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societat

Sant Celoni i Bornos agermanen els vincles

terra d'acollida a tothom que 
en qualsevol moment de la 
història han vingut per buscar 
noves oportunitats de millora i 
els bornichos també hi han  n-
gut un paper destacat "estem 
molt contents de la seva inte-
gració i que hagin fet arrels a 
Sant Celoni".

La comi  va de Bornos que va 
fer els més de mil quilòmetres 
del trajecte en autocar va ser 
encapçalada per l'alcalde Hugo 
Palomares que no va dubtar en 
destacar que  "és un acte que 
va més enllà del simple fet pro-
tocolari. A par  r d'ara s'obre 
un camí d'oportunitats de ri-
quesa cultural, social, turís  ca 
i econòmica".

Els actes celebrats a 
l’Ateneu van acabar amb

SANT CELONI.- Un dinar 
de convivència el diumenge 
6 de novembre a la pista co-
berta del camp de futbol va 
tancar els actes protocolaris 
d’agermanament entre els mu-
nicipis de Sant Celoni i Bornos 
(Cadis) portats a terme els dies 
5 i 6  de novembre. El desig 
impulsat cinc anys enrere per 
l’Associació de Bornichos de 
Catalunya fi nalment s’ha cul-
minat.

La sala gran del Teatre Mu-
nicipal Ateneu de Sant Ce-
loni va ser l’escenari on es 
van portar a terme tots els 
actes protocolaris de rúbri-
ca d’aquest agermanament 
entre els dos municipis. Do-
mingo Garrido, president de 
l’Associació de Bornichos de

Catalunya va explicar que la 
relació entre els dos pobles ve 
del 1950 quan va arribar a Sant 
Celoni el primer veí de Bornos 
en la recerca de noves oportu-
nitats. Seixanta-sis anys des-
prés els dos pobles són ager-
manats i la relació entre els 
Celonichos, coms els anomena 
el president, és important per 
això, avui aquest gest és un 
acte de “fraternitat i convivèn-
cia”. Domingo Garrido diu que 
no s’ha de mirar només al pas-
sat sinó que també cal veure 
les oportunitats que ens ofe-
reix el futur.

Per la seva banda, Francesc 
Deulofeu, alcalde de Sant Ce-
loni, en el seu discurs va des-
tacar el paper de Sant Celoni, 
i Catalunya en general, com a

una mostra del ball de Gitanes 
a càrrec de la Colla del Ferro, 
una actuació de la comparsa 
Los Fulanitos de Bornos, una 
cervavila amb els Gegants de 
Sant Celoni i una bo  farrada a 
la plaça de la Vila de Sant Ce-
loni.

A l’esquerra l’alcalde de Bornos, Hugo Palomares; Domingo Garrido, presidebt de l’Associació Bornichos de Catalunya; i l’alcalde 
de Sant Celoni, Francesc Deulofeu. A la dreta la junta de l’Associació. A sota, el cartell que anuncia l’agermanament.
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Entrevistem al celoní Mario Parra, escollit President de la Federació de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya (FaPaC) del 
Maresme-Vallès Oriental el passat 15 d'octubre a l'Assemblea Territorial celebrada a l'Escola Cal Music de Mollet del Vallès. 
La Responsabilitat de la Vocalia de FaPaC al Baix Montseny recau ara sobre la Roser Escrig de l'AMPA el Blauet.

- Què suposa haver cons-
 tuït la junta territorial de la 

FAPAC  del  Vallès Oriental–
Maresme?

- Fruit de l’acord a la darrera 
Assemblea General Ordinària 
la nova organització territo-
rial de la Federació permetrà 
un treball més estret i proper 
entre les AMPA d’una mateixa 
àrea geogràfi ca. D’aquesta 
manera, amb la creació de 
noves juntes territorials serà 
més fàcil compar  r informa-
ció, emprendre accions con-
juntes i aprofi tar sinèrgies per 
tal d’incidir en les polí  ques 
educa  ves. La nova composi-
ció de juntes territorials que-
da dibuixada tal com estan 
organitzats els Serveis Territo-
rials d’Ensenyament (SSTT) i 
d’aquesta manera serà més fà-
cil entendre’ns. Realment han 
calgut tres anys de feina per 
poder crear xarxa i estar pre-
parats com a Organització per 
fer aquest salt.

- Quins són els principals 
objec  us que es proposa 
aquesta junta?

