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medi ambient

La presència d’excre-
ments i comportament 
dels animals de com-

panyia a la via pública, mal 
ús i mal estat de les zones 
d’aportació de deixalles, ve-
hicles mal estacionats, soroll, 
bru  cia al carrer i desperfec-
tes al mobiliari urbà són per 
aquest ordre les dades del 
servei IRIS (Incidències, Re-
clamacions i Suggeriments) 
que l’Ajuntament de Sant Ce-
loni disposa i que confi rmen 
l’augment de consciència ciu-
tadana davant l’incivisme. De 
fet, suposen la meitat dels 
comentaris recollits en l’úl  m 
any a través de diferents ca-
nals com el correu electrònic 
(30%), l’OAC (25%), les xarxes 
socials (20%) i la darrera incor-
poració l’es  u passat de l’APP 
(10%), segons les xifres do-
nades a conèixer per l’alcalde 
Francesc Deulofeu en la pre-
sentació de la croada contra 
l’incivisme.

I amb aquestes dades sobre 
la taula l’Ajuntament de Sant 
Celoni ha posat en marxa una 
campanya que comptarà amb 
l’ajuda d’Els SuperMonts, dos 
superherois que faran de fi l 
conductor i de motors de la 
croada. No estaran sols, ja que 
també hi par  cipen dos agents 
cívics amb l’objec  u que la 
seva tasca d’acompanyament 
i conscienciació faci que els 
agents de Seguretat Ciutadana 
no hagin d’actuar en la sanció.

La campanya que acaba de 
començar s’anirà desplegant 
per capítols des d’ara i fi ns al 
juliol de 2017 per mitjà de ví-
deos disponibles al youtube

de cadascun dels capítols que 
més preocupen els veïns de 
Sant Celoni i La Batllòria. El 
dels excrements a la via públi-
ca ja és a la xarxa.

ELS SUPERHEROIS
A LES ESCOLES

Des del consistori es té el 
convenciment que l’èxit de la 
campanya en bona part té a 
veure amb l’acció ciutadana 
en tots aquests temes que a 
la vegada van acompanyats de 
les accions que pugui prendre 
l’administració com l’augment 
de papereres per a excre-
ments, la instal·lació de noves 
cartelleres a la via pública, 
adhesius als contenidors de 
deixalles, recompte mensual 
de desperfectes i adhesius.

Però, a banda, també es 
pensa que a les escoles hi ha 
feinaa fer i ja des del comença-
ment de la campanya, els su-
perherois visiten els centres 
escolars per lliurar un fulletó 
de presentació als nens i nenes 
amb l’enllaç al primer vídeo. 

L’alcalde de Sant Celoni, 
Francesc Deulofeu, i la regido-
ra de Comunicació i Promoció 
Econòmica, Laura Costa, van 
presentar la campanya re-
cordant que el Pla de Govern 
2016-2019 presentat el juliol 

passat té com a primer objec- 
 u estratègic fer del municipi, 

“un poble bonic i agradable i, 
entre altres accions, inclou una 
campanya integral de civisme”. 
Per aquest mo  u, la campanya 
és una acció transversal for-
mada per l’àrea d’espai públic, 
Seguretat Ciutadana i Comu-
nicació, i amb la col·laboració 
puntual d’Educació, Serveis 
Socials i Sostenibilitat. Una co-
missió hi està treballant amb 
una triple visió: consciencia-
ció, facilitació i sanció.

Sant Celoni posa en marxa la croada contra l'incivisme 
amb Els SuperMonts
Els dos superherois seran el fi l conductor i motors de la campanya

La campanya es va presentar a fi nals de novembre a l’exterior de la Biblioteca L’Escorxador.
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Sant Celoni. Actors i actrius que 
han forjat la seva carrera tea-
tral des del Rebrot, han fet del 
Rebrot una insígnia del teatre i 
cultura a Sant Celoni. 

Rebrot es va iniciar en el món 
dels musicals començant per 
The Full Monty, seguit d’altres 
com, La Meva Ismènia, La in-
creïble història de Peter Pan i 
aquest passat novembre Mary 
Poppins. Així mateix, ha

El grup Rebrot Teatre 
va representar durant 
dos caps de setmana 

el musical de Mary Poppins 
conjuntament amb l’Escola de 
Dansa Esther Cortés al Teatre 
Ateneu de Sant Celoni. Més de 
60 actors, actrius i ballarines; 
un equip de més de 20 perso-
nes; col·laboració pel sistema 
de vol d’Accialt Flying Eff ects; 
i l’Ajuntament de Sant Celoni; 

van deixar a tot el públic exul-
tant una vegada més després 
de fer cinc representacions.

