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BAIX MONTSENY
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ventada

El temporal de vent provoca moltes
incidències al Baix Montseny
BAIX MONTSENY.- L’episodi
de ventades del passat 9 de desembre arreu de Catalunya i de
forma singular als dos Vallesos,
van produir nombroses incidències amb afectació a la seguretat
de la via pública, majoritàriament
per caiguda d’arbres i elements
de coronació de cobertes (teules,
xemeneies, antenes, coberts de
lucernari, etc.) i la intervenció urgent de les colles municipals, Policia Local i Bombers.
En aquest senƟt, L’Ajuntament de
Sant Celoni va acƟvar el Pla Bàsic
Municipal en fase d’emergència
i va comunicar als centres escolars que els infants i joves no
sorƟssin al paƟ i fessin les seves
classes en zones segures per evitar riscos. L’alerta es va fer extensiva també als equipaments

esporƟus, que normalment
fan les seves acƟvitats a l’aire
lliure i per evitar riscos es va
tancar el Parc de la Rectoria
Vella, els cemenƟris de Sant
Celoni i la Batllòria, les pistes

però a la urbanització Boscos
de Montnegre es mantenia tallat un tram del carrer Font de
Santa Laura atès que hi havia
dos arbres en un espai privat
que amenaçaven caure.
A diferents zones del municipi, la ventada va provocar desperfectes en punts de coronació de cobertes eliminant els
elements en perill detectables
a simple vista.
COTXES SINISTRATS A SANTA
MARIA DE PALAUTORDERA

esporƟves de barri i l’accés al
carril bici des de la Rectoria.
Pel que fa a les incidències que
va recollir la Policia local durant tot el dia 9, és d’una trentena d’arbres caiguts a camins
i carrers, una dotzena d’avisos
de teules caigudes d’edificis

parƟculars, més de 15 comunicacions d’uralites a punt
de caure, xapes, claraboies,
guirnaldes, avís d’una desena
d’antenes penjant o caigudes.
L’endemà ja es van reƟrar els
arbres i elements caiguts a diferents punts de la via pública

A Santa Maria de Palautordera dos dies després del temporal de vent la companyia elèctrica Endesa encara estaven
treballant per acabar de restablir el subministrament elèctric als abonats dels carrers Avi
Campàs, la Creu i Santa Teresa
a conseqüència dels efectes
Segueix a la pàgina 4

www.laviladigital.com

4

ventada

Arbres tombats, cotxes sinistrats, mobiliari públic arrossegat, teules voleiant...

Un arbre caigut en una casa de Palautordera. FOTO: MaƩy Cortès

Ve de la pàgina 3
de la ventada i que va obligar l’Ajuntament de Palau
acƟvar en alerta el Pla bàsic
d’emergències municipal per
vent. En conseqüència el consistori també va ordenar el
tancament de les instal·lacions
esporƟves municipals: Pavelló Josep Llavina, pista coberta
FontmarƟna, Camp de futbol i
Zona esporƟva del Temple i Can
Balmes.

El pla es va desacƟvar
l’endemà després que el vent ja
havia amainat i les condi-cions
meteorològiques eren favorables i es van poder obrir les
vies que es trobaven talla des al
trànsit, restablir l’aigua potable
d’alguns carrers, reƟrar les restes vegetals i els arbres d’espais
públics, boscos i cases parƟculars que la força del vent va
tombar, així com alguns vehicles
sinistrats per arbres caiguts.

Un acontenidor arrossegat a Sant Celoni. FOTO: Esteve Blanch
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23.340 euros de solidaritat a Sant Celoni
per La Marató de TV3

Maria Jubany i Josep Maria Saula,
Guardó Indaleci 2014

Sant Celoni ha toirnat a ser solidari. FOTO: JPP

El matrimoni Saula - Jubany rebent el Guardó FOTO: JPP

SANT CELONI.- DefiniƟvament, Sant Celoni ha tancat
amb 23.340 euros la quanƟtat
aconseguida per La Marató
de TV3, mitjançant les acƟvitats organitzades al municipi
per diferents enƟtats. Aquesta xifra, que ja s’ha ingressat
en el compte de La Marató,
representa un rècord històric
al poble, superant els 18.012
euros del 2013. Portaveus del
Col·lecƟu 08470 manifesten
que aquesta recaptació ha estat fruit “de moltes hores de
feina per part de moltes persones”.

