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La rehabilitació del cafè de l’Ateneu ja té avantprojecte
El pressupost màxim del projecte d’obres per que fa a la primera fase és de 377.736 euros (iva inclòs). 

obres

nou edifi ci dins el 2n semestre 
de 2015. El pressupost màxim 
del projecte d’obres per que fa 
a la primera fase és de 377.736 
euros (iva inclòs). 

INTERIOR, ACCÉS I FAÇANES
En una primera s’actuarà a 

l’interior del cafè de l’Ateneu, 
a l’accés i a les façanes. A la se-
gona fase, es rehabilitaran els 
serveis del teatre, l’espai ano-
menat el “cafe  ” i l’habitatge 
que hi ha a sobre, on an  ga-
ment vivia el responsable del 
cafè.

SANT CELONI.- L’Ajuntament 
de Sant Celoni ha presentat 
l’avantprojecte de rehabi-
litació del cafè de l’Ateneu 
a representants d’en  tats i 
col·lec  us, donant con  nuïtat 
al procés d’informació i par  -
cipació que es va iniciar el mes 
novembre de 2013. Durant 
la trobada, que va tenir lloc 
el 3 de juliol, els par  cipants 
van expressar la seva sa  s-
facció per la proposta, obra 
de l’arquitecte celoní Rob Du-
bois. L’avantprojecte respon a 
l’encàrrec de crear un equipa-
ment cultural complementari 
i integrat a l’Ateneu, un espai 
de trobada obert, que generi 
xarxa ciutadana, amb servei de 
bar i habilitat per a acollir-hi 
àpats i reunions d’en  tats, ac-
 vitats culturals diverses com 

concerts, tertúlies, arts escè-
niques, exposicions temporals.

Per a contractar l’arquitecte 
redactor, l’Ajuntament va 
sol·licitar una proposta grà-
fi ca i un pressupost a quatre 
arquitectes del municipi i una 
comissió tècnica va conside-
rar  aspectes tècnics i econò-
mics, donant més puntuació 
a l’arquitecte Rob Dubois.  
Segons quer ha explicat la re-
gidora de Cultura i Educació, 
Júlia de la Encarnación, “volem 
recuperar l’espai del bar de 
l’Ateneu i omplir-lo d’ac  vitat 
lúdica i cultural. Considerem 
que el projecte guanyador ha  
compaginat molt bé un dis-
seny modern i innovador, que 
aprofi ta molt bé totes les pos-
sibilitats d’aquest espai, amb 
elements tradicionals, com el 
fals sostre i la línia de l’an  ga 
façana. En aquest sen  t, vull 
agrair les aportacions de les di-
ferents en  tats que han par  -
cipat en les diferents reunions 
que hem programat, ja que, 
sense elles, aquest resultat no 
hagués estat possible.”

OBJECTIUS ARQUITECTÒNICS
El projecte de l’arquitecte 

Rob Dubois es planteja els se-
güents objec  us com crear

una entrada/sor  da ben pro-
porcionada per les necessitats 
de les sales del teatre; crear 
una bona i directa relació (vi-
sual) del cafè amb el teatre, 
fer més visible  l’estructura i 
organització de l’Ateneu; equi-
par el Cafè amb un bar i cuina 
adequada per poder funcionar 
també com a restaurant; crear 
un accés directe cap al pa   la-
teral (on n’hi ha l’olivera ara) i 
adequar l’espai com a  terrassa 
exterior.; fer possible a nivell 
tècnic i acús  c la independit-
zació d’una part del Cafè per 
poder realitzar-hi pe  tes ac-
tuacions (concerts, recitals, 
etc.); rehabilitar el cafe   recu-
perant tota la façana de vidre 
que dóna a l’interior del cafè 
mateix.; redistribuir els la-
vabos de la gran sala i fer-los 
accessibles; reduir les façanes 
actuals a la seva alçada original 
-la part superior de les façanes 
actuals es pos  ssa- per recu-
perar les proporcions originals 
de l’edifi ci.; reorganitzar l’espai 
que es troba davant del cafè, 
on hi ha l’entrada principal, re-
fer l’escala i proporcionar-la en 
funció del que es: l’entrada del 
teatre principal de Sant Celoni;

i incloure a la façana principal 
un gran aparador cartellera.

