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Palau implanta la T-12, Palau implanta la T-12, 
una targeta amb moltsuna targeta amb molts

 avantatges avantatges
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transports

Santa Maria de Palautordera implanta la targeta T-12 amb molts
benefi cis pels viatgers de 4 a 14 anys

La targeta la rebrà l’usuari en 
el seu domicili per correu cer-
 fi cat en el decurs de trenta 

dies que pot ser un període de 
temps superior si les tramita-
cions s’han fet en els mesos de 
juliol i agost. En cas de pèrdua 
de la targeta es podrà sol·licitar 
de nou. La nova emissió es farà 
contra pagament dels costos 
d’emissió i ges  ó.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Els veïns i veïnes 
de Santa Maria de Palautor-
dera d’edats compreses entre 
els 4 i els 14 anys a par  r del 9 
de maig ja poden benefi ciar-se 
dels avantatges que ofereix la 
targeta de transport urbà T-12. 
Amb aquesta targeta podran 
fer gratuïtament un número 
il·limitat de viatges dins la ma-
teixa zona de residència dels 
 tulars. La targeta només té un 

cost d’emissió de 35 euros que 
només es pagarà una vegada ja 
que la renovació no  ndrà cap 
cost addicional i es farà de ma-
nera automà  ca fi ns que el  -
tular compleixi els 15 anys. Cal 
remarcar que la T-12 només la 
poden fer servir els nens i ne-
nes d’aquestes edats i que s’ha 
de validar a cada viatge.

D’altra banda amb la targe-
ta T-12 es podrà viatjar per la 
zona 4G que és la que pertoca 
a Santa Maria de Palautorde-
ra que engloba els municipis 
de Breda, Campins, Fogars de 
Montclús, Gualba, Montseny, 
Riells i Viabrea, Sant Celoni, 
Sant Esteve de Palautordera, 
Sant Pere de Vilamajor, Santa 
Maria de Palautordera, Vall-
gorguina i Vilalba Sasserra.

ADQUISICIÓ DE LA T-12          

A Santa Maria de Palautor-
dera es pot adquirir als es-
tancs, els quals a par  r del dia 
9 de maig ja disposaran de tota 
la documentació per tramitar 
les targetes. En aquest sen  t 
caldrà portar una fotocòpia 
del DNI, NIE o passaport de 
l’usuari i fer el pagament en el 
mateix establiment. Tantma-
teix, el tràmit es pot fer via in-
ternet  o el punt d’atenci8ó al 
client de la xarxa del transport 
urbà de Sagalés, a Granollers.

El  tol de viatge només s’haurà de comprar una vegada a un preu de 35 euros i ja es podran fer els 
viatges il·limitats a la zona G4 fi ns el moment de complir els quinze anys

Bus urbà de Santa Maria de Palautordera. FOTO: Mònica Garcia

Amb la targeta T-12 es pot viatjar tants cops com 
es vulgui a 10 pobles del Baix Montseny
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la cultura i els equipaments 
culturals, educa  us i espor-
 us i sobretot “l’atenció a les 

persones per reduir les des-
igualtats i aplicar polí  ques 
d’habitatge”. En aquest sen  t, 
va assegurar que “hem recu-
perat l’orgull de ser de Sant 
Celoni”.

Un viatge de trenta-set anys 
que es va poder visualitzar a 
través d’un vídeo barrejant 
moments de la seva vida fami-
liar amb els de la polí  ca, “tot 
té el seu temps i moments”, 
va dir Joan Castaño. A la nova 
fornada de regidors socialis-
tes celonins els va dir que no 
deixin mai el compromís de 
les seves responsabilitats i que 
preserverin en l’utopia i que 
llui  n contra la injus  cia sense 
defallir. L’exalcalde de Sant Ce-
loni va acabar agraïnt la con-
fi ança que li han donat durant 
tots aquests anys, per poder 
treballar per un Sant Celoni 
que l’ha absorbit i apassionat.

SANT CELONI.- Al voltant 
d’unes tres-centes cinquan-
ta persones van par  cipar 
el passat 8 de maig del di-
nar d’homenatge que el PSC 
de Sant Celoni va dispensar 
a Joan Castaño que després 
trenta-set anys de dedicació a 
la polí  ca municipal, vint-i-dos 
dels quals d’alcalde, va decidir 
re  rar-se de la primera línia en 
el ple celebrat el 28 de gener 
d’aquest any.

