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ensenyament

Presentat el projecte bàsic de l’escola 
Soler de Vilardell de Sant Celoni

SANT CELONI.-  El passat 21 de 
gener es va fer la presentació 
del projecte bàsic de l’edifi ci 
de l’escola Soler de Vilardell 
de Sant Celoni. La reunió es va 
dur a terme a la Rectoria Vella 
i la van presidir el director de 
Serveis Territorials del Depar-
tament d’Ensenyament, Josep 
Vicent Garcia Caurín i l’alcalde 
de Sant Celoni, Joan Castaño.
A la reunió els arquitectes re-

dactors del projecte construc-
 u van presentar a la comu-

nitat educa  va del centre i a 
representants polí  cs i tècnics 
de l’Ajuntament els plànols de 
l’edifi ci i la disposició dels dife-
rents espais educa  us.

INNOVACIÓ I 
QUALITAT EDUCATIVA

L’alcalde de Sant Celoni va po-
sar en valor la gran tasca que, 
malgrat les difi cultats, està 
fent l’equip educa  u de l’esco-

sa  sfacció per la sensibili-
tat del projecte construc  u 
perquè els espais  sics de 
l’escola esdevinguin facilita-
dors de la metodologia edu-
ca  va del centre basada en 
l’aprenentatge coopera  u i 
competencial.
El Director de Serveis Te-

rritorials del Departament 
d’Ensenyament  va explicar 
que la Generalitat de Cata-
lunya està treballant amb 
l’objec  u de poder començar 
l’obra aquest es  u i que 
l’edifi ci pugui entrar en funcio-
nament al setembre de l’any 
2016. Des de l’Ajuntament de 
Sant Celoni es seguirà molt de 
prop tot el procés per tal de 
que sigui així i la Generalitat 
compleixi el seu compromís ja 
que, com va recordar l’alcalde 
Joan Castaño, Sant Celoni 
des  na a aquest projecte 
1.500.000 d’Euros.

la Soler de Vilardell el projecte 
d’innovació i qualitat educa  -
va que estan duent a terme i 
va manifestar la seva sa  sfac-
ció que, fi nalment, la nova es-
cola esdevingui una realitat.

També va reconèixer i agrair 
la paciència de les famílies que

porten molts anys esperant el 
nou edifi ci.

APRENENTATGE COOPERATIU 
I COMPETENENCIAL

La directora de l’escola, 
Montserrat Valero, va mani-
festar a l’equip redactor la seva 

Presentació del projecte bàsic de l’escola Soler de Vilardell. FOTO: Aj. Sant Celoni

Des de l’Ajuntament es vetllarà perquè la Generalitat compleixi el compromís d’iniciar
l’obra aquest es  u per disposar de l’edifi ci el setembre de 2016

La nova escola Soler de Vilardell fa un pas per fer-se realitat

segueix-nos també a 
www.laviladigital.com
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El president de la secció local 
d’ERC de Sant Celoni i la Bat-
llòria, Pere Blanché, assegura 
que la incorporació de Magalí 
Miracle com a cap de llista “és 
una con  nuació a nivell muni-
cipal de l’estratègia que l’ERC 
presidida per Oriol Junqueras 
està duent a terme a nivell na-
cional”. En opinió de Blanché, 
“hi ha molta gent que en els 
darrers anys s’ha adonat que 
si realment volem construir 
un país més just i socialment 
avançat ens calen les eines 
d’un estat independent, i en 
aquest sen  t ERC obre les por-
tes de totes aquelles persones 
d’esquerres que vulguin cons-
truir amb nosaltres el nou país, 
també des dels ajuntaments”.

PRESENTACIÓ PÚBLICA 
EL 9 DE FEBRER

La presentació pública de la 
nova cap de llista d’ERC per a 
Sant Celoni i la Batllòria  ndrà 
lloc el proper dilluns 9 de fe-
brer, a les 2/4 de 8 del vespre 
a Can Ramis, en un acte que 
comptarà amb la par  cipació 
del portaveu d’ERC-Rcat-CatSi 
al Congrés dels Diputats, Joan 
Tardà.