Durant la primera quinze-
na de setembre, l’arquitecte 
redactor lliurarà el projecte 
bàsic i execu  u i després de 
l’aprovació inicial i defi ni  -
va del projecte es licitarà i 
s’adjudicaran les obres de la 
primera fase amb el propòsit 
que s’iniciï l’execució a fi nals 
de gener i es pugui disposar del 

Una vista virtual de l’aspecte exterior del futur cafè de l’Ateneu. FOTO: Aj. Sant Celoni

Una vista interior. FOTO: Aj. Sant Celoni

“El nou edifi ci es 
podria disposar el 2n 
semestre de 2015”
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Carta oberta de Joan Castaño en relació a la ges  ó de les remuneracions de la FMC

meva agenda està oberta 
i recull l’assistència als co-
mitès executius mensuals, 
reunions de la matèria en la 
qual sóc responsable, activi-
tats de representació insti-
tucional i altres que puguin 
derivar-se de la defensa dels 
interessos en l’àmbit del 
medi ambient.

En tot cas, per si la inves  ga-

SANT CELONI.- D’acord amb 
el meu compromís de trans-
parència vull compar  r amb 
vosaltres que a inicis de la se-
tmana passada vaig tenir co-
neixement de la inves  gació 
sobre la ges  ó de les remune-
racions per part de la Federa-
ció de Municipis de Catalunya 
(FMC) entre el 2011 i el 2012.

Sempre he fet públiques les 
remuneracions que aquest 
equip de govern i jo mateix per-
cebem del nostre Ajuntament. 
Aquest cop no pot ser menys, i 
per tant vull deixar constància 
que per la dedicació i despeses 
associades a les tasques com a 
responsable de la Comissió de 
Medi Ambient de la FMC he 
percebut la quan  tat total de 
3.806,64 euros entre els anys 
2011 i 2012. Per descomptat, 
les remuneracions percebu-
des han estat declarades a 
l’Agència Tributària a través de 
l’IRPF corresponent.

No  nc res a amagar i he ac-
tuat sempre correctament; la

ció judicial en curs considerés-
que la Federació de Municipis 
no hauria d’haver pagat a 44 
alcaldes aquestes remunera-
cions, que tots vam entendre 
lícites des que vàrem assumir 
les responsabilitats ins  tucio-
nals de la FMC confi ant en els 
serveis jurídics de la mateixa, 
avui dilluns he ingressat pre-
ven  vament els diners que

vaig cobrar entre el 2011 i el 
2012 a la Federació de Muni-
cipis de Catalunya a l’espera de 
la decisió judicial.

DEPURAR RESPONSABILITATS
Davant de les inves  gacions 

judicials i les possibles irregu-
laritats en els seus pagaments, 
com alcalde de Sant Celoni, 
vaig demanar en la reunió del 
Comitè Execu  u de la FMC que 
es depuressin responsabilitats 
sobre l’evidència de la manca 
de rigor i la incompetència que 
ara estem coneixent que hi va 
haver.

 En la mateixa reunió vam 
cessar el Secretari General de 
la FMC, Adolfo Moreno, i tots 
els membres del Comitè Execu-
 u ens vam comprometre a fer 

una inves  gació a fons sobre la 
ges  ó a la FMC per tal de com-
batre el perjudici de la imatge 
de la Federació de Municipis i la 
dels alcaldes i de les alcaldesses 
que hem format part dels seus 
òrgans de govern.

L’alcalde de Sant Celoni demana una inves  gació a fons sobre la ges  ó a la FMC per tal de 
combatre el perjudici de la imatge de l’ens i la dels alcaldes i de les alcaldesses que han format 
part dels seus òrgans de govern

Joan Castaño, alcalde de Sant Celoni. FOTO: JPP

socis a tot l’estat espanyol, 280 
dels quals al Baix Montseny.

Fa tot just un mes que 
l’Ajuntament de Sant Celoni es 
va associar amb la coopera  -

Som Energia es cons  tueix com a grup local al Baix Montseny
BAIX MONTSENY.- El dissa-

bte 12 de juliol la Sala Bernat 
Martorell de Can Ramis (plaça 
de la Vila núm. 15) de Sant 
Celoni, va ser l’escenari on va 
tenir lloc l’assemblea cons  -
tuent del grup Local del Baix 
Montseny de la coopera  va 
Som Energia. 

