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El Baix Montseny s’estructura per seguir
avançant en el fet comarcal
Els representants políƟcs de la zona han acordat coordinar-se de manera ordenada
BAIX MONTSENY.- Crear
una mínima estructura de
funcionament que permeƟ
tenir trobades periòdiques entre tots els municipis del Baix
Montseny i seguir avançant en
els interessos que preocupen
als veïns i veïnes d’aquesta comarca natural, és una de les
conclusions més importants a
què s’ha arribat en la 3a Jornada de treball d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores
del Baix Montseny del passat
21 de novembre a Can Putxet,
indret ubicat entre Sant Celoni
i Fogars de Montclús, i a la qual
hi van parƟcipar una quarantena de políƟcs en representació
de deu municipis de la zona
com Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera, Llinars del Vallès, Breda, Campins, Sant Pere
de Vilamajor, Riells i Viabrea,
Vallgorguina, Sant Esteve de
Palautordera i Gualba.
Els municipis del Baix
Montseny des de fa temps ja
treballen conjuntament diferents àmbits relacionats amb
els aspectes socials, habitatge,
cultura, ensenyament o transport, entre d’altres, i en la jornada del 21 de novembre es va
posar sobre la taula la necessitat d’estar coordinats i no funcionar tant per la necessitat de
cada moment.
En aquest senƟt, l’alcalde
de Sant Celoni, Francesc Deulofeu, ha explicat que el que
cal ara és basƟr una estructura
que permeƟ posar en valor tot
el treball col·laboraƟu que ja
s’està fent i el que es pot arribar a fer i, d’aquesta manera
plantejar els objecƟus de la comarca de manera estructurada
i ordenada. Deulofeu insisteix
en què cal més debat políƟc
entre els alcaldes, alcaldesses,
regidors i regidores i, per això,
s’han emplaçat a fer una nova
jornada de treball d’aquí a dos
o tres mesos.

Dos moments de la Jornada de Treball dels alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores del Baix Montseny
El Baix Montseny és una comarca natural peculiar ja que
dels disset municipis que la
configuren dotze pertanyen
actualment a la comarca del
Vallès Oriental (Barcelona) i els
altres cinc a la comarca de la
Selva (Girona). Però aquesta
realitat d’avui no és un problema, sinó una oportunitat.
L’alcalde de Riells i Viabrea,
Josep Maria Bagot, per la seva
banda ha dit que reconeix que
la banda gironina és minoritària però en qualsevol cas
són una realitat històrica que
ja treballen conjuntament en
molts aspectes i, per això, el
Baix Montseny sense els municipis selvatans no Ɵndria raó
de ser. Bagot, per altra banda
diu que cal seguir treballant
en nous serveis conjunts, anarlos incrementant i si es dóna el
cas “arribarà el moment que
caldrà plantejar-se la viabilitat
de consƟtuir a nivell jurídic
una nova comarca, si és que
les comarques encara existeixen”.

En la jornada els políƟcs
baixmontsenyencs van comptar amb l’assessorament de
Dionís Guiteras, president del
Consell Comarcal del Moianès i

el diputat al Parlament de Catalunya, David Bonvehí, que
han assessorat en aspectes
procedimentals de Ɵpus jurídic, políƟcs i execuƟus.

Redacció: 93 867 41 36 - Publicitat: 687 901 643
info@laviladigital.com - www.laviladigital.com

www.laviladigital.com

10

diversos

El Baix Montseny es solidaritza contra el terrorisme

Minut de silenci a Santa Maria de Palautordera

Minut de silenci a Sant Celoni

Senyera en senyal de dol a Campins

Minut de silenci a Vallgorguina

BAIX MONTSENY.- Una cinquantena de persones es van
reunir el 16 de novembre davant L’Ajuntament de Santa
Maria de Palautordera per fer
un minut de silenci i expressar
el seu condol al poble francès
en aquests moments tants durs
per l’atemptat terrorista sofert
tres dies abans a París. Alhora
es va manifestar el seu ferm
compromís en la defensa dels
valors democràƟcs que la Unió
Europea representa, com a baluard i garanƟa de convivència.

deració de Municipis de Catalunya, per portar a terme el minut de silenci.
A Sant Pere de Vilamajor
es van reprovar els terribles
atemptats perpetrats a París la
nit del 13 de novembre i es van
solidaritzar amb les vícƟmes,
amb els seus familiars i amb
tot el poble francès, especialment amb els “nostres amics i
agermanats del poble de Genté”. Tanmateix a Sant Antoni de
Vilamajor hi va haver rebuig al
múlƟple atac terrorista

