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El Fes  val de Poesia de Sant Celoni més consolidat
La tercera edició ha  ngut tres dies i ha acostat la poesia als més menuts

fes  val de poesia

SANT CELONI.- Efervescència 
poè  ca els dies 7, 9 i 10 de maig 
en mo  u del III Fes  val de Poesia 
de Sant Celoni que organitzat 
per l’Ajuntament i la coordinació 
addicional del poeta celoní, Pau 
Gener, va tornar a comptar amb 
una molt bona representació de 
poetes dels Països Catalans i un 
bon seguiment de públic. La no-
vetat d’enguany ha estat acostar 
la poesia als infants i, per això 
es va fer un acte a la Biblioteca 
l’Escorxador exclusivament des  -
nat als més menuts. Jugant amb 
Pissiganya. Recital de poesia amb  
Andreu Galan i Mar  na Escoda.
Amb aquestsa tres anys que ja 
camina el fes  val cada vegada és 
més consolidat. 

POETES LOCALS
Seguint el model iniciat l’any 

passat, el veritable tret de sor  da 
del Fes  val el van fer poetes locals 
el divendres 9 de maig, en aques-
ta ocasió Antonio Bueno i David 
Jiménez Cot, a La Clau del Baix 
Montseny. Amb la sala plena el 

públic va poder assis  r a un recital
desenfedat, ple d’anècdotes, re-
cords, vivències, crí  ques socials 
i sen  ments. 

POETES CONVIDATS
El dissabte 10 de maig, 

l’escalinata de Can Ramis la poesia 
va bullir amb les veus de Noel 
Tatú, pau Vadell, Estel Solé, Mí-
riam Cano i Carles Hac Mor que, 
vinguts de les illes, del Vallès 
Oriental, del Baix Llobregat, o de 
Barcelona , cadascú amb un es  l 
molt propi van deixar empremta i 
que segurament s’acosta al desig 
de Pau Gener que, malgrat la seva 
complexitat, el Fes  val de Poesia 
de  Sant Celoni “sigui una marca 
i que el municipi exerceixi de ca-
pital cultural del Baix Montseny”.

També van ser-hi Enric Cas-
sasses i Núria Mar  nez Vernis, 
tots dos repe  en presència i, en 
aquesta ocasió, van recitar altres 
autors com  Jaume Sisterna, Jesús 
Lizano i Àngel Carmona.

I el toc d’humor a càrrec de la 
Cia la Tête.

A la imatge de l’esquerra Enric Cassasses i Núria Mar  nez Vernis. A 
la superior de la dreta Antonio Bueno i Pau Gener i la de sota David 
Jiménez Cot. A la inferior de l’esquerra Bernat Fugarolas de la Cia la 
Tête. Fotos JPP
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SANT CELONI.- Durant la primera quinzena de maig el servei de la 
Policia Local de Sant Celoni incrementarà els controls de trànsit espe-
cialment adreçats a informar de la correcta u  lització del cinturó de 
seguretat. Una vegada fi nalitzada la campanya informa  va, se sancio-
narà les persones que no facin ús d’aquest element de seguretat. La 
Policia Local vol recordar que l’ús del cinturó de seguretat és obligatori 
per a tots els usuaris del vehicle, bé sigui conductor, ocupant del seient 
davanter i ocupants dels seients posteriors.

La Policia local promou una campanya 
sobre l’ús del cinturó de seguretat

es tornin a consen  r. A l’acte de 
rebuda de les joves, també, han 
par  cipat el president de l’Amical 
de Mauthausen, Enric Garriga, i les 
col·laboradores i professores de 
l’Ins  tut, Fina Ferrando i Laura Si-
cart.

La regidora de Cultura i Edu-
cació, Júlia de la Encarnación, va 
demanar a les joves “sigueu ciuta-
danes ac  ves, ciutadanes que no 
es resignin, mai còmplices de l’oblit 
ni de la indiferència. Tots hem 
d’assumir la part de responsabili-
tat que ens toca conservant la me-
mòria de tant pa  ment i treballant 
per l’eradicació arreu del món del 
pa  ment que provoquen les gue-
rres i l’explotació”.

