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ensenyament

Cor de Maria: 75 anys educant i ensenyant
Des del 2 de febrer i fins el mes de maig s’han programat diverses acƟvitats per celebrar l’aniversari

Imatge actual del col·legi Cor de Maria

A

mb moƟu del 75è
aniversari de la fundació de l’Escola Cor
de Maria de Sant Celoni, el
centre durà a terme un seguit
d’acƟvitats, des de febrer fins
al juny. El punt de sorƟda va
ser el dijous 2 de febrer amb
una Festa d’Aniversari, amb
l’alumnat de l’escola. Pel diumenge 5 de febrer es van programar tres actes més: la inau-

guració de l’exposició 75 anys
ensenyant i educant a la Rectoria Vella, la jornada de portes obertes i aperiƟu, perquè
tothom que ho vulgui pugui
visitar l’escola i el dinar de germanor.
Les acƟvitats conƟnuaran el
dissabte 22 d’abril, amb una
trobada de gegants de totes les
escoles de Sant Celoni. El diu
menge 21 de maig, es farà una

trobada de pares i de la comunitat educaƟva, oberta a anƟcs alumnes, famílies, mestres
i totes aquelles persones que
en algun moment han format
part de l’escola, als Maristes de
Llinars del Vallès. I el diumenge
11 de juny, hi haurà l’EucarisƟa
i Festa de Final de Curs. També està prevista una xerrada
de l’exconsellera d’educació

Irene Rigau, pendent de data.
L’Escola a Sant Celoni va
ser fundada el 1942 per les
Missioneres Cor de Maria, fidel a l’esƟl inicial de Mn Joaquim Masmitjà, el seu fundador. Actualment és una
escola concertada per la Generalitat de Catalunya. Des de
l’any 2009 és Fundació Privada
Cor de Maria de Sant Celoni.
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Empreses, centres educaƟus i
ajuntaments engeguen la Robotseny
2017 al Baix Montseny

BAIX MONTSENY.- El projecte Rototseny 2017 ha començat a caminar, després de
la presentació feta a la sala
peƟta de l’edifici de l’Ateneu
de Sant Celoni amb una nodrida representació dels centres
educaƟus parƟcipants, de les
empreses col·laboradores i
dels ajuntaments dels pobles
que hi Ɵndran representació.
El repte d’aquest any serà trobar solucions plantejades per
les empreses relacionades
amb el Packaging i logísƟca
d’emmagatzematge.
En aquesta edició hi donen
suport dotze empreses de diversos municipis de la zona
com Altervac, Arkema, Givaudan, Hohner AutomáƟcos,
Hospital de Sant Celoni, Lab
Circuits. M’Penta, Oxiris, Renolit, Salicru, Uquifa i Tradebe;
la parƟcipació de vint-i-sis centres educaƟus ubicats a Breda,
Campins, Gualba, Hostalric,
Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Esteve de Palautordera, Sant Celoni, Santa Maria
de Palautordera i Vallgorguina; i deu consistoris del Baix
Montseny. A la presentació,
l’alcalde Francesc Deulofeu va
destacar que “projectes com
Robotseny enforteixen el treball en xarxa dels municipis
del Baix Montseny i apropen el
teixit empresarial a les escoles
de l’entorn per afavorir l’èxit
escolar de l’alumnat”.
Com és sabut, el Robotseny
és un projecte a nivell comarcal del Baix Montseny que des-

envolupa les competències
cienơfiques i creaƟves dels
alumnes tot treballant de forma cooperaƟva. També té
l’objecƟu de crear una xarxa de
professorat implicat en aquesta temàƟca per tal de crear lligams i comparƟr experiències
en aquests àmbits. Per fer possible aquest treball, el primer
trimestre del curs, 43 professors i professores dels centres
educaƟus del Baix Montseny
s’han format en robòƟca en
el marc del pla de formació de
zona del Centre de Recursos
Pedagògics.
Una de les finalitats és introduir el pensament computacional i la robòƟca dins el
curríuculum i l’horari lecƟu
de l’alumnat i promocionar el
torneig Robotseny com una
jornada d’intercanvi i mostra. Com a eines per treballar
aquests aspectes s’ensenya a
programar robots i a dissenyar-los. Hi poden parƟcipar els
alumnes dels centres educaƟus del Baix montseny des de
5è de primària fins a Batxillerat
i Cicles.
Com en les edicions anteriors la parƟcipació de
l’alumnat es dividirà en dues
categories.
Per una banda el Robotseny
Kids adreçada als nois i noies
de 5è, 6è de primària i 1r i
2n d’ESO. I per altra banda, la
Robotseny High una compeƟció oberta que va desƟnada a
alumnes de segon cicle d’ESO,
Batxillerat i Cicles FormaƟus.