Castaño va remarcar  que 
era una festa de tots i va refer-
mar que hem estat un priveli-
giat per haver pogut viure tots 
aquests anys de vida polí  ca 
perquè “hem estat protago-
nistes de la història del país”. 
A més va recordar que veníem 
de la foscor del franquisme 
amb un poble molt endarrerit 
i mancat de serveis que s’havia 
de reconstruir i “tots hem fet 
possible la transformació”.

Va recordar que es van haver 
d’asfaltar carrers, apostar per

Joan Castaño: “Sant Celoni m’ha 
absorbit i apassionat”
El PSC de Sant Celoni homenatja l’exalcalde

Un moment de l’homenatge celebrat a la pista coberta 
municipal. FOTO: JPP

SANT CELONI.- La secció 
local d’ERC de Sant Celoni i 
la Batllòria va renovar el 8 de 
maig l’execu  va. Reunits en 
assemblea, els militants del 
municipi van aprovar per acla-
mació l’única candidatura pre-
sentada, que incorpora diver-
ses persones que han treballat 
molt ac  vament com a inde-
pendents i que s’han afi liat a 
ERC en els darrers mesos.

L’execu  va local con  nua 
sent presidida per Pere Blan-
ché i també en formen part 
Magalí Miracle, secretaria 
d’Organització i portaveu del 
grup municipal; Pep Alsina, 
secretaria de Finances; Eduard 
Illa, secretaria d’Imatge i Co-
municació; Manel Bueno, se-
cretaria de Polí  ca Municipal; i 
Sònia Jiménez, secretaria de la 
Dona i de Medi Natural.

Els militants de Sant Celoni han escollit una nova execu  va, 
que segueix presidida per Pere Blanché. FOTO: ERC

ERC de Sant Celoni renova l’execu  va 
amb l’incorporació de nous militants
Pere Blanché segueix com a president local

bé preveu que SOREA apor   
fi ns a 6.000 euros per donar 
suport a la despesa d’ajuts so-
cials que atorga l’ajuntament.
L’acte de signatura va comptar 
amb la presència per part de 
SOREA de Ramon Albareda, 
director territorial, i de Berta 
Trillo, gerent de concessions 
del Vallès Oriental; i per part 
de l’Ajuntament, de l’alcalde 
Francesc Deulofeu.

SANT CELONI.- L’Ajuntament 
de Sant Celoni i l’empresa SO-
REA, concessionària de la ges-
 ó del servei d’aigua potable 

del municipi, han signat un 
nou conveni de col·laboració 
orientat a garan  r el ple accés 
al subministrament per part 
de les persones que eventual-
ment puguin tenir difi cultats 
per sostenir la despesa per 
aquest concepte. L’acord tam-

Sorea no tallarà l’aigua a llars de
Sant Celoni amb difi cultats

Moment de la signatura del 
conveni. FOTO: AJ Sant Celoni
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espais on no hi ha una majo-
ria independen  sta al Ple i, 
per tant no hi ha coberetura 
de l’AMI, malgrat que al Baix 
Montseny aquesta circumstàn-
cia pràc  cament no existeix en 
cap municipi.

La CUP, per altra banda, va-
convocar pel diumenge 7 de 
maig una manifestació oberta 
a totes les formacions polí  -
ques i organitzacions de la so-
cietat civil en suport als electes 
i a les ins  tucions perseguides 
per l’ofensiva judicial de l’Estat 
espanyol contra el dret a deci-
dir del poble català.

BAIX MONTSENY.- Una se-
tantena de persones de tot el 
Baix Montseny es van reunir 
a la Sala Bernat Martorell de 
Sant Celoni el 5 de maig per 
celebrar l’aasemblea oberta 
de la CUP sota el  tol “Sense 
por! desobeïm per la inde-
pendència” i que va servir per 
debatre sobre l’actual ofensiva 
de l’Estat contra el moviment 
independen  sta català arran 
dels úl  ms requeriments de 
l’Audiència Nacional con-
tra càrrecs electes que s’han 
atrevit amb la desobediència. 
A l’assemblea hi va haver la 
presència d’alcaldes, regidors, 
representants i militants de 
par  ts polí  cs així com en  -
tats sobiranistes i veïns de tota 
la comarca baixmontsenyenca.

