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“Espanya ens maltracta de la manera més despiatada”
La Coordinadora d’En  tats Solidàries de Sant Celoni elabora un manifest de rebuig arran dels lamentables 
fets ocorreguts recentment a les platges de Ceuta

Segueix l’actualitat diària del Baix Montseny a

www.laviladigital.com
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que cadascú de nosaltres portem 
amb nosaltres ens obliga a denun-
ciar la polí  ca mor  fera del go-
vern del PP, no podem acceptar de 
cap manera aquestes pràc  ques 
repressores contra els més dèbils 
i desprotegits. Si callem ens fem 
còmplices de la barbàrie”.

Etziben que cap persona és 
il·legal, perquè cap persona és 
indocumentada, perquè cap per-

En l’escrit expliquen que vénen 
de terres llunyanes i properes al 
mateix temps, terres que con  -
nuament han estat espoliades, 
explotades, violades i empobri-
des en gran part per un con  nent 
que gaudeix d’un benestar, “en 
gran part, fruit d’aquest robatori 
a altres comunitats”. Diuen que 
la vella Europa cada dia els tanca 
les portes, els aboca a la mort, 
els nega un apropament. “Espan-
ya, un país on molts i moltes han 
hagut de fugir de la misèria del 
camp, ens maltracta de la manera 
més cruel i despietada”.

Els fets  que darrerament han 
ocorregut a les platges de Ceuta 
asseguren que el degrada com a 
persones, “la condició d’emigrant

SANT CELONI.- La Coordinadora 
d’En  tas Solidàries de Sant Celoni 
(CES) ha elaborat un manifest de 
protesta arran dels lamentables 
fets ocorreguts recentment a les 
platges de Ceuta. Es tracta d’un 
manifest de rebuig que un dels 
representants de la coordinadora 
va llegir el 27 de febrer a l’inici del 
ple de l’Ajuntament de Sant Celoni.

Diuen que “podran aixecar tan-
ques malèvoles, podran construir 
murs de formigó, podran posar 
davant nostre mercenaris amb 
fusells i escuts però mai aconse-
guiran que renunciem a somniar, 
a tenir aspiracions, a tenir un sos-
tre, a tenir un plat a taula cada 
dia, a tenir formació… de viure 
com persones”.

sona és estrangera en aquesta 
terra. Per això, els integrants de 
la Coordinadora d’En  tats So-
lidàries es solidaritzen amb els 
germans africans, “amb aquells 
que han mort ofegats a pocs me-
tres del seu somni, amb aquells 
que pateixen fred, fam i por a 
l’altre costat dels murs i els fi lfe-
rros de la vergonya.”, conclou el 
manifest.

Un representant de la Coordinadora d’En  tats Solidàries (CES) llegint el manifest a la sala de plens elo passat 27 de febrer. FOTO: Laura Costa

Ens solidaritzem amb aquells que
han mort ofegats a pocs metres 
del seu somni

polí  ca
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L’arribada d’un inspector a la policia local de Sant Celoni és imminent

El ple ha donat llum verda amb els vots de PSC, CIU i CUP i l’abstenció d’ICV-EUiA a la modifi cació dels llocs de 
treball de l’Ajuntament

pel fet que s’ha començat a mou-
re tot quan els problemes s’han 
conegut públicament i no pas 
abans. Per Montes les línies es-
tratègiques del Pla director con-
sidera que estan ben enfocades 
encara que de moment només es 
basi en dos punts, però con  nua 
posant en dubte que es pugui so-
lucionar fàcilment si no hi ha una 
veritable voluntat polí  ca, perquè 
dirigir trenta persones no és fàcil. 
També hi veu altres problemà  -
ques com la complexitat del co-
mitè d’empresa i la nova situació 
que genera la incorpora d’una 
nova persona dintre de la plan  lla 
de l’Ajuntament. Carmen Montes 
a més és de l’opinió que cal una 
estructuració dels objec  us més 
clara.

JORDI PURTÍ

SANT CELONI.- L’Ajuntament de 
Sant Celoni ha fet un pas més per 
mirar de solucionar la problemà  -
ca de la policia local. En el ple ce-
lebrat el passat 27 de febrer s’ha 
aprovat, amb els vots favorables 
del PSC, CiU i la CUP i l’abstenció 
d’ICV, modifi car la relació dels 
llocs de treball del consistori ce-
loní, fet que va estretament lligat 
amb l’arribada imminent d’un ins-
pector amb el mandat exprés de 
posar ordre a la situació actual i 
a implementar un nou model po-
licial molt basat en la proximitat. 
Un tercer aspecte te relació amb 
la remodelació de l’edifi ci de la 
comissaria.

