
Revista Mensual  del  Baix  Montseny

N 284
octubre 2016
Any XXV
2,20 euros

www.laviladigital.com

QUE SE’N VAGIN QUE SE’N VAGIN 
DEL TOTDEL TOT

CLAM A SESOLLES CLAM A SESOLLES 
PER RECUPERAR LES PER RECUPERAR LES 
INSTAL·LACIONS MILITARSINSTAL·LACIONS MILITARS



publicitat 2
www.laviladigital.com



3
www.laviladigital.com

ensenyament

Prop de 200 persones encerclen la base 
militar de Sesolles al cim del Montseny

la diputada de la CUP.

QUE SE’N VAGIN DEL TOT
També va par  cipar-hi 

l’advocada de Sant Celoni, 
Montserrat Vinyets, que va fer 
una crida a ser vigilants amb el 
Montseny, recordant les inten-
cions d’Oriol Puig d’adjudicar 
un servei de meteorologia en 
el Turó de l’Home i que la CUP 
ja va haver de denunciar “per 
presumpte prevaricació i frau 
d’administració”. Però també 
va posar el dit a la llaga quan 
va esmentar que els terrenys 

SESOLLES.- Ni el fred, ni la 
boira, ni l’amenaça de pluja 
va impedir que gairebé dues-
centes persones seguissin el 
passat 12 d’octubre la crida 
sota el lema “Recuperem el 
cim!” impulsat per les CUP del 
Baix Montseny amb el propò-
sit de reivindicar i encerclar 
les instal·lacions militars del 
puig Sesolles propietat del 
Ministerio de Defensa, al cim 
del Montseny a poca distància 
del Turó de l’Home. Un acte 
reivindica  u que va comptar 
amb la presència de la diputa-
da de la CUP al Parlament de 
Catalunya, Gabriela Serra. En 
el seu discurs va ser clara i con-
tundent “aquest país fa molt 
temps que és an  militarista. 
En el seu moment els catalans 
ja vam dir no a l’OTAN perquè 
la nostra cultura i els nostres 
valors són diferents: no volem 
violència”.

I en aquest sen  t ha recor-
dat que al Parlament de Cata-
lunya ja s’han fet diverses pro-
postes de resolució, que aviat 
s’hauran de respondre, rela-
cionades amb l’an  militarisme 
com és el cas que totes les in-
fraestructures militars de Cata-
lunya siguin retornades, que

es prohibeixin les desfi lades 
militars, que no es perme   la 
presència de l’exèrcit al Saló de 
la Infància i que es prohibeixin 
les maniobres militars que des 
de l’any 2015 han augmentat 
“per atemorir-nos i demostrar 
que l’exèrcit segueix manant”, 
ha reblat Gabriela Serra.

Tampoc no volen que amb 
diners públics es fi nanciïn em-
preses amb interessos militars 
com és el cas d’Indra “estem 
creant un nou país, una nova 
República Catalana i no la vo-
lem militaritzada”, va concloure

de puig Sesolles són propie-
tat del Ministerio de Defensa 
expropiats per interessos de 
seguretat nacional. “Estem 
en un procés que el país està 
canviant i la mobilització d’avui 
només té sen  t en el context 
de construcció d’una futura 
República catalana en la defen-
sa de la pau i la sostenibilitat 
del territori”, va dir Montserrat 
Vinyets.

Per la seva banda, Carles 
Lumeras, president de la Coor-
dinadora per a la Salvaguarda 
del Montseny assegura que la 
destrossa feta manu militare 
fa trenta anys ha estat impor-
tant i segurament irrecupera-
ble i ara mateix és di  cil fer un 
plantejament clar del que s’ha 
de fer en aquesta zona, però sí 
que no té cap dubte en afi rmar 
que “aquestes instal·lacions 
han de desaparèixer i nosal-
tres farem tot el possible per 
recuperar-ho”, va emfa  tzar-
Lumeras.