Suport des del Baix Montseny a la
campanya que demana ràƟos de 20
alumnes per aula

BAIX MONTSENY.- El Baix
Montseny té un protagonisme destacat en la campanya
de la Federació d’Associacions
de Mares i Pares d’Alumnes de
Catalunya (Fapac) per aconseguir baixar les ràƟos fins als 20
alumnes per aula en l’educació
infanƟl i primària i, de manera especial en el curs de P3. La
campanya presentada aquest
dimarts 24 de gener a Barcelona té l’objecƟu d’evitar tancar
línies i escoles.
En la roda de premsa convocada per la Fapac, i a la qual
hi va parƟcipar el celoní Mario
Parra, president de la Federació del Maresme-Vallès Oriental, es va deixar clar que adoptar aquesta mesura “serviria
per lluitar contra la segregació
escolar amb una distribució de
l’alumnat més equitaƟva”.
En aquest senƟt es recaalca
que la davallada demogràfica
s’ha d’aprofitar per mantenir
les mateixes línies educaƟves de P3 i reduir el número
d’alumnes per classe. Segons
la Fapac “contràriament, En-

senyament uƟlitza aquest
des-cens per tancar línies i
conƟnuar amb una políƟca de
retallades encobertes i estalvi
derecursos”. Per la Federació,
la supressió de línies dels darrers anys són conseqüència
d’una mala planificació escolar
i distribució de l’alumnat.
Més enllà de les demandes
de la campanya també han
explicitat quines són les seves
raons de les quals en destquen
l’efecte posiƟu sobre el rendiment acadèmic, l’ensenyament
més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats
de l’alumnat, garanƟa d’una
major saƟsfacció professional
del professorat, la possibilitat
d’implantar noves metodologies d’innovació i afavorir la implicació familiar en l’educació.
Per aconseguir-ho, la Fapac
ha obert una recollida massiva
de signatures a la plataforma
Change.org per tal que les més
de 2.200 AMPA federades de
tot Cataalunya, famílies i ciutadania en general, s’adhereixin
a aquesta peƟció.
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La coberta parcial de les pistes de
l’escola Montnegre de la Batllòria
ja té projecte

LA BATLLÒRIA.- Les pistes
poliesporƟves de l’escola Montnegre de la Batllòria estaran
parcialment cobertes, d’acord
amb el projecte que es va presentar el passat dijous 19 de
gener en una reunió de la comissió encarregada de supervisar-lo, formada per l’arquitecta
Eva Porcel Adán -dissenyadora
de l’obra-, l’alcalde Francesc
Deulofeu, la regidora del Consell de poble de la Batllòria Helena Lagarda, l’arquitecte municipal, tècnics dels àmbits de
Cultura, Educació i Esports de
l’ajuntament, i representants
del Consell de poble, la direcció
de l’escola i l’AMPA.
La coberta consisteix en una
sèrie de bigues o encavallades
d’acer amb forma corbada que
es recolzen per una banda en
el terreny i per l’altre en pilars
també d’acer fins a una alçada
aproximada de cinc metres,
sobre aquestes encavallades

es recolza una membrana tèxƟl que s’inicia a uns 3 metres
d’alçada respecte de la pista
i manté sobre els terrenys de
joc l’alçada mínima requerida
per les normaƟves.
Aquesta reunió va permetre
que els representants coneguessin de primera mà el projecte i Ɵnguessin l’oportunitat
d’aportar les seves opinions i
suggeriments. Als assistents
els va saƟsfer el projecte per
les dimensions de l’estructura i
pel seu disseny modern de forma sinuosa i curvilínia. L’obra
suposarà un cost de 300.000
euros per part de l’Ajuntament
de Sant Celoni.
L’alcalde Francesc Deulofeu,
va manifestar la seva “saƟsfacció” en relació al disseny i
a “les possibilitats d’usos de
la pista poliesporƟva en festes
i actes culturals que podran
gaudir tant l’escola com les enƟtats i la ciutadania”.

