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Sant Jordi amb presència d’autors del Baix Montseny
Les llibreries tornaran a sor  r al carrer amb les darreres novetats editorials

sant jordi

BAIX MONTSENY.- Les llibreries 
del Baix Montseny tornaran a sor-
 r al carrer per viure amb inten-

sitat la Diada de Sant Jordi en un 
any en què la producció editorial 
d’autors del Baix Montseny tor-
narà a estar present.

En aquest sen  t hi desta-
ca el Grup d’Escriptors del Baix 
Montseny (GEM) que enguany 
publica el segon llibre Montseny, 
entre llum i boires en el qual hi 
han par  cipat Jordi Pujol, Marta 
Tàpias, Glòria Berbel, Menut, Ma-
risol Garcia, Ramon Gasch, Rut Fo-
noll, Roser Muchart, Jordi Plens, 
Mar   Pey, Joan Rubiralta, Esteve 
Casas, Raquel Real, Josep Ravés, 
Eva Mar  nez, Cris  na Gu  érrez, 
Júlia Ojeda, Jorge Mar  n, Víctor 
Busquet, Josep Ontañón i Toni 
Broncano. Autors i il·lustradors 
de banda i banda del Montseny. 
A més de l’ambientació montsen-
yenca, la majoria dels relats com-
parteixen una selecció de gènere 
literari, el relat de misteri, de crim 
o policíac.

ELS SETGES 1714
El vallgorguinenc Jordi Mas aca-

ba de presentar dues novel·les. 
Els setges 1714, que és el segon 
exemplar de la nissaga que el pro-
pi autor anomena com el “Harry 
Po  er català”, després que l’any 
passat publiqués El Dolmen de 
Vallgorguina amb un gran èxit 
de vendes, esgotar la primera 
edició en només 20 dies i que ha 
estat escollit per força escoles 
com a llibre de lectura pels nens. 

Mas explica que “són llibres

Portada del Llibre Montseny, entre llum i boires del Grup d’Escriptors del Montseny

per a pe  ts i grans que donen 
conèixer d’una manera fantàs  ca 
i diver  da la història de Catalun-
ya, a més de donar a conèixer un 
municipi”. 

En aquest cas es donen a conèi-
xer els setges de Barcelona i Car-
dona entre 1713 i 1714, amb el 
municipi  de Santa Maria de Palau-
tordera com a protagonista. Amb 
la compra d’aquest exemplar es fa 
un dona  u a l’ANC.

Presentació dels llibres Els Setges 1714 i Nuestra història 1714-2014 a Santa 
Maria de Palautordera. FOTOS:JPP

GENERAL MORAGUES EL DIA-
BLE DE LES GUILLERIES

L’escriptor Àlex Barnils ha publi-
cat el llibre General Moragues, el 
Diable de Les Guilleries (Clipmè-
dia Edicions) un relat biogràfi c del 
militar Josep Moragues (1669-
1715), i que l’autor considera un 
“heroi oblidat”. Moragues, en la 
Guerra de Successió, va lluitar 
contra Felip de Borbó, va ascendir 
a general de batalla a favor dels 
Àustries, i, després d’uns anys al 
capdavant de la fortalesa de Cas-
tellciutat, va pa  r “una sèrie de 
traïcions que van de l’àmbit més 
global al més personal”, explica 
l’escriptor.

Jus  fi ca el  tol del llibre sobre 
‘el diable de les Guilleries’ pel 
nom llegendari que li va posar 
l’enemic, i el relat passa per les 
corts de Madrid i Barcelona, París, 
Viena i Londres, i per ciutats ho-
landeses, portugueses i italianes.

HISTÒRIES VAGUES
Històries vagues parla del 

Montseny, d’històries en blanc i 
negre, històries an  gues, lleuge-
rament boiroses, recordades va-
gament. Són esqueles i gase  lles 
sense massa importància -per què 
ens hem d’enganyar-, històries 
prescindibles però certes, o...