Actualment, la imatge de la po-
licia local de Sant Celoni pública-
ment és deteriorada, sobretot pel 
fet que dos agents van denunciar 
companys seus acusant-los de 
consumir pressumptament alco-
hol en hores de servei i també per 
la desaparició de la pròpia comis-
saria d’alguns grams de droga cus-
todiada.

La comissió de seguiment crea-
da arran d’aquests fets també ha 
servit perquè els diferents grups 
polí  cs hagin estat treballant els 
darrers mesos per aplicar aques-
tes mesures de millora basant-
se en una auditoria que ja va fer 
la subdirecció general de policia 
l’any 2009. El primer pas ha es-
tat donar llum verda a l’arribada 
d’Albert Brunet, inspector que vol-
gudament no té lligams amb Sant 
Celoni i se’l contracte en comissió 
de serveis per un any, més un altre 
de prorrogable i en aquest temps 
haurà de ges  onar l’organització 
del funcionament, tal com explica 
l’alcalde, Joan Castaño.

La proposta ha  ngut el vis  -
plau de CiU i més quan en el seu 
mandat és quan es va demanar 
als mossos d’esquadra que fessin 
l’auditoria que ara serveix per po-
sar ordre al cos. Tot i així, el cap 
de llista de la coalició nacionalista, 
Francesc Deulofeu, demana al PSC 
un manament polí  c clar per part 
de l’alcalde com a màxim respon-
sable perquè el projecte  ri en-
davant. CiU vol implicació polí  ca 
perquè consideren que posar al 
capdavant una persona nova “no 
és garan  a de cap resultat per si 
sol. Entenem que és un pas enda-
vant important, però no defi ni  u”.

Deulofeu també espera de l’equip 
de govern que “a par  r d’ara la 
dinàmica informa  va canviï, per-
què ens preocupa que s’inten   
amagar alguns fets  com ha sem-
blat alguna vegada”.

REMODELAR I REORIENTAR

Des de la CUP hi ha el conven-
ciment que ara és el moment de 
canviar la dinàmica de la policia 
però lamenten que s’hagi hagut 
d’esperar cinc anys a aplicar una 
proposta com la dse posar un 
inspector al capdavant “malgrat 
que l’auditoria de l’any 2009 ja 
ho deia amb lletres ben grans. 
En tot aquest temps hem hagut 
d’esperar el pas de dos alcaldes i 
tres regidors de seguretat ciutada-
na i es va deixar perdre l’ocasió”. 

La CUP també demana una ca-
lendarització de les tasques que 
farà en els primers mesos

l’inspector i quines accions farà 
l’equip de govern a nivell polí  c 
amb les defi ciències que es de-
tec  n. A banda, la CUP, té el seu 
propi projecte de policia que aviat 
té la intenció de presentar públi-
cament. Un model que té com a 
eixos principals la prevenció i la 
protecció social, la importaància 
de la par  cipació ciutadana en 
tot aquest procés i l’efi ciència po-
licial coordinada amb els mossos 
d’esquadra.

FALTA D’ESTRUCTURACIÓ 
DELS OBJECTIUS

Carmen Montes, regidora d’ICV-
EUiA, ha optat per l’abstenció per-
què al seu entendre hi ha dubtes 
que basar el canvi de la policia 
local en la remodelació de l’edifi ci 
i la incorporació d’un inspector fo-
rani que no coneix la situació real 
no és sufi cient. També és crí  ca

L’Ajuntament confi a en un psicòleg 
per redreçar la policia 

Albert Brunet i Brugalat, 
llicenciat en psicologia, ha 
format part de la plan  lla 

de la Policia Municipal de Giro-
na, ha estat caporal en cap de la 
policia de la Jonquera, com a ser-
gent ha comandat la policia local 
de Banyoles i posteriorment ha 
estat sotsinspector, primer, i 

inspector després a Sant Feliu de 
Guíxols. 

A Sant Celoni es trobarà amb 
una plan  lla de 30 agents, fi ns 
ara comandada per un sotsinpec-
tor, que disposa també de dos 
sergents i quatre caporals. 

