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polí  ca

La policia local de Sant Celoni reclama condicions
laborals i econòmiques dignes

nou personal i que l’equip de 
govern està compromés per 
millorar la situació.

MÀ ESTESA DEL PSC

Per la seva banda, Clemen 
Gu  érrez ha dit que el grup 
municipal del PSC donarà su-
port a l’equip de govern muni-
cipal en totes aquelles inicia  -
ves que  nguin com a fi nalitat 
la millora de les condicions de 
treball de la policia local i ins-
ten les dues parts a negociar 
col·lec  vament per arribar a 
acords que facili  n posar punt 
i fi nal al confl icte.

SANT CELONI.- El col·lec  u 
de la policia local de Sant Ce-
loni han fet públic el seu ma-
lestar per les condicions de 
treball actuals en la sessió 
plenària de l’Ajuntament de 
Sant Celoni del passat 25 de 
maig. Una quinzena de policies 
han assis  t al ple ves  ts amb 
una samarreta amb el lema 
“#plstcelonienlluita. Per unes 
condicions i un sou dignes” i 
van llegir un manifest a través 
del qual han expressat les se-
ves queixes.

Els agents locals asseguren 
que legislatura darrera legis-
latura alerten el polí  c de torn 
de la seva situació però “tot 
tan inversemblant, tant irri-
sori… o sigui nyap rere nyap 
i res més”. Tot plegat, diuen, 
una situació insostenible de 
la quals “n’estem farts de les 
vostres intencions que no van 
en lloc. En defi ni  va incompli-
ments”.

De fet, l’”estem farts” va ser 
l’inici recurrent de diverses rei-
vindicacions com demanar ma-
terial per treballar, augment 
de plan  lla, renovació del parc 
mòbil, estat d’insolubritat de 
les dependències, de no dis-
posar d’un lloc adient per als 
de  nguts, ni poder atendre 
com cal les persones que vo-
len posar una denúncia, de 
tenir degoters als ves  dors o 
bé d’haver de fer hores extres 
a un preu irrisori sense poder 
conciliar una vida familiar com 
cal. En defi ni  va, asseguren, 

“estem farts del ja ho estem 
estudiant, ja ho mirarem o 
delo ja posarem fi l a l’agulla”.

El manifest dels policies de 
Sant Celoni acaba exigint so-
lucions immediates a aquestsa 
problemes perquè els veïns i 
veïnes del poble es mereixen 
un tracte digne i de qualitat 
amb rapidesa, efi càcia i digni-
tat.

ÀLEX VIVANCOS: 
UN GOVERN COMPROMÈS

En aquest sen  t, el regidor 
de Seguretat Ciutadana, Àlex 
Vivancos, reitera que s’està

treballant des de fa mesos 
perquè “entenem la situació”. 
L’actual govern municipal con-
sidera la policia local com un 
servei més de l’Ajuntament 
i afegeix que “estem d’acord 
que ha de ser un servei de la 
màxima qualitat possible i per 
aquest mo  u estem donant 
passes endavant”.

Vivancos ha recordat que 
s’ha fet el projecte construc  u 
de l’àrea, que s’han començat 
a renovar els vehicles, un dels 
quals ja és a punt d’entrar i un 
segon ho farà el mes vinent. 
Ha repe  t que s’està treba-
llant per a la contractació de

Alguns agents de la policia local van fer públiques les seves reivindicacions en el ple de Sant Celoni



4
www.laviladigital.com

polí  ca

Els regidors Òscar Molés de CiU i Purifi cación Mar  n de la CUP 
renuncien com a regidors de l’Ajuntament de Sant Celoni

SANT CELONI.- Òscar Mo-
lés, regidor d’Esports i Espai 
Públic, per la llista de Cover-
gència i Unió (CiU), ha renun-
ciat a la seva acta de regidor 
a l’Ajuntament de Sant Celoni 
per mo  us estrictament labo-
rals, segons que ha explicat ell 
mateix en el ple celebrat el 25 
de maig. “Ja fa temps que he 
assumit noves responsabili-
tats professionals que reque-
reixen encara més dedicació i 
que coincideix amb la previsió 
d’una sèrie d’inversions molt 
importants per aquest any que 
s’han de fer possibles”, ha ex-
plicat en el seu comiat.