NUESTRA HISTORIA
Nuestra historia 1714-2014 “és 

un llibre escrit expressament en 
castellà i el lector ho entendrà al 
fi nal de la novel·la”, explica Jordi 
Mas. Són dues històries d’amor 
paral·leles, una actual i una altra 
al 1714, amb un elevat con  ngut 
sen  mental. Segons l’editorial 

(Argos A. Manager) pot ser un 
dels llibres de l’any degut a la gran 
acceptació que ha  ngut en una 
prova que ha portat a terme. Am 
la compra d’aquest exemplar es fa 
un dona  u a la Fundació contra el 
càncer infan  l FADAM. 
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TAST DE LLIBRES A LA SALA BERNAT MARTORELL
autor, Jordi Panyella.

Salvador Puig An  ch va ser executat el 2 
de març de 1974, ara fa quaranta anys. Amb 
l’ajus  ciament culmi nava un procés judicial 
que va ser una gran farsa i on es va negar 
a Puig An  ch el més elemental dret de de-
fensa. La manipulació del cas va arribar fi ns 
al punt que la jus  cia militar va permetre 
a la policia franquista alterar el con  ngut 
del sumari fent desaparèixer documents, 
proves de càrrec que exculpaven l’acusat. 
El periodista Jordi Panyella ha furgat en el 
tes  moni original i s’ha entrevistat amb 
desenes de tes  monis directes dels fets.

Per altra banda es presentarà, a les 
7 de la tarda, el llibre Pe  t Musée de 
L’Horitzontale de Michel Butor i Mar   Pey, 
amb quatre galeries: an  guitat, renaixe-
ment, clàssica i moderna entretallades amb  
preludi, tapes, interludi, aperi  u i postludi. 

També s’estrenarà la pel·lícula Butor-Pey, 
del realitzador francès Jacques de Chavin-
gy. Audició de la música de Xavier de Pa-
lau que forma part de l’obra conjunta So-
bre l’Estor japonès i exposició de totes les 
obres conjuntes dels dos ar  stes.

FRÈRE
Natalia ha passat els quatre da-

rrers anys en un internat; després 
de pa  r un accident que ha acabat 
amb la seva carrerta com a pa  -
nadora de compe  ció. En conèi-
xer al seu avi matern dedideix 
anart a viure amb ell. Com a regal 
d’aniversari vol adoptar...

ARBÚCIES.- La bona acollida 
d’El Foraster a TV3 és inqües-
 onable. Les audiències no so-

lament l’han consolidat com un 
dels programes més vistos, sinó 
que també li han assegurat la seva 
con  nuïtat una altra temporada. 
Quim Masferrer, el foraster, està 
gravant aquests dies els episodis 
de la nova etapa, però el passat 
dia 12 d’abril va ser  a Arbúcies 
perquè és el lloc que va escollir 
per fer la presentació del seu lli-
bre Dietari d’El Foraster. L’acte es 
va dur a terme al Museu Etnològic 
del Montseny, La Gabella.
En aquest dietari, Masferrer re-

corre el paisatge més humà de Ca-
talunya. Amb humor i tendresa, la 
par  cular visió de El Foraster ens

QUIM MASFERRER PRESENTA EL “DIETARI D’EL FORESTER”

Quim Masferrer presenta el Dietari d’El Forester a Arbúcies. FOTO: Fina Colomer

redescobreix tots els racons i les 
persones més entranyables de 
cada poble visitat durant el pro-
grama televisiu. El recorregut es 
produeix per 12 pobles d’11 co-
marques diferents. Més de 4.000 
quilòmetres per carreteres i més 
de 250 persones entrevistades. 
Més de 14 hores de monòlegs i 
un treball proper i colpidor amb 
homes i dones de la terra que es 
mostren tal com són i expliquen 
les seves vivències més ín  mes 
gràcies a la proximitat que els de-
mostra en Quim.

L’historial d’en Quim Masferrer 
és ben conegut a Arbúcies. Va 
néixer a Sant Feliu de Buixalleu 
el 1971 i és director, autor i actor 
teatral. L’any 1998 va fundar la 

companyia Teatre de Guerrilla, 
juntament amb en Rafel Faixedes 
i amb en Carles Xuriguera. Ja en 
solitari, en Quim ha fet camí amb 
diverses obres, entre elles Temps, 
la seva úl  ma, que con  nua re-
presentant per tot Catalunya. 
Masferrer ha rebut diversos re-
coneixements, com el Premi de la 
Ins  tució de les Lletres Catalanes, 
i ha escrit també guions per a pro-
grames de ràdio i televisió.

