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A punt per la Festa Major
Noves proves puntuables pel Corremonts, potenciació de la solidaritat i la presència dinamitzadora del Baró 
de Pam i Mig al costat de la Senyoreta Muntanyetes, entre les novetats més destacades de la programació 
fes  va

Festa Major

SOM.NIT
A l’espai barraques i con-

certs i haurà un estand de 
SOM.NIT per conscienciar els 
joves i no tant joves sobre els 
riscos associats al consum de 
drogues i alcohol, així com 
minimitzar les ac  tuds incívi-
ques. La intervenció “in situ” 
de voluntaris i professionals 
de Creu Roja, compatarà amb 
la complicitat i el suport de les 
deu en  tats que par  cipen en 
les barraques i l’ajuntament de 
Sant Celoni a través del Pla de 
Prevenció d’addiccions, El Tritó 
del Baix Montseny.

rrers anys des de l’Ajuntament 
de Sant Celoni i les colles, em-
marcat en el context de preca-
rietat per a moltes famílies del 
poble, destaca l’esperit solidari 
de la Festa Major amb proves 
que tenen la fi nalitat de re-
collir aliments i la donació de 
sang. En aquest marc solidari 
Acció Baix Montseny ges  o-
narà la venda de productes a 
la Paradeta.

BARRAQUES I FIRA
Enguany no hi haurà canvis en 
les ubicacions de l’espai barra-
ques que novament s’emplaça- 

SANT CELONI.- “Una Festa 
Major 2014 de qualitat i va-
riada, sense incrementar el 
pressupost i amb la implica-
ció de les en  tats i les colles”, 
aquest és el missatge que ha 
volgut donar Júlia de la Encar-
nación, regidora de Cultura de 
l’Ajuntament de Sant Celoni en 
l’acte de presentació de la Fes-
ta Major que  ndrà lloc del 5 al 
8 de setembre.

Un any mes, la compe  ció 
de Senys i Negres dinamitza-
ran la festa que  ndrà noves 
propostes com el futbol sala, 
concurs d’aparadors i modifi -
cacions a la cursa de les ermi-
tes, a més de les proves que 
ja són són habituals com el 
Correxarrups, el Correxutxes, 
la Rucada o l’es  rada de corda 
com a més històriques.

La popular Senyoreta Mun-
tanyetes també presenta no-
vetats ja que no solament és 
la protagonista del cartell de la 
Festa Major que ha elaborat el 
dibuixant Garci, sinó que arri-
barà acompanyada d’un nou 
personatge fes  u i dinamitza-
dor, el Baró de Pam i Mig i “un 
curs de Bones Maneres”, com 
ella mateixa s’ha encarregat 
d’anunciar. El pregó d’enguany 
anirà a càrrec de Trup de Nas-
sos, en mo  u del 20è aniversa-
ri de l’en  tat.

FESTA SOLIDÀRIA
Com ja es ve fent aquest da-

ran a l’aparcament del pavelló, 
mentre que la Fira d’Atraccions 
tornarà a l’aparcament de la 
Forestal.

XARXES SOCIALS
La Festa Major de Sant Celo-

ni també té el seu vessant 2.0 
i es pot viure al minut seguint 
el twi  er @Muntanyetes , el 
perfi l de facebook Senyore-
ta Muntanyetes o el compte 
d’Instagram @Muntanyetes. 
També es pot seguir a través 
dels comptes ofi cials de les 
colles @montnegres i @colla-
montsenys.

L’Ajuntament de Sant Celoni, la Senyoreta Muntanetes, el dissenyador del cartell guanyador de 
la Festa Major 2014 i les Colles dels Montsenys i els Montnegres, en l’acte de presentació de la 
programació fes  va. FOTO: JPP
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Garci: “El cartell és un homenatge a la 
Festa Major”

SANT CELONI.- Xavier Gar-
cia Carrillo (Garci), ha estat el 
guanyador del concurs de car-
tells de la Festa Major 2014. 
Ha explicat que es tracta d’un 
retallable de l’entranyable 
Senyoreta Muntanyetes que té 
diverses interpretacions. Per 
una banda d’homenatge a to-
tes aquelles persones que tre-
ballen i par  cipen de la Festa 
Major de Sant Celoni i també 
un regal “perquè un retallable 
és una joguina”. Però el missat-
ge del cartell també té el seu 
vessant irònic per les retalla-
des que pa  m, “quan no hi ha 
diners hem de tenir més imagi-
nació i donar més de cadascun 
de nosaltres”, ha etzibat.