L’actual base militar des de 
fa anys ja no hi té soldats i 
només fa les funcions de tele-
comunicacions per això l’acte 
del dia 12 va ser presidit per 
una pancarta amb la inscripció 
“Que se’n vagin del tot”.

- La diputada de la CUP Gabriela Serra va dir que la nova república catalana “no la volem militaritzada”
- L’acte reivindica  u sl van impulsar les CUP del Baix Montseny per recuperar les instal·lacions militars
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Sant Celoni consolida la policia 
de proximitat

Breda es posiciona a favor 
de la República Catalana

cat setmanal en contacte amb 
els paradistes o els consells i la 
protecció a les persones grans 
quan treuen diners de les en  -
tats bancàries. 

El passat 3 d’octubre es va 
celebrar la Diada de la Policia 
local amb un acte a la Sala 
Bernat Martorell en presència 
de l’alcalde Francesc Deulo-
feu, el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Àlex Vivancos, i el 
delegat territorial del Govern 
de la Generalitat, Miquel Àn-
gel Escobar. Durant l’acte s’ha 
reconegut la col·laboració con-
 nuada de diversos membres 

del cos de Mossos d’Esquadra, 
la intervenció fora de servei 
de dos agents locals que va fer 
possible recuperar diversos ve-
hicles de gamma alta sostrets 
a Itàlia i l’actuació d’uns altres 
tres agents en dues aturades 
càrdio respiratòria, una d’elles 
a la Batllòria amb l’agent fora 
de servei. A més, també es va 
reconèixer la ràpida interven-
ció de tres agents en l’incendi 
d’una nau industrial evitant 
mals majors i es va felicitar als 
vigilants de seguretat de Renfe 
per la seva col·laboració en la 
detenció dels presumptes au-
tors de diversos robatoris amb 
violència i incendis en conteni-
dors.

SANT CELONI.- El servei de 
Proximitat de la Policia Local 
de Sant Celoni con  nua crei-
xent i millorant els seus resul-
tats. L’any 2015, aquest grup 
específi c d’agents va realitzar 
prop de 1.300 serveis, entre 
els que destaquen les tasques 
de mediació per garan  r un 
bon veïnatge i l’educació viària 
als escolars. Pel que fa a la me-
diació, han intervingut en una 
cinquantena de confl ictes veï-
nals provocats per molès  es 
bàsicament de soroll, en més 
de trenta de  nença respon-
sable d’animals i han realitzat 
més de cinquanta inspeccions 
sanitàries a locals. Destaca 
també la seva intervenció en 
l’àmbit de la seguretat viària, 
amb una xifra rècord de gaire-
bé mil alumnes de les diferents 
escoles del municipi fent edu-
cació viària per a la mobilitat 
segura.

La Policia de Proximitat 
actua mitjançant el recull 
d’incidències i amb la presèn-
cia a peu de carrer, en contac-
te amb la ciutadania i amb els 
establiments comercials per 
detectar problemà  ques i in-
quietuds, prevenir confl ictes i 
donar resposta a les diferents 
necessitats. En aquesta línia 
s’inscriu la vigilància del mer-

Guardonats en la Diada de la Policia Local de Sant Celoni. considera que és imprescin-
dible que hi hagi una mobi-
lització popular que defensi 
aquesta plena sobirania. El 
manifest i l’adhesió formal de 
l’Ajuntament es va fer unani-
mitat alhora que s’hi van ad-
herir par  ts polí  cs com ERC, 
PDC, CUP i MES.

Aquesta plataforma, sorgida 
d’una inicia  va ciutadana, es 
va presentar el 14 d’octubre en  
l’acte Què és la desobedièn-
cia?, amb Benet Salellas, dipu-
tat al Parlament de Catalunya 
per la CUP; San   Vidal, sena-
dor per ERC i Jordi Turull, dipu-
tat al Parlament de Catalunya 
per Junts pel Sí i president del 
seu Grup Parlamentari. 

La plataforma té progra-
mats diversos actes durant el 
que queda d’aquest any 2016 
i durant la primera meitat del 
2017.