En Quim és un personatge en-
tranyable que es mou pels carrers 
del poble com un arbucienc més. 
Sempre és a punt per col·laborar 
en tot el que se li demana i espe-
cialment en actes que reivindiquin 
la independència de Catalunya, que 
defensa amb fermesa i convicció.

SANT CELONI.- La Sala Bernat Martorell de 
Sant Celoni acollirà el proper dissabte 26 d’abril 
dos Tast de Llibres.

Per una banda a les 12 del migdia es farà la 
presentació del llibre Salvador Puig An  ch, cas 
obert  (Angle editorial) amb la presència del seu

MÉS INFORMACIÓ DE 
NOVETATS EDITORIALS 

DE SANT JORDI A:

facebook.com/alguerset

www.elsquatregats.net
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Albert Brunet pren possessió del càrrec de nou inspector 
de la Policia Local de Sant Celoni 
Diu que té la voluntat d’enfocar el servei cap a ac  tuds p`reven  ves adoptant estratègies d’autèn  ca consulta 
a la ciutadania per apropar-se a la realitat social actual i a les demandfes dels celonins i celonines

SANT CELONI.-  El 2 d’abril ha 
pres possessió del càrrec el nou 
inspector de la Policia Local de 
Sant Celoni, Albert Brunet que 
treballarà en comissió de ser-
veis per un any, amb un segon 
any prorrogable. La prioritat del 
nou inspector en cap és la rees-
tructuració del cos i sobretot la 
relació amb la ciutadania, amb 
l’aprofundiment de la Policia de 
proximitat que està funcionant 
des de fa uns mesos. 

Brunet va prendre possessió 
del càrrec aquest dimarts davant 
la presència de tots els mem-
bres de l’Àrea de Seguretat Ciu-
tadana i dimecres va tenir lloc la 
presentació a tots els membres 
del consistori. Per l’alcalde Joan 
Castaño, la incorporació del nou 
inspector “encaixa en la línia de 
treball encetada per aconseguir 
un nou model policial que pugui 
ser compar  t per tots els grups 
municipals i que  ngui com a 
eixos principals la prevenció, la 
par  cipació, i l’apropament del 
servei públic.” 

Albert Brunet per la seva ban-
da ha defi nit la Policia local com  
“un servei públic que, per sobre 
de tot, treballa pel respecte dels 
drets i llibertats de la ciutadania”. 

En aquest sen  t ha confi rmat 
la seva voluntat “d’enfocar el 
servei cap a ac  tuds preven  ves 
adoptant estratègies d’autèn  ca 
consulta a la ciutadania de cara a 

apropar-nos a la realitat so-
cial actual i a les demandes 
dels celonins i celonines.” 

Albert Brunet, de 50 anys 
d’edat, és llicenciat en Psicologia 
i màster en Estratègies de recur-
sos humans i habilitats direc  ves. 
És professor associat de l’Ins  tut 
de Seguretat Pública de Catalunya 
des de fa 10 anys. Ha treballat a 
la Policia municipal de Girona, La 
Jonquera, Banyoles i des del 2005 
fi ns ara a Sant Feliu de Guíxols, 
primer com a sotsinspector i des 
del 2006 com a inspector. 

Josep Capote; Joan Castaño i Albert Brunet. FOTO: Aj. Sant Celoni

SANT CELONI.- Pere Blanché és el nou president de l’execu  va de la 
secció local d’ERC Sant Celoni. Amb l’elecció es posa en marxa la ma-
quinària per renovar el par  t després de dues legislatures consecu  ves 
sense representació municipal i estar a un pas de dependre d’una ges-
tora. El nou president estarà acompanyat de Pau Gurri com a respon-
sable d’imatge i Comunicació i Josep Alsina encarregat de les fi nances.
A par  r d’ara ERC par  ciparà de les ac  vitats relacionades amb el 

procés de transició nacional i  ndrà un representat a en  tats com la 
Plataforma per l’Estat Propi que ara fa un any van crear a Sant Celoni 
Òmnium Cultural i l’ANC amb el suport de par  ts i en  tats del municipi.
A par  r d’ara també es treballarà de cara a les eleccions municipals 

del maig del 2015 que ja han decidit presentar altra vegada candida-
tura, després de l’ampli suport celoní a ERC en les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya. En aquest sen  t, s’han creat diferents grups 
de treballs per començar a buscar candidat o candidata que gairebé 
amb tota seguretat serà una persona independent. Paral·lelament, es 
començarà a mantenir reunions mixtes de militants i independents amb 
associacions i en  tats del municipi.