Garci està molt sa  sfet amb 
el resultat del treball perquè 
considera que és equilibrat i 
també per l’acceptació que

ha  ngut “no m’esperava una 
rebuda tant espectacular”, ha 
assegurat aquest ma   en roda 
de premsa. I al seu costat una 
desbordada i feliç Senyoreta 
Muntanyetes que no s’ha estat 
de dir que gràcies a aquest car-
tell “entraré a totes les cases”. 
Qui ho desitgi el divendres 5 
de setembre podrà fotografi ar-
se en el Fotocol de la Senyore-
ta Muntanyetes a Can Ramis.

També té un vessant reivindica  u per les retallades que pa  m

Garci, guanyador del concurs de cartells de Festa Major 2014. 
FOTO: JPP

colles “mo  u pel qual els ani-
mem a par  cipar en la cam-
panya per dissenyar la nova 
samarreta dels Negres per la 
Festa Major de l’any que ve”. 
La Colla dels Montnegres han 
renovat part del seu marxan-
datge.

La Colla dels Montsenys 
que tradicionalment es posa 
a treballar més tard, des  narà 
gairebé tota aquesta setmana 
a preparar la presència dels 
Senys a la Festa Major i fer que 
el color verd es no   al poble. 
Jordi Cañadell, representant 
de la Colla dels Montsenys, 
ha explicat que el dia 1 de set-
embre han previst un taller de 
màscares per retallar i pintar 
de la Verdi, l’ovella que carac-
teritza la colla, a la plaça de la 
Vila.

El dimarts dia 2 faran una 
recollida de tota mena de 
material verd per reciclar-lo i 
u  litzar-lo per engalanar el di-
mecres dia 3 el territori Seny, 
tradicionalment ubicat a la 
plaça Comte del Montseny. 
Precisament serà en aquest 
espai on dijous de la setmana 
 ndrà lloc el sopar de carman-

yola, després d’haver regalat 
roba verda per engalanar el 
balcó o el carrer. Cañadellha 
ressaltat la bona sintonia que 
hi ha entre els dos grups.

SANT CELONI.- Senys i Ne-
gres ja escalfen motors per 
arribar al dia 5 de setembre a 
punt per celebrar la Festa Ma-
jor d’aquest any. Per això, els 
dies previs a la festa cadascun 
dels grups intentarà engres-
car als seguidors d’uns i altres 
perquè par  cipin dels actes 
fes  us i, en especial, a aquells 
que són puntuables per al Co-
rremonts.

En aquest sen  t, el repre-
sentant de la Colla dels Mont-
negres, Lluís Rossell, recorda 
que són dinamitzadors de la 
festa i que això ho fan tot l’any, 
encara que quan més es visua-
litza és en aquesta època. 

Ja fa dies que es deixen veu-
re amb la seva rulot a la plaça 
de la Vila però faran una posa-
da en escena en el carrer Sant 
Pere, el seu espai tradicional, 
el dia 4 de setembre amb una 
Gran Bo  farrada que també 
inclou un concurs de postres i 
animaran els sopars de colles 
amb el Punxadiscs Carxofa.