BREDA.- En el darrer ple mu-
nicipal ordinari del passat 10 
d’octubre es va aprovar per 
via d’urgència l’adhesió for-
mal de l’Ajuntament de Bre-
da a una plataforma unitària 
independen  sta a favor de la 
República Catalana, així com 
el seu manifest. El text del ma-
nifest reclama que “tant els 
representants polí  cs com el 
poble organitzat es  guem a 
l’altura del moment històric”, 
per a culminar el procés de 
“ruptura i alliberament”. Tam-
bé indica que “les majories 
independen  stes dels ajun-
taments hauran d’acordar, 
visualitzar i aplicar fi ns a les 
darreres conseqüències una 
plataforma unitària basada 
en la unilateralitat, que  ngui 
en compte el confrontament 
amb l’estat i doni eines con-
tra la seva repressió”. També

Integrants de la Plataforma Unitària Independen  sta a favor de 
la República Catalana cons  tuïa a Breda. Foto: Premsa Breda
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Clemen Gu  érrez tornarà a ser 
regidora del PSC a l’Ajuntament 
de Sant Celoni

com aquesta no té preu "for-
mem part de la història de 
Sant Celoni i La Batllòria". De 
fet, hi havia exregidors que ac-
tualment militen a altres par-
 ts polí  cs, alguns segueixen 

sent militants del PSC i altres 
simplement es miren la polí-
 ca des de la barrera "alguns 

o algunes som sobiranistes, 
altres no però no passa res 
perquè el que compta és que 
hem estat regidors del Grup 
Municipal del PSC i hem con-
tribuït, i molt, a fer crèixer el 
poble: Sant Celoni i La Batllòria 
i aquesta és una tasca admira-
ble".

Miguel Vega reitera que va 
ser una nit per passar-ho bé i 
de recordar vells temps i tot va 
molt bé. De fet, ja han previst 
noves trobades.

Trobada d’exregidors del PSC 
de Sant Celoni 

SANT CELONI.- Miguel Vega 
feia més de tres mesos que 
l’havia programat i el des   ha 
volgut que coincidís en plena 
crisi del PSOE que ha acabat 
amb la dimissió del seu secre-
tari general, Pedro Sánchez. La 
qües  ó és que ahir al vespre 
al restaurant La Parra de Sant 
Celoni es van reunir una quin-
zena d’exregidors del PSC de 
l’Ajuntament de Sant Celoni en 
difrerents èpoques, sobretot 
en temps que els socialistes 
governaven amb majoria ab-
soluta.

El sopar no tenia res a veu-
re amb la crisi actual del par-
 t per molt que es puguin fer 

interpretacions ben diverses. 
Alguns dels presents al sopar 
han manifestat a NacióBaix-
Montseny que una trobada

Trobada d’alguns exregidors del PSC de Sant Celoni. FOTO: MV

Subs  tueix Montserrat Márquez que en el darrer ple 
va presentar la seva renúncia

Ha treballat molts anys com 
a formadora-coach per a jo- 
ves impar  nt cursos per al 
desenvolupament d’habilitats 
socials, la resolució de con-
fl ictes, la mediació i el treball 
en equip. Actualment treballa 
com a professora de secun-
dària.

Durant vuit anys ja ha-
via estat regidora pel PSC a 
l’Ajuntament de Sant Celoni, 
quatre dels quals com a regi-
dora de Cultura.

Montserrat Márquez, ha 
deixat el seu càrrec jus  fi cant 
mo  us professionals i perso-
nals que l’impedeixen assis  r 
a reunions i comissions mu-
nicipals i, per tant, considera 
que el més raonable és plegar 
i donar pas a una altra persona 
que disposi del temps neces-
sari per exercicir el càrrec. Es 
va presentar com independent 
en el número dos de la llista 
que en les eleccions munici-
pals del mes de maig de 2015 
que va encapçalar Joan Cas-
taño que, com es recordarà 
també va renunciar al seu cà-
rrec el passat mes de gener.