Les responsabilitats pro-
fessionals i l’exigència de les 
àrees de les quals era regidor 
li generen dubtes “per poder 
mantenir el nivell de dedicació

der culminar un projecte, però 
sento que es  c fent el correc-
te”, conclou Òscar Molés.

En la mateixa sessió plenària  
també va renunciar la regidora 
de la CUP de Sant Celoni i La 
Batllòria, Puri Mar  n, per mo-
 us personals. 

La ja ex-regidora ja no va as-
sis  r al ple, va rebre l’agraïment 
per part del seu grup munici-
pal per “tot l’esforç dedicat a 
la Candidatura d’Unitat Popu-
lar al llarg d‘aquests dos anys 
com a regidora i per tants 
d’altres com a simpa  tzant”. 

En aquest sen  t manifes-
ten que tenen el convenci-
ment que aviat es tornaran a 
trobar en els diferents espais 
socials i polí  cs de Sant Ce-
loni i la Batllòria. També ha 
rebut el reconeixement per 

que es requereix i per això re-
nuncio al meu càrrec de regi-
dor per tal que algú amb més 
temps pugui portar endavant 
els projectes”.

Òscar Molés, sense dir el 
nom, va manifestar que el seu 
subs  tut té qualitat i tota la 
seva confi ança “m’ofereixo a 
acompanyar-lo perquè pugui 
tenir un traspàs el més efec  u 
i posi  u possible”. Tot i no dir 
el nom, si no hi ha sorpreses 
d’úl  ma hora, serà Ernest Vilà.

El fi ns ara responsable 
d’Esports i Espai Públic diu 
que ha estat una situació molt 
meditada i considera que és la 
millor i més honesta pel que 
es mereixen els ciutadans. Tot 
i així assegura que té “sen  -
ments contradictoris. Decep-
ció personal i ràbia per no po

part dels altres grups polí  cs
representats en el ple. 

L’Assemblea Local ja ha fet 
tots els tràmits per dur a ter-
me la seva subs  tució i així 
fer-la efec  va en el proper Ple 
ordinari del mes de juliol. La 
persona escollida per la candi-
datura és, sobretot, una apos-
ta polí  ca, ha explicat la CUP 
en un comunicat. “Compleix 
tres requisits indispensables 
per a la tasca que haurà de dur 
a terme al llarg dels propers 
dos anys: per mantenir la pa-
ritat volíem que fos una dona 
i, a més, jove, amb molta pro-
jecció polí  ca, i que comptés 
amb experiència entre el teixit 
social i cultural celoní”. 

La futura regidora de la CUP 
a l’Ajuntament de Sant Celoni 
serà Andrea Peña Ambatlle.

Òscar Molés i Puri Mar  n en una sessió plenària de l’Ajuntament de Sant Celoni. Foto: JPP

Ernest Vilà (CiU) i Andrea Peña (CUP) seran els seus subs  tuts i prendran possessió dels seus càrrecs en el ple 
ordinari del mes de juliol

Rebuda ofi cial als set alumnes de l’Ins  tut Baix Montseny que han viatjat a Mauthausen
SANT CELONI.- L’alcalde Francesc Deulofeu va rebre el 10 

de maig a la Sala de plens, als set alumnes de  l’Ins  tut Baix 
Montseny acompanyats de les seves famílies que han viatjat a 
Mauthausen per par  cipar als actes de commemoració del 72è 
aniversari de l’alliberament del camp. L’acte va tenir un to molt 
emo  u protagonitzat pels joves que van poder explicar les seves 
vivències i sen  ments durant el viatge. Els joves van traslladar a 
l’alcalde l’experiència colpidora que ha estat per ells aquest viatge 
i la van defi nir com “una lliçó d’història que mai oblidaran”. Alho-
ra van manifestar la seva “necessitat de donar tes  moni i animar 
a altres joves a fer aquest viatge per lluitar contra l’oblit i la indi-
ferència i treballar perquè mai més torni a succeir”.