ERC presentarà Magalí Miracle candidata a l’alcaldia de 
Sant Celoni i La Batllòria el 9 de febrer

SANT CELONI.- La secció lo-
cal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC) de Sant Celoni 
i la Batllòria ha escollit Magalí 
Miracle com a cap de llista de 
la formació independen  sta 
per a les eleccions municipals 
del 24 de maig. Miracle, que 
encapçalarà la llista d’ERC 
com a independent, ha rebut 
aquest divendres el suport 
de l’assemblea local, a la qual 
també hi han assis  t simpa  t-
zants del par  t.

Magalí Miracle i Rigalós té 
44 anys, està casada i és mare 
de dues fi lles. És dissenyadora 
de moda i tèx  l i vetlladora in-
fan  l. Dins el camp de la infàn-
cia, és especialista en l’atenció 
d’infants en situació de risc i 
d’exclusió social i en tenir cura 
de nens i nenes amb diabe  s. 
Actualment exerceix de moni-
tora a l’Escola CEIP Josep Palle-
rola i Roca.

Miracle és membre i volun-
tària de l’Assemblea Nacional 
Catalana, voluntària de la Creu 
Roja i membre de diferents 
en  tats de Sant Celoni, com la 
Colla de Geganters i Grallers i 
el Club Pa  natge Ar  s  c. Tam-
bé és membre de la Platafor-

de l’inici de la seva ac  vitat 
polí  ca, ha vist com l’evolució 
de la situació polí  ca de Ca-
talunya dels úl  ms anys la 
va anar allunyant progres-
sivament del PSC –votant 
separadament del seu grup 
en totes les votacions rela-
 ves a la qües  ó nacional– i 

el passat mes de novembre 
va lliurar l’acta de regidora.

ma d’Inicia  ves per l’Equitat 
entre Gèneres (PIEG).

Ha estat regidora de Comu-
nitat, Gent Gran i Esports de 
l’Ajuntament de Sant Celoni du-
rant el període 2011-2014 i 1a 
 nent d’alcalde els darrers dos 

anys amb el Par  t dels Socia-
listes de Catalunya (PSC). Mira-
cle, coneguda per ser manifes-
tament independen  sta des 

Magalí Miracle, candidata d’ERC a l’alcaldia de Sant Celoni i La Batllòria

SANT CELONI.- El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament 
de Sant Celoni des del passat 29 de gener ja torna a estar al 
complet, després que el nou regidor Òscar Caño prengués pos-
sessió del seu càrrec, en el decurs de la sessió plenària que va 
tenir lloc a l’Ajuntament de Sant Celoni.

Caño subs  tueix, precisament, Magalí Miracle que el passat 
mes de novembre va decidir abandonar la militància del PSC 
i també renunciar a l’acta de regidora i, com queda informat 
en la no  cia superior, serà l’alcaldable per ERC a Sant Celoni. 

El nou regidor del PSC es farà càrrec de les àrres de Comu-
nitat i Esports, les mateixes atribucions que tenia l’anterior re-
gidora. Amb tot,  l’equip de govern ede l’Ajuntament de Sant 
Celoni con  nua en minoria amb només sis dels disset regidors 
que conformen el ple ja que Josep Manel Bueno, també va 
decidir abandonar la militància del PSC però con  nua com a 
regidor no adscrit.

Òscar Caño serà a par  r d’avui regidor del PSC de Sant Celoni

Es declara manifestament independen  sta des de l’inici de la seva ac  vitat polí  ca

El nou regidor socialista es farà càrrec de les àrees de Comunitat i Esports
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Condemna a l’atemptat terrorista contra el setmanari Charlie Hebdo
S’ha aprovat una moció presentada per l’Ajuntament i en  tats musulmanes locals

i traslladar l’acord al Consolat 
General de França a Barcelo-
na.

SANT CELONI.- El ple cele-
brat aquesta nit passada a Sant 
Celoni ha aprovat una moció 
de condemna a l’atemptat 
contra el setmanari francès 
Charlie Hebdo i la defensa de 
la llibertat d’expressió presen-
tada per tots els grups munici-
pals amb el suport de diverses 
en  tats musulmanes locals 
com l’Associació Almadaa - Ho-
ritzons, l’Associació Annour - 
La Llum, l’Associació GRIMM i 
L’Oratori Bil-Lali.