L’objec  u de la campanya és 
fer pinya al costat dels gairebé 
300 municipis que s’han posi-
cionat al costat de la moció de 
suport a la declaració del Par-
lament del 9 de novembre pas-
sat. Una declaració que dona-
va inici al procés de creació de 
la República Catalana i a la des-
connexió amb l’Estat espanyol, 
anunciant la seva no-supedita-
ció al Tribunal Cons  tucional 
espanyol i l’obediència exclu-
siva a les ins  tucions diposi-
tàries de la sobirania catalana.

L’Assemblea del 5 de maig 
passat a Sant Celoni és la ter-
cera que es va portar a terme a 
la comarca del Vallès Oriental i 
Baix Montseny, després de La 
Garriga i Mollet. 

Un dels punts més debatuts 
i valorats va ser la necessitat 
d’organitzar una plataforma 
de suport als càrrecs electes 
de la comarca perseguits pels 
tribunals espanyols per inde-
penden  stes.

ACCIONS CONJUNTES
Una primera presa de con-

tacte que també va servir 
perquè la ciutadania con  nuï 
treballant per establir bases 
de solidaritat i col·laboració 
de cara a l’ofensiva del govern 
espanyol contra el dret a deci-
dir del poble català. “Cal una 
unitat d’acció”, es va expressar 
des de diversos sectors, tot i 
que també hi va haver alguna 
divergència en aquest sen  t.

De la mateixa manera que 
quan es va parlar de l’estratègia 
a seguir els tempos de tots els 
presents no van a la mateixa 
velocitat “hem d’escollir molt 
bé el moment de la descon-
nexió per no equivocar-nos”, 
van expressar alguns, mentre 
que altres van posar èmfasi 
en què cal anar més depressa

perquè dóna la sensació “que 
el procés no va prou ràpid”.

Ac  var la ciutadania i defen-
sar-se dels atacs previsibles de 
l’Estat espanyol amb accions 
conjuntes en els respec  us 
plens i organitzar-se per poder 
donar resposta ràpida a futures 
accions repressives de l’Estat, 
és una altra de les propostes 
sorgides. També es va valorar 
la possibilitat d’acostar-se a 
altres formacions polí  ques 
democrà  ques per fer-els-hi 
entendre que l’ofensiva de 
l’Estat contra Catalunya també 
els perjudica, així com crear

El Baix Montseny al costat dels càrrecs electes 
perseguits per l’Estat espanyol
La CUP reuneix par  ts i en  tats sobiranistes per debatre i posar en marxa accions davant l’ofensiva

Par  cipants a l’assemblea oberta “Sense Por!”.  FOTO: JPP

Publicitat  653 55 59 72
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SANT CELONI.- La cinquena 
edició del Fes  val de Poesia de 
Sant Celoni ja és història i una 
vegada més han passat per la 
capital del Baix Montseny una 
representació de les millors 
veus poè  ques de la llengua 
catalana. El Fes  val que orga-
nitza l’Ajuntament de Sant Ce-

La poesia ressona per cinquè any consecu  u a Sant Celoni

A la imatge de l’esquerra els poetes convidats enguany a par  cipar en el V Fes  val de Poesia, fotografi ats en el pa   de Can Ramis. 
A la dreta els tres poetes locals que van recitar a La Clau. FOTOS: JPP

loni amb la coordinació addi-
cional del poeta celoní Pau Ge-
ner ha reunit enguany a Dolors 
Miquel, Ester Xargay, Mireia 
Calafell, Sònia Moya, Xavier 
Giol, Francesc Gelonch, Víctor 
Sunyol i Joan Gener Barbany, 
el passat dissabte 7 de maig. 
Un dia que va servir per tenir

un record especial per Fran-
cesc Garriga i Carles Hac Mor.

Un fes  val que aplega 
poetes i poetesses de diferents 
procedències, edats i es  ls li-
teraris. Veus bregades en el fet 
poè  c, reputades i versades 
en l’oralitat. Una condensació 
d’actes per provar d’assolir una

descoberta recíproca, de Sant 
Celoni i del pols de la poesia 
catalana.