Pere Blanché nou president 
d’ERC Sant Celoni

La denúncia que van presentar dos agents de la policia local de Sant Ce-
loni contra quatre companys seus acusant-los de beure alcohol en hores 
de servei ha quedat en un no-res, després de gairebé set mesos d’haver-
se obert l’expedient informa  u. La instructora que ha portat el cas, Ana 
Rico Nieto, ha decidit sobreseir-lo per considerar que no hi ha proves 
sufi cients per inculpar els agents denunciats.
Els dos policies locals van fer la denúncia a meitat del mes de setem-

bre de 2013 tot i que no va ser fi ns el mes de novembre que no es va 
nomenar Ana Rico que, fi nalment, després d’haver cridat a declarar les 
parts ha recomenat que no hi havia mo  us sancionables. Dimecres de 
la setmana passada es va comunicar la resolució als policies afectats i 
també als grups municipals, segons que ha explicat al’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño.

La denúncia als policies denunciats per beure 
pressumtament alcohol en hores de servei 
queda en un no-res

PUBLICITAT 687 90 16 43
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Albert Camps i Núria Garcia guanyen la II Duatló de muntanya de Sant Celoni

SANT CELONI.- El duatleta de 
Sant Pere de Vilamajor, Albert 
Camps, de T-Bikes Club Triatló, 
amb un temps d’1h15’59” es va-
adjudicar el passat 6 d’abril la 
II Duatló de Muntanya de Sant 
Celoni, després de completar en 
primera posició els 5 quilòmetres 
corrent, els 18 quilòmetres en bi-
cicleta pel Parc del Montnegre-Co-
rredor i els 2,5 quilòmetres fi nals

també corrent, establint un nou 
rècord de la prova. El pòdium l’han 
completat Francesc Cuevas del 
triatló Montornès amb 1h17’57” 
i Luís Bielsa de Ravet Bike Parets 
amb 1h19’20”.

En categoria femenina el primer 
lloc ha estat per Núria Garcia de Pa-
lau, que també han establert nou 
rècord de la prova, amb un temps 
d’1h44’59”, seguida de la carde-

deuenca Amparo Garcia amb 
1h49’09” i Meritxell Marugan del 
Bikecore de Vallgorguina amb un 
temps d’1h55’38”. Pel que fa als 
duatletes locals, en categoria mas-
culina la millor posició ha estat 
per Arnau Pagès amb 1h25’23” i 
en categoria femenina Laura paer 
que, en realitat ha estat la tercera 
absoluta de la general amb un cro-
no d’1h51’02”.

En aquesta segona edició, or-
ganitzada pel Club Triatló Baixc 
Montseny hi han par  cipat 226 
duatletes i ha estat el I Memorial 
Sergi Subirà, membre del Club  que 
va morir ofegat a Calella l’any passat 
mentre entranava la V Half Challen-
ger Barcelona. Precisament amb 
la col·laboració de la Challenger 
Barcelona-Maresme s’ha disputat 
la Kids Challenger  Sant Celoni.

Els guanyadors masculins i femenins de la II Duatló. FOTOS: JPP

Segueix l’actualitat diària a www.laviladigital.com
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“Em sento compromesa a no faltar la part que em toca a mi com a humanitat”
Pepa Poch, pintora

GLÒRIA MONTASELL.- Es-
tem convidats al seu Atelier de 
l’Empordà. Pepa Poch, moltes 
gràcies per obrir-nos les por-
tes de l’espai mes ín  m i crea-
 u.  Benvinguda al Viure des de 

l’essència.
PEPA POCH.- Benvinguts vo-

saltres també al meu món, des 
de l’art, des de la passió i des de 
l’amor.