També és professor  a l’Ins  tut 
de Seguretat Pública de Catalunya.
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Ple del passat 27 de febrer. FOTO: JPP
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Hissada l’estelada a la Porta de Ponent de Sant Celoni

Prop d’un miler de persones van par  cipar de l’acte solemne impulsat per
l’Assemblea Territorial de Sant Celoni i Òmnium Cultural

SANT CELONI.- “Volem fer visi-
ble als ulls de la nostra vila el ferm 
compromís de la majoria dels ce-
lonins i celonines. Volem fer one-
jar una estelada pel que vam ser, 
el que som i el que serem. Volem 
afi rmar que en sen  m un poble”. 
Així és com va començar la lectu-
ra del manifest de la hissada de 
l’estelada a la rotonda de la Porta 
de Ponent de Sant Celoni que es 
va portar a terme el dissabye 8 de 
març, en un acte solemne al qual 
hi van par  cipar prop d’un miler 
de persones i que van llegir Remei 
Picart, presidenta d’Òmnium Cul-
tural del Vallès Oriental, i Miquel 
Olivet, president de l’Assemblea 
Territorial de Sant Celoni.

El capritx de la història ha vol-
gut connectar-nos amb els com-
patriotes que fa tres-cents anys 
van lluitar per viure lliures, van 
dir, i “a par  r d’aquell fa  dic 11 de

amb en  tats i par  ts polí  cs del 
municipi, però, sobretot, pel su-
port de més de 3.500 signatures 
de veïns i diverses en  tats com 
l’Assemblea Territorial de Sant 
celoni i Òmnium Cultural del Baix 
Montseny.

Algunes imatges de la hissada de l’estelada a la Porta de Ponent el dissabte 8 de març

Setembre un fi l roig uneix a gene 
racions i generacions de catalans 
i que mai han volgut renunciar a 
ser catalans lliures”.

En el manifest es recorda que 
les nostres armes d’avui, a di-
ferència de fa tres-cents anys, 
són les urnes i la nostra força la 
il·lusió de ser un sol poble unit i 
alhora divers “cal aixecar símbols 
com aquest per fer visible l’anhel 
d’una majoria del nostre poble 
per assolir la llibertat”. En aquest 
sen  t es manifesta que “hem de 
demostrar amb més força que mai 
el nostre dret a decidir, reclamem

A par  r d’aquell fa  dic 11 de setembre 
de 1714 un fi l roig uneix generacions i 
generacions de catalans que mai han 
volgut renunciar a ser catalans lliures

la més absoluta llibertat de poder 
votar, poder dialogar i poder de-
batre, la normalitat de voler ser”.

ACORD DE PLE
Hissar una estelada a la rotonda 

de la Porta de Ponent no ha estat 
fàcil ja que s’han hagut de superar 
diverses mocions al ple municipal. 
De fet, l’acte d’aquest dissabte 
no ha estat res més que portar a 
la pràc  ca l’acord que el ple de 
l’Ajuntament va aprovar el passat 
26 de setembre, amb una majoria 
signifi ca  va, una moció impulsada 
per la JNC de Sant Celoni i pactada

Hem de demostrar 
amb més força que 
mai el nostre dret a 
decidir, reclamem la 
més absoluta
 llibertat de poder 
votar, poder 
dialogar i poder 
debatre, la 
normalitat de 
voler ser
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“Un món nou, projecte comú”
Mans Unides enguany es centra amb Nicaragua, el segon país més pobre d’Amèrica

de noves empreses solidàries del 
Vallès Oriental i fan una crida es-
pecialment a les empreses, perquè 
tenen també un deure social i soli-
dari. I, evidentment, aconsegui els 
68.984 euros per al projecte es-
mentat.   

RESULTATS DEL 2013
L’any 2013 el projecte tenia com 

a objec  u principal la formació in-
tegral durant tres anys, per a 1.040 
dones aborígens de l’Estat de Tripu-
ra (Índia). El cost total del projecte 
era de 61.831 euros i se’n van en-
viar 61.126 euros.     

Durant aquest any passat també 
s’han fet tasques de sensibilització 
com:  

- El material d’educació en valors 
preparat pels pedagogs de M.U., 
enguany fa una refl exió sobre el 8è. 
Objec  u del Mil·lenni.

- El mes d’octubre, van repar  r 
482 jocs de guies i pòsters, a totes 
les escoles, ins  tuts i grups juvenils 
que els ho van demanar, per tal de 
poder seguir després els temaris via 
internet.    

- El “XI Concurs de narracions so-
lidàries”, a nivell comarcal,  enguany 
amb la col·laboració “la Caixa” i KH  

BAIX MONTSENY.- La delegació 
de Mans Unides al vallès Oriental 
ha presentat recentment  el projec-
te  solidari que s’han plantejat per 
aquest any 2014. Els esforços se 
centraran  en Nicaragua (Amèrica 
Central), considerat el segon país 
més pobre d’Amèrica.

En aquest sen  t,, el 48% de la po-
blació viu en condicions de pobresa 
i el 39% de pobresa extrema. A més, 
el 40% no tenen accés als medica-
ments i sovint ni als serveis mínims.