PLA ESTRATÈGIC
La jornada, organitzada per 

l’Associació Catalana de la 
Premsa Comarcal (ACPC) i el 
setmanari La Veu de l’Anoia,  va 
començar amb la 35a Assem-
blea Ordinària de l’Associació 
Catalana de la Premsa Comar 
cal i Local en la qual es va 
fer balanç del darrer exerci-
ci de l’en  tat, es va ra  fi car 
l’actualjunta direc  va i es va

IGUALADA.- En el marc de 
la 10a Convenció de la Premsa 
Comarcal i Local i de la 35a As-
semblea de l’ACPC celebrada el 
13 de maig al Museu de la Pell 
d’Igualada, s’ha fet un reconei-
xement a la revista la Vila pels 
seus 25 anys de presència al 
Baix Montseny, de la mateixa 
manera que altres capçaleres 
de la resta de Catalunya tam-
bé han rebut reconeixements 
com El Pregoner d’Urgell i 
Recull (95 anys); La Tosca (70 
anys); El Llaç (60 anys); Esglé-
sia d’Urgell (45 anys); Avenç 
del Palau d’Anglesola, Carri-
let, El Mar  net, Hora Nova i 
L’Espiga (40 anys); El 3 de vuit, 
L’Erol, La Palanca i La Vall (35 
anys); El 8-5-5, El Pou de la Ga-
llina i L’Artesenc (30 anys); i Re-
vista de Palafruguell (25 anys). 

A l’acte hi van assis  r més de 
cent-cinquanta professionals 
de la comunicació (editors,  
periodistes, gabinets de comu-

nicació i administracions públi-
ques).

En el parlament d’obertura, 
Francesc Fàbregas, president 
de l’ACPC, va demanar als assis-
tents “estar orgullosos de per-
tànyer a la premsa comarcal, 
la qual ha estat i és, vital per 
construir el relat del territori, 
fomentar la u  lització del ca-
talà i generar un miler de llocs 
de treball de professio-nals 
qualifi cats arreu de Catalunya, 
a banda de poder presumir de 
ser de les poques premses que 
podrien seguir subsis  nt sense 
l’ajuda de les subvencions”. 

En representació del con-
sistori igualadí, va donar la 
benvinguda la primera tinent 
d’alcalde Àngels Chacón, que 
va voler posar en valor el 
treball “dels periodistes de 
proximitat per filtrar i ator-
gar rigor a les notícies da-
vant del bombardeig de les 
xarxes socials”.

exposar el pla director que des 
de l’Associació s’ha traçat en el 
propers anys per millorar as-
pectes com la digitalització dels 
mitjans associats o les estratè-
gies conjuntes per la captació 
de publicitat. També es va esco-
llir la ubicació de la seu per a la 
propera edició de la Convenció 
de la Premsa Comarcal, que 
serà Riudoms a proposta de la 
publicació local L’Om.

La revista la Vila rep un reconeixement de l’ACPC pels 
seus 25 anys de presència al Baix Montseny

Marc Castells, alcalde d’Iguala, lliura el reconeixement as Jordi Pur  , editor de la Vila. Foto: ACPC
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Bufs, angina de pit i infart: El «trending topic» del cor

tacles en el seu interior queim-
pedeixen que passi la sang ne-
cessària. “Aquests obstacles 
són els cúmuls de greix pro-
duïts per el que coneixem com 
arteriosclerosi”.

Aleshores on hi ha la di-
ferència? La Dra. Romanillos 
ho resumeix de forma clara: 
“Mentre que en l’angina, el 
fl ux de sang que passa a través 
de l’artèria coronària està re-
duït, en l’infart ha desaparegut 
sobtadament, de manera que 
una zona del cor queda sense 
aportació d’oxigen i nutrients 
de forma perllongada”.