Aquest ha estat el musical 
més gran que ha arribat mai a 
ges  onar tot l’equip, tant per 
el nombre de persones, nivell 
de cant i coreogràfi c, esceno-
grafi a i efectes especials. Un 
equip que any rere any ha anat 
agafant més experiència, nivell 
i reconeixement més enllà de

anat fent gaudir al públic amb 
obres de text com el clàssic de 
Els Pastorets, La Ventafocs, Pri 
mera Plana, Homes! o Noies 
de Calendari, entre d’altres.

 No hi ha dubte que al grup 
amateur Rebrot Teatre fundat 
l’any 1980 encara li queda una 
llarga trajectòria, per fer que, 
tant els més pe  ts com els més 
grans, passin una bona estona 
en família anant al teatre.

Rebrot Teatre de Sant Celoni torna a sorprendre amb el musical de Mary Poppins

Dos moments de la representació del musical de Mary Poppins a càrrec de Rebrot Teatre. Fotos: Òscal Aldama López (OAL)

 Segueix les no  cies
 del Baix Montseny a

www.laviladigital.com
Informació actualitzada cada dia 
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VALLGORGUINA.- L’empresa 
Arkem, SA que té el seu centre 
logís  c al polígon industrial El 
Molinot de Vallgorguina al cos-
tat de l’AP7 i amb les ofi cines 
a El Masnou, ha denunciat al 
mossos d’esquadra els con  -
nuats atacs vandàlics que pa-
teix a les seves instal·lacions i 
que són atribuïts a alguns dels 
usuaris de la discoteca  situada 
molt a prop de l’empresa.

Destrosses vandàliques en una
empresa de Vallgorguina

Des de l’empresa es con-
sidera que les destrosses ja 
són extremes es dedica a la 
distribució de matèries pri-
meres i productes químics 
principalment per als sectors 
de l’alimentació humana i 
l’alimentació animal, arribant 
també a sectors com la far-
màcia, cosmè  ca, tractament 
d’aigües, fi ltració i depuració 
del medi ambient.

Tanca de l’empresa  rada a terra

SANT CELONI.- Una setmana 
i mitja després va aparèixer en 
una fi nestra de Can Ramis de 
Sant Celoni el braç esquerre 
del capgròs Josepet. Com re-
cordaran els nostres lectors el 
passat 12 de novembre, per la 
Festa Major de Sant Mar  , just 
en el moment de començar la 
cercavila de gegants, la Colla 
de Geganters de Sant Celoni es 
va adonar que a en Josepet, un

dels capgrossos més embla-
mà  cs del poble, s’havia que-
dat sense el braç esquerra per 
culpa d’una bretolada.

En aquell moment els ge-
ganters van fer una crida a 
través de les xarxes socials 
manifestant que els agradaria 
recuperar el braç. El dimarts 
22 de novembre a la tarda el 
van localitzar i ara es podrà 
restaurar.

Braç d’en Josepet recuperat

Recuperat el braç del capgròs Josepet 
després de la bretolada

Detectat embo  t per animals amb claus i pinso amb vidres
 a Santa Maria de Palautordera

Un dels claus camufl ats dintre l’embo  t

que no es tracta de fets aïllats 
a Santa Maria de Palautordera 
ja que situacions com aquesta 
darrerament estant passant a 
moltes poblacions i que tots 
aquests fets cal denunciar-los i 
donar-los a conèixer perquè “si 
lluitem junts, lluitem millor”.

Aquesta organització sense 
ànim de lucre es dedica al con-
trol de colònies felines i a l’as-

SANTA MARIA DE PALAU-
TORDERA.- A Santa Maria de 
Palautordera s’han detectat 
trossos de carn amb claus al 
fi nal del carrer de la Creu i pin-
so amb vidres a l’alçada de Can 
Rahull. Per aquest mo  u des 
de l’Ajuntament es demana a 
la ciutadania que ajudi a lluitar 
contra el maltractament ani-
mal. En cas de detectar alguna 
d’aquestes trampes pot avisar

la policia local 938479630 o bé 
al 112.

En aquest sen  t, Carme Váz-
quez, una de les responsables 
de l’Associació Grup de Suport 
a Protectores, que té l’objec  u 
d’auxiliar a animals en risc, ac-
tuar contra el maltractament, 
col·laborar amb protectores 
del Baix Montseny i promoure 
inicia  ves municipals relacio-
nades amb el tema, ha explicat

sistència veterinària d’animals 
que ho precisin, promovent les 
adopcions i denúncies al mal-
tractament, a més d’afavorir 
la consciència respectuosa i 
harmoniosa entre persones 
i animals. Funcionen sense 
ubicació  sica, mitjançant el 
contacte per xarxes socials, 
la solidaritat de les cases 
d’acolliment i voluntaris.