Per això, l’Ins  tut d’Acció Social 
Joan XXIII, proposa un projecte a 
nivell de tots els centres de salut, 
que se li ha posat el  tol “Vida sa-
ludable” i té com a objec  u donar 
suport a la xarxa nacional de salut 
comunitària. Molt especialment 
adreçat a les zones rurals i barris 
marginals.

El cost total del projecte està 
pressupostat en 68.984 euros.

OBJECTIUS DEL MIL·LENNI
El cartell d’enguany té una imat-

ge rodona com el món i representa 
un ampli grup d’ac  vitats solidàries 
que es poden dur a terme,  per tal 
de millorar el desenvolupament.

Al centre hi ha, metafòricament

parlant, una fl or que creix en un 
món pròsper i fèr  l.

Un món nou, projecte comú, un 
lema que dóna pas a seguir treba-
llant en la tasca de sensibilització 
centrada en els vuit objec  us del 
Mil·lenni de l’ONU i, aquest any es-
pecialment el que fa esment a “Fo-
mentar una Associació Mundial per 
al Desenvolupament”.

Així, entre els objec  us  concrets  
hi ha desenvolupar un sistema co-
mercial i fi nancer obert, amb nor-
mes i no discriminatori; Atendre 
les necessitats especials del països 
menys avançats, sense  litoral o pe-
 ts estats insulars;  Replantejar de 

forma integral i justa els deutes ex-
terns;  Cooperació de les empre-
ses farmacèu  ques, per a facilitar 
l’accés als medicaments essencials 
als països més pobres; i Cooperació 
del sector privat, per generalitzar 
l’accés a les noves tecnologies de la 
informació i comunicacions.

BONS PROPÒSITS
Per aquest any 2014, tot i la  crisi 

Mans Unides s’ha plantejat arribar 
a més persones i sensibilitzar una 
mica més la gent de la nostra co-
marca, aconseguir la col·laboració

Lloreda. 
- V Concurs de clipmetratges, a ni-
vell de Catalunya i estatal.
- Xerrades a les escoles i ins  tuts i 
ajudes al jovent de secundària que 
ha de fer treballs de recerca i crè-
dits.
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SANT CELONI.- El tradicional Ball de Gitanes va tornar a omplir la plaça 
de la Vila de Sant Celoni amb més de 400 persones entre balladors, dia-
blots i músics que van fer gaudir novament a un públic totalment en-
tregat. Dos an  cs balladors, Lluís Deumal i Teresa Jo van ser la parella 
d’honor convidada. 

Després dels tradicionals discursos, va començar la ballada amb un 
record al desaparegut Joan Serra amb el seu Ball d’Homenatge. 146 ba-
lladors de la Colla del Filferro i  197 de la Colla del Ferro van protagonitzar 
un any més una de les festes més populars i viscudes del municipi que, al 
crit de Ferro!!!, fan vibrar a tots els assistents.

També, sis parelles de la Colla del Ferro van anar a ballar el dimecres 
5 de març al centre de l’Associació Neurològica Amics Baix Montseny.

400 persones omplen la plaça amb el Ball de Gitanes

Dos moments de la ballada de Gitanes 2014. A l’esquerra la Colla del 
Ferro i a la dreta la Colla del Filferro. FOTOS: JPP
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Montserrat Carulla:: “La vida és un camí que anem fent”
De la mare vaig aprendre el que no hauria de passar a cap família. Tirar endavant els fi lls amb el pare a la presó

Avui ens endinsarem a l’essència 
de la Gran Montserrat Carulla, avui 
compar  rem un te amb ella, des 
de la calma i el record.

Glòria Montasell.- Benvinguda 
al Viure des de l’essència Montse-
rrat.

Montserrat Carulla.- Benvingu-
da tu a casa meva Glòria.

GM.- Un plaer, com et sents 
més còmode, si li parlo de vostè 
o de tu?

MC.- De tu, siusplau, per mi és 
important la proximitat amb les 
persones.

GM.- Aquest darrer mes de 
desembre ens has donat la notÍ-
cia que t’acomiades dels escena-
ris, ets mare d’un gran llinatge de 
professionals de l’espectacle amb 
Vicky Peña com a cap més visible 
i amb tots els teus fi lls que in-
terpreten, escriuen, dirigeixen o 
realitzen les seves històries. Déu-
n’hi-do quin llinatge!

MC.- Si, es  c contenta, perquè 
sense jo dirigir-los cap a aquest 
terreny ells voluntàriament hi 
han anat entrant. Com que a mi 
el teatre m´ha fet tan feliç, només 
desitjo que ells també ho puguin 
arribar a gaudir-ho tant com jo.