Entre els presents hi havia una
representació de la comunitat
musulmana de Palau.
També hi ha va haver minut
de silenci a la plaça de la Vila de
Sant Celoni on un centenar de
persones van expressar el seu
absolut rebuig a la violència i
per solidaritzar-se amb el poble
francès i tots els que estan sotmesos a la barbàrie.
Una vintena de persones a
Vallgorguina van seguir la crida
de l’Ajuntament, l’ Associació
Catalana de Municipis i la Fe-

Palau homenatja les vícƟmes
de la Guerra Civil
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Santa Maria de Palautordera
Va homenatjar el 21 de novembre les vícƟmes de la Guerra Civil, en
el decurs de la celebració de les VII jornades de la Importància de la
Memòria i, en especial s’ha recordat la figura de Pere Codony i Reverter, alcalde segon del municipi entre els anys 1936 i 1938.
L’edil de Santa Maria de Palautordera va ser deƟngut el 1938 a
Aranda del Duero i després de passar per diverses presons va ser
afusellat el 17 de desembre de 1940 al Camp de la Bota, tal com es
pot llegir en una placa que s’ha descobert en el Passeig del Remei de
Palau. La placa també recorda els veïns i les veïnes de Santa Maria de
Palautordera que van paƟr presó, camp de concentració, exili o mort
com a conseqüència de la Guerra Civil.
En l’acte van ser-hi presents els seus fills Joan i Montserrat Codony
que juntament amb l’alcalde Jordi Xena van descobrir la placa.

a París i en memòria de les vícƟmes dels atemptats, i en solidaritat amb els seus familiars i
amics. També hi va haver minut
de silenci a Sant Esteve de Palautordera.
Altres municipis del Baix
Montseny van fer actes de solidaritat o minuts de silenci com
el cas de Breda que va penjar
la bandera francesa al balcó de
l’Ajuntament o Campins que
va escriure una carta als seus
agermanats de Saint Guilhém
du Désert.
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La Diputació de Barcelona aposta pel turisme al territori

Obre la porta i descobreix
que Barcelona és molt més
Aquest és l’eslògan de la nova campanya de turisme de la Diputació de Barcelona, “Barcelona és
molt més”, que pretén incentivar el turisme a la demarcació i contribuir a la promoció turística
d’una destinació que per a molts encara és desconeguda però que, per la qualitat dels atractius
turístics amb els quals compta, es vol convertir en un referent en els propers anys
Redacció / Barcelona

/D 'LSXWDFL´ GH
%DUFHORQD KD DSRVWDW
DTXHVWV GDUUHUV DQ\V
GHIRUPDGHFLGLGDSHU
SURPRFLRQDU HO WX
ULVPH DO VHX WHUULWRUL
FRPDLQVWUXPHQWSHU
SRWHQFLDUHOGHVHQYROX
SDPHQWHFRQ³PLFGHOV
PXQLFLSLVGHODGHPDU
FDFL´&DGDYHJDGDPªV
DTXHVWVHFWRUHVUHIHUPD
FRPXQIDFWRUGHFLVLX
SHUFRQWULEXLUDOFUHL
[HPHQWGHOŪHFRQRPLD
OD FUHDFL´ GH OORFV GH
WUHEDOOLDOUHHTXLOLEUL
WHUULWRULDO
Oferta turística
/DQRYDFDPSDQ\D
TXH HVW¡ GHVWLQDGD
SULQFLSDOPHQW DOV UH
VLGHQWVD&DWDOXQ\DWª
FRPDHL[RVSULQFLSDOV
OHVWUHVVXEPDUTXHVWX
U®VWLTXHV

La Costa Barcelona,

DPEHO*DUUDIHO%DL[
/OREUHJDWRHO0DUHV
PHDPEGHVWLQDFLRQV
WDQ HPEOHP¡WLTXHV
FRP6LWJHV&DOHOOD9L
ODQRYD0DWDU´6DQWD
6XVDQQD R &DVWHOOGH
IHOV$OŪLQWHULRUGHOD
FRVWDOŪ$OW3HQHG©VHO
9DOO©V2FFLGHQWDORHO
9DOO©V 2ULHQWDO DPE
GHVWLQDFLRQV L RIHUWD
WDQ YDULDGD FRP 9L
ODIUDQFDGHO3HQHG©V
6DQW6DGXUQ®GŪ$QRLD