Els bombers 
apaguen el foc en 
lateulada d’una 
casa a Santa Maria 
de Palautordera

Els Bombers de la Genera-
litat van ex  ngir el foc que 
cremava l’aïllant de la teulada 
d’una casa de Santa Maria de 
Palautordera ocasionat el pas-
sat diumenge 11 de desem-
bre. No hi va haver ferits.
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lar-nos a cadascun i cadascuna 
de nosaltres també 
a un nivell més interior”.

L’agrupament escolta amfi -
 rió d’aquesta edició ha estat 

l’Erol La Salle Sant Celoni, i va 
comptar amb la presència de 
l’agrupament La Traca de La 
Salle Premià de Mar. A la plaça 
de la Vila es van fer actes de 
rebuda i parlaments i ence-
sa d’espelmes simbolitzant la 
Mediterrània com a mar de 
pau. Qui va voler es va endur 
la Llum de pau a casa seva.

Sant Celoni acull la «Llum de Pau de Betlem» amb l’AEG Erol La Salle d’amfi trió

El diumenge 11 de des-
embre la plaça de la 
Vila de Sant Celoni 

unes quatre-centes persones 
van conver  r-la en un gran es-
cenari on es va celebrar l’acte 
central de rebuda de la Llum 
de la Pau a Catalunya. Es tracta 
d’un projecte internacional es-
colta i guia que té lloc cada any 
quan s’acosta Nadal. És una 
fl ama que els Escoltes i Guies 
d’Àustria encenen a Betlem, i 
des d’allà s’escampa arreu del 
món, simbolitzant la pau.

I en aquest sen  t, el lema 
d’enguany ha estat “Per un 
mar de pau”, ja que els orga-
nitzadors consideren que no 
es pot ser indiferent al drama 
humà que està tenint lloc a 
la Mediterrània i que durant 
aquest any 2016 ja han perdut 
la vida prop de 3.000 persones 
que han intentat creuar el mar, 
ja sigui fugint d’una guerra o 
bé buscant un futur millor “i es 
troben amb una Europa hos  l 
que priva el dret d’asil”.

Els minyons i escoltes de Ca-

talunya han volgut remarcar 
també la simbologia del mar, 
sempre carregat de contrastos 
i contradiccions “una simbolo-
gia que fàcilment ens permet 
connectar amb temes com la 
jus  cia, la pobresa, l’entesa 
entre pobles, la guerra, els re-
fugiats o la immigració”. Per 
això, aquest 2016 l’encesa de 
la “Llum de la Pau de Betlem” 
és un símbol d’esperança per 
un mar de Pau i conscienciar 
infants i joves sobre aquesta 
tragèdia i tanmateix  “interpel-

A la imatge de l’esquerra encesa d’espelmes simbolitzant la Mediterrània com a mar de pau i a la dreta llumaneres amb la Llum de 
Betlem. Fotos: AEG Erol La Salle Sant Celoni 

- El lema d’enguany ha estat “Per un mar de pau”

- És una fl ama que els Escoltes i Guies d’Àustria encenen a Betlem, i des d’allà s’escampa arreu del món, 
simbolitzant la pau
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havia mort el 13.12.1452, per 
tant feia 500 anys. Han de pa-
sar 26 anys més, 13.12.1968 
per dedicar-li un carrer a 
l’extrem del centre  urbà. Uns 
mesos més tard, tècnics i po-
lÍ  cs el 04.07.1969, el barra-
ren donant nom amb un altre 
carrer més llarg, el del tam-
bé pintor, Josep Maria Sert, 
aquest nascut a Barcelona. És 
a l’any 2011 que l’Ajuntament 
inaugura una sala d’actes amb 
el nom de Bernat Martorell; 
em consta que algun vilatà 
havia cridat l’atenció d’alguns 
polí  cs sobre quin era el tracte 
que pa  a el vilatà més impor-
tant. Encara li falten metres... 
per recórrer, a Bernat Marto-
rell. 

Aquest és el rerafons de 
molts dels noms del carrers de 
les nostres viles. Fer-ne un tast, 
és catar les aromes culturals 
que des  l·len els seus veïns.

Hem fet, amb aquest 
úl  m escrit sobre els 
noms dels carrers, 

un vol de ratpenat per trobar 
quelcom proper i de diges  ó 
profi tosa. Obrir el nomen-
clàtor és una cosa de polí  cs i 
tècnics, a nosaltres, els ciuta-
dans, ens toca conèixer i pro-
posar. Aquest ha estat el vol 
errà  c de ratpenat en els tres 
temes diferents.

Era el 1908 que Emile Ber-
toux relacionava el retaule de 
Sant Pere de Púbol (actual-
ment al Museu d’Art de Giro-
na) amb  qui es coneixia com 
el Mestre de Sant Jordi (Sant 
Jordi matant el drac, al Mu-
seu d’Art de Xicago). El nom 
de Bernat Martorell apareix 
en l’escriptura que  l’any 1437 
signaren el Senyor de Púbol 
i el Conseller del Rei. Al segle 
XV, en les anotacions notarials 
i contractes hi fi guren els per-
sonatges que en els tallers de 
pintura eren coneguts com  
“els mestres”, amb gen  licis 
o referències als quadres que 
pintaven que, com si fossin  
llufes adjudicades, enal  en el 
seu bon fer.