Tot i així, deixen clar que no
podrien aconseguir aquestes
cotes de solidaritat si no hi
hagués la complicitat de molts
voluntaris,
col·laboradors,
comerciants i, sobretot, “de
tothom qui ha fet la seva aportació solidària”. En aquest
senƟt, reconeixen que és molt
fàcil fer-ho perquè els veïns i
veïnes de Sant Celoni són molt
potents, implicats i conscienciats “que han aconseguit el
mèrit de guanyar-se el respecte de la Fundació de La Marató
de TV3”, sentencien amb saƟsfacció des del Col·lecƟu 08470.

SANT CELONI.- El matrimoni format per Josep Maria Saula i
Maria Jubany van rebre el 22 de novembre el 5è Guardó Indaleci
a la Implicació Social. El jurat ha valorat la dedicació a la solidaritat social, actualment a través de Càritas Sant Celoni. La gala va
comptar amb la parƟcipació de Joan Baixas, Quartet de Corda,
Escola Municipal de Santa Maria i Sant Esteve de Palautordera,
Alumnes estudi de Dansa Margarita Ponce, Zdzislaw Grygus, Cia.
La Tête, Escola Grau, Margarita Ponce, Acrobalance i Xarivari. La
direcció a càrrec de Margarita Ponce, Josep Vergé i la presentació
de Glòria Montasell.
El Guardó Indaleci a la Implicació Social desƟna els beneficis
a l’Associació Neurològica Baix Montseny, que és la impulsora
de l’acte parƟcipació d’altres enƟtats socials i solidàries de la comarca baixmontsenyenca. De fet, aquest guardó té l’objecƟu de
reconèixer la feina del voluntariat social. També i col·labora Associació Contra el Càncer, Càrites, Creu Roja i Ajuntament de Sant
Celoni i patrocina LTServeis.

El cas del palauenc que va tornar la vida a una veïna, a La Marató de TV3
Myriam Jolyés una veïna de Santa Maria de Palautordera que va paƟr una mort sobtada i
que viu gràcies a la reanimació que li va fer Oriol Clausells
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Myriam Joly és una veïna
de Santa Maria de Palautordera que ahir al migdia va poder explicar el seu cas a La Marató de TV3 gràcies a la reanimació que
un altre palauenc, Oriol Clausells, li va fer ja fa uns mesos després
que paơs una mort sobtada mentre estava amb el seu fill en un
parc de Palau.
Myriam Joly va explicar que se li va parar el cor i gràcies a la
respiració assisƟda que va rebre en els primers moments el cor li
va tornar a bategar. Diu que encara no es creu del tot el què li va
passar ni per què li va passar. Va estar quinze dies ingressada, tres
dels quals en coma. Després d’uns quants mesos encara està fent
proves i li falta el resultat de la genèƟca que espera que siguin
negaƟva.
En el plató de La Marató es va retrobar amb Oriol Clausells, que
abans d’aquests fets no es coneixien de res tot i ser veïns del mateix municipi. Clausells va explicar que mai havia fet una reanimació però tenia la teoria ja que havia fet un curset a l’empresa on