Mejorando Sant Celoni vol bus escolar
gratuït pels alumnes de l’InsƟtut
SANT CELONI.- L’Associació
Mejorando Sant Celoni ha fet
públic un comunicat a través
del qual reclama que els alumnes de l’InsƟtut Baix Montseny
disposin d’un bus escolar gratuït. En aquest senƟt consideren un “agravi comparaƟu”
que s’accepƟ la proposta per
als alumnes de la nova escola
Soler de Vilardell i no parli de
l’InsƟtut Baix Montseny “desitgem una recƟficació per part

dels parƟts Ɵts políƟcs, on
s’agluƟnin les necessitats
d’ambdós centres escolars”,
remarquen en el seu escrit.
Tanmateix recorden que els
dos centres estan ubicats en la
mateixa zona i que els alumnes
d’ESO que estudien a l’insƟtut
tenen entre 11 i 16 anys.
Per això, reclamen que se’ls
Ɵngui presents perquè anar a
aquests centres escolars “sigui
accessible”.

Visita a les obres de l’escola Soler de
Vilardell i de Formació Professional
a Sant Celoni

SANT CELONI.- El passat 18
de gener el director general de
centres docents públics, Lluís
Baulenas, la directora dels Serveis Territorials del MaresmeVallès Oriental, Carmina Pinya,
conjuntament amb l’alcalde,
Francesc Deulofeu, i el regidor de Cultura i Educació,
Raül Garcia, van fer una visita
de seguiment de les obres del
nou edifici de l’escola Soler
de Vilardell i del nou edifici
de Formació Professional de
l’InsƟtut Baix Montseny. Les
obres avancen a bon ritme i es
preveu que tots dos edificis esƟguin acabats al juny de 2017
per tal de portar a terme el

Tant
per
l’Associació Mejorando Sant Celoni
“qualsevol iniciaƟva
per millorar la qualitat de vida dels
veïns de Sant Celoni
Ɵndrà el nostre suport i la proposta de
bus escolar del Soler de Vilardell ens
sembla coherent i
de senƟt comú”.
Acaben l’escrit assegurant que no seran pas ells qui posi
pals a les rodes a
aquesta demanda.

trasllat del mobiliari i la urbanització dels accessos durant
el juliol i agost.
L’alcalde, Francesc Deulofeu, ha manifestat la seva saƟsfacció del compliment dels
terminis de les dues obres
amb l’objecƟu que els curs
2017-2018 els dos edificis puguin entrar en funcionament.
“Valorem molt posiƟvament el
treball de col·laboració amb el
Departament d’Ensenyament
en el seguiment de les obres”,
ha destacat. Per garanƟr la
construcció dels dos edificis,
l’Ajuntament de Sant Celoni ha
aportat 1,5 milions d’euros a la
Generalitat de Catalunya.
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Un centenar de persones es manifesten per dir «no» a l'asfaltatge de la carretera
de Les Illes a Sant Marçal

CAMPINS.- Un centenar de
persones es van manifestar el
passat 15 de gener a la rotonda de la carretera BV-5114 de
Campins contra “l’asfaltatge
i l’especulació” de la carretera de les Illes a Sant Marçal al
Montseny en el que va ser la
III Marxa en defensa del territori, impulsada per la Coordinadora per a la Salvaguarda
del Montseny juntament amb
altres enƟtats políƟques, ecologistes i medi ambientals de
Catalunya.
La marxa, oberta amb una
pancarta sota el lema “El
Montseny no té preu defesemlo, va sorƟr de Sant Celoni i va
recórrer els quatre quilòmetres de la BV-5114 que separen
aquest municipi fins la rotonda
de Campins, cosa que hi va haver moments de retencions de
vehicles. La protesta va arribar