PLACA SIMBÒLICA
El viatge va tenir una càrrega 

simbòlica especial perquè es va 
col·locar una placa en memòria 
dels celonins que van pa  r i morir 
a Mauthausen i els seus subcamps, 
tal com s’havia acordat a les I Jorna-
des de la Memòria històrica, cele-
brades al novembre del 2013.
Però la tasca més important ve, 

ara, després del viatge, perquè les 
joves explicaran la seva experièn-
cia a totes les escoles de Sant Ce-
loni  per donar tes  moni i ajudar 
a conscienciar els joves de que cal 
estar  molt alerta  per evitar que es-
tar  molt alerta  per evitar que estar  
molt alerta  per evitar que tre els 
nazis o d’altres similars, no

SANT CELONI.- L’alcalde de Sant 
Celoni, Joan Castaño, va rebre el 
14 de maig les quatre alumnes 
de l’Ins  tut Baix Montseny que 
van par  cipar en els actes emo-
 us d’alliberament del camp a 

Mauthausen. 
Les joves van viatjar acompan-

yades de Fina Ferrando i, a  tol 
personal, per la regidora de Cultu-
ra i Educació de l’Ajuntament, Júlia 
de la Encarnación i una tècnica de 
la mateixa àrea. Aquest viatge ha 
estat possible gràcies a una subven-
ció de l’Ajuntament de Sant Celoni 
perquè el govern central ja no ho 
subvenciona.

Van visitar diferents llocs de me-
mòria com Hartheim, Mauthausen i 
Gusen i van prendre part dels  actes 
d’homenatge internacionals i en les 
ac  vitats pedagògiques del viatge. 
També van par  cipar en els parla-
ments de dos dels actes.

Per una banda, a l’anomenada 
escala de la mort de Mauthausen 
que conduïa a la pedrera on els 
deportats realitzaven els treball 
forçats. Les joves van honrar la me-
mòria de tots els homes i dones 
que van pa  r i morir  allí, ence nent 
una espelma i interpretant “El cant 
dels ocells” amb un violí. També

van denunciar, amb fermesa, que 
“al nostre món, tot i que l’esclavitud 
ha estat ofi cialment abolida, con  -
nuen havent infants, joves i adults 
legalment lliures però que han de 
realitzar treballs o serveis contra la 
seva voluntat i sota amenaces de 
càs  g. La pobresa, la discriminació 
i la necessi tat de migrar converteix 
a moltes persones en treballadors 
vulnerables, sotmesos a condicions 
extremes. Per úl  m, van instar 
als joves a lluitar, de forma ac  -
va i compromesa, per l’eradicació 
de qualsevol  pus d’explotació.”

Per altra banda, en els actes inter-
nacionals del Memorial de Gusen 
davant les vint-i-una delegacions de 
països de tot el món, les joves ce-
lonines van parlar en nom dels néts 
i nétes que molts d’aquells homes i 
dones deportats no van poder tenir 
o conèixer. Van recollir el seu tes  -
moni i els seus ideals de lluita per la 
llibertat i la igualtat i van manifestar 
el seu compromís de donar a conèi-
xer la polí  ca d’exclusió, persecució 
i extermini de pobles i col·lec  us 
sencers, en nom d’ideologies que 
no respecten cap dels drets de 
l’home, per evitar, amb fermesa, el 
rebrot dels par  ts neofeixistes en 
molts països europeus. 

Mauthausen ja recorda el pa  ment i la mort dels celonins als camps nazis
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Com cada any, l’Agència Tribu-
tària inicia una nova campanya de 
l’IRPF, corresponent als ingressos 
ob  nguts l’any 2013. Si l’any pas-
sat ja va ser un any de canvis, per 
a la campanya d’enguany n’aplica 
de nous i s’han de tenior en comp-
te a l’hora de fer la declaració.

Així, l’Agència Tributària ja no 
permet lliurar declaracions fetes a 
mà, per la qual cosa aquells contri-
buents menys familiaritzats amb 
internet (uns 35.000 en l’úl  ma 
campanya), hauran d’anar a les 
ofi cines d’Hisenda per emplenar 
la seva declaració usant mitjans 
informà  cs, si bé se’ls oferirà cita 
prèvia amb caràcter especial per 
elaborar la seva declaració.  En 
qualsevol cas, sempre és millor 
consultar amb professionals per 
evitar espants posteriors.