La Colla dels Montnegres 
han repintat la pared del ca-
rrer doctor Trueta reforçant 
el seu símbol representat per 
una formiga “perquè moltes 
formigues fan molt”, ha dit 
Lluís Rossell que tanmateix ha 
volgut destacar la bona sinto-
nia que hi ha entre les dues

Bona sintonia entre Senys i Negres per 
millorar la Festa
Una setmana per conver  r Sant Celoni en verd i negre

Montsenys i Montnegres rivalitzen pel Corremonts però en bona 
sintonia entre les dues colles. FOTO: JPP
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Un Corremonts amb força novetats

SANT CELONI.- Senys i 
Negres hauran de sumar al-
menys 7 dels 13 punts que hi 
ha en joc en les 9 proves del 
Corremonts d’enguany, algu-
nes d’històriques com el Co-
rrexarrups, el Correxutxes, la 
Rucada i l’Es  rada de Corda. 
D’altres que es van consolidant 
com la Cursa de les Ermites o 
el MontSenys i MontNegres 
pel Món. Algunes de més no-
velles però ja conegudes com 
Dóna Sang per a la Festa i la 
prova solidària i una de nova el 
Futbol sala.

En qualsevol cas, hi ha cinc 
novetats que cal tenir en 
compte. Per començar en 
Dóna Sang per a la Festa s’ha 
de seguir guanyant per 10 
punts de diferència per sumar 
un punt, però aquest 2014 
amb l’objec  u d’acaptar nous 
donants a aquests se’ls lliurarà 
dues enganxines en lloc d’una.

També hi ha un canvi en el 
Correxarrups. Els par  cipants, 

a banda de la bosseta amb tot 
el material han de portar unes 
calcetes o calçotets de recanvi 
tunejats dels Senys o dels Ne-
gres, segons la colla amb que 
cadascú doni suport.

El Futbol Sala s’afegeix al Co-
rremonts i es tracta de fer dos 
par  ts de futbol d’aquesta es-
pecialitat amb infan  ls de 6 a 
10 anys i juvenils d’11 a 15. Per 
sumar el punt s’ha de guanyar 
per 10 gols de diferència.

A la Cursa de les ermi-
tes s’incorpora la modalitat 
d’accessibilitat a la qual també 
hi pot par  cipar gent sense 
cap disminució  sica, i per això 
hi haurà algunes cadires de 
rodes a disposició i a més, es 
lligaran els peus.

Finalment, l’es  rada de cor-
da hi haurà quatre categories, 
entre les quals l’infan  l de 6 
a 10 anys i la juvenil d’11 a 15 
que  ndran par  cipació limi-
tada per equilibrar la corda i 
garan  r la seguretat.

Final apoteòsic i pujat de to del Correxarrups 2013. FOTO: JPP

“Unes Eleccions. Les Trampes electorals 
vistes amb humor”, exposició de
Mar   Pey

SANT CELONI.- Durant la Festa Major 
de setembre d’enguany, els dies 5, 6, 7 i 
8 Mar   Pey exposa “Unes elec cions. Les 
trampes electorals vistes amb humor”, 
a la Galeria Barcelona d’Antonio Niebla, 
que es prolongarà fi ns el 12 d’octubre.

L’exposició està basada en quatres qua-
dres de William Hogarth. L’autor explica 
que ha detectat que fa exactament 240 
anys Hogarth ja va cri  car les trampes que 
es feien entre els par  ts. “Trampes, que 
dos segles i mig més tard seguim Fent!”.

Tot plegat analitzat amb humor i gràcia perquè com qui diu es-
tem en temps d’eleccions, conclou Mar   Pey.

Celebració de la Diada Nacional de 
Catalunya a la plaça de la Vila

SANT CELONI.- Les en  tats del pacte Local pel dret a Decidir per 
aquest 11 de Setembre han organitzat un seguit d’ac  vitats lú-
diques i fes  ves a la plaça de la Vila amb una cercavila i ballada 
de gegants,  mbalers, xarangues i infl ables, a par  r de les 11 del 
ma  .
Una hora més tard es farà la lectura del Manifest, es cantarà Els 

segadors i hi haurà una ballada de sardanes amb la Cobla Foment 
del Montgrí.
A la tarda, tothom qui s’hagi inscrit a la manifestació de la Gran 

V, organitzada per Òmnium Cultural i l’ANC, els autocars sor  ran 
a les 3 de la tarda.