GM.- Probablement quan es 
viuen les situacions des de l’amor 
que és el que tu els has transmès, 
d’aquí pot haver començat tot?

MC.- Segurament, de pe  ts 
ja venien als assajos s’hi movien 
com si fos casa seva, vaja tenien 
el teatre molt incorporat a la seva 
vida.

GM.- Has fi nalitzat la teva tra-
jectòria als escenaris amb “Iaia”?

MC.- Sí, realment ha estat molt 
agradable. Vaig llegir l’obra, vaig 
veure que estava molt bé, molt 
diver  da, que tenia els seus mo-
ments dramà  cs i sen  mentals i 
que podia arribar al públic, però 
no m’esperava la meravellosa aco-
llida que ha  ngut.

GM.- Montserrat, a quina edat 
vas començar a fer teatre?

MC.- D’afi cionada als quinze 
anys. Jo recomanaria a tothom 
que en algun moment de la seva 
vida faci teatre.

GM.- Els records, els orígens, 
si mirem endins, si mirem enre-
re, veurem a la Montserrat, una 
nena  mida, amb dislèxia, que 
parlava poc...

MC.- Poquíssim.

GM.- Va néixer a Barcelona l’any 
1930, en una família treballadora, 
la segona de tres germans.

MC.- Exacte, jo era la del mig i te-
nia la sensació que no m’es  mava 
ningú, era una sensació perquè 
m’es  maven molt, però alhora era 
com jo ho vaig viure. La gran ens 
deia com havíem de fer les coses, 
ens manava als altres dos i el pe  t 
inspirava una certa tendresa apart 
que era el nen i jo, doncs no era 
ni la gran ni el nen, era la del mig.

GM.- Que vas aprendre essent 
la del mig Montserrat?

MC.- Vaig aprendre a defensar-
me sola.

GM.- Vas viure la guerra amb 
la incertesa del pare al front, com 
va ser la postguerra?

MC.- Va ser patè  ca per nosal-
tres, perquè al pare el van aga-
far i el van posar en un camp de 
concentració en el que hi va estar 
bastant temps, era a la platja, de 
fet ell dormia a la platja. Desprès 
el varen traslladar a la model, va 
tenir un començament de tuber-
culosi i la mare havia de treballar 
per tots nosaltres, inclosa  la nos-
tra àvia que era la que ens cui-
dava, imagina’t  el menjar ens el 
subministraven amb les car  lles 
de racionament, jo recordo passar 
molta gana.

GM.- Vas plorar molt aquestes 
penes?

MC.- No, jo era molt introver  -
da i callava molt, observava molt i 

La seva persona emet una llum preciosa dalt de l’escenari, una 
gran llum natural fent-se  es  mar mol  ssim per tots. Va co-
mençar fent teatre amateur i estudiant cursos a l´Ins  tut del 

Teatre fi ns a fi nals dels 50, ha entrat jo diria a gairebé totes les cases 
de Catalunya amb “Secrets de família”,”El cor de la ciutat”, Laberint 
d’ombres”, “Hospital central”, “Serrallonga”, “La Riera”, ha fet teatre 
d’Àngel Guimerà, Salvador Espriu, Shakespeare i molts reconeixements 
al llarg de la seva història professional. Medalla d´Or de la Generalitat 
de Catalunya, Medalla d´Or  al mèrit ar  s  c i al 2013 ha estat guardo-
nada al premi Gaudí d´Honor per la seva trajectòria ar  s  ca.

em comunicava poc, tenia dislèxia 
i això em provocava  la sensació 
que no deia bé les paraules.

GM.- Quan vas començar a 
agafar força i a mostrar-te?

MC.- Sens dubte amb el teatre, 
quan vaig començar amb el tea-
tre amateur i vaig veure que els 
altres confi aven en mi. Allà vaig 
començar a creure en mi mateixa.

GM.- Què sents que vas apren-
dre de la mare?

MC.- De la mare pobreta, vaig 
aprendre el que no hauria de pas-
sar a cap família. El treball de  rar 
els fi lls endavant amb el pare a la 
presó, la iaia ja molt gran, d´ella 
vaig aprendre l´esforç i el sacrifi ci 
per la família.

GM.- I del pare?
MC.- El pare en realitat el recor-

do més com un company, perquè 
és clar, ell ja veia els problemes 
que vivíem a casa però era molt 
bromista i diver  t i vivia la famí-
lia des d’un altre punt. Vàrem 
viure un gran canvi en ell, va ser 
molt trist quan va tornar després 
d’haver estat tant temps fora, 
estava totalment apagat, sense

ganes ni de parlar i ens va prohibir 
que nosaltres parléssim de polí-
 ca perquè l’havia portat a viure 

moments terribles.