MODIFICACIONS FISCALS
Però, a més, en la renda de 2013 

hi ha modifi cacions fi scals fruit de 
la reforma aprovada en 2012 i que 
obstaculitzen en vigor l’1 de gener 
de 2013 i unes altres que es des-
prenen de la Llei d’Emprenedors 
(vigents des de fi nals de setembre 
de 2013). Els Tècnics del Ministeri

Novetats per a la declaració de la Renda 2013
d’Hisenda (Gestha) han realitzat 
una selecció dels deu aspectes 
més rellevants a tenir en compte 
a la declaració, incloses a la Llei 
d’Emprenedors, a la Llei de pres-
supostos generals de l’Estat o en 
diversos Reials Decrets que mo-
difi quen els Reglaments de l’IRPF, 
de l’Impost sobre Societats i de 
l’IVA, entre d’altres.

1- Desapareix el desgravament 
per compra d’habitatge habitual 
en 2013.

2- Deducció per llars adaptades 
per a persones amb discapacitat 
abans de 2013.

3- Premi per a la venda 
d’immobles urbans adquirits l’any 
2012.

4- Lloguer d’immobles hipote-
cats.

5- Els premis de Loteria ara pa-
guen impostos.

6- Avantatges per als plans de 
pensions

7- Puja la càrrega fi scal per als 
guanys especula  us

8- Compte estalvio-empresa 
per crear una societat.

9- Incen  us pels ‘business angels’
10- Estalviar a la declaració amb 

el pagament a sindicats, ONGs i

de declarar els treballadors per 
compte d’altri que hagin cobrat 
menys de 22.000 euros de  no-
més  un pagador. Quan el nombre 
de pagadors és de dos o més, els 
límits canvien, de manera que es-
taran exempts de declarar els qui 
no hagin cobrat més d’11.200 eu-
ros i tampoc hagin rebut del segon 
i posterior pagador més d’1.500 
euros.

Els autònoms no se’n lliuren i 
estan obligats a presentar la de-
claració del renda.

par  ts polí  cs. 

EXEMPTS DE DECLARAR
No tothom està obligat a fer la 

declaració de la renda ja que hi al-
gun grup de persones  que en són 
exempts. En aquest sen  t no hi ha 
canvis en relació a l’any pasat en 
aquest apartat, però sempre és 
inteessant recordar els límits que 
ens obligaran a presentar la de-
claració de la renda i els que ens 
permetran triar la si la fem o no.

En concret, estaran exempts 
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Segueix l’actualitat diària a www.laviladigital.com

Afadis ja disposa d’un centre de lleure a Santa Maria de Palautordera 

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- El centre de lleure d’Afadis 
ja és una realitat. El 27 d’abril 
l’en  tat social va inaugurar l’espai 
que l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera els ha cedit a la 
zona d’El Temple on també hi ha 
ubicades la llar d’infants Sol Solet 
i la Delegació de Barris del consis-
tori palauenc. Amb aquesta ces-
sió, Afadis compleix un dels seus 
objec  us inicials “ja que a par  r 
d’ara  ndrem un referent”, expli-
ca Mar   Pina, president d’aquesta 
associació de famílies amb fi lls 
i fi lles amb discapacitat  sica o 
intel·lectual de l’entorn del Baix 
Montseny. En aquest espai, de 
manera col·lec  va o individual po-
dran desenvolupar les seves ne-
cessitats, virtuts i possibilitats per-
sonals “sense sen  r-se inferiors a 
ningú per no realitzar-les”, recalca 
el president.

Mar   Pina recorda que aquesta 
associació es va fundar el mes de 
maig de l’any 2011 i en el decurs 
de tot aquest temps s’han fet un 
munt d’ac  vitats encaminades a 
integrar-se cada vegada més a la 
societat actual i ara han fet un pas 
més perquè a les ac  vitats habi-
tuals que ja fan com sor  des i ex 
manualitats, jocs i refl exions per

L’Associació de Famílies amb fi lls i fi lles amb Discapacitat compleix un dels seus obnjec  us inicials perquè ara tenen un referent

ajudar a tots aquests nens i joves 
a portar una vida normal ja que 
“Afadis Baix Montseny és un com-
promís que repercuteix en la seva 
vida diària i també en la de les se-
ves famílies i el seu entorn”.