I com en els darrers tres 
anys el Fes  val va tenir un 
dia dedicat als poetes locals 
enguany amb Neus Gasulla, 
Andrea Ambatlle i Quim Roy 
Deulofeu.

Sant Esteve es bolca en la presentació del llibre 
“La dansa a l’escola. El mestratge de Joan Serra”

SANT ESTEVE DE PALAU-
TORDERA.- L’Associació Cultu-
ral de Sant Esteve de Palautor-
dera i l’Associació de Mestres 
Rosa Sensat van organitzar els 
actes de presentació del llibre 
de Joan Figueres i Bau  sta, La 
dansa a l’escola. El mestratge 
de Joan Serra, al teatre munici-
pal Pare Casals de Sant Esteve 
de Palautordera.

Un llibre que descriu la per-
sonalitat de Joan Serra i mostra

com s’apropava als alumnes, 
fossin grans o pe  ts, per fer-
los viure la vida des del movi-
ment i la dansa. Una experièn-
cia que aquells qui l’han viscut 
no oblidaran mai més.

 En el mateix acte, es va estre-
nar l’espectacle Mimosa -dan-
sa-, “Memorial Joan Serra”. Hi 
van col·laborar l’Ajuntament 
de  Sant Esteve de Palautorde-
ra i el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Catalunya.

Joan Figueras, autor del llibre.  FOTO: TV3

autors amb aquest denomina-
dor comú i que confi guren re-
lats ben diferents.

En aquesta tercera edició hi 
han intervingut Teresa Sagre-
ra, Abel Soriano, Glòria Berbel, 
Rosa Maria Pascual, Jordi Plens, 
Marisol Garcia, Roser Muchart, 
Mar   Pey, Toni Broncano, Eva 
Mar  nez, Marta Tàpias, Josep 
Maria Panareda, Josep Onta-
ñón, Menut, Víctor Busquets i 
Jorge Mar  n Gálvez.

SANTA MARIA DE PA-
LAUTORDERA.- El Grup 
d’Escriptors del Montseny 
GEM) han presentat a Palau 
el seu tercer llibre de relats, El 
Montseny Màgic, on hi par  -
cipen autors i il·lustradors de 
banda i banda del Montseny. 
Es tracta d’un llibre coral, amb 
el Montseny i la màgia com a 
protagonistes. Històries, situa-
cions o personatges que ins-
piren l’escriptura de diferents

Autors de Montseny Màgic  FOTO: LV

El GEM publica Montseny Màgic, 
el seu tercer llibre
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veure quin era el trajecte que 
les famílies u  litzaven més per 
arribar al centre i l’aportació 
tècnica, logís  ca i polí  ca dels 
ajuntaments de Sant Celoni i 
Santa Maria de Palautordera, 
s’ha afavorit que des d’ara ja 
es pugui gaudir del Camí esco-
lar de l’Ins  tut Escola La Tor-
dera.

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Els alumnes de 
l’ins  tut Escola mancomu-
nada La Tordera entre San-
ta Maria de Palautordera i 
Sant Celoni ja disposen d’un 
camí escolar per anar al cen-
tre educa  u. La inauguració, 
malgrat la pluja que va anar 
caient a estones, va tenir lloc 
el dimarts 10 de maig. Es trac-
ta d’una inicia  va sorgida de 
l’interès dels mestres, pares 
i alumnes del centre escolar 
per tal de disposar d’un i  -
nerari que facili   als alumnes 
anar a peu l’escola i afavorir 
l’autonomia dels nois i noies i 
també reduir la conges  ó de 
cotxes a les entrades i sore  -
des del centre.

La idea ja ve de lluny ja que 
la comissió del camí escolar 
de La Tordera es va cons  tuir 
el gener del 2015 després de 
reunir-se tots els membres 
que han coordinat les tasques 
necessàries per fer realitat el

El Camí Escolar de l’Ins  tut Escola La Tordera ja és una realitat

camí; l’alumnat representant 
de l’escola verda, la comissió 
d’escola verda, les regidories 
d’Ensenyament dels dos mu-
nicips i les policies locals de 
Santa Maria de Palautordera i 
Sant Celoni.