Al centre de la imatge Myriam Joly i Oriol Clausells. FOTO: TV3
treballa. Va estar reanimant a Myriam Joly durant deu minuts fins
que no va arribar el metge del poble i les ambulàncies. Uns quaranta minuts després el cor va tornar a bategar.
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Pas important per fer realitat la construcció dels nous edificis de l’escola
Soler de Vilardell i de Formació Professional de l’insƟtut
El Ple aprova el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament aportarà 1,5 milions d’euros
SANT CELONI.- El 27 de novembre, el ple de l’Ajuntament
de Sant Celoni va aprovar
per unanimitat el conveni de
col·laboració amb la Generalitat
de Catalunya per construir els
edificiS de l’escola Soler de Vilardell i de Formació Professional
de l’InsƟtut Baix Montseny.
Aquest conveni estableix que
l’Ajuntament de Sant Celoni
aportarà 1 milió i mig d’euros
per a la construcció de tots
dos edificis. 1.050.000 euros
per l’edifici de l’escola Soler de
Vilardell i 450.000 euros per
l’edifici de Formació Professional de l’InsƟtut Baix Montseny
450.000 euros.
L’Ajuntament farà una aportació inicial de 750.000 euros a
l’avançada, un cop esƟguin redactats, supervisats i aprovats
els projectes execuƟus dels dos
edificis i esƟguin aprovades pel
Govern de la Generalitat de Catalunya l’execució de les obres.
En cas que una de les actuacions s’aprovi abans que l’altra,
l’aportació de l’Ajuntament serà
proporcional als imports totals
de cada edifici.
La Generalitat de Catalunya
ja ha contractat els equips redactors dels projectes execuƟus dels dos edificis. Durant el
mes de novembre, la regidora
de Cultura i Educació i diversos
tècnics de l’Ajuntament han fet
dues reunions amb els equips
redactors per fer el seguiment
del projecte.

Terrenys on es construiran els nous edificis. FOTO: Jordi Purơ
CALENDARI
El calendari amb el que s’està
treballant conjuntament amb el
Departament d’Ensenyament
és el següent:
Per l’edifici de l’escola Soler
de Vilardell:
- Finals de desembre de
2014: Presentació del projecte
bàsic i execuƟu a la comunitat
educaƟva del centre.
- De gener a maig de 2015:
Tancament del projecte execuƟu i procés de licitació de l’obra
- Juny de 2015: Adjudicació
de l’obra i inici de les obres.
L’edifici de l’escola Soler de
Vilardell és un edifici d’una línia
educaƟva de construcció tradicional. Es preveu que la duració
de l’obra sigui de 14 mesos.
Edifici de Formació Professional de l’InsƟtut Baix
Montseny
- Gener de 2015: Presentació
del projecte bàsic i execuƟu a

la comunitat educaƟva del centre.
- De gener a maig de 2015:
Tancament del projecte execuƟu i procés de licitació de l’obra
- Juny de 2015: Adjudicació
de l’obra i inici de les obres.
L’edifici de Formació Professional de l’InsƟtut Baix
Montseny és un edifici, de
construcció tradicional, de tallers i aules per ubicar els cicles
formaƟus de grau mitjà i grau
superior de la família professional d’Instal·lació i Manteniment. Es preveu que la duració
de l’obra sigui de 14 mesos.
Es preveu que totes dues
obres puguin anar en paral·lel,
però, al ser molt propera la
seva ubicació, s’acabarà de valorar amb les empreses constructores la seva compaƟbilitat.
Un cop enllesƟdes les obres,
la propietat de l’edifici de Formació Professional serà de la

Generalitat de Catalunya i la
de l’edifici de l’Escola Soler de
Vilardell serà de l’Ajuntament
de Sant Celoni, que cedirà el
seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’acƟvitat escolar que li és inherent. L’edifici
Puigdollers on es troba ubicada, en l’actualitat, l’escola
Soler de Vilardell quedarà
desafectat coma equipament
escolar i passarà a ser de
plena propietat municipal.
El conveni s’ha aprovat amb
informes favorables de la Intervenció i Secretaria de la
Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Sant Celoni.
La regidora de Cultura i
Educació, Júlia de la Encarnación, diu que “la construcció
d’aquests dos edificis està
sent un camí llarg i laboriós,
com Ajuntament, hem fet
una aposta decidida, posant
a disposició del Departament
1.500.000 d’Euros, ja que
sense aquesta aportació no
seria possible fer realitat les
obres.”
També manifesta que tant
l’escola Soler de Vilardell com
l’INS Baix Montseny ofereixen un projecte educaƟu de
qualitat i s’han de dotar de
l’equipament que mereixen ja
que un municipi que prioritza l’educació dels seus ciutadans fa una aposta clara per
un millor futur per a tota la
comunitat i “tots ens hem de
felicitar”.

www.laviladigital.com

9
noơcies
Premi Ciutat Sostenible a un projecte parƟciL’actriu celonina Teresa Vallicrosa una
pat per la Fundació Acció Baix Montseny
de les protagonistes de Fang i Setge
L’actor de Sant Celoni, Eloi Gómez, també forma part del cor
d’aquesta obra