En el text de la moció diuen 
que fan una defensa sense 
pal·lia  us ni ma  sos, al brutal 
atemptat que va tenir lloc a Pa-
rís contra el setmanari sa  ric. 
“Volem així expressar la nostra 
indignació i dolor davant del 
pitjor atemptat que ha sac-
sejat França en els darrers 40 
anys, i que ha provocat ja la 
mort de diverses persones.”

En el acords de la moció a 
més de la condemna també

volen mostrar el seu condol a 
les víc  mes i les seves famí-
lies, expressar la solidaritat del

municipi de Sant Celoni 
amb el poble francès davant 
d’aquestes accions terroristes

Una representant de l’Associació Almadaa-Horitzons llegeix la mocio. FOTO: Aj Sant Celoni



solidaritat 6
www.laviladigital.com

La PAH Baix Montseny posa en marxa una nova recollida 
de signatures per garan  r el dret a l’habitatge digne

poder-hi allotjar les famílies 
desnonades. 

Sense aigua, llum ni gas no 
es viu dignament. És per això 
que cal garan  r els subminis-
traments bàsics a les famílies 
en situació de vulnerabilitat, 
perquè disposin d’aigua calen-
ta i s’hi puguin veure durant la 
nit.

Els subministraments bàsics 
no es poden tallar. Cal establir 
un protocol, ac  vat per Ser-
veis Socials quan les condicions 
ho requereixin, que asseguri 
les ajudes necessàries per tal 
d’evitar que les empreses tallin 
els subministraments bàsics 
quan les famílies no els puguin 
pagar.

Calen 50.000 signatures per 
tal que el Govern de la Gene-
ralitat adme   a tràmit aquesta 
inicia  va legisla  va popular; i 
cal que els par  ts polí  cs del 
Parlament aprovin totes aques-
tes mesures d’urgència i asse-
gurin que ningú es quedi sen-
se sostre i tothom pugui viure 
amb dignitat.

Així doncs, la PAH assegu-
ra que en els mesos vinents, 
fi ns al 30 d’abril, la presència 
al carrer serà vital i signifi ca  -
va, també tenen programades 
dues xerrades a La Clau i aniran 
als Ins  tuts a compar  r la pro-
blemà  ca amb els adolescents 
del territori.

BAIX MONTSENY.- La PAH 
Baix Montseny va fer a La Clau 
la presentació de l’inici de la 
campanya de la ILP al Baix 
Montseny. La PAH local s’està 
organitzant per sor  r al ca-
rrer en diferents indrets de les 
poblacions veïnes per tal de 
recollir signatures i conscien-
ciar a la població de la neces-
sitat d’un canvi legisla  u per 
sor  r de l’emergència social 
que viuen actualment les fa-
mílies més desafavorides. La 
PAH Baix Montseny va explicar 
que es centrarà a fer peda-
gogia de la situació actual, ja 
que confi en que les signatures 
s’aconseguiran i que és una 
oportunitat per estar al carrer, 
parlar amb la gent i estendre la 
lluita de la PAH.

Després que el PP rebutgés la 
moció de la PAH, que volia as-
segurar que es garan  a el dret 
a l’habitatge reconegut cons-
 tucionalment, les PAH de Ca-

talunya han iniciat una segona 
recollida de signatures al Princi-
pat. Aquest cop, però, i davant 
d’un problema que va molt més 
enllà de la manca de sostre, s’hi 
ha afegit els subministraments 
bàsics (aigua, llum i gas).

Aquesta nova inicia  va legis-
la  va popular es divideix en sis 
eixos.

Segona oportunitat. Cal es ta-
blir els mitjans necessaris per- 

què un deutor de bona fe es 
puguin treure del damunt la 
càrrega que suposa haver de 
pagar els preus de la llar habi-
tual, infl at ar  fi cialment durant 
la bombolla immobiliària, i així 
pugui tornar a començar amb 
dignitat.
    No fem fora la gent de casa. 
Cal impedir que les en  tats fi -
nanceres desnonin les perso-
nes en situació de vulnerabili-
tat; cal que es puguin quedar 
en les seves llars pagant un 
lloguer assequible segons les 
seves possibilitats.