SANT CELONI.- L’assemblea 
del PSC de Sant Celoni ha de-
cidit que Clemen Gu  érrez 
Arriaga sigui la persona que 
ocupi la vacant que ha deixat 
l’exregidora Montserrat Már-
quez després de la seva renún-
cia al càrrec en el darrer ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni. La 
nova regidora és llicenciada en 
Història per la Universitat Au-
tònoma de Barcelona (UAB) i 
màster en Prevenció de riscos 
psicosocials en contextos labo-
rals per la Universitat de Giro-
na (UdG).

El nou Grup Municipal del PSC de Sant Celoni: Míriam Teruel, 
Eduard Vallhonesta, Clemen Gu  érrez i Josep Capote. FOTO: PSC

L’exregidora del PSC de Sant 
celoni, Montserrat Márquez. 
FOTO: PPJ
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del bosc sostenible” Aquest 
dissabte també ha  ngut lloc 
el concert inaugural “Sona a 
bosc”. 

La II Setmana del Bosc de 
Sant Celoni està organitzada 
pel Cercle Econòmic i Social 
Baix Montseny, l’Ins  tut de

Xavier Alfaras «Bosquerol de l’any» en la II Setmana del Bosc de Sant Celoni

SANT CELONI.- Xavier Alfa-
ras va rebre el Premi Bosquerol 
de l’Any el passat 8 d’octubre 
en el marc de la II Setmana 
del Bosc per la seva trajectòria 
professional dedicada al món 
del bosc i per la seva presència 
durant vint anys com a presi-
dent de l’Associació de Propie-
taris del Montnegre i el Corre-
dor, d’on encara és membre 
de la junta direc  va. El premi, 
consistent en un diploma i una 
pinya, li va lliurar el naturista 
Mar   Boada, l’alcalde, Fran-
cesc Deulofeu, i el president 
del Cercle Econòmic i Social 
Baix Montseny, Joaquim Deu-
lofeu, durant el concert “Sona 
a Bosc” als jardins de la Recto-
ria Vella.

Alfaras, molt agraït, va decla-
rar que el món forestal encara 
té grans reptes per davant, ja 
que “la gent no és conscient 
que un bosc s’ha de cuidar”, 
i que és per això que hem 
d’aprendre a fer “una ges  ó

Es tracta d’un reconeixement a la trajectòria professional dedicada al món del bosc

La II Setmana del Bosc es va 
celebrar a Sant Celoni entre 
els dies 7 i el 16 d’octubre i va 
incloure també jornades tècni-
ques, concerts musicals, una 
exposició, concursos fotogrà-
fi cs, i d’aparadors i gtastrono-
mia. 

Ciència i Tecnologia Ambien-
tals de la UAB i l’Ajuntament 
de Sant Celoni, amb la 
col·laboració de l’Associació 
de propietaris del Montnegre i 
el Corredor, restauradors i co-
merciants del municipi, entre 
altres. 

Moment del lliurament del Premi Bosquerol de l’any 2016 a Xavier Alfaras. FOTO: Guillem Calvet
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Nou medalles dels karateques celonins 
en el Campionat de Catalunya

SANT CELONI.- Excel·lent par-
 cipació del Karate Club Just 

de Sant Celoni al Campionat de 
Catalunya Cadet, Júnior i Sub 21 
organitzat per la Federació Cata-
lana de Karate el 8 d’octubre a 
Sant Celoni.

En la modalitat de Kumi-
te Eva Cano, Joan Just, Alba 
Company i Jordi Valdivia van 
aconseguir medalla d’or; Lau-
ra Pino i Isaac Correa medalla 
de plata; i Marc Salicrú i Cla-
ra Pérez medalla de bronze. 

En la modalitat de kata Jor-
di Valdivia Miranda també ha 
aconseguit la medalla de bron-
ze. Amb aquestes nou impor-
tan  ssimes medalles aquests 
compe  dors i compe  dores del 
Karate Club Just par  ciparan 
en els entrenaments de la FCK 
a les instal·lacions del CAR per 
preparar el pròxim Campionat 
d’Espanya Cadet, Júnior i Sub 21 
que se celebrarà els dies 25, 26 
i 27 de novembre a l’illa canària 
de Santa Cruz de Tenerife.