En cas d’infart, la zona afec-
tada “pateix danys i es perd la 
possibilitat que aquest teixit 
pugui tornar a funcionar”. 
Hem d’estar atents perquè so-
vint “l’angina és el pas previ a 
l’infart, una mena d’avís que 
ens està dient que alguna cosa 
no va bé”. En altres ocasions, 
l’infart pot aparèixer sense 
previ avís.

En cas d’angina de pit, és 
molt important deixar de fu-
mar i mantenir el colesterol i 
la tensió arterial sota control. 
“L’exercici també ajuda a evitar 
la progressió de la malal  a”, 
aconsella la doctora.

El cor està dividit en di-
verses cavitats que es 
comuniquen entre elles 

per vàlvules. Són pe  tes por-
tes que tenen com a funció 
tancar i obrir el pas de la sang 
entre aquests compar  ments. 
El moviment de les vàlvules 
i la pròpia circulació sanguí-
nia genera un so caracterís  c. 
“Parlem de bufs al cor (soplos 
en castellà) quan sen  m un so 
que normalment no s’escolta”, 
explica la cardiòloga doctora 
Teresa Romanillos des de la 
seva consulta privada a Baix 
Montseny Salut.

ple, podem sen  r un buf si el 
cor batega de pressa perquè 
estem nerviosos o perquè 
acabem de fer exercici”. co-
ronàries, que són les encarre-
gades de transportar al cor 
l’oxigen i els nutrients que 
necessita per al seu funciona-
ment”.

És per això que en els cors 
joves és habitual detectar pe-
 ts bufs anomenats funcionals 

o innocents, provocats “pel vi-
gor propi del cor jove”.

Si el metge ho considera ne-
cessari, es pot fer una ecogra-
fi a del cor per descartar altera-
cions a les vàlvules. En opinió 
d’aquesta professional de Baix

Montseny Salut, “si l’ecografi a 
és normal, podem estar tran-
quils, ja que això no represen-
ta cap risc ni és necessari fer 
controls addicionals”.

ANGINA DE PIT I INFART

L’angina de pit i l’infart de 
vegades es poden semblar 
però no són el mateix. La doc-
tora Romanillos aclareix que 
tenen un origen comú perquè 
“en tots dos casos el proble-
ma es troba en les artèries Al 
contrari que l’infart, l’angina és 
una situació de curta durada 
durant la qual el cor no rep el 
rec sanguini que necessita per 
funcionar de forma correcta.

Això es produeix perquè 
alguna de les artèries té obs-

En la majoria de casos, 
els pe  ts bufs no indi-
quen cap anomalia al cor

Els bufs al cor són molt fre-
qüents i poden estar mo  vats 
per moltes causes. “Si es de-
tecten pe  ts bufs, no t’has de 
preocupar, ja que en la majo-
ria dels casos no vol dir que hi 
hagi alguna anomalia en el teu 
cor”, aclareix.

Les causes que els generen 
són diverses. Però en molts ca-
sos, sobretot quan els bufs són 
pe  ts, “es tracta senzillament 
que la sang fl ueix amb força 
a través de les vàlvules”, ens 
explica la doctora. “Per exem- 

Infart i angina de pit 
tenen un origen comú

Sovint l’angina pot ser
el pas previ a un infart

Dra Teresa Romanillos

talunya està preparada per aco-
llir refu giats que fugen sense 
res “va ser molt dur”, dela gue-
rra i encara que la majoria arri-
ben amb la intenció de tornar 
a casa seva “Catalunya ha de 
treballar amb la hipòtesi que els 
migrants acabin sent catalans 
sense deixar de sen  r-se el que 
més desitgin”, assegura Amorós.

Entre el públic també hi ha-
via una família de El Salvador 
que va arribar a Sant Celoni el 
passat mes de març sota el pa-
raigua del programa d’acollida 
de refugiats de la Generalitat 
i tutelats per una ONG especi-
litzada en persones refugiades 
que els dona suport de  pus 
econòmic procurant integració i 
que puguin ser autònoms quan 
abans millor.