Els lloguers també són un 
dret. No es pot oblidar que 
en l’actualitat, el problema 
més gran no és la pèrdua de 
l’habitatge per no poder pagar 
la hipoteca sinó les famílies ta-
blir els mitjans necessari per-

que perden la llar perquè no 
poden fer front al lloguer. Cal 
que els bancs i els grans pro-
pietaris no facin fora els seus 
llogaters i els garanteixin un 
preu assequible segons les se-
ves possibilitats; cal que les ad-
ministracions concedeixin les 
ajudes necessàries (o propor 
cionin una nova llar) a tothom 
qui visqui en pisos de pe  ts 
propietaris.
    Un parc públic de lloguer. 
L’habitatge és un dret, i tal com 
ens ha ensenyat la bombolla 
immobiliària, no pot dependre 
de la voluntat dels especula-
dors. Cal que, mentre duri la 
situació d’emergència social 
en que ens trobem, els pisos 
propietat de bancs i grans pro-
pietaris passin a formar part 
del parc públic de lloguer per

La inicia  va legisla  va popular es divideix en sis eixos 

Membres de la PAH

L’Ajuntament de Sant Celoni signa un conveni amb Sorea per 
a la creació d’un fons solidari de l’aigua

SANT CELONI.- L’Ajuntament de Sant Celoni i l’empresa SOREA 
-concessionària de la ges  ó del servei d’aigua potable del munici-
pi- han signat un conveni de col·laboració per garan  r el ple accés al 
subministrament de les persones que eventualment puguin tenir di-
fi cultats per sostenir la despesa per aquest concepte. L’acord preveu 
que SOREA aportarà recursos econòmics que permetran atendre 
prop del 88 % de la despesa anual que l’Ajuntament des  na a ajuts 
socials per a aigua i assegura alhora, evitar talls de subministrament, 
tenint en compte la necessitat d’aquest servei.

Van ser presents en l’acte de signatura per part de SOREA Manuel 
Baurier, director territorial de Catalunya centre, i Berta Trillo, gerent 
de concessions del Vallès Oriental i, per l’Ajuntament, l’alcalde Joan 
Castaño, que destaca “l’agraïment a la companyia per la sensibilitat 
comunitària que mostra amb aquesta col·laboració”. Segons l’alcalde, 
“entre l’any 2011 i el 2014, els ajuts socials lliurats per l’Ajuntament 
de Sant Celoni en matèria d’aigua potable han augmentat al voltant 
del 300% i per això el conveni esdevé un suport molt rellevant”.



publicitat 7
www.laviladigital.com

La tècnica: per a una millor 
comprensió de l’obra, es pot 
assenyalar que les imatges de 
la mostra són, naturalment, 
fotografi es. Es tracta de crea-
cions que van ser generades 
a par  r d’un treball in situ 
amb la llum. El resultat fi nal 
no és producte d’un collage, 
un muntatge o clonatges amb 
photoshop o programes de 
disseny gràfi c. Només compta 
amb la manipulació necessària 
del revelat digital. En condi-
cions de foscor total es realit-
zen fotografi es de llarguíssima 
durada, on l’arquitectura és 
il·luminada amb espelmes, 
llanternes o cops de fl ash se-
gons el cas. 

Mentrestant, durant l’extens 
període de temps que dura la 
captació de la imatge, la rota-
ció del planeta es manifesta 
deixant l’empremta llumino-
sa que escriuen les estrelles 
sobre el sensor de la càmera. 
El diumenge 8 de març a les 
6 de la tarda, farà una visita 
guiada.

BAIX MONTSENY.- El 24 
de gener es va inaugurar 
l’exposició Estels, ermites i es-
glesioles del Montseny. Foto-
grafi es de Mariano Pagés, que 
es podrà a la Rectoria Vella 
fi ns el 15 de març. En l’acte in-
augural, que es fa a tot el Baix 
Montseny, també es va presen-
tar el llibre del mateix  tol.