GM.- Com es sent Pepa Poch en 
aquest moment de la seva vida.
És un moment realment de canvi, 
màgic, un moment molt especial, 
perquè quan has aconseguit fi tes, 
quan has aconseguit trobar-te a 
tu mateix i reconèixer-te, és una 
gran emoció que t’envolta.

“Realitat màgica”, “La mar 
salada”, “Oil on Canvas”, 
“Survivers”,“Renaissance”, “Te 
Turquesa”, “Pepa Poch Philippi-
nes”. Aquests són els noms de 
les teves col·leccions d’Art Pepa. 
M´atreviria a dir que els gens 
estan impresos en cadascuna 
d’elles com si d’un fi ll es tractés. 
A nivell emocional, personal, 
evolu  u que hi ha de tu en cadas-
cuna de les teves col·leccions?

PEPA POCH.- Sempre quan 
presentes una obra o fas una 
col·lecció és com escriure un lli-
bre. Jo he fet un llibre, he plantat 
alguns arbres, fl ors, no he  ngut 
un fi ll perquè ho he sen  t així, 
però la meva pintura són els meus 
fi lls, les meves obres d’art de ve-
gades quan ja no la  nc t’agafa 
com la pena de plorar com quan 
un fi ll se’n va de viatge, saps que 
estarà ben cuidat però hi ha aque-
lla enyorança.

 GM.- Una part de la teva vida 
la vares viure en un vaixell…

PP.- Si una època molt màgi-
ca de la meva vida. Les obres 
d’aquella etapa les vaig exposar a 
Grècia i  una part s’ha quedat a la 
Península dels Balcans.

GM.- Una col·lecció en la que es 
varen remoure moltes emocions

Una infantesa acaronada de pinzells, paletes de colors, cava-
llets que li passaven deu pams, enlluernada per l’obra del seu 
pare, el pintor Francesc Poch Romeu, considerat un dels pai-

satgistes contemporanis més infl uents de l’època i per part de mare 
per si no n’hi hagués prou, més infl uència ar  s  ca, la pintora Josefi na 
Ripoll. Els seus mestres, Tàpies, Pijuan, Ràfols, Casamada. Ha exposat 
a París, Barcelona, Chicago, Miami, Filipines, Nova York, Londres, La 
Havana. Membre d’Interna  onal Colours of Authority. La seva vida és 
Art, fa especial tot allò que l’envolta, sent que viu des de l’essència.

va ser a “La Renaissance”, cert?
PP.- Realment sí, “La Renaissan-

ce” va ser un llibre molt obert de 
la mort del meu pare, les perso-
nes que venien a veure l’exposició  
sen  en que havia passat alguna 
cosa molt important i realment 
era el refl ex de la seva mort.

GM .- Has plorat pintant?
PP.- Molt, molt.

GM.- En quina obra podríem 
dir, l’has viscut amb les emocions 
més acusades?

PP.- “La Vida” va ser un qua-
dre que va marcar molt un canvi 
d’etapa. Vaig fer primer un esbós 
que el té una doctora i desprès 
vaig fer l’obra de “La Vida” amb 
unes dimensions més grans, de fet 
va ser una infl exió en un moment 
de refl exió i de trànsit de la mort 
del meu pare, jo sento que la mort 
dóna vida i d´aquí l’obra.

GM .- Pintura colorista, emo-
 va i compromesa. Amb que es 

sent compromesa Pepa Poch? 
PP.- A no fallar a la part que 

em toca a mi com a humanitat, el 
meu compromís es com paral·lel 
a algun mestre o persona que pot 
ajudar a veure les coses d’una al-
tra manera. L’essència de les me-
ves obres pictòriques es transme-
tre una emoció, aquest és un  pus 
de compromís. De totes maneres 
jo sóc una persona que m´agrada 
sen  r-me lliure, d’aquí la raó  que 
no hagi volgut tenir fi lls.

GM.- De fet la meva fi lla em 
va dir, mare pregunta-li a la Pepa 
perquè no ha volgut tenir fi lls?

