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salut

Mares del Baix Montseny reivindica el 
servei d’urgències amb recurs pediàtric a 
l’Hospital de Sant celoni les 24 hores
L’exigència ja ha arribat al parlament, al Síndic de Greuges i als ajuntaments

SANT CELONI.- El col·lec  u 
Mares del Baix Montseny (@
maresdelmontseny) va co-
mençar una campanya de re-
collida de signatures a Change.
org a través de la qual des de 
Sant Celoni i la resta de muni-
cipis del Baix Montseny reivin-
diquen la incorporació de les 
urgències amb recurs pediàtric 
les 24 hores a l’Hospital de Sant 
Celoni. En la seva reivindicació 
recalquen que no entenen que 
un hospital comarcal que dóna 
servei a vint municipis, amb 
una població infan  l de 17.000 
persones “  ngui desatesos els 
infants, el segment de pobla-
ció més vulnerable”.

Aquesta situació provo-
ca que les families del Baix 
Montseny sovint s’hagin de 
desplaçar amb els fi lls malalts 
20 kilòmetres fi ns a Granollers 
cada cop que tenen una urgèn-
cia mèdica a les nits o als caps 
de setmana, tot i disposar d’un 
hospital a Sant Celoni. El pro-
blema s’agreuja en les famílies 
que no disposen de vehicle 
propi.

Per aquest mo  u demanen a 
la Generalitat que creï les pla-
ces necessàries per resoldre 
aquesta situació que les famí-
lies de Sant Celoni ja fa anys 
que denuncien.

EL SÍNDIC DE GREUGES HO 
ADMET A TRÀMIT

Amb el pas dels dies la 
campanya ha anat creixent i 
guanyant adeptes des de la 
primera acció de protesta el 
dia 2 d’aquest mes de febrer 
, aprofi tant la visita de l’equip 
del Síndic de Greuges a Sant 
Celoni. Prop d’una vintena de 

Mares del Baix Montseny van 
ser ateses i van fer conèixer la 
problemà  ca que ja ha estat 
admesa a tràmit. En qualsevol 
cas les accions no s’han aturat 
en tot el mes i en aquestes da-
rreres setmanes han fet arribar 
la reivindicació a Neus Munté, 
vicepresidenta del Govern de 
la Generalitat el dia del Ball de 
Gitanes i s’han reunit amb Jor-
di Terrades, diputat del PSC al 
Parlament de Catalunya.

També han  ngut reunions 
amb l’alcalde de Sant Celo-
ni, Francesc Deulofeu, i amb 
tots els grups municipals. La 
reivindicació també s’ha co-
marcalitzat reunint-se amb 
l’Ajuntament de Riells i Via-
brea. De la mateixa manera 
que ho han fet amb els con-
sells escolars.

CAMPANYA VIRAL

L’empenta, però no s’atura 
i als balcons ja hi comencen a 
aparèixer pancartes reclamant 
les urgències de pediatria 
però en els propers dies la in-
tenció és posar en marxa una 
campanya viral amb els nens 
portant cartells amb la reivin-
dicació i també fer una marxa 
a peu entre Sant Celoni i santa 
Maria de Palautordera, a més 
de fer una concentració davant 
l’Hospital de Sant Celoni.

Mares del Baix Montseny en 
una assemblea oberta també 
ha aprovat el text d’una mo-
ció que s’anirà presentant en 
els plens dels ajuntaments del 
Baix Montseny per donar més 
consistència a la reivindicació. 
El col·lec  u igualment té in-
tenció d’entrevistar-se amb la 
conselleria de Salut.
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David Fernàndez en el 15è 
aniversari del Casal Quico Sabaté 
a Sant Celoni

SANT CELONI.- El Casal Qui-
co Sabaté de Sant Celoni orga-
nitza el proper 19 de març, a 
Sant Celoni, un seguit d’actes 
per a celebrar el seu 15è Ani-
versari. La jornada començarà 
a les sis de la tarda, amb una 
cercavila amb geganters, bas-
toners i  mbalers que anirà 
des de la plaça de la vila fi ns al 
Pavelló Municipal on a par  r 
de les vuit del vespre,  ndrà 
lloc l’acte polí  c, que comptarà 
amb la presència de David Fer-
nàndez (exdiputat de la CUP 
al Parlament) entre d’altres 
polí  cs i ac  vistes provinents 
de moviments socials i polí  cs 
d’arreu del país com Lluc Sale-

llas, regidor de la CUP a Giro-
na i membre del casal El Forn, 
Ginesta Garriga, presidenta 
del GER de Ribes i Mariona 
Pascual, regidora de la CUP de 
Sant Celoni.