BAIX MONTSENY.- El plat fort dels actes de la Diada Nacional 
de Catalunya organitzats per la CUP de Sant Celoni comptarà amb 
la presència de David Fernàndez, Diego Cañamero i Pernando Ba-
rrena, el dia 10 de setembre. “El 9N, referèndum tant sí com no, 
decidim independència!” és el lema de la jornada polí  ca i fes  va 
per cridar ben fort que el 9N volem votar i volem independència 
per canviar-ho tot. 

David Fernàndez, diputat de la CUP-AE al Parlament, Diego Ca-
ñamero, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, i Pernando Ba-
rrena, portaveu de Sortu, par  ciparan amb els seus parlaments 
a les 6 de la tarda a la cruïlla de la plaça del Comte del Montseny 
amb la carretera de Campins, mentre es pintarà un mural amb el 
lema de la jornada. 

A par  r de 2/4 de 8 s’ha programat una cercavila animada per 
la Colla de Diables, la Colla Bastonera Quico Sabaté i Bocs i Cabres 
fi ns a la plaça de la Vila, on a les 10 de la nit hi haurà un sopar 
popular, escoltar el manifest i assis  r al concert de Muyayo Rif i 
Som Caliu .

Per altra banda, la CUP de Palautordera aquest any torna a or-
ganitzar la marxa de torxes per commemorar la Diada, el 10 de 
setembre a la nit i l’11 de Setembre es par  ciparà en la celebració 
de la Diada a Sant Celoni: a par  r de les 11 del ma   a la plaça de 
la Vila i s’anima als veïns a ser a la manifestació de Barcelona a la 
tarda per la gran V, la Via Catalana del 2014: a par  r de les 17 h a 
Barcelona ( www.araeslhora.cat ). De Sant Celoni surten autocars 
a les 15 h del pàrquing del Pavelló 11 de setembre (organitzat per 
Òmnium Cultural i ANC).

La CUP porta a Sant Celoni David 
Fernàndez, Diego Cañamero i 
Pernando Barrena
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“L’adolescència s´ha allargat mol  ssim, comença abans i s´acaba després ”
Àngela Grau, mare adop  va

Ens saludem amb un somriure, els seus ulls irradien una 
energia que l’acompanya des de bon ma  . Llicenciada en 
Química, professora d’ESO, formadora en educació emo-

cional i mare de tres fi lls. Som davant el mapamundi i no pas per 
casualitat. Per fer realitat el somni de ser mare, Àngela Grau, va 
fer juntament amb el seu marit, moltes hores d’avió; els espera-
ven els seus fi lls adop  us. Parlarem d’un tema que ens interessa 
a tots els pares: l’adolescència, però hi afegirem un ingredient 
més, l’adopció. Requereix encara de més amor, comprensió i 
paciència?

Un moment de l’entrevista a Àngela Grau

GLÒRIA MONTASELL.- Ànge-
la Grau, benvinguda al Viure 
des de l´essència.

ÀNGELA GRAU.- Moltes grà-
cies Glòria, es un plaer.

GM.-Quan va néixer la vos-
tra inquietud per l´adopció 
Àngela?

AG.- Mira, amb el meu ma-
rit, fi ns i tot abans de casar-
nos l’idea de l’adopció no ens 
era gens estranya, ja n’havíem 
parlat, abans de saber que no 
podríem tenir fi lls biològics. 
Va ser un procés llarg i labo-
riós però que vàrem fer amb 
mol  ssima il·lusió. Vàrem co-
mençar amb Hondures que 
no va funcionar i després amb 
Bolívia, ja que als països del 
tercer món, hi havia molts més 
nens amb aquestes necessi-
tats i la ges  ó era mes ràpida. 
D’allà és la nostra primera fi lla, 
va ser l´any 1994.

GM.- Quina edat tenia la 
vostra fi lla?

AG.- Quinze mesos i la sego-
na fi lla la vàrem anar a buscar 
al cap d’un any tot i que les 
ges  ons i papers ho havíem 
començat a la vegada, vàrem 
fer les dues sol·licituds al ma-
teix temps.