7HUUDVVD *UDQROOHUV
/D*DUULJDR&DOGHVGH
0RQWEXL
Els Paisatges Barcelona, DPE OŪ$QRLD
HO%DJHVHO0RLDQ©VL
2VRQD2QFLXWDWVFRP
,JXDODGD 0DQUHVD
0RL¡L9LFPRVWUHQHO
VHXSRWHQFLDOSHUGHV
FREULU OD VHYD RIHUWD
JDVWURQ³PLFDFXOWXUDO
LFRPHUFLDOHQYROWDGHV
GŪXQ JUDQ SDWULPRQL
QDWXUDO IRUPDW SHU

3DUFV1DWXUDOVWDQHP
EOHP¡WLFVFRPHO0RQW
VHQ\6DQW/ORUHQ¨GHO
0XQW R 0RQWVHUUDW
6HQVHGHVFXLGDUUDFRQV
GŪDOWLQWHU©VFRPV´Q
0XUD5XSLWR&DODI
Pirineus Barcelona,

HO %HUJXHG¡ /D SRUWD
EDUFHORQLQDDO3LULQHX
FDWDO¡UHSUHVHQWDGDSHO
3HGUDIRUFD L HO &DG®
OŪDOWD PXQWDQ\D DPE
WRWVHOVVHXVYDORUVSHU
SUDFWLFDUKL HVSRUWV L

DFWLYLWDWVDOŪDLUHOOLXUH
RGHVFREULUODVHYDJDV
WURQRPLD L OHV IRUPHV
GH YLGD TXH VŪKL KDQ
GHVHQYROXSDW D WUDYªV
GHOVDQ\V
/DFDPSDQ\DTXHFR
PHQ¨DDTXHVWPHVGŪRF
WXEUHHVSRGU¡VHJXLUD
WHOHYLVLRQVU¡GLRVGLD
ULVLUHYLVWHVPLWMDQVGL
JLWDOVDXWREXVRVPHWUR
IHUURFDUULOVGHOD*HQH
UDOLWDW[DU[HVVRFLDOVL
ZHEVLSRUWDOVWXU®VWLFV

El turisme, un sector amb un impacte econòmic de 4.000 milions d’euros
Com va assegurar el
vicepresident segon i
responsable de l’Àrea
de Desenvolupament
Econòmic Local de la
Diputació, Marc Castells,
durant la presentació de
la nova campanya, «el
turisme com a activitat
econòmica s’ha mostrat
molt important i resis-

tent. Ha estat capital,
durant aquests darrers
sis o set anys, de grans
dificultats. Hem vist caure dràsticament alguns
dels sectors més dinàmics i, en canvi, hem
constatat que durant
aquests anys la demanda turística ha crescut i
ha generat més impacte

econòmic, creant més
ocupació i capitalitzant
la generació de riquesa».
Així, l’impacte econòmic
global del turisme a
les comarques, sense
comptar el Barcelonès,
és de més de 4.000
milions d’euros anuals i
el nombre d’ocupats al
sector turístic, durant el

2014, va ser de 115.000
llocs de treball. A més,
va destacar Castells,
entre el 2005 i 2014 les
comarques de Barcelona
han passat de 3 a 4
milions de turistes (que
pernocten més d’una
nit) i el nombre de pernoctacions el 2014 és
de 12 milions.
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El jove palauenc Marc Camacho
subcampió mundial cadet de kumite
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- El jove de 14 anys
de Santa Maria de Palautordera, Marc Camacho Torres,
s’ha proclamat subcampió cadet de kumite en la categoria
de menys de 70 quilos, en el
campionat celebrant a Jakarta
(Indonèsia) entre els dies 12
i 15 d’aquest mes de novembre. El palauenc, integrant per
primera vegada de la selecció
estatal, ha perdut la final contra el karateca indonesi Faqih
Karomi.
Segons que s’informa des
de la Federació Espanyola de
Kàrate, Marc Camacho no ha
notat per res la pressió de debutar amb el seleccionat estatal i ha col·laborat de manera
directa per aconseguir una de

Andreu
Arenas

D

Marc Camacho Torres. FOTO: RFEK
les set medalles aconseguides
pels karateques espanyols,
de les quals cinc són de plata
i dues de bronze, cosa que ha
suposat que Espanya s’hagi
classificat en novena posició
per països. En els mundials
disputats

a Jakarta hi han pres part 91
països.
Marc Camacho, i la resta de
seleccionats, han rebut una
carta de felicitaciós dels Reis
d’Espanya per “l’esforç, esperit
de sacrifici i il·lusió que els caracteritza”.