ERC explica l’experiència de Sant Celoni com a municipi acollidor
SANT CELONI.- “Sant Celoni 

és un poble acollidor i ho es-
tem demostrant”, així és com 
va començar la regidora d’ERC 
a l’Ajuntament de Sant Celoni 
celebrat aquest dilluns al ves-
pre al cafè de l’Ateneu sobre 
l’experiència d’un municipi aco-
llidor, el el qual també hi van 
par  cipar Silfa Sufi c, refugiada 
bosniana a Sant Celoni des de fa 
vint-i-quatre anys i Oriol Amo-
rós, secretari de Ciutadania i Im-
migració de la Generalitat.

Silfa Sufi c va explicar que va 
sor  r de Bòsnia per salvar la 
seva fi lla i sempre amb la inten-
ció de tornar mentre recorda-
va que sor  r del seu país però 
ara ja és un viatge sense retorn 
“m’agradaria tornar-hi i tro bar 
el que vaig deixar, però això

ja és impossible perquè no hi 
trobaré la meva família, alguns 
membres enterrats en foses co-
muns”. De la seva vivència de la 
fugida forçada assegura que no-
més té agraïment pel suport en

tots els sen  ts que ha rebut. 
Per la seva banda, Oriol Amo-

rós, va manifestar el compromís 
que Catalunya té amb els drets 
humans, amb la gent del seu 
país i amb el món. Per això Ca-

Magalí Miracle, Oriol Amorós i Silfa Sufi c
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tas i aquesta en  tat social les 
lliurarà a les mares més neces-
sitades que es trobin en aquesta 
situació. En l’acte de divendres 
passat a la sala Magda Bachs es 
va lliurar un diploma de reconei-
xement a totes les persones que 
han fet possible que el “Bab-
ypack” sigui una realitat, a més 
de lesalumnes i els tutors  com 
proveidors que han col·laborat 
amb productes, representants 
de l’Ajuntament o en  tats so-
cials com Creu Roja o la pròpia 
Càritas que va estar represen-
tada per Salvador Alsina qui 
va manifestar, referint-se a les 
alumnes, que “podeu estar or-
gulloses del que heu fet”.

Els altres projectes fi nalistes 
del Ple Jove d’aquest any que 
s’estan treballant són “Fomen-
tem la ciència i la química” de 
l’Ins  tut Baix Montseny, “Seny i 
Esport” de l’Avet Roig i “SansCle-
ta” de La Salle.

SANT CELONI.- L’objec  u i el 
resultat del Ple Jove d’aquest 
any 2017 comença a agafar for-
ma. Des del 26 de maig Càritas 
de Sant Celoni ja disposa dels 
Babypack solidaris que els han 
lliurat les alumnes de 4t d’ESO 
del Cor de Maria. Un projecte 
que ha estat possible per haver 
estat el més puntuat dels que 
es van presentar en el Ple Jove 
celebrat el passat mes d’abril a 
l’Ateneu de Sant Celoni. 

Les tres alumnes que van de-
fensar aquest projecte comuni-
tari en el ple, van fer el mateix 
el 26 de maig a la sala Magda 
Bachs de l’escola Cor de Maria. 

En aquest sen  t, Anna Mar-
sal, Ana Membrives i Ib  ssam 
Oujar  , tutelats per Roser Mesa 
i Florenci Llavina, van tornar a 
recordar que les ca nestestes 
que es tracta d’un treball de 
conscienciació, sen sibilitat i res-
ponsabilitat i quecaldran volun-

taris per treballar en xarxa.
Els 229 punts ob  nguts dels 

polí  cs que conformen el ple 
de l’Ajuntament de Sant Celoni 
els va suposar una assignació 
econòmica de 1.690,04 euros i 
amb aquests diners han pogut

fer 40 “Babypacks”, els doble 
dels que s’havien imaginat en un 
primer moment i amb més pro-
ductes dels que es necessiten 
quan s’està a l’hospital després 
d’un part dels previstos inicial 
ment. Els lots s’han lliurat a Càri

El Cor de Maria dona a Càritas Sant Celoni 40 «Babypack» gràcies al Ple Jove 

El projecte del Ple Jove 2017 del Cor de Maria ja és una realitat

Castrillo la modalitat dual de 
pràc  ques remunerades a em-
presa des del primer any "repre-
senta molt reconeixement per a 
l'alumne i una important font de 
captació de talent per a les em-
preses".