poques setmanes després que
la Ponència ambiental de Territori i Sostenibilitat emetés una
resolució donant el visƟplau
condicionat a la incorporació
de mesures addicionals encaminades a restringir el paviment en aquells trams on sigui
estrictament necessari, limitar
l’amplada de la pista, i gesƟonar el possible increment de
la freqüentació a l’entorn natural, en coherència amb allò
que preveu l’estudi d’impacte
ambiental.
Tot i així la Coordinadora per
a la Salvaguarda del Montseny
i les altres organitzacions que
van donar suport a la manifestació s’hi oposen perquè consideren que no hi ha arguments
que jusƟfiquin la necessitat
objecƟva de fer aquesta carretera. També perquè consideren la seva construcció, basada

en l’objecƟu d’unir les carreteres BV-5301 i BV-5114 a una
maniobra especulaƟva i perquè cal un estudi de mobilitat
que demostri la necessitat de
desplaçar-se habitualment per
aquest camí.
Altres raons expressades
pels defensors de l’estat actual
del camí de les Illes és que la
carretera passaria per una
zona de reserva natural, teòricament, la de nivell més alt de
protecció del Parc Natural del
Montseny i comportaria una
hiperfreqüentació d’un dels
indrets amb més biodiversitat
del Montseny.
INICI DE NOVES
MOBILITZACIONS
Carles Lumeras, president
de la Coordinadora per a la
Salvaguarda del Montseny va
explicar que “la protecció dels

espais naturals és un tema de
país i ultrapassa els límits de
l'autonomia municipal. Per
això cal conservar l'espai per
les generacions futures i no
per l'especulació econòmica
d'uns pocs".
La III Marxa en defensa del
territori va acabar amb la lectura d'un manifest a càrrec
d'Anna Ycobalzeta --coneguda
per la seva interpretació del
paper de la mare de l'Ivan a
la sèrie Merlí de TV3--, mitjançant el qual es va criƟcar
amb duresa al Departament
de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya i
es va avisar que s'ha tornat a
la casella de sorƟda, malgrat
les accions reivindicaƟves que
s'estan fent des de l'any 2008,
i que aquesta és la primera de
tot un seguit d'accions que hi
hauran en el futur immediat.
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Els plens de Palau i Sant Celoni aproven una moció per desmilitaritzar
el Parc Natural del Montseny
BAIX MONTSENY.- Els plens
dels ajuntaments de Santa
Maria de Palautordera i de
Sant Celoni han aprovat una
moció presentada per la CUP
d’aquests dos municipis per
a la desmilitarització i renaturalització del parc natural
del Montseny en suport a
la campanya “Recuperem el
cim!”. En aquest senƟt es reclama el tancament definiƟu i
el desmantellament de la base
militar de comunicacions, la
reƟrada de les tanques i els filats, la renaturalització del cim
i el retorn de la Ɵtularitat del
puig Sesolles a la Generalitat o
a l’ens local que correspongui.
En la moció també es reclama a l’òrgan gestor, pels danys
que pot ocasionar en un entorn natural protegit i d’acord
amb el principi de precaució,
que prohibeixi les maniobres
militars en tot l’àmbit del
Parc Natural del Montseny.
En les sessions plenàries
els regidors de la CUP van

defensar la moció recordant
que l’any 1978 va ser aprovat
el Pla Especial de protecció
del Montseny, any en que la
UNESCO va qualificar el parc
natural com a reserva de la
Biosfera. També va fer incís en
què el territori del massís del
Montseny i en concret l’espai
del parc natural “està sotmès
a una sèrie de pressions en els
seus punts més sensibles, entre
elles les carreteres i construccions existents, i d’amenaces
com són l’asfaltatge de noves
carreteres i la construcció de
noves edificacions”.
La CUP recorda que “41 anys
després de l’expropiació i ocupació del puig Sesolles part del
cim segueix urbanitzat per la
instal·lació militar --que avui
funciona només de manera
automaƟtzada-- i manté la
protecció amb tanques i filats
que envolten el perímetre del
centre de comunicacions militar”. La instal·lació està situada
a 1.667 metres i ocupa una su-