- Hi ha els recurrents, com 
baixar rà  os, evitar tanca-
ments de línies i escoles, abolir 
els barracots i vetllar pel bon 
manteniment dels centres, 
acabar amb la segregació es-
colar, exigir una escola inclusi-
va real a tot el territori i lluitar 
contra la pobresa infan  l on 
en casos de pobresa extrema, 
amb la beca menjador no és 
sufi cient, i cal actuar amb me-
sures extremes. Recordem que 
300.000 alumnes a Catalunya 
estan per sota del llindar de la 
pobresa i el 92% es concentren 
a l’escola pública. D’aquests, 
només 68.000 reben el 50% 
de la beca menjador i 16.000 
reben la totalitat de la beca. 
Sovint els ajuntaments més 
pròspers o més sensibilit-
zats arriben a complementar

d’alguna manera aquestes be-
ques.

- Quantes AMPA estan re-
presentades en la junta terri-
torial?

- La junta territorial té a 
part del president i secretaria 
(Sandra Becerril d’AFA Can Ma-
nent de Cardedeu), 11 vocals 
que representen 13 AMPAS 
de les quals hi han 4 del Baix 
Montseny.

- Quin és el paper que han 
de desenvolupar les AMPA 
dintre del  sistema educa  u?

- El que no hauríem de fer 
es suplir a l’administració pa-
gant cor  nes, pissarres digi-
tals, materials, manteniments, 
psicòlegs, tècnics d’educació 
infan  l (TEI), neveres, excur-
sions, etc. L’educació ha de ser 
pública, sense copagament. El 
que hauríem de fer és passar 
pàgina i solucionar els temes 
recurrents. Una vegada allibe-
rades d’aquest robatemps es-
tem capacitades per aportar i

persones i depèn moltes ve-
gades d’elles la relació que 
s’hi estableix. És evident que 
l’AMPA som tots i totes i que 
volem estar per alguna cosa 
més que fer festes i vendre 
xandalls. Volem estar presents 
a les Taules Mixtes i les Co-
missions de Garan  es on da-
rrerament també se n’obliden 
de fer-nos arribar la invitació. 
Administració, professorat i 
famílies hem d’anar de la mà 
per assolir l’èxit educa  u i no 
sempre els interessos conver-
geixen. Això fa que afl orin tots 
 pus de sen  ments de tots 

costats. De fet, una AMPA és 
una “Escola de Democràcia”.

- Les rà  os de les aules con-
 nuen sent un dels principals 

problemes que s’han de solu-
cionar amb urgència?

- Efec  vament, dels 157 mu-
nicipis on es van crear taules 
mixtes per estudiar l’oferta de 
places per aquest curs, 137 
van acabar en acord. Acord per 

cada cop més inquietes so-
bre el paper de les famílies a 
la Comunitat Educa  va. Som 
la Federació més gran de Ca-
talunya amb més de 2.200 
AMPA (per posar-lo en pers-
pec  va hi ha per exemple 
unes 1.300 penyes del Barça, 
i aquesta és la segona federa-
ció més gran). Tothom té en 
boca la paraula “família”, però 
realment les tenim presents 
i integrem les seves sensibili-
tats? Les deixem par  cipar? 
Tenen veu? Molt a millorar...

- Considereu des de la FA-
PAC que les Associacions de 
Mares i Pares estan menysva-
lorades?

- Hi ha molta  pologia 
d’AMPA, des de Escoles Bres-
sol on l’estada és curta i les 
inquietuds molt concretes, 
fi ns a escoles d’alta complexi-
tat passant per escoles on les 
famílies no estan gens implica-
des al centre. L’Associació com 
l’Administració la formen les

Mario Parra: «L’educació ha de ser pública, 
sense copagament»

Mario Parra
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part d’Ensenyament i ajunta-
ments per tancar línies i grups, 
mantenint els P3 en molts llocs 
a 27 infants per aula com el cas 
de Fontmar  na i Matagalls de 
Santa Maria Palautordera. En 
aquest sen  t el malestar és 
generalitzat i demanem tor-
nar als rà  os an  cs de 20 tot 
i ser conscients que els ex-
perts aconsellen 15 pel bon 
aprenentatge. Acceptant les 
noves teories d'ensenyament 
on cada infant es desenvo-
lupa al seu ritme, necessites 
una mestre que pugui seguir 
el ritme de cadascú a nivell in-
dividual. Tenint mestres cada 
vegada més preparats, mo  -
vats i il·lusionats (tot i les grans 
retallades que han pa  t) se’ns

una doble línia a la pública. 
La renovació en les metodolo-
gies d’aprenentatge ha de ser 
accessible a tots els sectors de 
la societat. I per mitjà d’una 
inversió pública que prioritzi 
els centres amb més difi cul-
tats.