L’alcalde de Sant Celoni i president del Consorci de Residus del Vallès Oriental, Joan Castaño, va rebre el premi de mans de la ministra
d’Agricultura, Alimentació i Medi ambient, Isabel García Tejerina.
BAIX MONTSENY.- El projecte RENOVA, impulsat i dinamitzat pel Consorci per a la GesƟó dels Residus del Vallès Oriental amb la col·laboració
del Consell Comarcal, ha rebut el Premi Ciutat Sostenible, en la categoria de Residus. Aquesta iniciaƟva on hi parƟcipa la Fundació Acció Baix
Montseny combina la sostenibilitat ambiental i la sensibilitat social, mitjançant la inclusió laboral de persones amb discapacitat en la recuperació d’objectes de segona mà que provenen de la xarxa comarcal de
deixalleries.
El mes d’abril passat, la Fundació Acció Baix Montseny va iniciar una
nova línia de treball de venda d’andròmines i roba de segona mà amb
l’objecƟu d’oferir nous llocs de treball a persones amb discapacitat. Per
poder-ho portar a terme van estrenar parada a diferents mercats ambulants: els dimecres a Sant Celoni, els divendres al costat del mercat
de Llinars del Vallès, els dissabtes a Santa Maria de Palautordera i els
diumenges a Sant Antoni de Vilamajor. A més, a la seu de la Fundació, al
carrer Pla i Daniel núm.1 de Sant Celoni (barri Les Borrelles) hi tenem una
exposició dels materials per vendre.
El saló d’actes del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient
va ser l’escenari on l’1 de desembre es van lliurar els Premis Ciutat Sostenible, que per dotzè any consecuƟu atorga la Fundació Fòrum Ambiental,
com a reconeixement als municipis i ens locals supranacionals de l’Estat
espanyol que hagin apostat per projectes i actuacions adreçades a potenciar la sostenibilitat.

SANT CELONI.- La celonina
Teresa Vallicrosa, en el paper
de La Memòria, és una de les
actrius protagonistes de Fang i
Setge estrenada el 13 de desembre Teatre La Passió d’Olesa
de Montserrat. Es tracta del
gran musical sobre el setge de
Barcelona de 1714. Una visió
èpica i grandiosa dels fets trascendentals que van canviar la
història de Catalunya. Dirigit
per Joan Font, de Comediants,
compta amb un equip d’arƟstes
i professionals de primer nivell,
com Salvador Brotons (música)
i Marc Rosich (dramatúrgia),
entre d’altres, i amb un reparƟment de primera fila amb
Lloll Beltran, Oriol Genís, Albert
Gràcia i Pep Molina, a més de
l’actriu celonina.
A l’obra també hi surt un altre actor celoní, Eloi Gómez,
que forma part del cor, gràcies
a un conveni amb l’InsƟtut del
Teatre.
L’Ajuntament de Sant Celoni
organitza una sorƟda per al dia
11 de gener de 2015 per veure
l’obra.

Teresa Vallicrosa.
FOTO: Jordi Novell

Eloi Gómez.
FOTO: Rebrot Teatre
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De fit a fit, la conversa de profit
Andreu
Arenas

Bon Nadal i Bon Any Nou... des
del cim ( 64)

Glòria
Montasell

“Viure des de l’essència”

Rostres sense sostre. Invisibles?