GM.- Pel que m’estàs explicant, 
el teatre et va obrir realment a un 
món totalment diferent.

MC.- El teatre ho ha estat tot 
per mi.

GM.- Montserrat, qui et va 
proporcionar el teu primer paper 
rellevant?

MC.- Va ser en Josep Maria de 
Segarra per consell del seu fi ll 
Joan, perquè em va veure fent 
teatre amateur.

GM.- Una vida molt intensa i 
plena que  completaràs deixant 
els escenaris amb “Iaia”una obra 
nascuda a la família, amb el teu 
fi ll Roger com a director i compar-
 nt escenari amb el nét. Una tra-

gicomèdia que no busca el riure 
fàcil, no però que està feta amb 
sen  t de l´humor, amb moments 
de realisme, de sen  ment fi ns i 
tot de dolor dels personatges.

En què emfa  tzes amb el per-
sonatge?

MC.- És un personatge molt di-
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MC.- No, jo em relaxo i em poso 
en forma caminant. 

GM.- I si et dic Manuel, què et 
suggereix?

MC.- El més bo que m´ha passat 
a la vida, tenir un company fantàs-
 c, un amic, una persona genero-

sa, que m’es  ma molt, jo li dic que 
m’es  ma massa i que m´ha fet i 
em fa molt feliç.

GM.- Mol  ssimes felicitats.
MC.- Gràcies.

GM.- Parlant de la vida, has 
arribat a alguna conclusió sobre 
el sen  t de l’existència?

MC.- Sí, sí, en la conclusió, que 
jo no crec en el més enllà, crec que 
la vida és un camí que anem fent, 
no obsessionar-nos en el passat i 
sempre anar mirant amb il·lusió el 
camí que tens davant. I com que 
no crec que n’hi hagi un altre, que 
la gent l’aprofi   i sigui feliç, per-
què el que és terrible a l’hora de 
morir-se és agafar els barrots del 
llit i pensar tot el que no vàrem fer 
per por i que hauríem volgut fer.

GM.- Grans i precioses parau-
les escrites amb la teva ploma de 
la vida , des de la teva auten  ci-
tat i saviesa.

GLÒRIA MONTASELL

ferent a mi, però em sento molt 
iden  fi cada en les seves ganes de 
viure. 

GM.- Dius que a la vida no tot 
són rialles, ni tot són tragèdies i 
que cal saber-la portar amb resig-
nació. Com portes la resignació 
del pas del temps?

MC.- El pas del temps el porto 
amb naturalitat, els anys passen 
i com més en tens, més vas ente-
nent la gent, més la vas compre-
nent.

GM.- Tens la sensació que 
sempre has acabat fent el que tu 
creies que havies de fer?

MC.- Sí decididament. No he fet 
mai res a la vida contra la meva 
opinió o desig. M’he equivocat 
probablement moltes vegades 
però la decisió sempre ha par  t 
de mi.

GM.- Tu has triat?
MC.- Sí, és molt important això. 

M´ha portat disgustos en alguns 
moments, però ho he triat jo.

GM.- Jo dic que a vegades el 
que sembla que en un moment 
no és bo, potser en un futur és el 
millor que ens podia haver passat.

MC.- Per descomptat, jo sem-
pre dic que quan a la vida es tanca 
una porta, per alguna altra part 
s’obre una fi nestra per pe  ta que 
sigui. No t’has de quedar espantat 
perquè allà no s’ha acabat tot, no.

GM.- Què és per tu la nostàlgia?
MC.- Un vol al passat, mo-

ments dolços. Situacions que em 
varen fer profundament feliç. De 
tota manera jo  nc una qualitat 
Glòria, esborrar el record nega  u, 
m´agrada aguantar-me  amb el 
posi  u.

GM.- Sempre veus el got mig ple?
MC.- Sempre, jo sóc molt po-

si  va i  nc molts mo  us per ser 
feliç. Una família meravellosa i un 
company...

GM.- El Manuel
MC.- Exacte, el Manuel, fa 

molts anys que anem junts pel 
món, discrepem en algunes coses, 
com és normal perquè jo sóc bas-
tant tossuda, sort que ell es més 
transigent que jo i ho comprèn 
més tot, la veritat és que ens com-
penetrem molt bé.

GM.- Ets una persona de donar 
consells?

MC.- Si no m’ho demanen no, 
no m’agrada interferir massa en la 
vida dels altres. Per molt que un 
 ngui una certa edat, l’experiència 

és de cadascú i no serveix per 
l’altre.

GM.- Sàvies paraules.
MC.- Sí, és un el que ha de triar, 

no poden triar els altres.