PP.- Sí… jaja… i m’agrada molt 
que em facis aquesta pregunta 
perquè crec que els fi lls vindran a 
mi d’una altra manera. En el meu 
interior jo he gestat art, afecte cap 
a altres persones, peces, escultu-
res, colors, la creació en general, 
enlloc de la creació humana…

GM.- Podríem dir que no t’has 
deixat portar pels patrons esta-

GM.- Una curiositat, potser sóc 
una mica agosarada, però amb 
quin altre color relacionaries la 
senyera que no fos el nostre groc 
i vermell?

PP.- L´Or. Cataluya és Or, és un 
país amb llum, és un país ric, es-
piritual.

ELS CINC SENTITS DE L´ARTISTA:

GM.- Un color
PP.- Ara mateix blau.

GM.- Un so
PP.- El de les onades

GM.- Una Mirada
PP.- La teva

GM.- Un tacte
PP.- El cos dins l’aigua, sen  r-

me envoltada de líquid.

GM.- Un sabor
PP.- El picant

GM.- Un des  
PP.- Seguir voltant

GM.- Un llibre
PP.- La meva vida

GM.- Un material que no et po-
saries mai

PP.- El plàs  c

GM.- Un moment crí  c de la 
teva vida

PP.- La menopausa

GM.- Et regeneres d´energia 
amb…

PP.- L’es  ma

GM.- Una teràpia alterna  va
PP.- Sen  r-se lliure

blerts en la societat.
PP.- Exactament.

GM.- Jo trio, jo sóc responsable 
del que trio.
PP.- Jo sóc fi lla d’una època que 

ens varen educar en que ens ha-
víem de casar, trobar un marit 
que  ngues un pis, cotxe, després 
tenir fi lls… i jo vaig pensar, però 
a mi que m’estan explicant, una 
vida organitzada des dels altres, 
m’hi vaig negar rotundament. I 
no et dic que això no et doni la 
felicitat, però no ens han deixat 
fer la prova, tant les dones com 
els homes, ens han volgut vendre 
un perfi l que sinó estàs dins dels 
patrons ets un ets un incomprès.

GM.- Deixem les e  quetes.
PP.- Sí Glòria.

GM.- Què és la vida per Pepa 
Poch?

PP.- La vida és un constant 
aprenentatge, una escola, ella 
t’ensenya i et porta.

GM.- Has passat èpoques de 
la teva vida a Nova York, gran in-
fl uència suposo.

PP.- A Nova York vaig viure de 
manera fraccionada, durant un 
any i mig vaig estar treballant en 
un estudi de disseny molt impor-
tant, a Design World.

GM.- Quants anys fa què estàs 
a Interna  onal Colour Autorithy?

PP.- Fa tretze anys que en sóc 
membre i ens reunim a Londres 
dues vegades l’any un pe  t nom-
bre de persones relacionades amb 
el món de l’art, d’allà en surten els 
colors que seran tendència a la se-
güent temporada.

Una de les obres de Pepa Poch.



entrevista 9
www.laviladigital.com

GM.- Un valor
PP.- La sinceritat

Assegudes les dues, sobre una 
estora de regalims de la història 
de la teva obra, una obra rica en 
emocions, unes emocions que són 
el camí a la nostra essència.

Fins sempre Pepa Poch, mol-
 ssimes gràcies per la teva trans-

parència i amorositat.

GLÒRIA MONTASELL

GM.- Abans d´anar a dormir
PP.- Respirar fons, mirar al meu 

voltat i donar gràcies.

GM.- Mai m´hagués imaginat 
que…

PP.- Em faria gran

GM.- Una persona de referent 
a la teva vida

PP.- El meu pare

GM.- Alguna mania
PP.- En  nc diverses, jaja… 

l’estè  ca, em pot. 

Quan has aconseguit trobar-te a tu mateix 
i reconèixer-te, és una gran emoció que 
t’envolta.

Sóc fi lla d’una època que ens varen educar en 
que ens havíem de casar, trobar un marit que 
 ngués un pis, cotxe, després tenir fi lls… i jo 

vaig pensar, però a mi que m’estan explicant, 
una vida organitzada des dels altres, m’hi vaig 
negar rotundament.