UN EXEMPLE
Afadis Baix Montseny, que aquest 

octubre passat va rebre el Guardó 

ment quins són els seus anhels i la 
dedicació que hi posen els pares i 
els voluntaris en benefi ci del be-
nestar d’aquestes persones”. 

Per això, Xena no dubta en asse-
gurar que ha estat una sa  sfacció 
poder cedir l’espai i des del con-
sistori es con  nuarà treballant 
per donar sor  da a les necessitats 
d’Afadis. JP

Vitamènia que concedeix cada 
any l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera, ha cuallat en la 
societat del Baix Montseny i així 
ho ha recalcat l’alcalde de Palau, 
Jordi Xena, que considera que la 
feina que està fent aquesta asso-
ciació és un exemple per tothom 
“pràc  cament hem començat a 
caminar plegats i sabem perfecta-

La Colla de Geganters de Sant Celoni supera l’Oxfam Trailwalker projectes de cooperació, acció 
humanitària, comerç just i sen-
sibilització, a 40 països. La Colla 
de Geganters de Sant Celoni han 
aportat 1.756 euros per la causa.

ALTRES PARTICIPANTS
DEL BAIX MONTSENY
El celoní Diego de la Torre, 

formant part d’un dels equips 
Crodawalker, en representació 
de l’empresa Croda Ibérica, SA 
(Fogars de la Selva), també va 
acabar la Trailwalker Oxfam In-
termon, després de recórrer els 
100 km solidaris amb un temps 
de 24 hores i 16 minuts i quedar 
en el número 182. L’altre equip 
de l’empresa va entrar una mica 
abans, en el número 179 i amb un 
temps de 24 hores i 2 minuts, del 
quan hi formava part el regidor de 
l’Ajuntament de Riells i Viabrea, 
Manel Or   López. De la Torre ha 
explicat que l’experiència ha estat 
molt bona però també dura pas-
sant una nit amb aigua, fred i vent.

SANT CELONI.- Repte aconseguit. 
La Colla de Geganters de Sant Ce-
loni ja poden escriure una nova 
fi ta en el seu dilatat currículum de 
gestes. Els dies 26 i 27 d’abril van 
recórrer els 100 quilòmetres de la 
Trailwalker Intermon Oxfam amb 
causa solidària d’Olot a Sant Feliu 
de Guíxols (Via Verda Girona). Els 
geganters celonins van fer la cursa 
com un equip, més enllà dels ins-
crits ofi cialment, com és costum 
en la colla. “Es tracta d’un èxit de 
tot el grup, els que hem corre-
gut, els que han preparat tota la 
logís  ca, els que han animat, és 
la nostra fi losofi a”, explica Jordi 
Deumal. Acompanyats del gegan-
tó van travessar la línia de meta a 
les cinc del ma   del dia 27 d’abril, 
després de caminar durant 18 ho-
res i 45 minuts i haver de suportar 
calor, vent i pluja.

Oxfam Intermon Trailwalker és 
el major desafi ament espor  u per

equips del món per lluitar contra 
la pobresa. El desafi ament consis-
teix a recórrer a peu 100 km en un 
màxim de 32 hores amb equips de 
quatre persones. Els membres de 
l’equip han de començar, caminar

i acabar junts.
L’objec  u és lluitar contra la 

pobresa i la injus  cia al món. Per 
això els equips es comprometen 
a aconseguir dona  us que Oxfam 
Intermon des  nen a més de 400
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Estem fumigant als nens amb an  biò  cs, com si fos una medicina preven  va  
DOCTOR MIQUEL PROSS

Glòria Montasell i Miquel Pross

ser op  mistes. A la gent cada ve-
gada li preocupa més l’alimentació, 
que ingereix el seu cos. 

GM.- Tres punts a tenir molt en 
compte en la nostra alimentació 
Doctor.

MP.- Doncs mira jo et diria, pri-
mer esmorzar molt bé, dinar un 
80%  una dieta el més vegetariana 
possible amb molt poca proteïna 
fi ns i tot la vegetal i no menjar 
mes proteïna al vespre, la civada 
seria una alterna  va. I jo recoma-
naria de tant en tant fer un dejuni 
o semidejuni o una monodieta de 
civada de dos o tres dies només 
menjar civada elaborada de dife-
rents formes però està clar que 
hauria de ser  una dieta controla-
da per un especialista. Recomana-
ria la lectura del meu llibre “Com 
cura la civada” ja estem a la 15a 
edició i s´explica molt bé tot el 
que estem parlant.