Una celebració en la qual 
no hi faltarà ni la música i ni 
la barra a fora del pavelló, 
fi ns a l’obertura de portes del 
Concert dels 15 Anys del Qui-
co Sabaté que comptarà amb 
els grups Zoo, Kop. At Versa-
ris i Smoking Souls en el qual 
s’espera una important assis-
tència de públic. Les entrades 
an  cipades (10€) que es po-
den comprar online (propa-
ganda-pel-fet.cat)

SANTA MARIA i SANT ESTE-
VE DE PALAUTORDERA.- Des 
d’aquest dimecres ja és ofi cial 
la posada en marxa de la sec-
ció local de les JERC de Santa 
Maria de Palautordera i Sant 
Esteve de Palautordera. La 
nova organització polí  ca dels 
joves republicans està impul-
sada bàsicament per quatre 
persones: Eloi López, porta-
veu; Marta Illa, fi nances; Isard 
Prat, comunicació i Oriol An-
dreu, secretari.

Segons que ha pogut saber 
l’objec  u és fomentar la polí-
 ca entre els joves, promoure 

ac  vitats pel jovent, establir 
una via comunica  va entre el 
jovent i els governs locals dels 
dos municipis palauencs per-

què puguinexpressar amb fa-
cilitat les seves necessitats, la 
creació d’estructures dedica-
des als joves, lluitar per la di-
fusió i millora dels drets dels 
joves i treballar per la indepen-
dència del país. 

Fonts d’ERC de Palau han 
expressat la seva satisfacció 
per la constitució de les JERC 
“perquè era una qüestió que 
hi anàvem al darrera des de 
feia molt temps”. Consideren 
que és un fet important per-
què podran treballar plegats 
i d’aquesta manera seguir 
consolidant la seva presèn-
cia i influència política tant a 
Santa Maria de Palautordera 
com a Sant Esteve de Palau-
tordera.

Es constitueix les JERC de 
Santa Maria i Sant Esteve 
de Palautordera

 ndrà caràcter precep  u.
Aquesta decisió, segons que 

informen les en  tats convoc 
ants en principi s’havia de 
prendre entre els dies 1 o 8 
de març, però després d’una 

Diverses en  tats defensen el Montseny 
a la seu de Territori i Sostenibilitat

BAIX MONTSENY.- Una vui-
tantena de persones de di-
versos moviments ecologistes 
i socials del Baix Montseny i 
de la Facultas de Biologia de 
la Universitat de Barcelona i 
de Facultats de la UPC s’han 
manifestat aquest ma   davant 
la seu del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya amb 
l’objec  u d’aturar el projecte 
de l’asfaltat de la carrtera que 
uneix les Illes i Sant Marçal al 
Montseny.

La concentració de protesta 
sota el lema “Ni asfaltatge ni

especulació” convocada per 
en  tats com la Coordinado-
ra per a la Salvaguarda del 
Montseny, Skamot Verd i el 
Sindicat d’Estudiants dels Paï-
sos Catalans, i amb la presèn-
cia de l’Assemblea de Joves 
de Sant Celoni, Palau i Llinars, 
Depana i Ecologistes en Acció, 
també pretenia fer força per 
infl uir en el posicionament 
de la Ponència Ambiental que 
haurà de defi nir la Declaració 
d’Impacte (DIA) que el depar-
tament de Territori i Sostenibi 
tament de Territori i Sostenibi-
litat emetrà sobre el projecte i

reunió amb representants del 
Departament de Territori i 
Sostenibilitat segurament que-
darà posposada per més enda-
vant, després d’haver estudiat 
tota la documentació.
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La Policia Local de Palautordera 
deté un home amb una pistola 
de 7,65 mm

successos 5

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Una patrulla de la policia 
local de Santa Maria de Palautordera va detenir l’11 de febrer a 
tres quarts de cinc de la tarda un individu de nacionalitat francesa 
al nucli urbà de la població. En el moment de la seva iden  fi cació 
i escorcoll se li va trobar una pistola del calibre 7,65 mil·límetres 
amb diversos cartutxos i una defensa elèctrica entre d’altres 
estris. El de  ngut, va ser traslladat a la comissaria dels Mossos 
d’Esquadra de Sant Celoni. Ha estat denunciat per  nença il·lícita 
d’armes i falsifi cació de document públic.