Pepa Poch i Glòria Montasell. 

SANT CELONI.- El direc  u i delegat de la FCF a Girona, Jordi Bonet, va 
acompanyar el president del club, Francesc Cos, a la clausura del cente-
nari i a la presentació dels equips. El CE Sant Celoni, que enguany milita 
a la Tercera Catalana, va fer la presentació del seus 14 equips, des del 
seu Femení Cadet Infan  l fi ns als Veterans, en una jornada que coincidia 
amb la clausura del seus centenari. L’en  tat santcelonina va organitzar 
una festa on es va recordar la fi gura de tots aquells que han fet possible 
complir la xifra de 100 anys. es de l’Estadi fi ns la Plaça de la Vila, van 
desfi lar jugadors i capgrossos. Bonet, direc  u de la FCF, va fer entrega 
d’una placa commemora  va al president del Sant Celoni, Francesc Cos. 

El CE Sant Celoni clausura el seu centenari
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És el diumenge abans del de Rams, després d’escoltar, a l’església, 
un preciós concert de música religiosa del cor de noies Adàmaris, 
Arenys i de la Cromà  ca, cor de dones de Sant Celoni, parlava 

amb un amic, que em deia que no recordava la darrera vegada que havia 
estast a l’església. I m’explicava, també algunes de les seves perplexitats 
pel que fan referència a Déu i a la religió.

 La meva resposta ara des d’aquí el fi t a fi t, no pretén ser la solució al 
“seu problema”, sinó un element més per a la seva refl exió. Penso que 
no es tracte tant de “trobar solucions” com de trobar signifi cat. Les so-
lucions poden sa  sfer inquietuds, però el signifi cat dóna sen  t i impuls 
a les nostres vides. 

 La recerca de Déu no és altre cosa que un llarg aprenentatge. No hi ha 
cosa més allunyada d’aquesta recerca que el món tancat i poruc de les 
seguretats per decret o blindatges religiosos, quan es donen, obsessio-
nats per preservar l’home de la seva essència més noble: la de disposar 
responsablement de la seva llibertat i de la seva capacitat de raciocini. 
Aquesta és, sens dubte, una de les temptacions ancestrals de tota reli-
gió. I no només de la religió. La religió no és bona o dolenta per se; les 
que són bones o dolentes són, si de cas, les persones que les professen. 
La religió és un camí per acostar-se a la veritat i una ajuda per viure les 
conseqüències que aquesta veritat comporta per a la vida del qui es pro-
clama creient. Si ajuda a això, és bona. 

 Aquell ma   el Papa Francesc havia regalat 50.000 llibrets de L’Evangeli 
entre la gent de la plaça de Sant Pere a l’hora de l’Àngelus. Amb la il·lusió 
que aquella gent amb la seva llibertat i de la seva capacitat de raciocini, 
descobreixi aquell tresor del que parla el Papa emèrit Benet XVI  “La 
caritat en la veritat”, de la que Jesucrist se n’ha fet tes  moni amb la seva 
vida terrenal i, sobretot amb la seva mort i resurrecció, és la principal 
força capaç d’impulsar l’autèn  c desenvolupament de cada persona i de 
tota la humanitat. Aquest amor és una força extraordinària, que mou a 
les persones que es comprome  n amb valen  a i generositat en el camp 
de la jus  cia i de la pau. I que tanta falta li fa al nostre món d’avui. 

 Professar una religió, sigui la que sigui, però no posar-la en pràc-
 ca, no sembla que  ngui gaire sen  t. Però aquí comença l’embolic i 

l’escàndol, quan una mateixa professió porta a pràc  ques tan diferents i, 
sovint, antagòniques. Gandhi i els extremistes del Caiximir són tots hin-
dús, la periodista iemenita Twakul, premi Nobel de la Pau, i els membres 
d’Al-Qaida són musulmans, etc.

Què passa doncs? Passa que Déu no escull religions, sinó persones, 
per manifestar-se, i és per mitjà de les persones que revela la seva jus-
 cia, el seu amor i la seva voluntat alliberadora. La religió pot estar al 

servei d’aquesta revelació de Déu, o bé pot pretendre posar a Déu al seu 
servei. La vida és la gran escola, hi ha una lliçó que no canviarà; No es pot 
viure sense es  mar. Bona Pasqua. 