L'alcalde Francesc Deulofeu 
va fer un agraïment efusiu a 
totes les parts: a la Generalitat 
tenint present que només s'han 
generat 12 cicles nous a tot el 
país, a l'Ins  tut i a les empreses 
pel seu esforç en la recerca de 
professorat i l'equipament ne-
cessari per engegar el setembre 
i al personal de l'ajuntament, 
que "han desplegat un compro-
mís molt més enllà del que es-
trictament és esperat i que és el 
que ha fet possible aquest mira-
cle, que ara requereix un esforç 
important que tothom està des-
envolupant".

El nou CFGS Química Indus-
trial s'afegirà als 3 cicles que ja 
ofereix l'Ins  tut Baix Montseny: 
CFGM Ges  ó Administra  va, 
CFGM Manteniment Electro-
mecànic i CFGS Mecatrònica 
Industrial, en modalitat dual. 
En total un centenar d'alumnes 
a la formació professional de 
l'Ins  tut Baix Montseny en un 
nou edicifi  que s'està acabant 
de construir.

Sant Celoni recupera la FP de química amb l’esforç ins  tucional i empresarial
SANT CELONI.- L’Ins  tut Baix 

Montseny oferirà a par  r del 
curs vinent el Cicle Forma  u de 
Gran Superior de Química in-
dustrial en modalitat dual, amb 
pràc  ques remunerades a em-
preses. D’aquesta manera, Sant 
Celoni recupera la formació pro-
fessional de química, comple-
tant una feina de molts agents 
per corregir un dèfi cit en l’oferta 
d’FP al municipi.

Dimecres d’aquesta setmana 
va tenir lloc a l’Ins  tut una reu-
nió de treball per avançar en la 
posada en marxa del cicle entre 
el Departament d’Ensenyament, 
les empreses químiques (Givau-
dan Ibérica, Oxiris Chemicals, 
Union Químico Farmaceú  ca 
(Uquifa), Ecología Química (Tra-
debe), Ranke Química (Grup 
Almirall), Carburos Metálicos, 
Croda Ibérica (Mevisa), Arkema 
Química, Sanofi  Aven  s, Dau-
per, Laboratorios Feltor, Delta 
Color i Renolit Ibérica), l’Ins  tut 
i l’Ajuntament de Sant Celoni.

Després de la trobada, la 
directora del centre, Assump-
ta Nicloau, va voler recordar 
l’elevat grau d’inserció laboral 
que tenen tots els cicles que 
s’ofereixen des del centre, “amb 
un percentatge del voltant del 
80% durant l’any següent de la

formació, amb llocs de treball 
estables i de qualitat”. Per co-
mençar aquest cicle a par  r del 
curs 2017-2018 s’ofereixen 30 
places i es contractarà un nou 
professor de química i un altre 
pel taller de pràc  ques. En nom 
de totes les empreses, Josep 
Vila d’Oxiris Chemicals va des-
tacar la importància “d’acabar 
amb un dèfi cit de personal que 
de ben segur farà augmentar la 
compe   vitat de les empreses 
de la zona”.