A par  r de la primera pro-
posta de camí extreta d’un 
estudi realitzat per l’escola per 

Alumnes de l’IE La Tordera en el Camí Escolar.  FOTO: JPP

Aida Fernández de 
4t d’ESO de l’Ins  tut 
Escola La Tordera pre-
miada en el Saló del 
Còmic de Barcelona

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- Aida Fernández 
Ortega, que estudia 4t d’ESO 
a l’Ins  tut Escola La Tordera 
de Santa Maria de Palautor-
dera ha estat guanyadora del 
segon premi en la categoria D, 
des  nada a alumnes de 3r i 4t 
d’Educació Secundària pel seu 
treball Limitació de Velocitat, 
en el marc de la 34a edició del 
Saló Internacional del Còmic 
de Barcelona, celebrat entre el 
5 i el 8 de maig.

Aida Fernández. 
FOTO: IE La Tordera
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La campanya de la renda de 2015, la primera que recollirà 
la rebaixa en dues fases de l’IRPF aprovada pel Govern del 
PP. La declaració presencial de la renda a les ofi cines de 

l’Agència Tributària va començar el 10 de maig i s’estendrà fi ns al 
30 de juny. En el cas de les declaracions amb resultat a ingressar i 
que es vulguin domiciliar, el termini conclou el dia 25 de juny, tret 
que s’op   per domiciliar únicament el segon termini, en aquest 
cas la confi rmació i presentació podrà realitzar-se fi ns el 30 de 
juny.

Els contribuents podran fraccionar, sense interès ni recàrrec 
l’import del deute tributari, si resultés de la seva declaració de 
l’IRPF, en dues parts: la primera, del 60% de l’import, al moment 
de presentar la declaració, i la segona, del 40% restant, fi ns al 7 
de novembre de 2016, inclusivament.

Per obtenir el nombre de referència que permet accedir a 
l’esborrany o dades fi scals, cal comunicar el nombre d’iden  fi cació 
fi scal, l’import de la casella 490 de la declaració de l’any 2014 i el 
número de mòbil en el qual desitgen rebre per SMS el número 
de referència.

A més, l’Agència Tributària remet per correu ordinari l’esborrany 
o dades fi scals als contribuents que ho van sol·licitar expressa-
ment a la declaració de l’any anterior, sempre que no s’haguessin 
ob  ngut amb anterioritat per qualsevol dels mitjans telemà  cs 
anteriors.

REDUCCIÓ DE L’IRPF
Aquesta campanya de la renda és la primera que es durà a ter-

me després de la reducció de l’IRPF que va entrar en vigor l’1 de 
gener de 2015 i que posteriorment es va tornar a rebaixar al ju-
liol, avançant així mig any la segona part de la rebaixa que anava 
a entrar en vigor el 2016.

Així, la tarifa de 2015 va des del  pus mínim del 19,5% per a les 
rendes inferiors a 12.450 euros fi ns al marginal del 46% per a les

rendes que superin els 60.000 euros anuals. 
Una altra de les novetats més signifi ca  ves és que la supres-

sió de la deducció per lloguer, si bé s’ar  cula un règim transitori 
per als lloguers d’habitatge efectuats amb anterioritat a 2015 de 
manera que la supressió només afectarà als nous arrendaments.

Així mateix, aquest any es recull a la declaració de la renda 
la supressió de la reducció sobre la base imposable per quotes 
d’afi liació i altres aportacions a par  ts polí  cs, que a par  r d’ara 
donaran dret a una deducció del 20%, amb una base màxima de 
600 euros anuals.

Una altra de les novetats de la Campanya de la Renda 2015 és 
l’impuls del nou sistema denominat ‘Renda web’, al que s’accedirà 
a la seu electrònica de l’Agència Tributària (AEAT) i que, en la pràc-
 ca, suposarà una proposta de declaració, com era l’esborrany, 

però més senzilla i ampliada a tots els contribuents, excepte per 
als declarants de renda d’ac  vitats econòmiques, pels quals que-
da relegat el programa PADRE.

Novetats per a la declaració de la Renda 2015
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cases on van entrar són sego-
nes residències.

També se sap que tots els 
robatoris comesos han estat 
diürns, que en cap de les ca-
ses on s’ha entrat tenen gos i 
que es descarta que els lladres 
siguin de l’Europa de l’Est, tal 
com en algun moment s’havia 
rumorejat. També s’ha dit que 
des del 22 d’abril no hi ha cap 
denúncia interposada, pel que 
se se suposa que des d’aquest 
dia no hi ha hagut més roba-
toris.