- Quantes escoles del Baix 
Montseny hi són implicades?
- Tenim l’Escola Montnegre 
de la Batllòria, l’Ins  tut Baix 
Montseny i el Soler de Vilar-
dell de Sant Celoni, Fontmar  -
na i La Tordera de Santa Maria 
de Palautordera i pràc  cament 
la totalitat d’escoles de Carde-
deu. N’hi ha d’altres que tam-
bé són innovadores però no 
han volgut estar incloses a Es-
cola Nova 21.

costa sovint fer-nos la idea de 
com s’ho fan per educar 27 o 
30 alumnes en una classe.

- Quina opinió en teniu del 
projecte Escola Nova XXI?

- Ara per ara es una qües  ó 
que en termes generals està a 
un nivell per sobre de la nos-
tra piràmide de Maslow, de-
diquem massa esforços per 
combatre els temes recurrents 
(manca d’inversió a l’escola 
pública, segregació, pobresa, 
etc), no obstant cada vegada 
tenim més persones dintre del 
grup de Treball sobre Innova-
ció a FaPaC.

Bé, el professor Josep Gon-
zález-Agàpito ha explicat ja 
diverses vegades que Escola 
Nova ve de lluny, de fi nals del 

segle XIX i també és cert que 
molts dels centres que ara han 
entrat dins del projecte ja por-
ten molts anys fent innovació 
com és el cas del Soler de Vi-
lardell o el Blauet, les escoles
de les meves fi lles o el Pompeu 
Fabra de Parets on jo hi vaig 
estudiar. 

FaPaC té moltes AMPA 
d’escoles que han entrat dins 
del projecte i un 16% del to-
tal, són de màxima complexi-
tat. Creiem que si la innovació 
és bona ha de ser bona per a 
tothom. No ens agrada la idea 
de a més de la doble línia que 
ja existeix (pública i concer-
tada), ara  nguem públiques 
innovadores i més avançades i 
d’altres que no ho són, creant 

SOBRE RÀTIOS
“Demanem tornar als rà  os an  cs de 
20 tot i ser conscients que els experts 

aconsellen que pel bon aprenentatge en 
siguin 15”

SOBRE ESCOLA NOVA XXI
“No ens agrada la idea de a més de la doble 

línia que ja existeix (pública i concertada) 
ara  nguem públiques avançades i 

més innovadores”

SANT CELONI.- L’Ajuntament 
de Sant Celoni ha rebut la visi-
ta d’una delegació del govern 
de Flandes formada per tèc-
nics municipals i en  tats del 
tercer sector interessats en 
conèixer l’experiència del Pla 
Educa  u d’Entorn de Sant Ce-
loni. Els professionals de Flan-
des han estat molt interessats 
en el concepte de comunitat 
educa  va àmplia del Pla Edu-
ca  u d’Entorn que parteix de 
la necessitat d’una acció coor-
dinada entre les escoles i els 
agents socials del municipi per 
esdevenir veritables agents 
de transformació social. En 
aquest sen  t, s'entén la comu-
nitat educa  va com el conjunt 
d’alumnes, famílies i mestres 
i professors, però, també, en 
formen part les en  tats educa-
 ves, culturals, espor  ves i de 

lleure, les empreses i les admi-
nistracions.

La delegació de Flandes ha 
pogut conèixer el funciona-
ment i el treball conjunt entre 
escoles i agents socials en 5 
dels projectes del Pla Educa  u 
d’Entorn: Projecte xarxa, Ro-
botseny, Voluntariat educa  u,  
Projecte d’orientació a l’ESO i 
Ajuntament Jove. També, han 
 ngut l’oportunitat de conèi-

xer el treball educa  u que rea-
litza l’Ins  tut Baix Montseny 
i l’experiència del projecte 
Ethos de mesures alterna  ves 
en benefi ci de la comunitat 
basat en el decret de drets i 
deures de l’alumnat explicat 
per boca de l’equip direc  u del 
centre i un dels alumnes par  -
cipants.