FOTO: Policia Local de Santa Maria de Palautordera

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- La policia local de Santa 
Maria de Palautordera ha de  ngut tres individus aquest dimarts 
a la tarda quan intentaven robar en una casa del barri del Virgili. 
Els fets van passar cap a dos quarts de sis de la tarda. Una vegada 
de  nguts, la policia local va lliurar-los als mossos d’esquadra de la 
comissaria de Sant Celoni que aquest ma   de dimecres han posat 
a disposició judicial. Els tres de  nguts són veïns de la comarca.

Tres de  nguts a Palau quan
 intentaven robar en una 
casa del Virgili
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Canvien els pins de la 
rotonda d’entrada a Santa Maria 
de Palautordera per llorers

Redacció: 647 908 967
Publicitat: 653 55 59 72
info@laviladigital.com  
www.laviladigital.com

La rotonda d’entrada repre-
senta l’escut de Santa Maria 
de Palautordera. La torre so-
breposada representa l’edifi ci 
o palau que va donar nom al 
poble i l’ocell, que algunes in-
terpretacions parlen de colom 
i d’altres de tord, simbolitza 
la pau i seguretat del lloc i els 
arbres, amb el seu color verd, 
indiquen l’abundància i la ri-
quesa de la terra.

Des de l’Àrea de Medi Am-
bient s’ha indicat que el llorer 
també és una planta autòc-
tona que representa millor el 
que simbolitza l’escut.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- L’Ajuntament de 
Santa Maria de Palautordera 
ha re  rat els pins que hi ha-
via a la rotonda de l’entrada 
del municipi i els ha subs  tuït 
per llorers. El mo  u és una 
conseqüència de l’episodi de 
vent del mes de desembre de 
l’any 2014 ja que un dels pins 
va quedar-ne afectat. Amb un 
dels cops de vent, l’arbre es va 
desplaçar lleugerament, que-
dant malmès el seu sistema 
radicular, el que ha comportat 
que, poc a poc, el seu brancat-
ge s’hagi anat assecant i morint. 

Vista actual de la rotonda de l’entrada de Santa Maria de 
Palautordera

Un dels arbres havia quedat malmès el desembre de 2014 per 
culpa de la ventada

Aquesta era la fesomia de la rotonda abans del canvi dels pins 
pels llorers
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«Universo San  » un projecte per recordar el llegat de San   Santamaria
Cinc anys després de la mort del xef de Can Fabes s’obre un restaurant que uneix les seves millors 
receptes i la solidaritat

 nguin qualifi cació professio-
nal reconeguda pel sistema de 
formació professional per al 
treball o del sistema educa  u.
Regina Santamaria, fi lla del 
xef de Can Fabes, ha dit que 
“aquest projecte és l’armonia 
que el seu pare representava, 
ja que no solament incorpora 
la part més social, sinó que 
també hi ha el que més es  -
mava, la cuina”. 

Serà un homenatge a la fa-
mília, els amics i els deixebles 
del xef de Sant Celoni que va 
ser el primer català en aconse-
guir les tres estrelles de la Guia 
Michelin a Can Fabes i el pri-
mer cuiner de l’Estat en tenir 
set estrelles repar  des en tots 
els seus locals. El restaurant 
oferirà les receptes que van 
donar fama a Can Fabes, a més 
d’una carta pròpia.

JEREZ / SANT CELONI.- Cinc 
anys després de la mort del xef 
de Can Fabes de Sant Celoni, 
San   Santamaria, el seu llegat 
segueix sent ben present des-
prés que s’hagi fet públic, a Je-
rez de la Frontera, el projecte 
“Universo San  ” que és previst 
que obri portes el proper mes 
de setembre a la fi nca El Al  llo, 
amb l’objec  u de formar i pro-
porcionar experiència laboral 
a persones en situació d’atur 
amb discapacitat en el sector de 
l’hosteleria, amb la col·laboració 
de la família i deixebles del des-
aparegut cuiner celoní.