Nou medalles dels karateques celonins 
en el Campionat de Catalunya

tres tanques infan  l femení: 
1a Paula Subirana Tubau, 35ʺ5; 
3a Clàudia Molleví Fernández , 
38ʺ1.

Llargada infan  l femení: 2a 
Clàudia Jordan Roura, 4,43 m; 3a 
Clàudia Molleví Fernández, 4,37 
m; 5a Paula Subirana Tubau 4,15 
m; 14a Berta Rodríguez Reco-
lons, 3,83 m.

Jabalina (400g) infan  l feme-
ní: 1a Mar Iglesias Navarrete, 
30,12 m; 2a Berta Rodríguez Re-
colons, 27,19 m.

SANT CELONI.- L’1 d’octubre a 
Castellar del Vallès es va dispu-
tar la tercera jornada del Trofeu 
de Promoció de la Federació 
Catalana d’Atle  sme, amb bons 
resultats per als atletes del CA 
Sant Celoni: 

Llargada infan  l masculí: 5è 
Claudi Gómez Altès, 4,44 m; 9è 
Pol Casals Anglada, 4,11 m.

Alçada aleví masculí: 6è Mar-
  Casals Anglada, 1,25 m.

Pes aleví masculí (2kg): 4t Mar-
  Casals Anglada, 7,32 m. 220 me-
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El veí de Sant Celoni Josep Deulofeu 
Arabia fa 100 anys

re fi ns el moment de la seva 
jubilació que va tornar a Sant 
Celoni. 

Josep Deulofeu Arabia, va 
rebre ahir al vespre la visita de 
l’alcalde Francesc Deulofeu i la 
regidora de Comunitat, Magalí 
Miracle per felicitar-lo en nom 
dels celonins i de les celonines 
i fer-li el lliurament de la Me-
dalla centenària que atorga la 
Generalitat de Catalunya, jun-
tament amb un ram de fl ors.

SANT CELONI.- El veí de Sant 
Celoni, Josep Deulofeu Arabia, 
ha celebrat aquest dimarts 27 
de setembre el seu aniversa-
ri centenari. Nascut al carrer 
Major de Sant Celoni el 27 de 
setembre de 1916, es va casar 
amb Teresa Monrabà amb qui 
ha  ngut quatre fi lls, tres noies 
i un noi i ara té set néts i tres 
besnéts. De jove va anar a tre-
ballar a la sastreria Deulofeu a 
Barcelona, ciutat on hi va viu-

Maria Calls Bruguet de Vilalba Sasserra 
és centenària

va dedicar a la restauració re-
gentant el negoci de la família 
del seu marit “Ca l’Hostaler”.

El primer  nent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Vilalba Sasse-
rra, Carles Olmo Rebull, l’ha vi-
sitat a la residència de Vilalba 
per felicitar-la en nom de tot 
el poble i li ha fet el lliurament 
de la medalla centenària que 
atorga la Generalitat de Cata-
lunya, juntament amb el llibre 
Retrats del Montseny.

VILALBA SASSERRA.- Maria 
Calls Bruguet veïna de Vilalba 
Sasserra, ha celebrat el seu 100 
aniversari aquest 4 d’octubre. 
Nascuda el 4 d’octubre de 
1916 a Cal Fuster de la Serra 
de la barriada de Sanata del 
municipi de Llinars del Vallès, 
amb 16 anys va venir a viure 
a Vilalba Sasserra on viu des 
d’aleshores, es va casar amb 
Jaume Pradell Grau el pe  t de 
Ca l’Hostaler i desde llavors es

rà  os com a mesura per garan  r 
la qualitat educa  va a les aules 
i evitar tancaments injus  fi cats.