Bona Pasqua ( 58)
Andreu
Arenas

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

El personatge

“Les cartes secretes del 
monjo que va vendre el 
seu ferrari” és un llibre 

de Robin Sharma escrit en forma 
de faula i publicada en dotzenes 
de països.
L´autor, fi ll de pare hindú i mare 

keniana, advocat de professió  és 
considerat un dels grans experts 
de lideratge a nivell mundial.

Una novel·la que ens apropa a 
moltes de les complexitats en les 
que ens hem d´afrontar dia a dia. 
En nomenaré 8, simbologia de 

l´infi nit:
• Tot succés té un perquè i tota 

adversitat ens ensenya una lliçó.
• L´èxit no està en saber si no 

en fer.
• Un objec  u no és tal si no ho 

anotes per escrit.
• Vaig deixar d´usar roba cara, 

vaig deixar la meva adicció de 
llegir sis diaris al dia, vaig obli-
dar la necessitat de estar sempre 
disponible per tothom, em vaig 
tornar vegetarià i vaig menjar 
menys. Vaig reduir les meves ne-
cessitats.
• Tu sempre pots canviar i tu 

sempre pots millorar, perquè tu 
sempre pots aprendre.
• La vida no sempre et dóna el 

que demanes, però si el que ne-
cessites.

• No riem perquè som feliços, 
som feliços perquè riem.
• El millor moment per plantar 

un arbre va ser fa 20 anys. El se-
gon millor moment és avui. No 
malgas  s ni un segon de la teva 
vida, pensa que un dia et moriràs 
i qualsevol dia pot ser l´úl  m.

Les persones d´èxit, són aque-
lles que tenen hàbits d´èxit. Al 
fi nal la pregunta és sempre la 
mateixa. Perquè unes persones 
aconsegueixen el que es propo-
sen i d´altres es queden a mig 
camí? 

estudia – aprèn – prac  ca – 
equivocat – corregeix – 

torna a començar...

Sempre gràcies

VALLGORGUINA.- El grup saudita Shomous Interna  onal Company 
s’ha quedat les unitats produc  ves de les empreses Bri  sh Robertson i 
Vircoop Steel Components, de la immobiliària de Vallgorguina Coperfi l, 
després de presentar la millor oferta al jutjat múmero sis de Barcelona 
on es tramita el concurs de creditors de les dues companyies, segons 
que ha informat el diari La Vanguardia . D’acord amb aquesta informa-
ció, Tant Bri  sh Roberton, amb una quinzena de treballadors en nómi-
na, com Vircop, sense empleats,  estaven pràc  cament sense ac  vitat 
des de feia un any.
El rota  u barceloní explica que Javier Fernández Álvarez,  tular del ju-

tjat mercan  l número 6 de Barcelona, ha donat llum verda a l’operació 
perquè després de valorar les ofertes presentades per l’economista José 
María Tejedor, era la més interessant ja que es compromet a mantenir 
els llocs de treball i també s’ha ofertat un bon preu.
Entre les condicions plantejades hi ha l’increment de la plan  lla en 60 

llocs de treball si es facturen un mínim de 10 milions d’euros anuals en 
les dues fàbriques situades al polígon industrial El Molinot i, fi ns i tot, 
aquesta xifra de llocs de treball podria doblar-se en el futur si es supera 
aquesta xifra. De fet, una part d’aquesta condició es considera assegu-
rada ja que Shomous s’ha compromés davant el jutge de fer comandes 
a Bri  sh Roberston i Vircop per 33,2 milions d’euros fi ns l’any 2015.
Una vegada adjudicades les naus ara s’han de resoldre alguns serrells, 

entre els quals hi ha la subrogació dels contractes de lloguer de les dues 
naus, cosa que s’espera poder resoldre en pocs dies i, paral·lelament es 
con  nuarà el procés de la liquidació de les dues empreses al jutjat.

Shomous compra Bri  sh Roberston 
i Vircop de la fallida Coperfi l

Bri  sh Roberton passa a mans saudites. Foto: PPJ
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