GM.- També li dones molta im-
portància a la  higiene nasal.

MP.- Bé, jo  nc una tesi en la 
que parlo no del nas en quan a tà-
bic nasal, sinó d´aquestes més de 
vint cavitats que hi ha al voltant 
del nas, pensa que estem parlant 
d´una estructura totalment com-
plexa que s’omple de mucositat i 
no som coneixedors del contami-
nant que pot arribar a ser. Com es 
poden arribar a oxidar, un niu de 
porqueria on virus, bacteris i fongs 
hi fan molta feina. Bronqui  s, as-
mes i tots aquests  pus de proble-

Sovint els metges convencionals diuen que la medicina 
natural no cura, però que tampoc fa mal. El Doctor Miquel 
Pros,fundador de l’associació Espanyola de metges naturistes,  

autor dels llibres, “Hipèric, manual  an  depressiu del segle XXI”, “Ma-
nual de medicina natural” i “Com cura la civada” i fundador del primer 
Balneari respiratori urbà per tractament de les afeccions respiratòries 
i oïda amb l’aigua de mar natural, ho nega, quan la medicina natural 
està ben aplicada i amb criteri , el seu resultat es brillant. Avui estem 
a la seva consulta de Barcelona.

GLÒRIA MONTASELL.- Fa cara 
de felicitat i li comento, amb un 
somriure em confi rma que no es-
 c equivocada. Li demano permís 

per tutejar-lo i em diu que enda-
vant!

Una llarga trajectòria profes-
sional amb un currículum im-
pressionant, però estaves fent la 
carrera de químiques...

MIQUEL PROSS.- Glòria, jo vull 
que la bona nota, matrÍcula me la 
doni el pacient.

GM.- Que va fer que canviessis  
la direcció en la teva carrera pro-
fessional?

MP.- Aquelles coses que solen 
passar a la vida, una malal  a greu 
i incurable del pare va ser el deter-
minant que jo canviés la química 
per la medicina. No entenia que la 
classe mèdica de l’època, hagués 
fet un diagnòs  c al pare que com 
a màxim podia viure uns mesos.  
Un tractament natural va fer que 
visqués més anys, això em va 
crear un impacte important, una 
gran necessitat d’inves  gar que 
havia passat i d’aquí el fet de can-
viar  la química per la medicina.

GM.- Es pot saber que tenia el 
pare?

MP.- Sí, una esclerosi cavalcant, 
amb les arteries totalment tapo-
nades, tant és així que ell estava 
en el llit i quan s’incorporava una 
mica la sang ja no li arribava al 
cap. Vaja, la tauleta plena a re-
bassar de medicament químics, 
d’aquests que tothom rep.

GM.- Aleshores podríem dir 
què creus en el des  ?

MP.- Sí, inevitablement.
GM.- Perquè va arribar en el 

moment just...
MP.- Sí, sí, en aquell moment 

precisament treballava en un la-
boratori d’inves  gació de mate-
rials i m’encantava la feina, però 
la història del pare em va moure 
molt i a casa varen començar a 
entrar llibres de medicina natural 
i en ells vaig començar a buscar 
referències i aquí començar els 
meus estudis en Medicina.
GM.- I et sen  es guerrer en 

aquell moment?

MP.- Em sen  a diferent, de fet 
jo sempre m´hi he sen  t, he anat 
molt contra corrent de com ana-
ven els meus companys de facul-
tat. Tothom obeïa cegament com 
si fos sentència el que explicava el 
catedrà  c i jo pensava que tam-
poc n´hi havia per tant i hi havia 
altres maneres de fer-ho.

GM.- Doctor Miquel Pross, es-
tem molt “maleducats” alimen-
tàriament parlant?

MP.- Sí, jo penso que els metges 
hauríem de sor  r de la facultat 
amb uns mínims de coneixements 
sobre nutrició i dietè  ca.

GM.- Som el que mengem.
MP.-Sens dubte
GM.- Parlem d´un cereal que 

podríem dir, és el “Rei dels ce-
reals”, del que tu has escrit un 
llibre “Com cura la civada”.