D’altra banda, la FaPaC estu-
dia traslladar al Síndic de Greu-
ges la seva queixa arran la no 
convocatòria del representant 
de la federació a les dues reu-
nions de les Comissions de Ga-
ran  a d’Admissió del curs passat 
2015-2016 a diverses localitats 
de la subcomarca. 

Les AMPA assistents van 
donar suport a la moció pre-
sentada per les mares del Baix 
Montseny per aconseguir un 
servei d’urgències pediàtriques 
a l’Hospital de Sant Celoni.

A la trobada territorial, hi van 
par  cipar les AMPA de les esco-
les Matagalls, Fontmar  na, El 
Sui, Can Manent, El Blauet, La 
Tordera i Soler de Vilardell, dels 
municipis de Cardedeu, Sant Ce-
loni, Santa Maria i Sant Esteve de 
Palautordera.

SANT CELONI.- La Coordina-
dora d’AMPA del Baix Montseny, 
reunida a Sant Celoni en una 
trobada per con  nuar teixint 
xarxa al territori, reclama que 
les famílies  nguin veu i vot per 
decidir el model de ges  ó del 
menjador a les escoles. Dema-
nen decidir conjuntament amb 
l’escola el model de menjador 
per tal de garan  r la qualitat 
d’aquest espai educa  u no lec-
 u summament important i que 

ha d’estar integrat en el projecte 
educa  u del centre.

En qualsevol cas i indepen-
dentment de qui se’n faci cà-
rrec, demanen que la ges  ó del 
servei comp   sempre amb la 
par  cipació de tota la comunitat 
educa  va del centre i reclamen 
que sigui un servei universal real 
i arribi a tothom.

Les AMPA del Baix Montseny 
reivindiquen el seu paper clau 
en l’educació perquè con  nuen

Les AMPA del Baix Montseny volen la rà  o a P3 sigui de 20 alumnes l’any vinent

suplint, en gran mesura, les fun-
cions que hauria d’assumir el 
Departament d’Ensenyament, 
ja sigui per una mala ges  ó o per 
inacció. Les AMPA denuncien 
que fan front a un copagament 
de l’educació (material escolar, 
manteniment d’infraestructures, 
ac  vitats extraescolars...) cada 
cop més di  cil de sostenir da-
vant l’actual situació de necessi-
tat que pateixen moltes famílies.

També denuncien la polí  -
ca de tancaments de línies i 
aules per part d’Ensenyament

ja que, en l’actual context de 
pobresa, suposa una greu agres-
sió a l’educació que no es pot 
permetre. Les famílies s’oposen 
frontalment al tancament de 
línia de P3 a Cardedeu (esco-
la Germans Corbella) i Santa 
Maria de Palautordera (escola 
Fontmar  na). La Xarxa d’AMPA 
del Baix Montseny fa una cri-
da a altres AMPA del territori a 
sumar-se a la demanda urgent 
per tal que la rà  o a P3 sigui de 
20 alumnes el curs vinent. La 
FaPaC defensa la reducció de
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Els noms dels carrers (1)

Aquest enunciat, 
d’inofensiva signifi -
cació, té un lloc en 

el diccionari amb el nom de 
NOMENCLÀTOR que els polí-
 cs, arribada la seva hora, la 

de governar, ges  onen sub-
 lment. En aquest moment, 

per exemple, el nomenclàtor 
de Barcelona recollirà, diuen, 
la subs  tució del nom de Joan 
Carles I pel de El Cinc d’Oros, 
recuperant aquesta plaça la 
seva denominació popular i 
posant en la palestra la des-
contextualització del perso-
natge i els moments històrics 
en què es van  produir els fets 
pels quals el personatge va ser 
reconegut.

Els noms dels carrers ens 
parlen en silenci del poder, de 
l’agraïment, d’escala de valors, 
de memòria històrica, de topo-
nímia, d’absències, d’allò que 
s’amaga o es deixa de banda, 
de dolor, de reconeixement, 
de gra  tud, de descurança, 
d’ignorància... Aquestes són 
funcions manifestes i latents 
en els processos socials. 