Es tracta d’un treball foto-
gràfi c que recull l’arquitectura 
religiosa de la muntanya, fent 
un recorregut nocturn per 21 
municipis de les comarques 
d’Osona, el Vallès Oriental i la 
Selva. Són fotografi es de tem-
ples de pe  ta escala dissemi-
nats pel massís i el seu entorn. 
Tota l’obra s’ha fet de nit, sovint 
en condicions de foscor total i 
agafant els edifi cis com a prota-
gonistes. 

El patrimoni -religiós, arqui-
tectònic i cultural- és l’eix del 
treball, i es representa d’una 
ma nera inèdita, amb un caire 
ar  s  c i amb marcats contras-
tos de temps, velocitat, foscor 
i lluminositat.

Mariano Pagès inaugura a Sant Celoni l’exposició Estels, ermites i esglesioles del Montseny
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Els treballadors de l’Hospital de Sant 
Celoni volen millors condicions laborals

de Sant Celoni a l’nici del ple. 
En aquest sen  t, l’alcalde 

de Sant Celoni, que alhora és 
el president del Patronat de 
l’Hospital, ha anunciat que 
s’està en una etapa de mediació 
amb l’objec  u de poder arribar 
a acords que benefi ciïn als tre-
balladors. Francesc Deulofeu, 
de CiU i metge de l’Hospital de 
Sant Celoni, ha aprofi tat per 
agrair la tasca que estan fent 
els professionals  de l’Hospital 
de Sant Celoni i demana que 
s’emercin esforços per mantenir 
l’autonomia del centre sanitari.

Per la seva banda, Dani Cor-
pas, regidor de la CUP, recorda 
que ja fa dos anys que dura el 
confl icte i que estan al costat 
dels treballadors denunciant el 
rerafons del problema “la priva-
 tzació d’un bé públic com és la 

sanitat”.  Carmen Montse, d’ICV-
EUiA, manifesta que els confl ic-
tes laborals són un problema en 
l’àmbit del treball i per això cal fer 
un esforç per arribar a un acord i 
Manel Bueno, regidor no adscrit, 
també defensa la postura dels 
treballadorsa de l’Hospital.

SANT CELONI.- Els treballa-
dors de l’Hospital de Sant Celoni 
demanen millorar les seves con-
dicions laborals que consideren 
que, en aquest context de crisi 
i retallades, estan molt malme-
ses. Diuen que la seva implicació 
per fer possible la viabilitat de 
l’hospital ha estat absoluta però 
que amb l’aplicació des de l’1 de 
gener de les condicions laborals 
de manera unilateral “som els 
més maltractats de la comarca”, 
en la compara  va que fan amb 
altres centres hospitalaris que 
es troben en pitjors condicions 
econòmiques que el de Sant 
Celoni.

Els representants dels tre-
balladors recorden que estan 
pel manteniment dels serveis 
hospitalaris i assistencials a la 
població, tot i que entenen que 
amb la situació actual s’està em-
pitjorant “amb menys personal, 
menys recursos, externalització 
de proves i altres aspectes que 
repewrcuteixen directament a 
l’usuari”. Els treballadors van lle-
gir el comunicat reivindica  u a 
la sala de plens de l’ajuntament

tratègica (ARE), una nova zona 
residencial prevista en els te-
rrenys de Can Riera de l’Aigua 
amb més de 1.200 nous habi-
tatges, amb la carretera C-35, 
eix principal d’entrada i sor  da 
del municipi, resolent l’eventual 
increment de població que una 
ARE suposaria.

Un cop exclòs l’ARE i per tant 
descartat un creixement sobtat 
d’habitatges, i vist que no és un 
element imprescindible als efec-
tes de mobilitat, s’ha considerat 
la supressió al Pla Territorial Me-
tropolità de Barcelona.

L’Ajuntament de Santa Ma-
ria de Palautordera ja fa molt 
temps que havia decidit rebut-
jar aquest projecte i eliminar-lo 
del seu Pla General, perquè va 
considerar que era, hores d’ara 
un projecte inviable i alhora per-
judicava massa el sector de Moi-
xerigues.