perİcie de 3,47 ha i la funció
que fa avui aquesta instal·lació
podria fer-la fora de l’espai del
Parc Natural del Montseny.
La moció també conté una
part de “rebuig majoritari de
l’exèrcit a casa nostra” i per
això es reclama el traspàs a la
Generalitat o a l’ens local que
correspongui del patrimoni
militar de Ɵpus immobiliari

que es trobi en desús, per a
desƟnar-lo a usos públics de
caràcter civil; així com prohi bir
les maniobres militars en esspais no estrictament militars.
Tant a Santa Maria de Palautordera com a Sant Celoni
la moció es va aprovar amb
els vots favorables dels grups
municipals de CiU, CUP i ERC i
l’abstenció del PSC.
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La Comissió de Salut del Parlament aprova les
urgències de pediatria a l’Hospital de Sant Celoni
SANT CELONI.- Que l’Hospital
de Sant Celoni disposi del servei d’urgències de pediatria ja
és més a prop. El 2 de febrer
la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya va aprovar
per unanimitat la proposta de
resolució impulsada pel PSC i
signada també pels grups parlamentaris, C’s, CSQP i PP, i el
suport en la votació per Junts
pel Si i la CUP de l’habilitació
d’aquest servei.
Es va fer incís en el fet que
l’Hospital de Sant Celoni és
el centre sanitari que dona
servei a una vintena de municipis del Baix Montseny on
hi ha una població infanƟl
d’aproximadament 17.000 persones, i que demogràficament
ha Ɵngut una tendència de
creixement en els darrers anys.
També es va especificar que
les famílies d’aquests municipis quan tenen una urgència
mèdica a les nits o als caps de
setmana, en estar els centres
d’atenció primària tancats han
de desplaçar-se a l’Hospital
General de Granollers o bé de
Girona. Com a dada rellevant
que el 12,4% de les urgències
ateses a l’Hospital de Granollers l’any 2015 provenien
d’aquesta àrea, moltes derivades de l’Hospital de Sant Celoni ja que no disposa d’un servei especialitzat de pediatria.
En l’aprovació s’insta al Govern a habilitar els recursos
pressupostaris necessaris per
tal que el Servei Català de la
Salut concerƟ amb l’Hospital
de Sant Celoni la implantació
del servei d’urgències pediàtriques dins la seva cartera de
serveis.
NOVA PROPOSTA
El Grup Parlamentari JxS va
presenta una nova proposta i
molt probablement és la que
s’acabarà aplicant, que insta el Departament de Salut a
garanƟr l’atenció pediàtrica
urgent a la població de referència de l’Hospital de Sant

2 de febrer de 2016: Mares del Baix Montseny aprofita la visita del Síndic de Greuges a Sant Celoni
per fer conèixer la seva reivindicació. 2 de febrer de 2017: El col·lecƟu torna al Safareig per celebrar
l’aprovació parlamentària. FOTO: JORDI BLAS

Celoni potenciant el treball en
xarxa entre l’Hospital de Sant
Celoni i l’Hospital de Granollers, de referència en pediatria
per: 1) Donar cobertura durant
els caps de setmana i fesƟus de
9 a 21h mitjançant la ubicació
a les urgències de l’Hospital
de Sant Celoni d’una antena
d’atenció pediàtrica presencial
de l’Hospital General de Granollers, formada per un pediatre
i una infemera pedià trica. 2)
Disposar d’un suport telemàƟc
entre els hospitals de Sant Celoni i Granollers durant les nits de
21h a 9h, reforçant, si s’escau, el
servei d’urgències de l’Hospital
General de Granollers, que permeƟ la comunicació i consulta
telemàƟca entre professionals
i la valoració del pacient i de
les proves d’imatge a distància
per a una millor assistència.
L’assistència de dilluns a divendres seguirà sent com ara de
les nou del maơ a les nou del
vespre.
Al mateix temps, proposar
també una millora en la informació a la ciutadania sobre els
serveis disponibles.
L’aprovació no ha estat fàcil
ja que en el seu dia JxS no va
subscriure d’entrada la proposta perquè implica despesa
que sense pressupostos no es