D’aquesta manera, el grup 
local del Baix Montseny esdevé 
un grup de ple dret dins de la 
coopera  va tal com s’estableix 
en els estatuts aprovats a 
l’assemblea general del 2013, 
conver  nt-se així, en el repre-
sentant legal de la coopera  va 
en aquest territori.
La coopera  va Som Energia 

produeix i comercialitza ener-
gia 100% renovable pels seus 
socis, fi ns ara ha inver  t 3,5 
milions d’euros en projectes 
de producció renovable i ja 
compta amb més de 15.000

va conver  nt-se en el primer 
ajuntament de l’Estat en fer-
se’n soci i contractar elec-
tricitat amb la coopera  va 
d’energia verda, iniciant així, 

la seva aposta per les energies 
renovables i l’economia social i 
solidària, deixant de banda les 
grans empreses de l’oligopoli 
elèctric.
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Neix un nou projecte de transport 
col·lec  u per als malalts del Baix Montseny

S’espera que amb aquest pro-
jecte també s’aconsegueixi una 
millor conciliació familiar, aju-
dant a economitzar aquests 
trasllats i la disponibilitat de 
familiars o cuidadors que han 
d’acompanyar l’usuari. En 
aquest sen  t, es  vol garan  r una 
atenció global a totes les perso-
nes que ho sol·lici  n, també als 
que provinguin de serveis so-
cials. L’estreta col·laboració amb 
els especialistes de l’hospital, 
oncòlegs i infermeres i els ser-
veis socials de l’ajuntament són 
una peça clau en la elaboració 
d’aquest protocol d’actuació. 
Passats sis mesos d’aquesta pro-
va pilot, la Fundació Oncovallès 
avaluarà i publicarà l’efec  vitat 
del projecte.

BAIX MONTSENY.- L’Hospital 
de Sant Celoni, la Funda-
ció Oncovallès i Sacom (ser-
vei d’Acompanyament al 
malalt) han signat un acord de 
col·laboració que servirà per 
oferir un servei de transport 
col·lec  u als pacients oncolò-
gics de l’Hospital de Sant Celo-
ni que s’han de traslladar a fer 
tractaments de radioteràpia a 
l’Hospital Plató de Barcelona. 
D’aquesta manera, per un preu 
avantatjós s’ofereix la possibili-
tat de recollir i tornar el malalt 
a casa seva amb un vehicle 
adaptat. Es tracta d’un projecte 
sorgit de la necessitat i deman-
da dels pacients que han de 
rebre tractament i la Seguretat 
Social ja no cobreix el cost.

un termini de sis mesos. La 
passarel·la  ndrà una longitud 
d’uns 32 metres, una amplada 
de 3 i connectarà per sobre de 
la C-35 els carrers de Via Au-
gusta (costat oest) i del Pont 
Romà (costat est).

Aquesta és una obra llar-
gament reivindicada per 
l’Ajuntament de Santa Maria 
de Palautordera mo  u pel 
qual l’alcalde de Palau, Jordi 
Xena, resalta la seva sa  sfacció 
“malgrat les difi cultats econò-
miques i la poca disponibililitat 
pressupostèria del Departa-
ment de Territori i Sostenibi-
litat han des  nat a Palau més 
de 750.000 euros”.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- El Departament 
de Territori i Sostenibilitat, per 
mitjà de l’empresa pública In-
fraestructures.cat, ha iniciat la 
licitació de les obres de cons-
trucció d’una passarel·la per 
a vianants sobre la C-35 en el 
punt quilomètric 54,950 al seu 
pas per Santa Maria de Pa-
lautordera. Aquesta actuació, 
que es licita per un import de 
757.000 euros, permetrà mi-
llorar la mobilitat i la seguretat 
viària a l’entorn dels barris del 
Pont Trencat, Moixerigues i del 
Pont Romà.