BAIX MONTSENY.- El Ple 
municipal va aprovar dijous 29 
de gener la supressió de la va-
riant de connexió C-35-Ctra. 
de Campins-Santa Maria de 
Palautordera prevista en el Pla 
Territorial  Metropolità de Cata-
lunya. Aquesta variant es va in-
corporar l’abril de 2010 a pe  ció 
de l’Ajuntament de Sant Celoni, 
aleshores encapçalat per Fran-
cesc Deulofeu, de Convergència 
i Unió.

Ara, l’Ajuntament ha conside-
rat oportú demanar la supres-
sió d’aquesta via que passava 
per Can Riera de l’Aigua i seguia 
paral·lela al traçat del TGV per-
què, segons l’alcalde Joan Casta-
ño, és un “greu atemptat a una 
zona que cal preservar. Seria un 
error com a model de poble i no 
és necessària”.

Aquesta variant pretenia en-
llaçar de l’Àrea Residencial Es-

El projecte de connectar la C35 amb 
Campins i Palau passa a millor vida

Una imatge aèria de Can Riera de l’Aigua. FOTO: Ajuntament de Sant Celoni Una treballadora de l’Hospital protesta per les retallades. FOTO: Arxiu La Vila

Breda és pioner a Europa en enllumenar 
el pavelló amb tecnologia led

BREDA.- El pavelló de Breda disposa de nous vint focus amb tec-
nologia led, que subs  tueixen els 32 abans existents amb sistema 
de vapor de sodi. Tot i la disminució de focus, laquan  tat lumínica 
gairebé s’ha duplicat i el consum s’ha reduït d’un 60%. Segons el re-
gidor d’Esports i Medi Ambient, Jaume Anglada, “es pot considerar 
que la inversió té dos vessants posi  us: es millora la qualitat de les 
instal.lacions per a la pràc  ca de l’esport i s’inverteix novament en 
mesures d’estalvi energè  c”.

El nou sistema és pioner al territori, i el pavelló de Breda un dels 
primers a tot Europa a disposar d’aquesta tecnologia. Tot i que prové 
dels Estats Units, els focus són fabricats íntegrament a Catalunya, fet 
que segons Anglada, li dóna un valor afegit.
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Palautordera recull 471 quilos de residus 
de les minideixalleries

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Aquest 2015, entre les 
tres minideixalleries de Palau, s’han recollit 471 quilos de residus 
especials, dels quals  240 unitats són bombetes de baix consum, 
780 CD’s i DVDs, 304 Cartutxos d’impressora, 250 residus Residus 
d’aparells elèctrics i electrònics  i 21.200 unitats de piles i bateries 
de mòbil. A Palau hi ha instal·lades tres minideixalleries urbanes 
de pe  ts residus especials d’ús domès  c que permeten recollir de 
forma selec  va aquests residus.  Estan situades plaça Major, a la 
plaça Sant Elies i al Camí Vell de Sant Celoni.

Un dels aspectes a destacar és que les bús  es són intercanvia-
bles, fet que permet l’intercanvi o ampliació dels residus a recollir 
sempre que aquests siguin reu  litzables o reciclables. Aquest ser-
vei permet apropar la deixalleria al ciutadà, ja que facilita la recolli-
da selec  va d’aquests residus i lliurar-los, per separat, a gestors au-
toritzats per l’Agència de Residus de Catalunya. Tot això, fa possible 
el reciclatge i la recuperació de components que poden ser tòxics, 
com és el cas de les piles, de les bateries de mòbils o dels CDs.
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Glòria
Montasell “Viure des de l’essència”

Els murs de pedra no fan la presó, ni el barrots de ferro una 
gàbia, les ments assossegades ho veuen com una ermita”

LA FELICITAT és buscada 
per tot arreu, penso que 
no hi ha ésser humà que 

no la busqui i lamentablement 
quan tenim una sensació que 
ens apropa a ella, s´esvaeix amb 
la mateixa senzillesa amb la que 
ha vingut.