podia assumir. Però en el debat de pressupostos i la feina
del del grup parlamentari i el
govern s’ha modificat la posició del grup. La defensa de la
proposta per part de JxS en la
comissió va fer-la el diputat de
Sant Celoni, Jordi Cuminal, tot
i no ser de la comissió de Salut
però, tot i així ha manifestat
que “ho he seguit com a diputat territorial i he estat acƟu en
el debat intern”.
ESMENA DEL PSC
En la sessió de dimecres de
la Comissió d’Economia on es
votaven les esmenes i el dictamen de la Llei de Pressupostos,
els socialistes van presentar
l’esmena “El Govern, dins les
disponibilitats pressupostàries
de l’any 2017, ha de preveure
la creació del servei d’urgència
pediàtrica a l’Hospital de Sant
Celoni (Vallès Oriental).” Que
va ser aprovada amb els vots
en contra de JxS, en conseqüència deixa de ser una esmena per formar part del dictamen que es votarà en el Ple.
JxS, explica el diputat Jordi Terrades, podria votar-hi en contra però hauria de demanar
votació separada.
No s’han aprovat terminis
d’implantació del servei ja que

aquesta qüesƟó dependrà del
Govern de la Generalitat.
EL COL·LECTIU MARES
DEL BAIX MONTSENY
HO CELEBRA
Justament el 2 de febrer
de 2016 va fer un any que
el Col·lecƟu Mares del Baix
Montseny van presentar al Síndic de Greuges la reivindicació
de la implantació d’urgències
pediàtriques a l’Hospital de
Sant Celoni. Després van venir manifestacions, aprovacions de suport en els plens de
tots els ajuntaments del Baix
Montseny, suport de grups
parlamentaris i altres accions
reivindicaƟves.
Per aquest col·lecƟu ara és
moment de saƟsafacció “Estem molt contentes. Just el
dia en què celebrem el nostre
primer aniversari la situació es
comença a desencallar”.
Expliquen que seguiran batallant fins el final perquè no
quedi només en una declaració d’intencions, però “de moment ens toca celebrar-ho”,
recalquen. Hi ho van fer el 3
de febrer davant del Safareig,
un equipament per elles emblemàƟc perquè és “on va començar tot fa un any”, recorden.
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El projecte 2017 de Mans Unides del Vallès Oriental
beneficiarà 303 camperols del sud-est mexicà

Joan Quintana i Josep Maria Pagès presentant el projecte de
Mans Unides 2017. FOTO: MU
BAIX MONTSENY.Com
En la zona hi ha petroli, això
cada any la delegació de l’ONG ha generat entre altres coMans Unides del Vallès Orien- ses diferències econòmiques,
tal es proposa un projecte desigualtat social, corrupció,
solidari i enguany les apor- marginació, entre altres situatacionsa econòmiques que cions.
s’aconsegueixin es desƟnaran
El cost del projecte total
al poblat rural Comalcalco/ del projecte: 53.333 euros
Tuxtla, Estat de Tabasco, situat (84,62%) i els beneficiaris direcal sud-est mexicà, segons que tes són 303 i indirectes (amb
han explicat els responsables les seves famílies) 1.500 persovallesans Joan Quintana i Jo- nes. El responsable del projecte
sep Maria Pagès.
és el missioner Pare Gerardo
L’objecƟu general és cons- Gordillo que aporta el 15,38%
truir i obrir al públic, una agro- mitjançant l’ONG Vida Solidària
boƟga per comercialitzar i do- per al Desenvolupament.
nar suport al projecte inicial
En la presentació del prode la recuperació del culƟu del jecte d’aquest any també es
café, del cacau i la producció va aprofitar per fer balanç
de xocolata.
del 2016, dedicat a la formaEn aquest senƟt, l’ONG “Al- ció integral de 400 dones del
ternaƟves de Vida Solidària poblat de Wadali, al districte
per al Desenvolupament i La d’AmravaƟ, a l’estat de MaPau” dona suport a les comu- harashtra, a la costa oest de
nitats (indígenes i urbanes) en l’India. S’havien de recollir
situació de problesa extrema 64.061 euros i se’n van enviar
(46%, són 11,4 milions).
67.423.
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Rescaten al Montseny dos excursionistes desorientats i amb hipotèrmia