El projecte del restaurant, 
presentat fa pocs dies, té la fi -
nalitat de contribuir a la millo-
ra de la qualitat i les condicions 
de vida de les persones amb 
síndrome de down i altres dis-
capacitats, per a la seva plena

vida autònoma i independent. 
De fet, el restaurant Universo 
San   serà l’únic de tota Anda-

lusia amb el cent per cent dela 
plan  lla integrada per perso 
nes amb discapacitat i que no

San   Santamaria
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Mans Unides presenta el projecte 2016 “Planta-li cara a la fam: Sembra” 
per ajudara 400 dones d’un districte de la Índia

Des del poder, des de l’Ajuntament de la capital. 
Una revista local, no és el lloc ideal perquè, un jubilat, 
s’esplaï en una pregària, però, tampoc l’Ajuntament és 

un lloc per fer mofa de la pregària central de la religió cris  ana, 
ni cap altra religió.

L’objecte era la defensa de la vida i la llibertat. 
A la presumpció de poder, carregada de limitacions, censures 

i negacions,  li correspon a l’individu, en l’home normal real, 
una gran tristesa, caracterís  ca, com deia Sant Tomàs,  “d’un bé 
absent”. L’absoluta manca de proporció que hi ha entre l’objecte 
veritablement “recerca” i la capacitat humana de “captura”. La 
total manca de proporció que hi ha entre l’objecte veritablement 
buscat i la capacitat humana de “captura” produeix l’experiència 
de posseir quelcom que per naturalesa és fugisser.

 El punt de sor  da de recerca, d’inves  gació per allò que ens 
interessa, aquesta “llibertat” està en la nostra pròpia experièn-
cia, ella ens mostra que el compost humà no és unívoc, no té 
una sola direcció, és a dir, que la nostra vida té un aspecte ma-
terial i un aspecte espiritual. I el factor religiós l’hem d’observar 
com el factor espiritual. El factor religiós representa la natura-
lesa del nostre jo en quan s’expressa en certes preguntes. Quin 
és el signifi cat úl  m de l’existència? “Per què existeix el dolor, la 
mort?, “Per què val realment la pena viure?, O, des d’un altre 
punt de vista: De què i per a què està feta la realitat? 

Senyor vós ens dieu: «Quan pregueu, no parleu per parlar, 
com fan els pagans... vosaltres digueu Parenostre: «Vingui a no-
saltres el vostre Regne, faci’s la vostra voluntat així a la terra 
com es fa en el cel» (cf. Mt 6,10). Per tant, no podem demanar 
en la pregària qualsevol cosa, sinó allò que sigui realment un 
bé. Ningú no desitja un dany per a ell, per això, tampoc no ho 
podem voler per als altres.

Perdoneu Senyor, els qui fan mofa d’aquesta pregària que Je-
sús mateix ens ha ensenyar. Us ho demano amb les seves matei-
xes paraules: ... perdoneu-los perquè no saben el que fan”. Vull 
demanar-ho amb la humilitat que Ell ho fa i amb el mateix amor 
que tant té per a ells, com per a mi. 

Ajudeu-me a comprendre, també que el parenostre no és no-
més una oració per ser resada, sinó també un programa de vida 
per ser viscut. 

Andreu
Arenas

“UN CANT A LA VIDA I A LA LLIBERTAT”  (4)

BAIX MONTSENY.- La delega-
ció de Mans Unides del Vallès 
Oriental ha presentat aquest 
mes de febrer el projecte de la 
campanya 2016 que porta per 
 tol “Planta-li cara a la fam: 

sembra”, a càrrec del delegat 
a la comarca, Joan Quintana; 
el voluntari Josep Maria Pa-
gès i Immaculada Urpina, en-
ginyer  químic, llicenciada en 
Farmàcia, per la UB i  tulada 
en direcció d’empreses per 
ESADE.  És membre fundadora 
de LICSA (Laboratori de Recer-
ca i Control) i des del 2009 ha 
estat responsable de Sosteni-
bilitat i Responsabilitat Social 
en l’empresa mul  nacional 
Amcor. Actualment col·labora 
amb la mateixa empresa,  com 
a voluntària en projectes soli-
daris, vinculats amb el Progra-
ma Mundial d’Aliments de les 
Nacions Unides.  