L’alcalde F rancesc Deulofeu, 
que va acompanyar la delega-
ció el passat 9 de novembre, 
va assegurar que “planifi car i 
compar  r objec  us i mirades 
entre centres educa  us, 

en  tats, empreses i serveis 
municipals facilita processos 
de canvi i és clau per treballar 
per l’èxit educa  u i la cohesió  
social”.

Aquesta visita s’emmarca 
en el conveni de col·laboració

entre el govern de la Generali-
tat de Catalunya i el govern de 
Flandes i gira entorn a l’estudi 
de bones pràc  ques sobre la 
“cooperació entre l’educació 
formal i no formal en plans 
educa  us i comunitaris”.

Un moment de la visita. Foto: Ajuntament Sant Celoni
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Aquest any, les llunes plenes 
d’octubre, novembre i desem-
bre tenen lloc quan la lluna 
està en el seu punt més proper 
d’aproximació en la seva òrbita 
al voltant de la Tera, el fet que 
les converteix en superllunes.

La imatge que acompanya 
aquesta informació va ser cap-
tada per Miquel Comas Dorca 
quan la lluna estava sobre el 
Parc del Montnegre i el Corre-
dor.

BAIX MONTSENY.- El passat 
14 de novembre des de qualse-
vol punt del Baix Montseny es 
va poder veure la superlluna, 
un fenomen que succeeix quan 
el satèl·lit està en el seu punt 
més proper a la Terra durant 
l’òrbita lunar i es tracta de la 
més gran dels darrers 70 anys, 
segons Bob Berman, astrònom 
de l’Observatori Comunitari 
Slooh. No es repe  rà fi ns el 25 
de novembre de 2034.

La superlluna vista sobre el Parc del Montnegre i el Corredor. 
FOTO: Miquel Comas Dorca (Meteo Suís)

La superlluna vista al Baix Montseny

Preocupació a Vallgorguina per la nova 
onada de robatoris al municipi

psicosi”, han remarcat. No se 
sap el bo   que es poden ha-
ver emportat els lladres però 
el que busquen, pel que sem-
bla, són aparells tecnològics. 
Els fets ja estan denunciats als 
mossos d’esquadra.

A Vallgorguina ja hi va haver 
una onada de robatoris força 
important l’abril d’aquest any a 
Canadà Park, una altra urbanit-
zació del municipi on en pocs 
dies es van forçar fi ns a setze 
cases i fi ns i tot alguns veïns 
s’havien plantejat fer patrulles 
urbanes, del tot desaconsella-
des pels mossos d’esquadra.

VALLGORGUINA.- Els veïns 
de Vallgorguina han expres-
sat la seva preocupació per la 
nova onada de robatoris que 
hi ha hagut aquest mes de 
novembre tant a la urbanitza-
ció de Can Puigdemir com en 
domicilis del nucli. Segons que 
han explicat fonts municipals en 
pocs dies de diferència han en-
trat almenys a tres cases, a una 
de les quals ja és la cinquena ve-
gada que els entren a robar.

Les mateixes fonts han expli-
cat que a Vallgorguina pràc  -
cament no es parlava de gaire-
bé res més “és com hi hagués

aturats a la C-35 per fer la ma-
niobra de gir a l’esquerra hi 
va xocar contra el lateral d’un 
altre cotxe que estava fent la 
maniobra d’entrada a la zona 
industrial desplaçant-lo uns 
quants metres.

Tot i no haver-hi hagut danys 
personals es va ac  var el pro-
tocol habitual en aquests ca-
sos i al lloc de l’accident s’hi 
van desplaçar dotacions dels 
mossos d’esquadra, el SEM i 
els bombers de la Generalitat. 
Els vehicles es van re  rar al 
Vial Paral·lel i la retenció a la 
carretera C-35 no va ser exces-
siva. 