MONTSENY.- Els Bombers
de la Generalitat van rescatar
el passat diumenge 22 de gener a la tarda dos excursionistes que s'havien desorientat
al massís del Montseny, entre
Collformic i el Matagalls. Els
dos homes van trucar al telèfon d'emergències 112 a les
16.40 perquè s'havien perdut
i van ser trobats gràcies al sistema de geolocalització del
WhatsApp a les 17.24 al Torrent de la Font d'en Vila.
A causa del temporal de

neu que va afectar la zona,
l’helicòpter no va poder enlairar-se per anar-los a buscar. En les tasques de rescat
hi van treballar efecƟus del
Grup d’Actuacions Especials
(GRAE) i del Parc de Bombers
de Sant Celoni i Santa Maria
de Palautordera, que van haver d’anar-los a buscar a peu.
Segons els Bombers, els dos
excursionistes van paƟr símptomes d’hipotèrmia i per això
van ser evacuats a un centre
hospitalari.

El vent es deixa notar al Baix Montseny

A la imatge superior l’arbre caigut a Sant Esteve de Palautordera
(Foro: Pep Molleví). A la foto de la dreta les cadires d’una terrassa tombades a la plaça de las Vila de Sant Celoni (Foto: Miquel
Comas Dorca)
BAIX MONTSENY.- Les adversitats meteorològiques es
van deixar notar el passat 22
de gener per fortes ventades
i al Puig Sesolles els cops de
vent van agafar velocitats de
83.2 km/h. A Sant Celoni es
van superar els 36 km/h i en alguns punts del Baix Montseny
les ratxes de vent van arribar
gairebé als 55 km/h.

A Sant Esteve de Palautordera el vent va tombar un arbre a l’entrada de la urbanització Les Margarides. També a
Sant Celoni va tombar les cadires d’una terrassa de la plaça
de la Vila.
A Santa Maria de Palautordera Protecció Civil va haver de
recol·locar contenidors als seus
llocs, també tombats pel vent.

Mor Esteve Monrabà Vidal en no poder
superar les ferides d’un atropellament

SANT CELONI.- El passat
17 de gener va morir a la Vall
d’Hebron de Barcelona Esteve
Monrabà, a conseqüència de
les ferides paƟdes ahir al maơ
en ser atropellat en un pas de
vianants a la rotonda de davant l’Hospital de Granollers,
al carrer Francesc Ribas. Esteve Monrabà, de 79 anys, era
una persona molt coneguda a
Sant Celoni on ha viscut sempre i on ha parƟcipat en diverses acƟvitats del municipi, sobretot les vinculades al Centre
Excursionista de Sant Celoni
(CESC), enƟtat de la qual en va
ser el president des del 1999
fins al 2013.
el 26 de novembre de 2013 el
CESC li va retre un homenatge
a la sala Mariona de Mosqueroles i en el qual es va posar en
valor el creixement de l’enƟtat
en el període de la seva pre
sidència passant de menys de

cent socis a més de sis-cents
cinquanta, posicionant-se com
la segona enƟtat més important de la vila en quant a nombre d’associats. En aquest homenatge el nou president del
Centre Excursionista de Sant
Celoni, Carles Montoriol va
transmetre a l’Esteve Monrabà l’acord de la Junta del seu
nomenament com a President
d’Honor i li va fer entrega de
l’Ensenya d’Or del Centre Excursionista Sant Celoni.
De caràcter obert i familiar,
professionalment era pèrit i
professor mercanƟl i tanmateix ha gesƟonat un negoci familiar de sabateria. També ha
parƟcipat de la políƟca local i
en les dues darreres legislatures ha format part de la candidatura de CiU encapçalada per
Francesc Deulofeu. L’any 2011
va ocupar el número 14 de la
llista i el 2015 el número 22.
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