Els treballs començaran du-
rant la tardor vinent i  ndran

La Generalitat licita les obres del pas 
elevat sobre la C35 al Pont Trencat

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

de la troballa, el dia 7 de juliol, 
del cadàver d’un nadó a la cin-
ta transportadora de la planta 
de triatge que l’empresa Cespa 
té en aquest municipi. També 
van par  cipar de la concen-
tració una representant de 
l’empresa i la presidenta de la 
UBIC de Santa Maria de Palau-
tordera. Els mossos d’esquadra 
han obert una inves  gació per 
trobar els pares i saber en qui-
nes circumstàncies va arribar a 
la planta el cos sense vida de 
l’infant. El cas es troba sota se-
cret de sumari, i en el moment

Minut de silenci de l’Ajuntament de Palau pel 
nadó trobat mort a la planta de triatge

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Membres de 
l’equip de govern, amb el seu 
alcalde Jordi Xena al capda-
vant, i treballadors de l’Ajunta-

ment de Santa Maria de Pa-
lautordera van fer a les 12 del 
migdia del 9 de juliol, un mi-
nut de silenci com a mostra de 
condol i rebuig pel fet luctuós

de tancar aquesta edició no 
se’n coneixien més detalls.

A la planta de triatge de 
Santa Maria de Palautordera, 
situada al polígon industrial 
de Can Balmes, només es se-
para plàs  c del contenidor 
groc que, majoritàriament, 
arriben en camions des de les 
comarques del Vallès Oriental 
i el Maresme. Amb tot, és di-
 cil saber quants dies fa que 

la bossa on hi havia el cadàver 
del nadó era a la planta ja que 
hi ha residus amuntegats de 
diferents dies.
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“Necessitem no ser invisibles ”
Roser Roig, afectada de fi bromialgia

Moltes vegades ens preguntem. Per què jo? Un inte-
rrogant sense resposta per les persones que pateixen 
aquesta enfermetat anomenada Fibromiàlgia. Un dolor 

que afecta al 4% de la població mundial i que de cada 10 casos 8 
són dones. Una malal  a no escoltada, amagada darrere símpto-
mes molt dolorosos i que arriben a immobilitzar d´una manera 
terrible. Roser Roig afectada d´aquesta enfermetat un valuós tes  -
moni que ens parlarà al Viure des de l´essència.

GLÒRIA MONTASELL.- Roser 
Roig, molt agraïda que com-
parteixis el teu tes  moni, les 
teves vivències. Com et sents?

ROSER ROIG.- Moltes gràcies 
a vosaltres, la veritat és que és 
molt dur. Aquest ma   mateix 
ha estat di  cil, tenia molt de 
dolor, els ulls molt infl ats, em 
costava molt obrir-los, però a 
mesura que ha anat passant el 
dia ja es  c millor.

GM.- Els símptomes po-
den ser diferents d’un dia  a 
l’altre?

RR.- Sí. El dolor passeja de 
manera intensa per diferents 
parts del cos depèn del dia.

GM.- Com va començar tot 
Roser?

RR.- Que jo recordi de sen  r 
un dolor concret, va ser cap 
l´any 2000, vaig començar a 
sen  r dolors als dits, en un 
dit en concret i d´aquí anava 
passant d’un dit a l´altre, des-
près les mans… les radiografi es 
mostraven una pe  ta artrosi 
però no el dolor que jo sen  a 
no hi tenia relació.

GM.- Quan va sor  r la pa-
raula fi bromialgia?

RR.- En realitat va sor  r 
d´una companya de feina, 
que un dia em va dir, no vols 
dir que el que tu tens és fi -
bromialgia. Jo n’havia sen  t 
a parlar, però aixó é com tot, 
sempre penses que a tu no et 
passarà. Lamentablement la 
fi bromialgia queda encoberta 
amb la paraula depressió, mal 
d´ossos, cansament i és molt 
dur veure com no se t’escolta 
i el dolor persisteix.

GM.- A par  r d´aqui.
RR.- Com que no m´ho podia 

creure, vaig anar al metge pen-
sant-me que potser tenia anè-
mia, o el  roides, em varen fer 
proves reumatològiques, en fi  

vaig començar com una mena 
de calvari, em varen fer tacts, 
radiografi es i ningú sabia què 
dir-hi perquè les analí  ques 
surten normals.