Entre les mesures que 
s’implamentaran són la crea-
ció de grups de whatsapp per 
sectors de carrers i zones per-
què es pugui donar el senyal 
d’alerta en cas de veure algun 
moviment sospitòs. D’altra 
banda, els mossos d’esquadra 
han augmentat la vigilància 
a la urbanització amb agents 
de paisà i sobretot han recal-
cat que els veïns no creein cap 
patrulla urbana, tal com havia 
proposat algun veí.

VILALBA SASERRA / VA-
LLGORGUINA.- El Centre Cí-
vic de Vilalba Sasserra va ser 
l’escenari on el 6 de maig es 
va celebrar  la reunió entre 
els mossos d’esquadra de Sant 
Celoni i els veïns de la urbanit-
zació Canadà Parc de Vallgor-
guina i que també ha  ngut la 
par  cipació dels alcaldes dels 
dos municipis baixmontsen-
yencs, Joan Mora de Vallgor-
guina i Joan Pons de Vilalba 
Sasserra. La fi nalitat de la reu-
nió era parlar de l’onada de ro-
batoris que hi ha hagut úl  ma-
ment en aquesta urbanització i 
les mesures que s’han de pren-
dre perquè aquesta situació no 
afec   més.

Segons les informacions 
que es van fer públiques en 
total s’han denunciat un total 
de nou robatoris en dos dies 
i tenen en comú el robato-
ri d’objectes com televisors, 
ordinadors i altres aparells 
electrònics. També es dóna la 
circumstància que vuit de les 

Els mossos d’esquadra intensifi quen la 
vigilància a la urbanització Canadà Parc
La fi nalitat és aturar l’onada de robatoris que hi ha 
hagut darrerament

Els mossos d’esquadra donant explicacions als veïns de Canadà 
Parc. FOTO: LV

Veïns de Canadà Parc seguint les explicacions dels mossos. 
FOTO: LV

FE D’ERRATES: Per una errada de maquetació en 
el número 279 de La Vila vàrem duplicar un  tular. 
El que havia d’acompanyar la no  cia de la mani-
festació reivindicant les urgències de pediatria 
havia de dir: Més de 300 persones es manifesten 
per les urgències de pediatria a l’Hospital de Sant 
Celoni.

ambientals originats per aboca 
ments incontrolats en boscos, 
rius, platges, rieres i conscien-
ciar de l’efecte dels compor-
taments incívics. Com a curio-
sitats, des de l’Ajuntament de 
Vallgorguina s’ha informat que 
entre els residus recollits hi 
havia una dentadura, un vàter 
i també una nina Ruperta de 
l’an  c programa concurs de 
1,2,3 responda otra vez.

La neteja de rieres dintre del 
programa Let’s Clean Up Euro-
pe! s’ha fet a tora la comuni-
tat europea. al Baix Montseny 
també s’ha portat a terme a 
Sant Pere de Vilamajor, ne-
tejant la riera en el tram que 
passa pel centre.

VALLGORGUINA.- Vallgor-
guina  ha fet “dissabte el diu-
menge!” i ha netejat la riera 
que passa pel municipi, dintre 
del programa Let’s Clean Up 
Europe! (anem a netejar Eu-
ropa!) amb el suport de la Co-
munitat Europea. En el decurs 
de tot el ma  del 8 de maig es 
va emplenar tot un camió de 
deixalles, malgrat el dia plujós. 
Es van superar els cinc me-
tres cúbics, equivalents a uns 
dos-cents quilos dels quals un 
seixanta per cent era plàs  cs, 
un cinc per cent vidre, un deu 
per cent paper, un cinc per cent 
ferralla i la resta voluminosos.

Aquestes accions pretenen 
donar resposta a problemes

Una dentadura i un vàter, entre els 
residus trobats a la riera de Vallgorguina

El remolc del camió ple de residus trets en la neteja de la riera 
de Vallgorguina. FOTO: LV

En un dia es van recollir prop de 200 quilos de tota 
mena de deixalles

Grup de gent que va fer dissabte en diumenge. FOTO: LV
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