L’onjec  u general de la cam-
panya és millorar la situació 
socioeconòmica de 400 dones 
descastades i tribals del dis-
tricte d’Amrava   de la Índia. 
En aquest sen  t, estan pre-
vistos 38 microcrèdits en tres 
anys. El primer any per fer pe-
 ts negocis, més 19 el segon i 

9 el tercer any. El cost total del 
projecte és de 64.061 euros.

Les benefi ciàries seran do-
nes “dalits” i a benefi ci de 
3.968 persones de cinc poblats 
i deu barris de barraques o 
“Slums”.
 

ACTIVITATS DE 
SENSIBILITZACIÓ I 
CAPTACIÓ DE FONS

Per aconseguir aquesta 
quan  tat Mans Unides del Va-
llès Oriental destaca el fet que 
els socis amb les seves aporta-
cions cobreixen el 42 per cent 
dels ingressos de tota la cam-
panya. Per acabar de cobrir 
la resta es con  nuarà en fer 
conèixer el projecte a través 
dels mitjans de comunicació i 

publicitat, acaptes a totes les
esglésies del Vallès Oriental, 
sopars solidaris a la Garriga, 
Granollers i Lliçà de Vall. 

També es busca la col·la-bo-
ració solidària d’escoles i ins  -
tuts, la Fira Solidària de l’Esco-
la Pia, que enguany celebra el 
seu 20è Aniversari. Concert de 
Gospel a Granollers, el 27 de 
febrer amb 100 cantants, grà-
cies a la col·laboració Rock & 
Gospel de la Roca, Gospel Car-
dedeu i Vallgormúsic.

A l’abril un concert a la pa-
rròquia de Sant Esteve de Gr. 
i altres concerts a la Garriga, 
Cardedeu. El 30 d’abril, el lliu-
rament de premis del XIII Con-
curs Narracions Solidàries.

El 3 de juny, a Granollers, 
VII Caminada Nocturna Soli-
dària i diverses ac  vitats que 
preparen els voluntaris de Car-
dedeu,  Granollers, Mollet, la 
Garriga, Llinars i Parets Vallès.

Nova col·laboració pels pro-
pers anys amb la “Passió soli-
dària d’Esparreguera”, el 40% 
del preu de l’entrada serà pels 
projectes de Mans Unides, no-
més fent esment que vénen de 
part nostre.

RESULTATS DEL 
PROJECTE DEL 2015

L’objec  u del primer projec-
te: “Construcció de dos cen-
tres d’educació infan  l a Kaedi 
(Mauritània)”, el cost total del 
projecte era de 58.440 euros i 
se’n van enviar 58.203 euros. 

L’objec  u del segon projec-
te. “Millora de l’accés a l’aigua 
potable i sanejament a 17 po-
blacions rurals de la regió de 
Kara, República de Togo”, tenia 
un cost global de 246.022 eu-
ros.

Es tracta d’un projecte com-
par  t presentat a  set ajunta-
ments de la comarca (0,7%), 
amb el resultat d’aportacions 
per un valor de 34.103 euros 
(2014) i 8.500 euros el 2015.

D’esquerra a dreta: Immaculada Urpina, Joan Quintana i Josep 
Maria Pagès, en un moment de la presentació del projecte 2016
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SANT CELONI.- La celonina Louise Brown, representant dels 
Montseny Maasais, ha par  cipat per tercera vegada consecu  va 
en el recorregut llarg d’aquesta popular Marxa d’esquí de fons, 
aconseguint acabar en segona posició, tal i com va fer l’any pas-
sat, després d’un frec a frec durant tota la cursa amb la repre-
sentant del Cena, Aloma Combalia, que va fi nalitzar en tercera 
posició a tan sols 46ʺ i per darrera de la basca del club Irrin  zi, 
Cynthia Mar  nez.

Un total de 180 par  cipants van prendre la sor  da de l’estació 
de Lles per disputar la 24a edició de la popular Marxa Pirineu 
Memorial Frederic Roure d’esquí de fons, una cursa pirinenca 
que forma part de la 11a Copa Catalana de la disciplina, i que és 
l’única marxa de fons de l’Estat espanyol que té sor  da en una 
estació (Lles) i fi nalitza en una altra (Aransa).