MP.- Veig que te l´has llegit
GM.- I tant, com ho saps... jo 

avui ja he esmorzat civada.
MP.- Jo també, com que feia 

tard m´he hagut de menjar el 
muesli en el cotxe.

GM.- Però som uns gran desco-
neixedors d´aquest cereal, quines 
propietats té?

MP.- No acabaríem mai la gran 
llista de propietats que té. Quan 
et ve a la consulta un pacient 
d’aquests medicats que ja no saps 
com agafar-lo i que no acabaries 
mai, amb sobrepès, diabè  c, hi-
pertens, que li fa mal tot, les ar  -
culacions, es mareja... un pacient 
que ha anat de consulta en con-
sulta i ja no saben que fer-li. Aquí 
és on jo ho gaudeixo.

GM.- I com comença?
MP.- La primera pregunta és 

clau. Està disposat a curar-se? I a 
par  r d’aquí ja comencem amb la 
civada a “tope”. Al cap d’un mes 
ja em ve a veure i d’aquestes vint-
i-cinc coses potser quinze ja les 
hem ven  lat.

GM.- Carai, un mes.
MP.- Home, si ha fet bondat sí...

pot menjar civada a tots els àpats 
que ho desitgi, amb sopa... de di-
ferents maneres, sobretot el sopar 
és un moment clau i si s´ha menjat 
proteïna al migdia es millor fer un

sopar suau.
GM.- I als nostres nens els hi 

podem donar la civada.
MP.- I  tant, sobretot per es-

morzar. A centreuropa, Alemanya, 
Àustria, Suècia ho fan molt i s´ha 
comprovat en les úl  mes estadís-
 ques que el rendiment escolar 

en aquests països és superior.
GM.- Aquí hi tenim tema amb 

el dèfi cit d´atenció.
MP.- Fa pena, és deplorable. Jo 

penso que a les escoles aixó hau-
ria de ser l´esmozar ofi cial i en-
senyar i donar als pares aquesta 
informació, tot aniria molt millor 
probablement.

La civada es un cereal d’absorció 
lenta i el cos va  rant d´ella a me-
sura que en necessita i més a més 
té moltes vitamines, B1, B2, porta 
totes les proteïnes, aminoàcids, 
greixos, hidrats de carbó... indis-
pensables per la salut i el sistema 
nerviós és una joia. Et fa estar més 
tranquil, controlant l´estrés...

GM.- I els nens que són celíacs?
MP.- Alerta, aquí la civada té 

l’avantatge que no porta gluten, 
tot això s´ha discu  t molt però 
per la meva consulta han passat 
molts tes  monis que la civada els 
ha regulat i estabilitzat el seu cos.

GM.- Interessa aquesta infor-
mació a la societat? 

MP.- Home al que està malalt 
sí, però sincerament a la indústria 
farmacèu  ca crec que no... però 
per sort anem fent xarxa i hem de 

A les escoles la 
civada hauria de 
ser l’esmorzar 
ofi cial
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A mi em pregunten si jo no aga-
fo cap refredat  i la meva resposta 
és, cada quinze anys i hi ha tes  -
monis, abans era cada any. Vaja 
que des que em rento el nas amb 
aigua de mar no em refredo.

GM.- També parles de l’Hipèric 
com a an  depressiu del segle 
XXI.

MP.- És an  depressiu natural 
per excel·lència, en ell hi ha di-
ferents principis ac  us. És una 
meravella. Existeix en tabletes, 
càpsules inclús amb injectables. 
Pensa que a Alemanya durant 
molts anys el prozac no hi va tenir 
cabuda perquè ells tenien l’herba 
de Sant Joan. La gent que pren 
l’ipericum els canvia la mirada, 
no és posar un pedaç com pot ser 
amb  el prozac.

GM.- Com sempre diem al Viu-
re des de l’essència, de dins cap 
a fora.