GM.- I evidentment que els 
paranys també són eines.

MC.- Naturalment, t´ajuden a 
treure recursos.

GM.- De quina etapa de la teva 
vida sents que has adquirit més 
eines?

MC.- De l’etapa que més re-
cordo com més defi ni  va en la 
meva manera de fer i pensar. És 
dels dotze als quinze anys. És 
quan vaig anar veient la realitat, 
les mancances, pensant amb la 
gent, comparant els uns amb 
els altres, a mi amb els altres, la 
meva família amb les altres. Per 
això parlo sempre de la nena que 
m’acompanya, perquè realment 
aquella que sor  a al carrer i no 
tenia res, però lluitava per tenir-
ho tot, que es va fer de la Biblio-
teca de Catalunya, que anava a 
conferències, que sempre de-
manava que em deixessin llibres, 
aquella nena és la que va formar 
a la dona que sóc avui, amb els 
seus defectes i qualitats.

GM.- La teva essència.
MC.- Totalment, aquesta es la 

meva essència Glòria.

GM.- Et veien gairebé cada dia 
a la televisió amb La Riera amb la 
 eta Consol.

MC.- Em fa gràcia la  eta Con-
sol perquè es una egoistona que 
déu-n’hi-do, però a la gent li cau 
bé , dic... jo no ho entenc, amb 
l’egoista que és aquesta dona i a la 
gent la diverteix molt.

GM.- Per què a la gent, a 
l’espectador li agrada molt la 
Montserrat Carulla?

MC.- Deu ser això... ja, ja. Jo 
també intento humanitzar-la.

GM.- Preguntes curtetes...
Si no haguessis estat actriu?
MC- Hagués estat actriu.

GM.- Un ritual abans d’entrar a 
escena?

MC.- Tocar fusta.

GM.- Alguna supers  ció dalt de 
l’escenari?

MC.- No vull el color groc.

GM.- Una obra teatral que 
t’hagi deixat empremta?

MC.- Més d’una, te´n diré dues 
entre d´altres, Pigmalió i La fi lla 
del mar. 

GM.- Què et suggereix La Riera?
MC.- Problemes de família, en-

veges, grandeses morals...

GM.- Prac  ques alguna teràpia?

Sí decididament. No he fet mai res a la vida 
contra la meva opinió o desig. M’he equivo-
cat probablement moltes vegades però la 
decisió sempre ha par  t de mi.

L’etapa que més recordo com més defi ni  va 
en la meva manera de fer i pensar. És dels 
dotze als quinze anys.
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Un home casat es lamentava a un seu company: - La meva dona 
no em comprèn, i la teva?  -Doncs, No ho sé- respon l’amic-. 
Mai l’hi he parlat de tu. 

Aquesta sensació és molt normal, no és d’ara i molt corrent entre el fi ll i 
el pare. I moltes vegades serà veritat. Però moltes vegades els que som 
di  cils d’entendre, som nosaltres. I no per culpa del qui ens escolta, sinó 
més aviat per les nostres males maneres d’explicar-nos. 
Si en lloc de preocupar-nos de si ens comprenen, ens preocupéssim de 
ser millors, no ens inquietaria el que pensessin de nosaltres. I fi ns i tot 
seria més fàcil entendre’ns.
No ens atabalem, ni a nivell de país, ni personal, per aconseguir que els 
altres  nguin una bona impressió de nosaltres. Lluitem per ser millors. 
Però, necessitem el Mestre, i aquest sí que és realment important, que 
mirem d’entendre’l bé: “Doncs jo us dic: Si algú et pega a la galta dreta, 
para-li també l’altra... Es  meu els vostres enemics, pregueu pels qui us 
persegueixen. “Així sereu fi lls del vostre Pare del cel, que fa sor  r el sol 
sobre bons i dolents i fa ploure sobre justos i injustos”.  
Ell ens inspira, a entendre quin és el camí. I la nova llei, la de l’Amor. Ens 
lliura la Cons  tució, tota una Carta Magna de la moral del creient. El mal 
no es venç fent més mal, sinó expulsant-lo de la vida, mirem doncs de ser 
especialistes en destriar entre el bé i el mal. 
La memòria com la intel·ligència, és emocional. Tot el que fem o deixem 
de fer, qualsevol operació, per extracta i etèria que sigui, té la seva di-
mensió emocional. El passat conté les seves lliçons, però la memòria és 
com és, com tota facultat humana, fal·lible i selec  va. No sempre obli-
dem el que voldríem oblidar. A l’hora de prendre decisions, la memòria 
juga males passades, perquè com que és un instrument tan fràgil, no 
sempre evoca correctament el que passa. Tenim una gran capacitat per 
deformar-lo i expulsar-lo.
Doncs també se’ns ha dit més o menys: Si es  meu als qui us es  men (?), 
si embogiu com van fer aquells r... publicans (?) Si només saludeu els del 
sí i no mireu el del no (?) Doncs que el ministre  ndrà raó. 
Mirem d’entendre’ns tant Sí com No.  