GM.- Quina edat tenia la se-
gona fi lla?

AG.- Una miqueta més gran, 
dos anys i mig.

GM.- Valents els teu marit i 
tu. Vàreu voler anar a pel ter-
cer, família nombrosa. Quan 
vàreu prendre la decisió?

AG.- La veritat és que va ser 
molt pensat i amb la infl uèn-
cia de les vivències que vàrem 
tenir amb les primeres, vàrem 
voler tenir un altre fi ll. El tercer 
ja era més gran, tenia nou anys 
quan el vam adoptar. Teníem

ganes de donar l’oportunitat a 
un nen que per edat, era més 
di  cil que pogués viure una 
adopció, perquè normalment 
les famílies volen criatures 
més pe  tones, normalment 
fi ns a tres anys perquè porten 
menys bagatge.

GM.- En aquests moments 
els vostres fi lls gairebé els tres 
ja son majors d’edat. Quan un 
adopta una criatura hi ha mo-
ments de tot, però ja ho diuen 
que quan els fi lls són pe  ts els 
problemes són pe  ts, però que 
quan són grans els problemes 
creixen. Com heu viscut i viviu 
l´adolescència amb ells amb 
aquest ingredient afegit de 
l’adopció,  a banda de les expe-
riències viscudes com a profes-
sional, com aprofessora i forma-
dora en educació emocional? 
Què t´agradaria compar  r?

AG.- L’adolescència s´ha allar-
gat mol  ssim, comença abans i 
s´acaba després, això en el món 
professional en el que jo es  c, 
que  nc joves d’aquestes edats 
me n’adono i es fa com molt 
eterna per a uns i d’altres. I si 
més a més hi ha aquest extra 
de l’adopció es complica més. 
Moltes vegades els pares adop-
 us, no sabem com ges  onar 

les inquietuds dels fi lls adop-
tats pel que a l’origen.

GM.- Àngela, venim de la 
història d’una criatura molt es-
 mada i desitjada, d’una gran 

necessitat de compar  r amor, 
tot és molt bonic. Però tots 
som humans, tots tenim les 
nostres necessitats i el nostre 
fi ll es comença a generar un 
munt de preguntes buscant  la 
seva iden  tat i ens pregunta, 
quin es el meu lloc en el món i 
amb qui es pot  refl ec  r…

AG.- Tant de bo que ho di-
gui, ja és molt si ho diuen. De 
fet i no només per la meva ex-
periència sino per les famílies 
amb les que he compar  t, en 
general aquests nanos davant 
les preguntes més ín  mes do-
nen per segur que tu no els 
pots ajudar. Que ningú els pot 
respondre i això és un gran pa-
 ment perquè aleshores s’ho 

queden per ells.
GM.- Com hauríem 

d’actuar?
AG.- De vegades els propis 

pares es poden bloquejar da-
vant la por de tanta pregunta 
de qui poden ser els seus pa-
res, si poden estar vius, si els 
podria retrobar, si no…

GM.- Recomanaries als pa-
res adop  us que s’avancessin 
a les futures inquietuds dels 
fi lls en relació als seus orí-
gens?

AG.- Penso que és impres-
cindible la veritat i és una llàs-
 ma perquè hi ha moltes pors. 

A veure jo no  nc la vareta 
màgica, cadascú s´ha de deixar 
sen  r, però alerta amb les 
pors;  bloquegen molt. Penso 
que l’ideal és saber amb que 
et pots trobar, per això m´he 
animat a compar  r coses.

GM.- Prendre consciencia.
AG.- Exacte, el coneixement 

et pot portar a una compren-
sió, la comprensió a una com-
passió i tot això es nodreix 
d’amor. Davant d’un coneixe-

ment, si hi ha un moment crí-
 c es viu de manera diferent.

GM.- Són criatures que so-
len portar molt de bagatge.

AG.- Sí i a vegades és com 
aquell que té una punxa al peu 
que li fa molt de mal i no se la 
vol treure, perquè cada vegada 
que li toquen veu les estrelles 
i creu que no podrà aguantar 
el dolor.