Els carrers són un espai 
obert públic que cons  tueix 
una part important de la rique-
sa patrimonial que estableix 
relació entre el territori, l’espai 
urbà i la cultura més propera i 
ho fa des de allò més proper a 
allò més llunyà, tal com l’esser 
humà s’organitza per desenvo-
lupar-se.

Com s’organitza un nomen-
clàtor? Per exemple, la ciutat 
de Barcelona disposa de sis 
camps informa  us per organit-
zar-lo: nom del carrer, descrip-
ció, fonts documentals, data 
d’aprovació, noms anteriors i 
districte. Girona, en el mes de 
juny d’enguany, estrenava un 
nou reglament de la comissió 
del nomenclàtor que obria 
l’accés a la ciutadania. Terras-
sa, en canvi, disposa d’una co-
missió tècnica. Cada població 
el ges  ona en funció de les 
possibilitats.

Des de sempre, els noms 
dels carrers han exercit la fun-
ció de la seva raó de ser, la de

fer conèixer una situació en 
l’espai, bàsica, com bàsica ha 
estat la toponímia als llocs, 
des de temps immemorials. El 
nomenclàtor ha posat nom a la 
toponímia urbana.
Era l’any 1525 que el pergamí 
signat pel notari públic de Sant 
Celoni, Lluís Ferrer de Bus-
quets, ens diu: ”Venda ator-
gada pels administradors de la 
capella del Puig de Bellver...” El 
topònim de Puig de Bellver ja 
es coneixia. 

És en aquest terme, indret, 
topònim, Puig de Bellver, on 
es va posar la primera pedra 
de l’actual capella, el 14 de 
maig de 1919, on centrarem 
el per què d’aquest escrit. Els 
celonins, quan parlen del Turó 
tenen molt clar l’indret a què 
es refereixen. Han fet una 
simplifi cació del topònim de 
Puig de Bellver, Puig i Turó són 
sinònims, Turó de Bellver sona 
massa llarg... Turó és entene-
dor. En canvi, quan anomenem 
el Turó de l’Home no podem 
ometre res.

Era el 10 de març de 1948, 
en temps de la dictadura, que 
l’Ajuntament de Sant Celoni

da polí  cament. La nostra ad-
vocació envers Maria és la de-
Mare de Déu si ens ubiquem a 
la Catalunya Vella. Repassem 
el nomenclàtor de Barcelona 
i hi trobem 16 Mare de Déu i 
una Verge i a Girona ens tro-
bem 11 Mare de Déu i cap Ver-
ge. Si repassem el  tol de les 
advocacions a María a Espan-
ya, les patrones de les pobla-
cions solen ser Vírgenes, el  -
tol de Madre de Dios es fa rar; 
l’advocació més propera que 
trobem és la de Nuestra Seño-
ra, traducció del Notre Dame 
francès.

Les talles romàniques que 
tenim a Catalunya són d’un 
 pus iconogràfi c de llarga tra-

dició, anteriors en pintura, 
que s’anomenen, de la Mare 
de Déu en Majestat. Són de 
gran similitud amb el Crist en 
Majestat. Al segle XII i primera 
meitat del XIII, a cada església, 
per senzilla que fos fi ns arribar 
a la Basílica, hi havia una imat-
ge d’aquest  pus, la més popu-
lar de les imatges d’occident. 
El Concili de Nicea II de l’any 
787 estableix que l’honor do-
nat a la imatge de la Mare de 

canviava el nom del carrer 
Virgen del Puig, rotulat el 26 
desetembre de 1897 pel nom 
actual, Torras i Bages, i  tras-
lladava el nom del carrer Vir-
gen del Puig on està ubicat 
actualment, carrer que també 
es coneix com la Pujada de les 
Monges. Eren temps en què el 
mot carrer era poc signifi ca  u, 
tot i que  per denominar-se 
Avinguda hauria hagut de po-
der comptar amb voreres ar-
brades i tal com diu l’IEC, ser 
ampla i portar a un indret im-
portant. En aquella data, con-
duïa a un camí de carro. No és 
fi ns el 19 de maig de 1967 que 
l’Ajuntament rep uns terrenys 
cedits pel Senyor Gomar per 
fer la prolongació d’un vial 
transitable per vehicles fi ns 
la Capella del Puig de Bellver. 
L’Avinguda es transformarà 
en un carrer més estret l’any 
2000, però  encara conservarà 
el nom d’Avinguda. Ha perdut 
l’arbrat i el vial transitable per 
vehicles que conduïa a la Ca-
pella ha estat asfaltada.