GM.- Però és clar, segur que 
hi ha més casos, més perso-
nes que tenien els teus ma-
teixos símptomes?

RR.- Exacte a par  r d’aqui 
van haver de fer unes proves 
en les quals es va pautar que hi 
havia 18 punts “gallet” situats 
a diferents parts del cos que 
quan es pressiona fa molt mal.

GM.- Aleshores podem dir 
que les persones que tenen 
fi bromiàlgia en aquests 18 
punts ”gallet” hi senten molt 
dolor.

RR.- Si, senten un dolor molt 
més amplifi cat. Nosaltres es-
tem rebent sensació, impulsos 
de dolor sempre, de dia i de 
nit, tots els dies de l´any. Sigui 
més o menys intens. Jo recor-
do que el primer dia que em 
varen fer les proves i em varen 
dir, d’intensitat de dolor de l’1 
al 10 jo vaig dir 20.

GM.- Està considerada com 
una enfermetat crònica?

RR.- No, està considera-
da com una malal  a des de 
l´any 1992 per l’OMS. A par  r 
d´aquíno s´ha fet res mes.

O sigui que va quedar aturat 
l´any 1992 i no hi ha una res-
posta del per què...

GM.- No, res de res.
RR.- Lamentablement, el 

que és trist és que l´Ins  tut 
Català de la Salut, fa campan-
yes contra el tabac, contra el 
càncer... hi ha mol  ssimes do-
lències que tenen el seu dia en 
el que es reparteix informació, 
es fan ac  vitats, en el que et 
sents acompanyat. El dia 12 de 
maig va ser el Dia Internacio-
nal de la Fibromiàlgia i ni es va 

fer ressó, ni tant sols es van 
avisar als professionals de la 
salut.
GM.- Ens hem de solidaritzar, 

ningú està exent que li pugui 
passar.  

RR.- Exacte, pensa que mol-
tes vegades ni dormim, ens 
passem moltes hores desperts 
amb dolor. És curiós perquè 
al facebook ens trobem tots 
els que dormim i els que no, 
gràcies a les xarxes socials ens 
fem companyia moltes vega-
des. Es tremendo perquè la 
falta de son és una cosa més 
afegida.

GM.- I pot ser el detonant 
d’una depressió impressio-
nant. Un es pot arribar a sen-
 r molt incomprès a nivell de 

família, la societat en general, 
sort que comença a sor  r una 
mica a la llum podríem dir.

RR.- Hi ha persones que 
estem realment molt, molt 
malaltes i necessitem que 
se’ns ajudi. A part de sen  r-
nos molt sols, jo també em

sento molt decebuda perquè 
treballo en l´àmbit de la sa-
lut. Pensa Glòria que a mi em 
cauen les coses de les mans 
perquè no ho puc aguantar, 
haig d’anar amb una llibreta 
perquè no em recordo de les 
coses...
GM.- A nivell de teràpies al-

terna  ves hi ha alguna tècni-
ca que us ajudi a rebaixar el 
dolor?
RR.- Sí. però és com tot, hi ha 

gent que és molt coherent i et 
pot ajudar molt i hi ha perso-
nes que s´aprofi ten de la situa-
ció. Però des del Ioga, tai-xíi, 
acupultura, fl ors de bach, ho-
meopa  a, tots ho anem pro-
vant tot. Jo par  cularment  nc 
una passió que són els cavalls, 
estar amb ells, em vaig formar 
com a coach i em fa de teràpia. 
El fet d´estar amb ells em dóna 
pau i tranquil·litat. Hi ha estu-
dis de la Universitat de Lleida 
que està demostrat que treba-
llar amb cavalls et fa rebaixar 
el dolor. 

Un moment de l’entrevista a Roser Roig
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“Fibromiàlgia, una mala  a no escoltada, 
molt dolorosa que afecta al 4% de la 
població mundial i que de cada 10 casos
8 són dones”

Roser Roig i Glòria Montasell. 

Segueix l’actualitat 
diària a 

www.laviladigital.com

GM.- Agraïm molt el teu 
tes  moni per què podria ha-
ver-hi algú que es  gui llegint 
l’entrevista i pateixi de fi bro-
miàlgia des del silenci. Si així 
i això el fa sen  r més acom-
panyat, seria una sa  sfacció 
per nosaltres. 

