.

GM.- Entre tots ho hem de fer
tot, molta feina a fer, molts encadenats encara.
GA.- Sí, perquè l’Àfrica és un gran
conƟnent. Per sort, a tot arreu on
hem creat centres, aquesta pràcƟca
s’acaba i ningú mai més ja no encadena als malalts, tothom els porta al
centre d’acollida.
GM.- Hi ha molta gent des de
l’ombra en aquest projecte, molta

gent amb reconeixement social
com Pep Guardiola, Tortell Poltrona, la germana Teresa Forcades
entre d´altres i molts premis en reconeixement també.
GA.- Sí, és així.
GM.- Tots som un.
GA.- Ecxacte.
GM.- Et confeso que la meva ànima avui ha quedat tocada per la
teva grandesa Gregóire.
Quina frase t´acompanya en el
teu dia a dia per rar endavant
amb el projecte i la teva missió de
vida.
GA.- Quina frase puc dir, la gran
frase que jo puc dir de fet ja l’he dit.
Cal que cadascú de nosaltres, veient
qui té dificultats, es descobreixi a ell
mateix, és la meva persona jo no
sóc pas diferent d’ell i ell no és diferent de mi. Viure i poder viure.
GM.- Moltes gràcies Gregóire
Ahongonon.
VIURE I PODER VIURE,
VIURE DES DE L´ESSÈNCIA

GLÒRIA MONTASELL
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societat
De fit a fit, la conversa de profit
Andreu
Arenas

“Sí, sí, qui té una bona il·lusió, té una bona
raó per viure”( 56)

Patufet, Patufet, políƟcs i barrufets.
Que les il·lusions de l’any nou no vagin a parar a la panxa del bou

E

n aquest paquet i som tots, els del sí i els del no, els que creuen
i els que no, els que no ho saben, els que no ho comenten. Tots
estem convidats a afrontar el 2014, com ha dit avui 7 de gener el
nostre president, amb opƟmisme, a viure il·lusionats. “Sí, Sí, qui té una
bona il·lusió, té una bona raó per viure”. La Vida pels creients, és el gran
Regal de Déu. Tot i que unes noies, ben dotades, creuen una altra cosa,
hi ho portaven escrit, de fit a fit: “Nosaltres parim, nosaltres decidim”.
Començar l’any amb bons propòsits, i bons projectes és començar bé.
I ho seria el desig que se’ns encomanés “l’esperit de Nelson Mandela”
seria fabulós, per ballar i agermanar la sardana i el xoƟs. No podem sepultar amb ell el seu missatge. Com hem vist tot el món, ha dit que era
un gran home, una gran persona, i sobretot que ha treballat el tema
de la reconciliació. Quan tothom esperava que hi hauria un esperit de
revenja, quan sorƟria de la presó, desprès de 27 anys, privat de llibertat.
Per allò de; ara sabreu el que ens heu fet a nosaltres, amb tot el que va
ser l l’apartheid i el racisme.Doncs, res de res, tot el contrari, va treballar
la reconciliació, va fundar la democràcia, una nova consƟtució. És veritat
que els queda molta feina, però és una nova Sudàfrica, fonamentada
en la reconciliació. L’esperit que deixa aquest premi “Nobel de la pau”
és que l’enemic, el parƟt que està a l’oposició no és l’objecƟu amb qui
m’haig de barallar, a qui haig d’insultar, com veiem tant sovint en els
faristols parlamentaris. No haig de fer com el profeta de la “CUP”, que es
treu la sabateta, o aquella italiana, que ensenyava la t..ta.
Sí, Sí, l’enemic, l’equip de l’oposició, el qui no pensa com jo, es algú
amb qui m’haig de reconciliar, perquè junts podem fer coses boniques,
coses millors. Mns. Buxarais, que era vicari de Llinars del Vallès els anys
cinquanta, deia: La font de moltes angoixes i d’innombrables paƟments
és haver perdut aquelles il·lusions, com si fossin unes ales per volar, la
fe i l’esperança.
Si no ho comparteixes no passa res. Amics com sempre. i Bon any per
tu per mi i per tots els altres.