SANT CELONI.- Dos vehicles 
Van xocar el passat 15 de no-
vembre al voltant de les tres de 
la tarda en el quilòmetre 56,5 
de la carretera C-35 de Sant 
Celoni, a l’entrada del polígon 
industrial Molí de les Planas, 
entre el restaurant Can Ferran 
i el concessionari Opel, sense 
que s’haguessin hagut de la-
mentar conseqüències perso-
nals i només danys materials 
als vehicles. Fonts tes  monials 
van explicar a la Vila que un 
dels vehicles que circulava en 
direcció Girona va intentar fer 
un avançament per la dreta a 
diversos vehicles que estaven

Accident a la C-35 el 15 de novembre. FOTO:XBM

Accident de trànsit a la C35 entre dos 
vehicles, a l’entrada del polígon
industrial Molí de les Planes

SANT CELONI.- L’alcalde de 
Sant Celoni, Francesc Deulo-
feu, s’ha reunit novament amb 
el director general de Carrete-
res, Xavier Flores, per seguir de 
prop el desenvolupament del 
projecte de construcció dels 
dos passos de vianants a la 
C-35. Segons que ha confi rmat 
Carreteres, ja s’ha iniciat el trà-
mit de licitació i s’està pendent 
de l’adjudicació de la redacció 
del projecte construc  u dels 
dos passos de vianants: un pas 
elevat a l’alçada del barri de 
les Torres i una passera al Per-
tegàs que permetrà comunicar 
el Polígon Molí de les Planes

amb les urbanitzacions del 
Montnegre.En aquest darrer 
cas, l’Ajuntament s’encarregarà 
d’arranjar la connexió per sota 
del Pont de Pertegàs fi ns a les 
Borrelles, un projecte pel qual 
ja s’han aconseguit 40 mil eu-
ros de subvenció per part de 
la Diputació de Barcelona per 
executar el 2017.

La reunió de l’alcalde i el di-
rector general de Carreteres va 
tenir lloc dimecres 9 de novem-
bre a pe  ció de l’Ajuntament 
amb la voluntat de con  nuar 
avançant en la millora de la 
seguretat i l’accessibilitat a la 
C-35.

Nova reunió de l'alcalde amb Carreteres 
pels passos de vianants a la C-35
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Vandalisme contra en Josepet, un dels capgrossos més emblemà  cs de Sant Celoni

SANT CELONI.- “La gent 
s’avorreix molt”, així es com 
comença la Colla de Geganters 
de Sant Celoni un pe  t escrit 
que van publicar a la xarxa so-
cial, després que el dissabte 
12 de novembre a la tarda just 
abans de començar la cercavila 
de la Festa Major de Sant Mar-
  es van adonar que a en Jo-

sepet, un dels capgrossos més 
emblemà  cs del poble, li ha-
vien arrencat el braç esquerra. 
Des de la Colla no saben que 
ha passat però manifesten que 
“ens agradaria recuperar-lo”.

Per això fan una crida als 
veïns i veïnes de Sant Celoni 
que si ningú en sap res que ho 
comuniqui a la Colla, ja sigui 
per un post al facebook o

adreçar-se al local social, al ca- 
rrer Sant Pere els divendres de 
set a vuit del vespre. Acaben el 
comunicat assegurant que “te-
nim els nens i nenes de Sant 
Celoni preocupats”.

L’atac vandàlic contra el 
braç d’en Josepet va ser sota 
l’escala de Can Ramis on ha-
bitualment hi ha els gegants 
quan no surten al carrer i els 
mo  us hores d’ara es desco-
neixen, tot i que no seria des-
cartable del tot que l’autoria 
es pensés que a la guardiola 
que en Josepet porta, sempre 
buida, hi haguessin diners.

En la imatge poden veure 
en Josepet abans i després de 
l’atac de mal gust contra la cul-
tura popular del municipi. En Josepet amb i sense guardiola.

 Segueix les no  cies
 del Baix Montseny a

www.laviladigital.com
Informació actualitzada cada dia 
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Els noms dels carrers (2) Esteve Rodoreda Fiol

És un fet que la nostra 
vida està ensenderada 
per patrons que con-

fi guren les nostres creences 
i pensaments. Les imatges 
són l’element bàsic per poder 
confi gurar-los, les imatges que 
tan bé u  litzen els publicistes 
a tort i a dret per es  mular el 
consum. Però això no és nou, 
sempre ha estat d’aquesta 
manera. L’Església ja va u  lit-
zar aquesta tècnica, la pobla-
ció era analfabeta i la imatge 
era el mitjà més a l’abast per 
difondre el model patró de 
la creença religiosa, el mon 
econòmic també u  litza les 
imatges i el món polí  c les im-
posa. Democra  tzar-les depèn 
de nosaltres.