RR.- És que Glòria amb 
aquesta malal  a necessitem 
que la familia, l´entorn ens es-
col   i entengui.

GM.- És molt gruixut això 
que dius

RR.- És mol trist. Pensa que 
a nivell visual també  nc pro-
blemes, fa dos mesos que no 
enfoco i veig doble. Vaig anar 
a l´oculista i em va dir que la 
graduació no m´havia dismi-
nuït, el que jo se és que veig 
doble i que haig d´agafar cada 
dia el cotxe per anar a treba-
llar. S´espera de mi que faci 
una vida normal i t´asseguro 
que ja no em queden dents de 
tant apretar.

GM.- És curiós Roser perquè 
a més tu ets mare adop  va de 
sis fi lls, una dona molt empre-
nedora i ara toca  Liderar amb 
la fi bromiàlgia. Ets un gran 
exemple de coratge.

RR.- Gràcies, no és gens fàcil, 
porto catorze anys convisquent 
amb la fi bromiàlgia i aquest do-

lor constant. 
És que no hi ha cap agència 

internacional de medicaments
que digui, aquesta medicina va 
bé per la fi bromiàlgia, la gran 
majoria anem amb “pedaços” 
de morfi na.

GM.- Que podem fer per vo-
saltres? Com us podem ajudar?

RR.- Hi ha un moviment  que 
hem iniciat des de l´anonimat 
que es diu OLA AZUL en el que 
hem fet una carta des d’una 
plataforma on les persones hi 
puguin signar per demanar in-
ves  gació, perquè ni tant sols 
podem anar a manifestacions 
perquè tenim molts problemes 
de mobilitat. Aleshores vàrem 
crear el dia 12 de maig el dia 
blau a les xarxes socials. Som 
uns 13.000.000 milions de per-
sones convidats a aquest mo-
viment  i  necessitem no ser 
invisibles.

GM.- Doncs des del Viure 
des de l´essència hi posarem 
el nostre granet de sorra per 
donar molta llum a la vostra 
desesperació i poder-la com-
par  r amb vosaltres pel que 
ens necessiteu.

OLA AZUL MUNDIAL 
Inves  gació per 

la fi bromialgia

UNA ENTREVISTA A CÀRREC DE:
GLÒRIA MONTASELL
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Guerres arreu, cau un avió per les inclemències del temps i un 
altre per l’odi i la violència dels homes. Lleguint, lleguint et pots 
anar deprimint si no som capaços de trobar alguna part posi  -

va. Com el cas d’aquell empleat de la funerària, que va portar un difunt 
de 99 anys a l’església un dia que plovia a bots i barrals. Deia: pobre 
home, tants anys i ha escollit el pitjor dia. I el sagristà buscant la part 
posi  va li diu: pensa que ell és l’únic que no es mulla.

En la portada del Punt Diari d’avui del dia de Sant Jaume, hi ha la part 
posi  va que diu: “Catalunya  volem viure Llibertat”. I la nega  va “Espan-
ya ens frena”. A la part dreta hi ha l’actor Rod Lowe, diu que les comèdies 
han de ser provoca  ves, “Sex tape”. I a la part a l’esquerra, s’anuncia 
que l’Anna Can  n, especialista en hiperac  vitat, avui parlarà de les arrels 
neurològiques i del dèfi cit d’atenció. 

La pàgina número 4, hi ha com el conte D’Ali babà i els quaranta lla-
dres, però eren quaranta... alcaldes al jutjat. Al mig de la plana número 
5 es veu una foto gran d’en Mas i en Duran, acompanyats de Rull i Turull, 
que em tant “ull” em va recordar “el blat i el jull”, l’Evangeli de diumenge 
passat. Jesús, preveient el dèfi cit d’atenció que denuncia l’Anna Can  n, 
ja s’explica amb paràboles per despertar la nostra atenció. Ens diu que el 
món és el camp on Ell sembra con  nuament la llavor de la seva gràcia, la 
bona llavor. Però mentre tothom dormia, vingué el seu enemic, va sem-
brar jull enmig del blat i se’n va anar. Ens adormim i l’enemic sembra la 
mala llavor en la més completa impunitat. Com ara l’actor Rod Lowe, que 
pel que es veu, treballa per l’enemic. Hem de saber per qui treballem. I 
si som transparents. 