GM.- Vols dir que qualsevol 
acció d´ajuda pot fer mal? 

AG.- Exacte, parlar-ne pot 
fer mal, preguntar pot fer mal, 
però d’altra banda la mateixa 
pregunta o parlar-ne comença 
a sanar i fi ns que no es troba 
aquest punt és di  cil. 

GM.- I es pot expressar de 
manera diferent.

AG.- Exacte, hi haurà el fi ll 
que ho expressarà amb vio-
lència, n’hi haurà que ho farà  
punxant-te a tu on més mal et 
fa, es com una prova a la teva 
incondicionalitat.

GM.- És com una prova 
d’humilitat?

AG.- Suposo que és una cura 
a molts nivells.

GM.- Podríem dir que costa 
més de deixar volar a un fi ll 
adoptat?

AG.- Jo, a nivell personal no 
ho sento així, però conec mol-
ta gent que conviu amb la por 
de pensar i sí desprès de tot 
resulta que se’n va, pensar que 
el fi ll adop  u es vol desvincu-
lar.



entrevista 9
www.laviladigital.com

“El coneixement et pot portar a una 
comprensió, la comprensió a una 
compassió i tot això es nodreix 
d’amor.”

Segueix l’actualitat diària a 
www.laviladigital.com

sen  r de determinada mane-
ra. D´aquí a dir-te Glòria que el 
coneixement és l’eina.

GM.- Quan creus que co-
mença més la recerca dels 
orígens?

AG.- Cada nen és diferent, 
n’hi ha que comencen de ben 
pe  ts i n´hi ha que els costa 
molt d’expressar-ho i ho té 
tancat dintre seu i no es pot 
forçar, d´aquí a anar-ho tante-
jant i sempre respectant. Po-
dríem dir que el moment més 
clau és entre els 15 i 20 anys. I 
per mi la paraula clau està en 
el coneixement.

És una meravella el poder 
compar  r experiències, vi-
vències, per aixi poder-nos 
ajudar-nos  els uns als altres. 
Àngela Grau mol  ssimes grà-
cies per la teva generositat, 
sento que hi haurà lectors que 
de ben segur s’hauran sen  t 
molt més a prop dels seus fi lls. 

L´amor de veritat allibera, 
l’amor des del cor transmuta.

Sempre gràcies

UNA ENTREVISTA 
A CÀRREC DE:

GLÒRIA MONTASELL

GM.- Creem expecta  ves 
cap a ells, inconscientment, 
aquella moneda de canvi que 
jo et vaig anar a buscar i ara 
que m’estàs fent.

AG.- Sí, però de fet si et fi -
xes a nosaltres també ens han 
educat així, el donar per rebre. 
Hem de tenir confi ança en do-
nar amor i des d’ell ja fl uirà 
sense esperar retorn.

GM.- Hi ha frases que 
en aquest moment de 
l’adolescència  acostumen a 
fer més mal i que de ben segur 
no van amb aquesta intenció i 
hauríem d’aprendre a llegir-hi 
la lletra pe  ta?

AG.- Quan abans parlàvem 
del coneixement, el fet de que 
és bo saber com funcionen en 
general aquestes coses, mirar 
de no sen  r-ho com una cosa 
molt personal, aprendre a lle-
gir com tu dius la lletra pe  ta. 
Doncs frases com: Tu no has de 
dir-me res perquè tu no ets la 
meva mare, aquesta és de les 
que toca fort o bé quan jo  n-
gui la majoria d´edat me’n vaig 
i torno allà d’on sóc. Aquestes 
frases manifestades d’una ma-
nera o d´una altra poden fer 
molt de mal.

GM.- També pot haver Àn-
gela, qui pensi que el que es-
tem dient és una exageració i 
a ell o ella com a pares adop-
 us no els hi passarà mai. 

AG.- Sí, i tant. Però no ens 
oblidem de la importància de 
parlar i expressar el que sen-
 m. I si podem estar una mica 

vacunats molt millor. 
GM.- La vida es això, apre-

nentatge.
AG.- Exacte i si frases com, tu 

no hi tens res a dir perquè és la 
meva vida i tu no ets la meva 
mare. Tenir una frase prepa-
rada en aquests moments pot 
ser de gran ajuda.