MP.- Exacte.
GM.- Fem una parada en el 

camí Doctor:
Un llibre 
MP.- El perfum
GM.- Una música
MP.- Qualsevol clàssic, però el 

Podem arribar a tenir por del silenci

mes respiratoris parteixen d’aquí.
GM.- Què recomanaria inicial-

ment? 
MP.- L´aigua de mar sens dub-

te però no qualsevol. Quinton del 
metge francés René Quinton per 
exemple, quan parlem de l´aigua 
de mar estem parlant d’aquests 
104/ 107/109 elements de la taula 
periòdica, per tant quan nosaltres 
fem una neteja o ho inhalem amb 
un esprai estem posant dins del 
nostre cos tots aquests elements i 
alhora que netegem, nodrim i ens 
fa d’an  biò  c. Jo crec a les escoles 
haurien de fer tallers per ensenyar 
a fer la neteja nasal diàriament 
amb aigua de mar.

Realment és un gran preven  u i 
hem d´estar agraïts a que ens es-
tan arribant moltes eines per po-
der viure millor, des d’allò senzill.

GM.- Jo també sóc una mica 
guerrera i m´encanta quan dius: 
Vivim en un autèn  c terrorisme 
mèdic.

MP.- Realment i als nens po-
brets els estem, podríem dir, “fu-
migant” amb an  biò  cs. Estem 
u  litzant l’an  biò  c com a medi-
cina preven  va, és espantós.

silenci també pot ser una molt 
bona música.

GM.- Un tacte
MP.- La pell de la persona que 

es  mes
GM.- Que et provoca l´ego
MP.- De vegades rebuig
GM.- L´amor
MP.- Les coses fetes des de 

l´amor canvien molt, s´ha de mos-
trar més.

GM.- Un color
MP.- El verd, el verd de la natu-

ra, la seva frescor.
GM.- Silenci

MP.- Es màgic, però podem arri-
bar a tenir-li por.

Moltes gràcies, molts silencis 
per poder-nos escoltar.

GLÒRIA MONTASELL

Des de que em rento 
el nas amb aigua de 
mar no em refredo

Glòria Montasell a la consulta del doctor Miquel Pross

ES LLOGA LOCAL A SANT CELONI
Al carrer Santa Fe, 9 (Baixos)

- Molt Cèntric
- Per comerços, bo  gues, ofi cines...

- Abstenir-se sector de la restauració i oci
Tel.  647 908 966
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És dia de sant Isidre, i amb els amics del ma   hem parlat de les 
pe  tes alegries que envolten les circumstàncies de cada dia. I, 
dèiem que la gràcia està, en saber captar-les i gaudir-les. 

És veritat que això no és fàcil, ja que les que atreuen la nostra atenció 
són malauradament, les no  cies dolentes. 

De les no  cies dolentes acostumem a deixar en segon terme, les 
desgraciades, com els terribles drames que representa el segrest de les 
noies a Nigèria i l’esfondrament en la mina a Turquia... I ens quedem 
remuguen i remuguen l’empenta de Terrassa, el crim de Lleó, els insults 
de la xarxa... 

És veritat que la condició humana l’atreu la xafarderia, la crí  ca, la 
murmuració, anar contra aquell triomfa, quan ets sents fracassat. Però 
també la condició humana, té en el seu interior un desig innat de vida 
de llibertat i felicitat. 

Quin camí és el meu? Com podem veure el camí de l’insult de la crí  ca 
i de l’odi porta a la mort. La direcció més important que podem empren-
dre no és cap al Nord, cap al Sud, cap a l’Est  o cap a l’Oest... és vers el 
nostre interior, vers el cor, on hi batega aquest desig de Felicitat. 

Com dèiem també aquest ma   ens angoixem buscant la gran felicitat, 
que aquí baix, mai la  ndrem a l’abast, mentre sovint som incapaços 
de dis  ngir i assimilar les pe  tes alegries que bategen al costat  nostre, 
que sí tenim a l’abast, i que amb tota llibertat, ens ajudaran a viure amb 
l’esperança de la gran Felicitat.  

La llibertat és com la vida, només la mereix qui és capaç de conquerir-
la avui i cada dia. I nosaltres podem. Canviem l’odi per l’amor i l’insult pel 
llenguatge del cor. 

Ho vàrem veure en la Jornada de la Joventut del 2011, joves de cents 
països diferents van parlar i van entendre l’idioma del cor. Els unia la fe 
amb Jesús i tenien la mateixa sensibilitat per construir un futur millor pel 
nostre món. De retorn al seu país centenars de Joves de l’Est, varen fer 
nit a Sant Celoni, tractar-los va ser una d’aquestes pe  tes alegries, que la 
vida sempre ens ofereix.