D

iu que envellir, és com escalar una gran muntanya: les
forces van minvant mentre vas pujant, però la mirada és
més lliure, la vista més ampliada i serena. Sobretot som
més lliures per pensar i actuar. Estem deslligats de prejudicis i
d’esclavituds que abans ens feien la punyeta.
Aquesta visió més ampliada i serena de la realitat, ens proporciona una gran pau interior. “La vellesa.., no hi ha atalàia millor
per llegir i interpretar la realitat que ens envolta. Compte amb
aquesta dita: “En la boca del viejo todo lo bueno fue y todo lo
malo es”.
En les persones grans aquest pecat sovinteja: pensar que el
passat va ser bo i el present és un desastre. I molts joves tampoc
se n’escapen, tot i que al revés. Compte “el futur ens turmenta i el
passat ens encadena. Vet aquí que se’ns escapa el present”.
En la vellesa som a l’etapa decisiva del desenvolupament
humà. Etapa per etapa i en cada edat de la vida, l’home és convidat a un nou desplegament i, la vellesa és l’etapa suprema, ha
fet el Cim. Què hi ha al Cim.., cal dir llibertat? Cal dir serenitat, o
joia, o pau? És l’hora de donar el darrer missatge, no d’una grisor,
“compte que la tristesa és un vici”.
Ens trobem al terme. Els obstacles els hem vençut d’un a un.
No has d’anar més lluny. No has de fer sinó reposar i fruir del teu
esforç. Compte que “descansar massa és revellar-te”.
Els elements İsics disminueixen, i el valor d’allò que un fa
esdevé més purament espiritual. En la tranquil·litat hi ha salut,
com plenitud dintre d’un mateix. Perdona, accepta, reconeixte, i esƟma’t. Compte que has de viure amb tu mateix per tota
l’eternitat.
En la vellesa hi ha la llibertat d’aquell qui té tota la vida a les
seves mans, permet un discerniment seré i precís, entre el que
és espiritual i el materialisme, que domina el món i, que fa que
la majoria no doni gaire importància a les coses transcendentals.
Compte, “la religió presenta poques dificultats als humils, moltes
als orgullosos, insuperables als vanitosos”.
Des del Cim tens la vida sencera a les mans, l’hi podem oferir,
al Senyor, acompanyada amb les alegries i les decepcions – amb
aquells qui han acompanyat la nostra vida, amb aquells que portem al cor, i amb els que ara assumeixen la responsabilitats, que
també vàrem assumir nosaltres. Compte no tanquis mai la mà; no
hi ha millor manera de gaudir dels bens que donant-los.
Aquest discerniment demana llibertat, seny i seriositat, però
sobretot estar contents, per poder anar complint la nostra feina,
el nostre deure de viure, de tal manera que quan toqui morir-nos,
quan marxem... Compte perquè fins i tot al de la funerària els hi
acompanyin el senƟment. Bon Nadal i Bon Any nou des del Cim.

ES LLOGA LOCAL
A SANT CELONI
l carrer Santa Fe, 9 (Baixos)
- Molt Cèntric
- Per comerços, boƟgues, oficines...
- Abstenir-se sector de la restauració i oci
A

Tel. 647 908 966

L

a generositat de la llum
en aquestes festes nadalenques és exponencial, en igualtat de condicions
el menjar i els regals, tot en
conjunt, pot arribar a tenir
una desmesura força important. Una llum arƟficial que
ens eclipsa i engoleix com si la
Balena del Pinotxo es tractés,
no permetent-nos veure la
llum natural de les persones.
Es crea un decorat estàndar
on qui no porta la disfressa
adient pot arribar a senƟrse invisible. Persones, sí, són
persones però que moltes
vegades ni arriben a senƟr-se
com a tal, invisibles i jutjades
“sense pietat” pel fet d’estar
al carrer, sense llar i senƟnt
que el propi dia pot ser més
fosc la nit.
Fa unes setmanes vaig anar
a veure a la Filmoteca de Catalunya el documental del
projecte Retrats sense sostre
(Retrats sense llar) d´Albert
Solé que té com a objecƟu,

donar a les persones sense
llar veu a través de l´art, la
invesƟgació i la comunicació. Desprès de veure-ho
o més aviat diria senƟr-ho,
notes com la vida et convida a aterrar i intentar viure
la vida amb senƟt. Obrir-te
a comprendre situacions,
persones i una vegada més
a no tenir resposta sobre la
vida mateixa. Per què uns
tenim sostre i d’altres no? No
ho sabem, no jutgem, però
si des de dins del cor ens
aflora una espurna d’ajut en
aquests dies tant “familiars”,
actuem.
Recordem que tothom
desitja tenir una “família”
que l’aculli en aquestes dates, si fem que aquests dies
no siguin invisibles per ells,
senƟrem com el caliu de la
llum natural fa que el nostre
cor bombegi amb més intensitat.
Que Ɵngueu unes càlides
Festes Nadalenques
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