GM.- Com per exemple?
AG.- La resposta des del 

cor podria ser. D’acord, però 
jo no trobaria cap fi ll que ha-
gués pogut venir de qualsevol 
manera, biològic o en altres 
circumstàncies  que et pogués 
subs  tuir. Això en l’adolescent 
el deixa sense paraules perquè 
és just el contrari del que es-
peraria com a reacció al que 
acaba de dir. 

GM.- Són moments di  cils 
per tots.

AG.- Sí, ell bull per dins, pen-
sa que en la relació pares-fi ll 
ells han viscut un abandona-
ment i es una relació que s´ha 
de treballar molt. I si tothom 
treu el seu dolor tot creix molt 
més.

GM.- Quin podríem dir que 
és el dol més comú dels fi lls?

AG.- L’abandonament sem-
pre ronda. Es allò que a mi em 
varen abandonar, que tenia jo

de nega  u que no em volgues-
sin. Pensa que moltes vegades 
el fet de treure “ferro” a totes 
aquestes pors i a la necessitat 
de cercar el seu origen ja fa 
que ho visquin amb més calma 
i fi ns i tot deixin de sen  r-ho 
així.

GM.- Àngela, com creus 
que podríem ajudar a qui més 
s´es  ma, a un fi ll, aquest dol a 
l’abandonament?

AG.- És molt important ser 
conscient que encara que la 
criatura  ngui dies, ha viscut 
i  sen  t aquest dol, perquè és 
inconscient.

GM.- Com es pot acompan-
yar aquest dol?

AG.- No necessariàment 
hem d’esperar a l’adolescència, 
és un fi l que ja preferiblement 
hem d’haver llençat de més pe-
 tons i que en l´adolescència 

torna a afl orar. Són experièn-
cies que cadascú les viurà a la 
seva manera, però et posaré 
un exemple, imagina´t que una 
cosa tan simple com que un 
dia arribes a buscar-lo tard a 
l´escola, pensar que aquestes 
criatures són més suscep  bles 
a aquests detalls, per tant ex-
plicar-los el perquè es poden

“L’abandonament sempre ronda. 
És allò que a mi em varen abandonar, 
que  tenia jo de nega  u que no em 
volguessin”
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Tinc 55 anys, sufi cients per recordar les línies del passat que han 
fet aquest present i, fan intuir les línies del futur”. Són paraules 
d’un historiador, que llegeixo en “la contra” del diari. En les pri-

meres pàgines veig que israelians i pales  ns han signat un compromís 
de pau i, també veig a Pu  n, amb mirada de guineu, com dóna la mà 
al seu rival ucraïnià. És 27 d’agost, quan toqui llegir el “fi t a fi t”, veiam 
quins seran els fruits d’aquest acord i d’aquella mà estesa. Però seguint 
les paraules de l’historiador, penso que  nc 74 anys, sufi cients per recor-
dar les línies del passat que han fet aquest present, i que seguint la línia 
d’aquest present, la línia del futur està més negre que la línia del “Me-
tro” i no intueixo sinó que ho crec, que si som capaços de fer memòria, 
i recordar sense por, tot s’anirà molt millor. És urgent i necessari, sor  r 
de l’armari, fer memòria i recordar, encara que haguem  de començar 
recordant la història de l’imperi Romà.

Els amos del món també tenien inquietuds, també aixecaven la veu 
per reivindicar les seves aspiracions... Què aspirava, què demanava la 
societat de l’imperi més civilitzat del món? Pa i espectacles. També avui 
en molts llocs del planeta es conformarien amb el pa que llencem els 
més civilitzats del món. Quins són els espectacles que mou la nostra so-
cietat? Riure de les desgràcies dels altres, que guanyi el nostre equip, 
que la Sofi  Vergara ens ensenyi el cos, des del melic a Hostalric? Hi ha 
alguna diferència entre el Circ Romà on morien joves fornits, i el turisme 
de borratxera o la promoció del sexe precoç que acaba amb la dignitat i 
la salut de milers d’adolescents i joves?    