Sílvia Moya, Guardó Indaleci a la Implicació Social 2015
SANT CELONI.- La celonina Sílvia Moya Palau ha rebut
aquest diumenge 22 de no0vembre el 6è Guardó Indaleci
Losilla a la Implicació Social,
en el decurs d’un acte celebrat a l’Ateneu de Sant Celoni.
La guardonada des de fa anys
està implicada en causes socials i de voluntariat, primer a
l’assemblea de la Creu Roja de
Sant Celoni i Baix Montseny i
actualment amb l’Associació
Afadis. Visiblement emocionada es va dirigir al públic assistent a la gala agraïnt la concessió del guardó i dient senƟr-se
molt orgullosa.
La gala, presentada per Laura Costa, va comptar amb la
parƟcipació de l’Aula Taller
CME, Dani Morales, els peƟts
cantors del Cor de Maria, Mr.
& Mrs. Jones, Els Atrevits, Estudi de Dansa Margarita Ponce

Sílvia Moya Palau - a la dreta- amb la Laura Dou. FOTO: SMP
i Crearum Produccions CreaƟves.
El Guardó Indaleci a la Implicació Social desƟna els beneficis a l’Associació Neurològica
Baix Montseny, que és la impulsora de l’acte i d’altres enƟtats socials i solidàries de la comarca baixmontsenyenca. De
fet, aquest guardó té l’objecƟu
de reconèixer la feina del vo-

luntariat social.
També i col·labora Associació
Contra el Càncer, Càrites, Creu
Roja i Ajuntament de Sant Celoni i patrocina LTServeis. Fins
ara, els guardons s’han concedit a Montserrat Olivé (2010),
Ricard Ribalta (2011), Anna
Sanmigel (2012), Andreu Arenas (2013) i el matrimoni Saula Jubany (2014).

“JUNTS PEL
SILENCI” (2)

el silenci cal fer-ne experiència, és a dir trobar
cada dia una estona de
quietud per meditar una mica.
No fa cap mal. De fet el que hi
aprenem és a respirar. Aquest doble moviment que és el d’inspirar
i el d’expirar que reprodueix un
moment biològic, i un moment
principal per excel·lència, el de
rebre i el de donar. El de l’acollida
i el de la donació. En la manera
que aprenem a respirar el nostre
esperit aprèn una llei bàsica per
l’harmonia de la nostra vida, el
de la recepƟvitat; l’acceptació
humil i l’oferiment generós.
Volem saber si en la nostra
vida hi ha aquesta sana i saludable harmonia, preguntem-nos si
n’hi ha entre el que esƟmem i el
que ens deixem esƟmar, entre el
que ajudem i el que ens deixem
ajudar.
Dic això perquè hem estat
educats en una societat en la
que se’ns ha parlat molt de la
importància d’ajudar als altres,
però molt poc de “deixar-se ajudar”. Qui es mou en el camp de
la salut, o qui ha Ɵngut una greu
malalƟa, el qui entra en inƟmiat
amb malalts de llarga durada,
sap el diİcil que és per molts
deixar-se ajudar.
En la quietud de la meditació
el que aprenem és a fomentar
aquesta acƟtud de recepƟvitat
i d’escolta. Sense silenci diİcilment sabrem dialogar. Del silenci
ve la meditació, una paraula llaƟna que vol dir estar en el “medi..,”
en el mig, en el centre. Quan fem
silenci el que fem és un pelegrinatge en el nostre centre..., des
d’allà tot es veu diferent. Si estem en el nostre centre actuem
bé. Un amic posava l’exemple del
compàs, si l’agulla està ben clavada en el centre, les circumferències sorƟran perfectes, mentre
que si no està ben clavat en el
centre sorƟran com voldran. En
la nostra vida passa el mateix.
Per tant la primera feina del
silenci és anar a la meditació, i
poder arribar al centre, al propi
coneixement... perquè no siguem uns desconegut de nosaltres mateixos.
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