Podi de la celonina Louise Brown a la 24a 
Marxa Pirineu d’Esquí de Fons
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SANT CELONI.- El Club Es-
por  u Sant Celoni i la Penya 
Barcelonista sembla que fi nal-
ment han trobat la tecla que 
els permetrà fusionar-se, des-
prés de diverves tempta  ves 
sense èxits i més d’una ten-
sió entre les dues en  tats. La 
qües  ó és que l’11 de febrer 
al vespre a la sala de plens de 
l’Ajuntament es va comunicar 
l’inici del procés que fi nalment 
ha de portar a que les dues 
en-  tats futbolís  ques es con-
verteixin en una sola en  tat. 
Tant és així que l’alcalde de Sant 
Celoni, Francesc Deulofeu, va 
assegurar que “és un pas enda-
vant molt important que segur 
a par  r d’ara en gaudirem molt 
més”.

El regidor d’Esports, Òscar 
Moles, ha explicat que clubs i 
ajuntament han coincidit que 
els treballs que es portaran a 
terme les properes setmanes 
per concretar els detalls de 
la fusió, s’han de fer conèixer 
a Sant Celoni d’una manera 
fer ma i transparent, atesa 
la rellevància social i espor-
 va que implica. Per això, 

periòdicament s’informarà 
de com avança la feina.

En aquest sen  t, les tasques 
de concreció aniran a càrrec 
d’una Comissió formada per 
deu persones. Els dos presi-
dents, dos comissionats per 
cada club, un expert en temes 
federa  us, dos tècnics munici-
pals, un equip consultor pro-
fessional i, esporàdicament i 
a demanda de la Comissió, es 
podrà requerir la par  cipació 
d’altres persones.

servador i assessor, alhora, 
que ha estat consensuada per 
ambdues en  tats. 

NOMÉS AVANTATGES

Jordi Roure, president de la 
Penya Barcelonista, reconeix 
que ha costat molt però que 
fi nalment “hem aconseguit 
posar-nos d’acord”. Diu que tot 
són avantatges, no solament 
perquè podran ser una en  -
tat més potent, sino perquè hi 
haurà menys complicacionsa 
a l’hora de distribuir els hora-
ris del camps de futbol. D’una 
opinió molt similar és Xavier 
Cos, president del CE Sant Ce-
loni “la nova en  tat serà molt 
benefi ciosa per tots els nens i 
a més s’evitaran molt confl ic-

El futbol de Sant Celoni es fusiona en una sola en  tat

TRES BLOCS TEMÀTICS

Els blocs temà  cs marc són 
tres: l’ins  tucional, l’econòmic 
i l’espor  u. Per al seu des-
envolupament es preveuen 
al voltant de vuit a deu ses-
sions de dues hores que ja co-
mençarean aquest mateix mes 
de febrer, els dies 17, 22 i 29 
i con  nuarà el 14 de març, 4 
i 18 d’abril i 2 i 9 de maig. La 
intenció és tenir assolit el pro-
cés al més aviat possible, per 
tal de facilitar la confi guració 
d’equips de cara la propera 
temporada. El nom que pren-
drà la nova en  tat que sur   de 
la fusió encara no se sap, però 
si que  ndrà el nom de “Sant 
Celoni”.

També s’ha donat molt valor 
a la par  cipació experta per bé 
que voluntària de l’arbucienc 
Jordi Bonet, de la Federació 
Gironina de Futbol, com a ob-

tes”. Entre els dos equips 
mouen entre cinc-cents i sis-
cents futbolistes dels vint-i-
dos equips que disposa la Pen-
ya Barcelonista i els divuit del 
CE Sant Celoni, comptant els 
primers equips, els equips fe-
menins i el futbol base.
El responsable federa  u, Jordi 
Bonet, també ha explicat que 
és una molt bona inicia  va per 
al futbol del municipi.

La fusió també té el suport 
de tots els grups municipals 
representats a l’Ajuntament 
de Sant Celoni, CiU, ERC, PSC, 
CUP i Inicia  va Sant Celoni - La 
Batllòria Sí Que Es Pot, expres-
sant-lo amb la presència de 
regidors d’aquests par  ts en 
l’acte de presentació d’aquest 
procés.

A la imatge de l’esquerra i la de sota representants dels dos 
clubs, l’Ajuntament i la Federació . A la dreta els presidents dels 
dos clubs, l’alcalde de Sant Celoni i el regidor d’Esports.
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