No siguem tabernacles, no ens 
conformem amb “Pa i espectables” (62)

Andreu
Arenas

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

Serenitat

SERENITAT, no es estar pro-
tegit de la tempesta, sinó 
trobar la pau entremig. És 
una ac  tud davant la vida, 
on tot és en constant movi-
ment. Desprès d’un dia en ve 
un altre i així succesivament. 
No podem aturar el temps, 
però ell sí que ens pot aturar 
a nosaltres. En el fons tots 
som com fi guretes d´un gran 
teatre ple de necessitats i de-
pendències. “Estem perduts” 
si pensem que la felicitat ve 
des de fora, aquí és on pot co-
mençar a germinar una insa-
 sfacció constant o angoixa. 

Estar pendent de l´aprovació 
de l´altre, com em parla, amb 
quins ulls em mira, sen  r-me 
o no ser acceptat en el grup. 
Tot no deixa de ser superfl u. 
Com seria si intentessim bus-
car serenitat dins nostre i no 
pas la felicitat, que moltes ve-
gades és com una nòria frag-
mentada per seqüències…

DECÀLEG DE LA SERENITAT
1. Només per avui tractaré 

de viure exclusivament al dia, 
sense voler resoldre els pro-
blemes de la meva vida, tots 
de cop. 

2. Només per avui  ndré 
màxima cura del meu aspec-
te: cortès en les meves mane-
res, no cri  caré ningú, no pre-
tendré cri  car o disciplinar 
ningú, sinó a mi mateix. 

3. Només avui seré fe-
liç en la certesa que he 
estat creat per a la felici-
tat, no sols a l’altre món, 

sinó també en aquest.
4. Només per avui 

m’adaptaré a les cir-
cumstàncies, sense pre-
tendre que les circumstàn-
cies s’adap  n totes als meus 
desigs. 

5. Només per avui dedi-
caré deu minuts a una bona 
lectura; recordant que, com 
l’aliment és necessari per a 
la vida del cos, així la lectura 
és necessària per a la vida de 
l’ànima. 

6. Només per avui faré una 
bona acció i no ho diré a nin-
gú. 

7. Només per avui faré al-
guna cosa que no desitjo fer; 
i si em sen  s ofès en els meus 
sen  ments procuraré que 
ningú no se n’assaben  . 

8. Només per avui em faré 
un programa detallat. Potser 
no el compliré totalment, 
però el redactaré. I em guar-
daré de dues calamitats: la 
pressa i la indecisió. 

9. Només per avui creuré 
fermament - encara que les 
circumstàncies demostrin el 
contrari- que la bona Provi-
dència de Déu s’ocupa de mi 
com si ningú més no exis  s al 
món. 

10. Només per avui no  n-
dré temors. De manera par  -
cular no  ndré por de gaudir 
del que és bell i de creure en 
la bondat. 

Joan Pau XXIII

Viure des de l´essència, 
sempre gràcies.

SANT CELONI.-  El celoní Carles Planas  ndrà un bon record del seu de-
but a la Lliga BBVA després de la victòria del RC Celta de Vigo, el seu nou 
equip, per un solvent 3 a 1 davant el Getafe a Balaídos. L’exjugador del 
FC Barcelona B va jugar de  tular els 90 minuts del par  t i va veure una 
targeta groga en el minut 44 per una falta comesa sobre Pablo Sarabia.

Planas, amb el dorsal 21, ja a la pretemporada es va veure que te-
nia la confi ança del nou entrenador del Celta, Eduardo ‘Toto’ Berizzo, 
que subs  tueix Luis Enrique, entrenador del Barça. El celoní ha arribat 
aquest es  u al club viguès després d’acabar la seva relació amb el club 
blaugrana el 30 de juny passat

El celoní Carles Planas debuta amb victòria 
a la Primera Divisió del futbol estatal
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