Era el 18 de juliol de 1964 
que Franco, “l’alliberador del 
poble espanyol”, va voler sig-
nifi car aquella data celebrant 
“25 años de Paz”. A Madrid,  
s’inaugurava el  centre hospi-
talari més gran de la ciutat i 
l’hi posaven per nom “La Paz”. 
A Sant Celoni, l’Ajuntament va 
fer, en el Centre Popular,  una 

exposició de cartells informa-
 us dels “XXV años de la Paz 

Española” i no passaren ni 5 
anys, que els celonins, en un 
nou acte d’adhesió envers  la 

fi gura de Franco  posaven nom 
a un carrer anomenant-lo Ave-
nida de la Paz.

S’entén aquesta adhesió 
després de repassar com els 

nostres representants polí  cs 
es dirigien a la persona de 
Franco en alguns Plens dels 
anys: “Invicto Caudillo de Es-
paña” (1957) “Dios le conser-  

Avinguda de la Pau
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En poden  quedar uns  25 
més de carrers, discu  bles, res 
a dir, l’enrenou d’un canvi seria 
molt gran, massa. Deixem- ho 
en posi  u, com història...

El futur nomenclàtor ha de 
servir per ser espai públic on 
dipositar patrimoni, vinculant 
el territori, l’espai urbà i la cul-
tura més propera, que és la 
manera com l’esser humà està

(1964). 
Quan el Sr. Arias Navarro va 

comunicar als espanyols que 
“Franco ha muerto” es van 
ac  var, uns més ràpids que 
altres, tots els nomenclàtors. 
S’havien de canviar els noms 
dels carrers que feien referèn-
cia a la dictadura .

A Sant Celoni és van canviar 
els noms de José Antonio per 
Major, Caudillo per Carretera 
Vella, Plaza de España per de 
la Vila, Calvo Sotelo per..., però 
l’Avenida de la Paz per Avingu-
da de la Pau. Aquí hi va haver 
ignorància o mala fe...? És ben 
clar que no es podia canviar 
José Antonio per Josep Antoni, 
Caudillo per Cabdill... És trac-
tava d’eliminar la referència 
i l’Avinguda de la Pau té una 
referència Franquista. Farà 
uns  50 anys d’aquella gloriosa 
commemoració dels 25 anys 
de la Pau franquista, mentres-
tant, els nostres avantpassats 
esperen el seu torn per ser 
recuperats i dignifi cats i els pa-
pers de Salamanca dormen en 
les prestatgeries...

ve largos años de vida en la 
suprema dirección  de nues-
tra querida Patria” (1958) 
“Acordose por unaminidad 
expresión de afecto a la exal-
tación de la Jefatura del del 
Estado”(1959), “Felicitación 
por la liberación de la villa por 
las invictas tropas nacionales”,  
“Tes  monio de gra  tud e in-
condicional adhesión y afecto 
de esta Corporación Municipal 
y vecindario“ (1961), “Felicita-
ción por la liberación de la villa 
por las invictas tropas naciona-
les... tes  monio de gra  tud e 
incondicional adhesión y afec-
to de esta Corporación Mu-
nicipal y vecindario” (1962),  
“Felicitación por la liberación 
de la villa por las las invictas 
tropas nacionales... tes  mo-
nio de gra  tud e ncondicional 
adhesión y afecto de esta Cor-
poración Municipal y vecinda-
rio“ (1963), “Felicitación por 
la liberación de la villa por las 
invictas tropas nacionales, tes-
 monio de gra  tud e incon-

dicional adhesión y afecto de 
esta Corporación y vecindario”.

organitzat fi siològicament i 
culturalment, és a dir del pro-
per al llunyà.

ESTEVE RODOREDA FIOL
12 de Octubre 2016

*Qui no hagi  ngut oportunitat de 
llegir la primera part de l’ar  cle 
pot entrar a: 
www.laviladigital.com/revista

Aquesta foto és actual, feta aquest mes de novembre, i com es 
pot veure encara conserva la nomenclatura en castellà, cosa 
que ja demostra la fi nalitat del nom del carrer.

Avinguda de la Pau, un carrer amb referència franquista
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Sant Celoni, és un po-
ble que per situació 
geogràfi ca, es troba 

en una de les zones coneguda 
com ”pulmó verd”. Envoltat 
pel Parc Natural del Monseny 
i el Parc del Montnegre i el Co-
rredor. Amb accessos a auto-
pista, connexions ferroviàries 
i transport públic, fan del nos-
tre poble un lloc atrac  u per 
viure, sense oblidar, l’hospital 
comarcal, ambulatori o cen-
tres a la tercera edat, tot això 
incrementant el plus de segu-
retat sanitària de la qual altres 
pobles propers no disposen o 
en defecte d’això, d’una mane-
ra parcial. El creixement demo-
gràfi c així ho indica, tot i que en 
aquests anys de recessió, hem 
hagut de presenciar la marxa 
d’alguns dels nostres veïns a la 
recerca d’oportunitats laborals 
que per desgràcia no tenien a 
casa.