Entendre’ns  tant sí com no ( 57)
Andreu
Arenas

De fi t a fi t, la conversa de profi t Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

El perdó ens apropa als que estaven lluny…

L a memòria humana té un 
paper essencial per no 
oblidar el que ha succeït, 

per protegir-nos. Però aquesta 
protecció, aquest no voler oblidar, 
un nombre important de vegades 
porta el desig de venjança. 

Quan el perdó no té lloc en 
depèn quina situació de la nostra 
vida, els afectats som nosaltres, 
són càrregues que ens poden por-
tar a la queixa, al vic  misme, la 
ràbia… són paranys que es poden 
conver  r en obstacles en el futur 
del nostre dia a dia.

Està clar que el perdó ningú el 
viu de la mateixa manera, però la 
veritat absoluta no la té ningú, per 
la senzilla raó de que tots venim a 
aprendre. 

Viure es un viatge a 
l’aprenentatge, cada ser te les se-
ves lliçons doncs ningú en queda 
exclòs, siguem bons companys de 
viatge i tot serà mes senzill.

El perdó és el regal que et fas 
a tu mateix

Gràcies

En record de la nostra iaia Maravillas Mar  nez 
Lozano que ens va deixar el 6 de març de 2008. 
T’es  men des del record, i sabem que ens 
acompanyes allà on siguis en el nostre camí de
 la vida. 
A reveure iaia

BAIX MONTSENY.- Els atletes vete-
rans del Club Atle  sme Sant Celo-
ni han fet uns bons resultats en el 
Campionat de Catalunyade pista co-
berta celebrat a Sabadell, sobretot 
en la prova de 3.000 metres llisos, 
ja que en la categoria masculina 
Jaume Berenguer va fer segon en 
la franja d’edat de 50-54 anys amb 
10’07”04. També van sobresor  r 
en aquesta mateixa prova  Julio So-
ler que va ser 3r en la franja d’edat 
de 45-49 anys amb un temps de 
10’00”70, seguit del seu company 
d’equip Agus  n Díaz Morón que va 
ser 4t.
En combinada femenina el resultat 

també va ser immillorable ja que l’atleta Anna Álvarez va guanyar la pro-
va de la categoria W40 amb 3.150 punts.
Pel que fa a la categoria juvenil Oriol Madí s’ha proclamat campió de 

Catalunya en la prova de 60 metres llisos amb un temps de 7”01, MMP 
i rècord dels campionats. Eduard Navarro va ser 6è a la fi nal dels 60 me-
tres llisos amb 7”37 igualant la seva millor MMP. En 200 metres llisos 
Oriol Madí també es va proclamar campió de Catalunya amb un temps 
de 22”06, fent rècord de Catalunya juvenil.
Per la seva banda, Glòria Cabrera, es va proclamar sL’atleta otscampiona 

de Catalunya de salt d’alçada amb 1’51, MMT (Millor marca de la tem-
porada).

Oriol Madí campió de Catalunya juvenil 
de 60 i 200 metres llisos

SANT CELONI.- El Club Pa   Ar  s  c Sant Celoni s’ha proclamat aquest cap de 
setmana subcampió estatal de grups xou pe  t en el Campionat d’Espanya que 
s’ha celebrat aquest cap de setmana a San  ago de Compostela, demostrant 
que es troba altra vegada en un bon moment de forma, després d’haver acon-
seguit, recentment,  aquesta temporada campió de Barcelona i de Catalunya. 
L’equip celoní, entrenat per Jaume Pons i integrat per Andrea López Sanuy, 
Fà  ma Bouamri Luque, Aina Mira Gómez, Cris  na Codina de la Hiz i Helena 
Oms Sanuy, va meravellar amb un espectacular pa  natge del seu show “pel 
meu 40 aniversari”.

De tota manera, no va poder superar l’actuació del P.A. Blanes F.P. amb el 
seu  “As  me goes by” que li ha permès penjar-se la medalla d’or. Amb un pro-
grama que va anar in crescendo i que culminava amb un sorprenent fi nal, va 
revalidar el  tol de campió. El tercer lloc va ser per la coreografi a Jo! Del CP Al-
dea. Els tres equips  han aconseguit el passi per al pròxim campionat europeu.

El CPA Sant Celoni subcampió estatal 
de grups xous pe  ts
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