“Les pe  tes alegries de cada dia” ( 59)
Andreu
Arenas

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

La renovació de l’àguila, una gran història 
de lluita i superació

Des de sempre, l’àguila ha 
estat la simbologia de la 
majestuositat i victòria.

Però com tot, l’evolució, re-
novació i canvi es constant a la 
vida, darrere de la història de 
l’elegància i la fortalesa d’aquesta 
au hi ha molt de pa  ment, però 
també victòria.
ÉS l’au amb més longe  vitat, 

pot arribar a viure 70 anys però 
perquè així sigui, als 40 anys viu 
una davallada important en el 
seu cos. Les seves ungles es debi-
liten i li és impossible de caçar les 
preses per poder alimentar-se. 
El seu bec llarg i punxegut se li 
encorba difi cultant que es pugui 
alimentar, alhora les ales li  pesen 
més de l’habitual no poden volar 
amb la potència que la caracte-
ritza.
La majestuositat i força  sica 

que li va oferir la pròpia natura 
en el seu dia li es re  rada.  Arriba 
l´hora de prendre la decisió més 
important de la seva vida, deixar-
se morir o mirar de cara un dolo-
rós procés de renovació i evolu-
ció que pot durar fi ns a 150 dies. 
S’haurà de recollir en un niu a 
alta muntanya. Una vegada allà, 
picotejar el bec contra la paret

d’aquesta fi ns arrancar-lo a 
l’espera que torni a sor  r. Una 
vegada s’ha regenerat del tot el 
segon pas és arrencar es  arren-
car-se una per una les ungles 
dels talons. Ja crescudes alesho-
res és el torn d´arrencar-se  les 
velles plomes.
Desprès d’aquest procés de cinc 

mesos, l’àguila totalment reno-
vada iniciarà un nou vol de 30 
anys més de vida, fi ns els 70.
Davant de moments de fl a-

quesa, esgotament i desànim, 
potser el que ens està dient el 
cos, és: “Atura’t i escolta per on 
ha de començar la teva renova-
ció, aixó et permetrà després 
agafar el vol més alt.

Sempre gràciesLa família Cabello Linares, agraïm des dels nostres cors, som set ger-
mans i gairebé tots vivim a Barcelona.

Des que la nostra mare Gracia Linares Vida va entrar a l’Hospital de 
Sant Celoni el dia 7 d’abril de 2014 fi ns a l’11 d’abril, dia que va morir, 
vàrem trobar en aquest hospital una comprensió, una professionalitat, 
una humanitat i un amor que mai vàrem pensar que  ndríem.

En tots els torns de treball, ma  , tarda i nit el personal sanitari es va 
bolcar en la nostra mare, es va bolcar en nosaltres, els fi lls, vam tenir 
in  mitat a l’habitació, la meva mare va estar en tot moment atesa pels 
serveis d’infermeria, auxiliars i servei de neteja.

Ni que dir de l’equip mèdic, especialment la doctora Maria Àngels 
Abel, un àngel de persona, amb la seva tendresa ens informava de l’estat 
de la meva mare que cada dia s’anava apagant, va saber com parlar-nos, 
entenia i compar  a el nostre dolor.

Agrair la rapidesa amb la qual vam poder traslladar a la nostra mare a 
aquest hospital, a tot l’equip que es va mobilitzar perquè es pogués fer 
el més ràpid possible.

Tota la família al complet, estarem agraïts a tot aquest equip de perso-
nes que formen el servei hospitalari per tot el que rebem aquests dies.

Milions de gràcies

FAMÍLIA CABELLO LINARES

Agraïment a l’Hospital de Sant Celoni

Arelys, nou centre d’imatge i 
bellesa a Sant Celoni

SANT CELONI.- Des de meitats del mes d’abril d’aquest any Sant Celo-
ni disposa  d’un nou centre d’imatge i bellesa dirigit per la jove Arelys. 
La inauguració es va portar a terme el divendres 11 d’abril  amb una 
nodrida assistència de gent. Al centre s’hi poden trobar diversos serveis 
com els de perruqueria, estè  ca, solàrium i assessorament d’imatge. 
L’horari del centre, situat al carrer Major 112, és de dilluns a dissabte 
de les 9 del ma   a les 8 del vespre.

Assistents a la inauguració.
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