Votar és democràcia

J

a tenim data (9N) i pregunta(#Sí,Sí) per fer la consulta i molts
teníem les nostres pors que la nau no arribés a bon port, després
de la fugida del PSC i de les pressions d’altres parƟts i mitjans de
informació o desinformació segons com es miri. Actualment la societat
civil pot estar més il·lusionada, encara que no saƟsfeta i per això hem
de conƟnuar fent pressió als nostres representants políƟcs.
L’Estat espanyol converteix la independència en sinònim de democràcia. Quan els dirigents políƟcs del PP, PSOE, C’s, UpD i la direcció del PSC
ens diuen que no ens deixaran votar perquè la ConsƟtució espanyola no
ho permet, quan això no és pas veritat, ens estan negant el nostre dret
més bàsic en democràcia que és el dret a votar i ens estan empenyent a
ser més bel·ligerants i ferms per aconseguir el nostre objecƟu.
A més, a la comunitat internacional li serà molt més fàcil posar-se
al costat dels demòcrates, que d’aquells que ens volen negar el dret a
votar.
Al govern del PP i amb l’ajuda del PSOE que ara neguen el dret
d’autodeterminació dels pobles, només podem donar-los les gràcies
per haver fet tanta gent amb ganes de votar a banda de ser una fàbrica
d’independenƟstes: tenim que el 84% dels ciutadans catalans volen fer
ús del seu dret de votar per dir: Sí –Sí , Sí-NO o NO .
La pregunta que tenim és fins i tot millor que la que nosaltres (ERC)
proposàvem, encara que només sigui perquè som molts els que la
defensem.
Per això diem que: #VOTARÉSDEMOCRÀCIA!
SECCIÓ LOCAL D’ERC DE SANT CELONI I LA BATLLÒRIA

Glòria
Montasell

“Viure des de l’essència”

Alquimistes amb la paraula
“La paraula es l’arma dels humans, per aproximar-nos els uns als altres”
Anna Maria Matute

C

uidem la paraula, cuidem
el que diem, una vibració
que surt de dins nostre,
però que moltes vegades no valorem el gran poder que té. La
paraula és sanadora, en ella ens
trobem i unim, ens fa veure, senƟr i créixer…
Ens transporta i cuida. Evoquem noms que ens fan viatjar
al record. Paraules que senzilles i amables són un regal. Un
“Adéu”, “Gràcies”, “Per favor” o
“T’esƟmo” que poden il·luminar
un moment de gran senƟt .
Som alquimistes de naixement,
doncs la paraula és una alquímia
transformadora. Podem transformar mitjançant la nostra paraula
el que ens envolta, encara que inicialment només sigui per un vel de
benestar.

“L’home és creador del seu propi
desơ, per tant els demano que es
converteixin en agents del seu propi desơ. El poder basat en l’amor
és mil vegades més eficaç i permanent del que parteix la por i el càsƟg. La real prova de la civilització, la
cultura i la dignitat és el caràcter i
no la roba”
GANDHI

L’adolescència i les xarxes socials

D

e tant en tant surten als mitjans de comunicació experiències
desagradables d’adolescents amb les xarxes socials. Ahir mateix
apareixia la detenció d’un home jove per haver assetjat a noies
i nois a través d’una d’aquestes xarxes. Es feia passar per algú famós i els
demanava que es despullessin davant la càmera. Un cop havia aconseguit això els feia xantatge i els demanava més i més fotos i vídeos.
Segurament les vícƟmes d’aquest assetjament viurien angoixades plantejant-se com solucionar la situació amb la lògica vergonya que els provocava. Finalment aquest cas ha acabat amb la detenció del delinqüent i
la tranquil·litat dels i les afectades.
Però com és que alguns joves entren en aquest joc pervers? També, com
a pares o educadors, com ho fem per detectar si els nostres joves s’estan
posant en perill? Com ho gesƟonem tot plegat?
No és la solució demonitzar la xarxa com tampoc deixar via lliure. Normalment les vícƟmes de la vexació, els que es deixen entabanar, són molt
joves i potser la responsabilitat finalment s’ha de comparƟr entre pares
i fills. Per tant no se’ls pot deixar sols davant la pantalla, s’ha d’estar
prop d’ells preguntant i interessant-nos pel que allà hi fan. És aquella
funció dels pares de guia davant les vicissituds de la vida. Millor això que
lamentar-se després per no haver estat més atents.
Els adolescents no són adults encara que a vegades ens ho facin creure, estan entre la infantesa i la maduresa i necessiten de nosaltres predisposats a experimentar les incomoditats pròpies de l’adolescència. El
diİcil és saber com fer-ho, deixant-los la necessària llibertat per anar-se
trobant i la lògica preocupació que sobretot com a pares senƟm, però
també com a educadors o professors.
Que vivim temps convulsos i complicats o sap tothom. Però ara que
sembla que tots tenim més temps, què millor que dedicar-lo a escoltar
aquests adolescents i passar més temps amb ells, per així conèixer què
els passa i mirar d’ajudar-los quan ho necessiten. Doncs hi hem de ser
quan ens necessiten i a vegades no saben com dir-nos-ho.
JORDI ALCÀCER I MICALÓ
Psicòleg clínic i psicoanalista
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