L’advocació Verge del Puig és 
una nominació de matriu cas-
tellana, possiblement imposa-
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sat Hispano –got en tres aspec-
tes posició teològica, en la ma-
tèria litúrgica i en la matèria en 
ordre monacal. La introducció 
de la litúrgia romana, la lletra 
carolíngia i el moviment Bene-
dic   i la vinculació a l’imperi 
carolingi van diferenciar, amb 
major o menor intensitat, la 
història catalana d’aquesta 
època de la història de la resta 
de pobles peninsulars.

Expulsats ja els musulmans 
el 1492 de la Península Ibèrica, 
tota Europa ,en el s.XVI, queda 
atrapada per un nou confl ic-
te religiós, el protestan  s me, 
la iconoclàs  a torna, Luter 
l’exclou de les cerimònies del ri-
tus de la nova proposta teològi-
ca, proposta d’ampla temà  ca 
que l’Església es veu obligada  
a respondre amb un Concili, el 
de Trento, que porta a proposar 
diversos conceptes dogmà  cs: 
Pecat original, Sagraments, Ma-
trimoni... i també sobre el culte 
de sants, relíquies i imatges.

Estem en el Renaixement i tal 
com ens diu E.H.Gombich en el 
seu llibre “Lo que nos cuentan 
las imágenes” les raons per les

quals es creen les imatges són 
molt diferents en les diverses 
societats vistes en el temps 
i lloc. El culte a les imatges i 
sants proposats pel Concili de 
Trento com a resposta a la doc-
trina luterana, coincideix amb 
un moment en què la imatge 
com a peça/obra assoleix una 
categoria, la de ser obra d’art. 
Maria també en queda afec-
tada en la seva representació 
com a fi gura i ja no es repre-
senta  en una imatge hierà  ca 
romànica amb el Fill assegut 
al cantó esquerra de la falda, 
com des de molt  an  c la ve-
nia advocant Catalunya, com 
a Mare de Déu, sinó amb una 
fi gura molt més gràcil i amb 
algunes expressions relaciona-
des amb els goigs i dolors de la 
seva vida, com les Verges que 
tenen diferents Patrones de 
les poblacions d’Espanya des 
del S. XVI.
    Els pobles endrecen el seu 
pensament amb el llenguatge 
que els és propi. A Catalunya, 
a Maria, l’advoquem com a 
Mare de Déu des de fa més de 
1.000 anys.

Déu passa al seu proto  pus. 
Aquesta funció de representa-
ció que s’atribuïa a la imatge 
va fer possible la fl orida i gran 
difusió d’aquest  pus  marià 
d’estatuària per tot l’occident 
romànic. L’expressió Theotocus 
, que vol dir Mare de Déu ja va 
ser aplicada a Maria en el Segle 
IV.

El renaixement carolingi de 
l’art de l’an  guitat, que va per-
metre el retorn i la nova accepta-
ció de l’escultura exempta –tri-
dimensional- refutada des dels

orígens del cris  anisme per-
què s’associava al  paganisme 
i l’acceptació d’una teoria de la 
imatge que n’adme  a la u  litat 
a efectes de la devoció i de la 
propagació de la fe van fer pos-
sible la creació del proto  pus 
d’escultura de la Sedes Sapien-
cie que adoptava la icona de la 
Mare de Déu en Majestat.

Mercè Aven  n ens diu que la 
conquesta carolíngia va repre-
sentar per l’Església d’aquesta 
part de la Tarraconense nord-
oriental, la ruptura amb el pas-
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