Encara que tot el que hem 
dit abans és cert, també és 
veritat que en aquests úl  ms 
anys, al nostre entendre algu-
nes zones del nostre poble han 
pa  t un abandonament ma-
nifest per part del consistori. 
Aquests sectors com pot ser 
el barri Les Torres Residencial, 
pateixen un abandonament 
que de seguir així va abocat 
a ser un barri marginal. No 
exagerem, voreres en males 
condicions, foradades, arbres 
no prou cuidats, les arrels dels 
mateixos obstaculitzant el pas 
per als vianants, parcel·les 
abandonades…

Al mateix barri s’han obert 
diverses naus d’ús comercial 
que el converteixen en una 
zona de molt pas, tant de ve-
hicles com de vianants. Sem-
bla ser que en un futur, la línia 
a seguir és la construcció de 
noves naus amb la mateixa 
fi nalitat. Això desperta el ma-
lestar de nombrosos veïns de 
la zona, ja que el mal estat 
dels seus carrers o la falta de 
mobiliari urbà deteriorarà una 
zona de per si mateix ja en mal 
estat.

D’altra banda però no pas 
menys important, els accessos 
per a persones amb mobilitat

zona l’any passat. Si el creixe-
ment comercial a la zona va 
en augment com sembla ser, 
cal tenir en compte l’afl uència 
de persones a la mateixa zona 
amb el desgast lògic de la ma-
teixa.

I fi nalment, però no menys 
important, en funció de futurs 
comerços, la tranquil·litat dels 
veïns, en tot el seu context. En 
aquest úl  m punt podem sem-
blar vagues, però donada la 
manifesta deixadesa per part 
del consistori, creiem oportú 
posar l’accent en la necessitat 
de ser summament rigorosos 
amb qualsevol pla urbanís  c 
i comercial a la zona ja que el 
descans dels veïns és un dret 
intrínsec.

reduïda són defi cients. Els ac-
cessos a les voreres no són 
viables,o bé estan aixecades 
per culpa de les arrels dels 
arbres o bé estan enfonsades 
per la zona de la calçada. No 
ens enganyem, la població 
té una marcada tendència a 
envellir, necessitem que els 
accessos es  guin en òp  mes 
condicions per facilitar el pas 
i evitar en tant que sigui pos-
sible accidents duent a terme 
accions de mi-llora.

Els passos de vianants o els 
senyals vials de la calçada, 
estan deteriorades, les zones 
verdes han de compar  r espai 
amb les zones infan  ls i fer les 
vegades de “pipican”, la redis-
tribució i ubicació dels conte-
nidors d’escombraries no 
considerem que sigui la més 
adequada, ja que es troben en 
alguns casos a pocs metres i 
quan l’excés de residus o mo-
biliari de deixalla, omplen la 
zona, es converteix en un perill 
potencial pels més pe  ts. per-
què el nostre objec  u és con-
tribuir, en la mesura del possi-
ble, a millorar el nostre poble.

També ens consta que els 
talls energè  cs de l’enllumenat 
públic van fomentar els robato-
ris en diversos habitatges de la

Volem ma  sar, que no estem 
en contra que obrin nous co-
merços, ja que això suposa un 
increment de llocs de treball, 
sinó que les zones per aquesta 
fi nalitat es  guin en condicions 
òp  mes i la seva accessibilitat 
sigui correcta.

Són molts els punts que trac-
tarem en el futur. Els exemples 
són molts i ben diversos. Una 
piscina pública, llars d’infants 
públiques, transport escolar, 
ajudes a la dependència, suport 
a la tercera edat… i així un llarg 
etcètera. Des de l’Associació 
Millorem Sant Celoni, seguirem 
aixecant la veu perquè el nostre 
objec  u és contribuir, en la me-
sura del possible, a millorar el 
nostre poble.

Redacció: 93 867 41 36 
Publicitat: 653 55 59 72
 info@laviladigital.com
www.laviladigital.com

Associació Millorant Sant Celoni: «Accions de millora»