CAPTACIÓ DE TALENT
Ferran Castrillo, per part del 

Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya 
va destacar l’aposta molt im-
portant que s’ha fet a Sant Ce-
loni amb quatre cicles amb una 
elevada inserció laboral amb 
l’objec  u de “salvar un gap entre 
les necessitats de les empreses 
i les vocacions industrials dels 
joves, actualment no prou des-
envolupades i que transformarà 
la provisió de llocs de treball de 
la zona”. Castrillo va destacar el 
paper de l’ajuntament com a ca-
talitzador, “un molt bon exem-
ple de col·laboració público-
privada”. Segons va dir Ferran

Empreses, Ensenyament i Ajuntament aposten per un cicle supe-
rior de química industrial a l’IES Baix Montseny. Foto: JPP



col·laboració 8
www.laviladigital.com

Pinzellades d’urbanisme – Sant Celoni (2)

Redacció: 93 867 41 36 
Publicitat: 653 55 59 72

 info@laviladigital.com -  www.laviladigital.com

Esteve Rodoreda

salut també ha començat a 
prendre part en aquesta àrea 
complexa que és l’urbanisme, 
com al seu dia, ho va fer 
l’ecologia, la sociologia, la 
geografi a, l’economia, el dret 
o la cultura, a més, és clar, de 
l’enginyeria i de l’arquitectura.  
L’Urbanisme, doncs, ja no 
és cosa d’edifi cis, carrers , 
equipaments, xarxes … és un 
complex d’estructures i teixit 
social que requereix del tre-
ball integrat i cohesionat d’un 
ventall de professionals mul  -
disciplinar. Aquests hauran de 
dissenyar, ordenar, planifi car, 
proposar, intervenir, preveu-
re,.. les línies estratègiques i 
directrius d’ordenació i planifi -
cació del municipi. Així mateix, 
també, hauran de reparar, for-
mulant noves propostes, tot 
allò que en res   de decisions 
urbanís  ques anteriors i que, 
en l’actualitat, resultarien in-
admissibles.

El ciutadà, les associacions 
de veïns i les en  tats han pres, 
també, rellevància en l’àmbit 
urbà i a la vegada en prenen 
el protagonisme en esdevenir 
un agent ac  u. El consum, la 
mobilització i l’ocupació del 
territori són les accions que  
plantejaran nous reptes per l’ 
urbanisme; caldrà equilibrar-
ne les conseqüències com el 
canvi climà  c emprant con-
ceptes com la sostenibilitat 
ambiental, l’efi ciència funcio-
nal i l’equitat territorial.

Seran doncs les estructures 
imposades des de fora i les 
proposades per nosaltres ma-
teixos les que defi niran el què i 
el com han de ser els llocs per 
on el teixit social pugui acon-
seguir  avenços de valor afegit 
en el marc que li és propi, que 
és l’espai públic. Aquest marc 
que ha de ser obert i integra-
dor, ha de permetre donar pas 
a un gaudir que ens faci sen  r 
orgullosos del nostre poble; 
no repe  m models estandar-
ditzats d’expressió au  sta i de 
resultat «dejà vu».

Paz Maroto ens diu que 
un urbanista, a la dè-
cada dels 60, “era una 

barreja d’enginyer, arquitec-
te i topògraf”. I és en aques-
ta dècada, la dels  60, que, 
sota la premissa de l’interès 
general i de la planifi cació te-
rritorial, imposada pels esta-
ments superiors, Sant Celoni 
va ser fragmentada per tres 
barreres lineals que condi-
cionen la morfologia urbana 
(l’autopista, el tren d’alta velo-
citat i les línies d’alta tensió).A 
més a més, aquestes infraes-
tructures generen altres im-
pactes ambientals, tals i com 
la contaminació acús  ca (a 
tall d’exemple, la AP7 suporta 
una IMD a l’entorn dels 40.000 
vehicles i en, el cas ferrovia-
ri, quan funcioni el corredor 
mediterrani s’incrementarà 
en molt el nombre de 
trens,prenen com a referència 
el túnel que s’ha obert sota 
els Alps,línia fèrria de natura-
lesa similar,on s’hi preveuen 
que passin 320 trens diaris), la 
contaminació atmosfèrica (as-
sociada als vehicles de com-
bus  ó) o la contaminació elec-
tromagnè  ca associada a les 
línies d’alta tensió. En relació 
a aquestes darreres infraes-
tructures, cal esmentar, a més, 
que actualment la Generalitat 
està estudiant la possibilitat 
que  una de les tres línies que 
travessen el municipi, amb un 
voltatge actual de 132.000 V, 
incremen   el seu voltatge fi ns 
a 200.000 V, amb els impac-
tes derivats que això suposa; 
a més, es contempla, el sote-
rrament d’un tram d’aquesta 
línia, podent-se incrementar, 
així, l’efecte electromagnè  c 
fi ns a tres vegades. Se’ns dirà 
que  tot es farà segons les nor-
ma  ves actuals, però les nor-
ma  ves canvien, en canvi, els 
habitatges i restaran.