Just en aquesta mateixa pàgina i sota una foto del Parlament diu “La 
llei de la transparència cap a l’aprovació” amb diversitat d’opinions. Serà 
per falta d’experiència . 

Però la no  cia que va trasbalsar el país, va arribar després. El Molt 
Honorable Jordi Pujol ha regularitzat uns diners provinents d’una herèn-
cia del seu pare, i ha demanat “perdó” per l’”error” comès en la ges  ó 
d’aquesta herència. Ha defraudat! Ens ha decebut!  

La nostra manera de reaccionar dirà molt de nosaltres... també com 
a país. El que sigui transparent que  ri la primera pedra. En el santuari 
ín  m del nostre cor, només hi podem entrar nosaltres i Déu. Els altres 
únicament veuen el que aparentem, no el que som en realitat. L’essència 
de la nostra existència és únicament nostra i de Déu. Ell és l’únic jutge 
i no ens jutjarà fi ns el darrer dia. És el misteri de la llibertat i de la co-
municació humana. Un gran secret que només nosaltres administrem i 
representa el moll d l’os de la dignitat humana, inviolable. 

Avui a missa quan he sen  t que Déu li deia a Salomó: demana’m el 
que vulguis, i ell l’hi ha demanat Senyor fes que sàpiga escoltar i destriar 
entre el bé i el mal. Ell sí que tenia clar on està el tresor.

No hi ha acord en la llei de la trans-
parència, per falta d’experiència ( 61)

Andreu
Arenas

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

SANT CELONI.- La Festa Major de setembre 2014 ja té cartell. El passat 
26 de juny es va reunir el jurat per decidir el cartell guanyador del  “24è 
Concurs de cartells – Festa Major de Sant Celoni 2014”. El jurat, integrat 
per representants de l’ajuntament, de la colla dels Senys, de la colla dels 
Negres i dels  Diables de Sant Celoni, van escollir el cartell de l’ar  sta 
celoní, Garci (Xavier Garcia Carrillo).

 En l’edició d’enguany s’han presentat un total de 26 cartells, 4 més 
que l’any passat, i s’exposaran durant la Festa Major de se-tembre a Can 
Ramis. L’acte d’inauguració de l’exposició de cartells  ndrà lloc el diven-
dres 5 de setembre, i en aquest acte l’ar  sta guanyador explicarà algunes 
curiositats i com s’ha inspirat per fer la imatge de la festa.

L’ar  sta ha escrit en el seu perfi l de facebook “no se com dir la il·lusió 
que em fa, avui desprès d’uns quants intents he pogut aconseguir un 
somni que tenia des que vaig arribar fa molts anys a Sant Celoni, aquest 
any el cartell de Festa Major el poso jo!, per   he guanyat el 24è Concus 
de Cartells de Festa Major, espero que us agradi”. també diu que el car-
tell és un sen  t homenatge a tots els que treballen per la festa canalitzat 
a travès de la fi gura de la Senyoreta Muntanyetes , “espero el gaudiu 
tant com jo al fer-lo, i gràcies com sempre a Ingrid Frias Reales per la 
paciència”

Una proposta de l’ar  sta Garci cartell de 
la Festa Major de Sant Celoni 2014
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SANT CELONI.- Tothom qui entra a Sant Celoni pot veure un 
mural que han pintat membres d’Òmnium Cultural amb la ins-
cripció “9N. Votar és normal en un país normal”. El mural, de 
grans dimensions, es pot veure només travessar el túnel del ca-
rrer Doctor Trueta quan s’arriba al municipi per l’entrada de Po-
nent i està emmarcat dintre de la campanya que Òmnium Cultu-
ral ja fa temps ha començat perquè els catalans el proper 9 de

Òmnium pinta un mural a Sant Celoni per la consulta del 9N
Novembre poguem votar i decidir el nostre futur. Des d’aquesta  
en  tat es diu que a més és una manera de fer-ho saber a tothom.
Com diuen els seus autors “Avui som una mica més normals”. 
També s’ha enregistrat un vídeo de l’acció.
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