Així, Bernat Martorell, fi ll 
d’un carnisser de Sant Celoni, 
passà de puntetes amb el seu 
nom pels llibres d’Història de 
l’Art, tota vegada que era co-
negut com el Mestre del Sant 
Jordi.

Bernat Martorell rellevà Bo-
rrassà i amb ell, el Gò  c Inter-
nacional, incorporant un nou 
corrent que tractava la llum 
com un efecte pictòric, també 
féu més realistes les expres-
sions de les fi gures...Martorell, 
pintor de la Generalitat de Ca-
talunya, encomanat pels aires 
que arribaven de la Borgonya, 
espolsa el seu art il·luminant 
les miniatures en el llibre “El 
Salteri i el llibre de les hores”, 
que està dipositat al Museu 
d’Història de la Ciutat de Bar-
celona.

Fer un seguiment de la seva 
obra suposa fer una llarga ca-

minada: Al Louvre, de París, 
hi té quatre peces que repre-
senten una hagiografi a de 
SantJordi; a Sant Petersburg, 
a l’Ermitatge, hi trobem Sant 
Vicens màr  r i Sant Vicent Fe-
rrer; la col·lecció Lippman de 
Berlin compta amb la Na  vi-
tat; a Lisboa, en el Museu d’Art 
An  ca, hi ha el tríp  c del Dava-
llament. I fent un salt, a l’altra 
banda de l’Oceà, trobem, a 
Montreal, al Museu de Belles 
Arts, la Taula de l’Anunciació; i 
en el Museu d’Art de Filadelfi a 
hi tenen La mare de Déu amb 
el Nen i les Virtuts Teologals. 
Per acabar aquest tomb tran-
soceànic, a Xicago, a l’Art  Ins  -
tut hi ha l’obra més important, 
El Retaule de Sant Jordi matant 
el drac. Una còpia d’aquest 
quadre presideix la sala Ber-
nat Martorell de Sant Celoni 
amb mo  u d’una cessió que 
Òmnium va fer a l’Ajuntament. 
Acabarem amb una caminada 
a casa, a Barcelona anirem al 
MNAC, al Museu Diocesà i la 
Catedral, a Tarragona al Museu 
Diocesà,  a Vic al Museu Epis-
copal i a Girona al Museu d’Art.

Per fer-nos una idea i valorar 
com els polí  cs, tècnics i ciuta-
dans prenen en consideració 
els seus fi lls més notables, mo-
 u d’orgull i consideració, ob-

servem el nomenclàtor de tres 
viles: Figueres on en el cente-
nari del naixement de Salvador 
Dalí li dediquen una avinguda 
de més de tres quilòmetres 
relegant els quatre noms que 
tenien els trams que la confor-
maven; Dalí, juntament amb 
Gala, ja hi tenia una plaça. 
Reus és una altra vila amb fi lls 
notables, dos. Fortuny i Gaudí: 
Fortuny dóna nom a un teatre 
i a un centre de salut i Gaudí 
a un centre d’Art,i els carrers 
amb els seus noms s’es  ren 
més de tres quilòmetres l’un i 
l’altre quasi bé un quilòmetre, 
tots dos a tocar del centre.

L’afecte, el reconeixement, 
l’admiració, l’es  ma... no te-
nen unitats homologades per 

poder ser mesurades talment 
com els metres, que  ens ser-
veixen per establir distàncies...
Potser el relat d’uns fets a la 
tercera vila que ens faltava ob 
servar, St. Celoni, podrà aclarir 
alguna cosa més que uns nú-
meros: exposarem com li ha  
anat a Bernat  Martorell, el fi ll 
més universal que té Sant Ce-
loni. En el recull d’actes  dels 
plens de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, en el volum 2, el Sr. J. 
Sibina en data 3.10.1952 ens  
transcriu: “El Sr. Alcalde da 
cuenta de la visita efectuada 
por el Concejal de Cultura del 
Excmo. Ayuntamiento de Bar-
celona con mo  vo de tributar 
homenaje al Pintor Señor Ber-
nardo Martorell, natural de 
este municipio, fallecido hace 
más de 400 años”. Aquesta és 
la primera referència que des 
de 1908 en fa l’Ajuntament, 
i ho fa malament, Martorell

Els noms dels carrers (3) Esteve Rodoreda Fiol

Bernat Martorell

A l’esquerra El Retaule de Sant Jordi matant el drac. A la dreta 
Sant pere de Púbol
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