La felicitat pot arribar a ser 
tant evident que es converteix 
en invisible. Quan podem arri-
bar a parar un moment, inten-
tant deixar a un segon terme 
tot el xivarri que ens envolta, és 
quan apareix la pregunta. 

Si la felicitat és alguna cosa in-
nata en la nostra naturalesa, per 
què no l´experimentem amb 
més freqüència? Per què hi han 
tantes angoixes i preocupacions 
en la nostra vida?

La resposta és simple segons 
el sacerdot jesuïta i psicotera-
peuta Anthony de Mello: 

Hem construït uns models 
mentals en els que la felicitat és 
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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

El dret a decidir no vol 
gaire soroll( 65)

Andreu
Arenas

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

Al llarg de la vida ens trobem immersos en una espècia 
de cruïlla en la que hi ha de tot; persones, objectes, 
ofertes, tota mena de paranys publicitaris que intenten 

seduir-nos. En mig del caos, però, hi ha persones bondadoses, 
abnegades, i entregades, que parlen baixet i que saben escoltar, i 
d’altres, en canvi, amics del xivarri, que viuen (?) en mig del soroll, 
insensibles a les veus més febles.   

És meravellós trobar-se amb una persona que sap escoltar. 
Quin goig poder explicar el que portem al cor sense haver de có-
rrer, comptant amb el silenci i la confi ança de l’altre, sense acri-
tud, ni voluntat fi scalitzadora. 

 “Silenci i confi ança.., on sou? La vida i el neguit que arrosse-
guem ens fa di  cil poder escoltar. Hi ha soroll en el dins de la 
persona i soroll en el de fora. El soroll causa les incomprensions, 
les friccions, els malentesos, i la pèrdua de confi ança.  

Cal encoratjar al català que vol guanyar, com deia “l’holandès 
volador” en “ l’úl  m par  t”, cal esperonar al català pessimis-
ta, a les persones que poden i volen pensar, preguntar i escol-
tar. Mai tornarem a la cruïlla que deixem enrere. Per això val la 
pena aturar-se per destriar, el que crida del que parla, per preve-
nir al coneixement d’alguna cosa di  cil d’entendre, de penetrar, 
d’esbrinar.   

Seria lamentable haver jutjat als altres per la seva aparença; 
haver pres les decisions més rellevants de la pròpia vida per es-
coltar el que parla fort i no diu res. Si fugim un munt de camins es 
difuminen en l’horitzó, camins que mai més no tornarem a trepit-
jar. Podem aprendre dels errors i ser prudents a l’hora d’afrontar 
noves cruïlles, però no podem fer marxa enrere. Algú va dir: 
“S’aprèn mirant enrere, però es viu anant endavant”.   

Fem de la confi ança una “estructura d’estat”; la confi ança com-
porta força i seguretat, estabilitat. Els que desconfi en ins  n  va-
ment de tot i de tots pateixen i fan pa  r. Cal destriar el qui parla 
del qui crida. “El saber y la razón hablan; la ignorancia y el error 
gritan”. També ho va dir algú. 

No s’aprèn a escoltar de cop. És tot un procés, i el full de ruta 
passa per fugir del soroll que ens obliga a cridar i ens fa insensi-
bles a les veus més febles. Curiosament jo conec un jubilat, que 
n’està aprenent a escoltar, atent a les veus del febles. 

el resultat d’aconseguir alguna 
cosa: diner, poder, parella, fi lls, 
defi neixen. fama… En aquesta 
realitat que hem fabricat i en 
la que vivim, són els nostres 
èxits els que ens 

Ens han fet creure i nosal-
tres som obedients, quan ens 
diuen que som els “millors” si 
“triomfem”. És un allau cons-
tant d´informació que ens 
arriba amb aquestes creences. 
Els mitjans de comunicació, la 
publicitat, ens dibuixen què és 
ser feliç, convidant-nos a una 
espiral de falses exitacions. 

 
“Tot el que no sur   de no-

saltres, no  ndrà el niu per 
recollir-se quan hi hagi tem-
pesta”

“LA FELICITAT una emoció 
que sembla que es  gui en pe-
rill d´ex  nció i resulta que la 
tenim dins nostre!” 
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