Alguns dels impactes asso-
ciats a aquestes infraestruc-
tures afecten directament a la 
nostra salut. És per això, que la

“Sota la premisa de l’interès general i de la 
planifi cació territorial, imposada pels estaments 
superiors, Sant Celoni va ser fragmentada per 
tres barreres lineals que condicionen la morfo-
logia urbana (l’autopista, el tren d’alta velocitat i 
les línies d’alta tensió)”

“El ciutadà, les associacions de veïns i les 
en  tats han pres, també, rellevància en l’àmbit 
urbà i a la vegada en prenen el protagonisme en 
esdevenir un agent ac  u”
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El meu record de Can Pons1

Haig d’anar enrere en els 
meus records un munt 
de dècades per situar-

me en el dia que, per primera 
vegada, vaig estar a can Pons. Si-
tuat davant dels tres aparadors, 
un a cada costat de la façana i un 
altre al mig de la bo  ga del meu 
pare, passo la porta i entro en 
un local llarg, de sostre alt i amb 
dues portes de fusta amb por-
 cons situades al capdavall de 

tot. Una, la de la dreta, sembla 
talment que no s’hagi obert mai, 
l’altra sí, i t’imagines que dóna a 
una eixida que no és una eixida. 

Miro amunt i avall el local i 
me l’imagino amb una barra per 
servir les begudes, unes taules 
les de marbre amb clients fent 
un got de vi i segurament fent 
tractes, fent algun negoci, fi ns i 
tot apadrinant algun casament 
entre fadrins  amb pares polí  -
cament oposats, cosa fàcil a can 
Pons doncs, en una època tant 
poli  tzada, amb els par  daris del 
Centro Popular i els de l’Ateneu 
enfrontats --que certament 
no presagia res de bo--, amb 
més poli  castres que, polí  cs, 
can Pons situat al marge de la 

cosa pública, sense prendre par-
 t per ningú, permet qualsevol 

trobada: és un espai neutral. I 
així fou fi ns que la guerra incivil2 
el feu desaparèixer.

Just després de l’entrada, a la 
dreta, s’obre un portal emmar-
cat però sense porta que dóna 
a una escala que et condueix 
al primer pis, al que era la sala 
de ball de can Pons. I l’escala 
segueix cap un segon pis on hi 
havia les habitacions, i en una 
d’elles, recordo que durant uns 
anys s’hi van guardar les imat-
ges d’un “misteri” de la Setma-
na Santa, habitacions que trobo 
en molt mal estat, i un passadís 
ample que acabava en una sala 
gran que donava a la plaça on 
rememoro tres taules de despa-
tx de fusta, molt senzilles i tres 
cadires clàssiques, també de 
fusta, amb cul rodó i una d’elles, 
la que u  litzava el meu pare, 
amb reposa braços. Recordo 
que a les altres i treballaven en 
Joan Jué i en Ton Barnola.

Sor  nt a l’eixida que no era 
eixida una ampla escala, ve-
lla però sumptuosa, amb ba-
rana de balustres de ciment

tornejats i passamà de rajola 
vidriada verda de La Bisbal que 
s’obre cap els dos costats en una 
galeria espaiosa, porta cap el 
primer pis de l’edifi ci que dóna 
al carrer de Santa Fe on hi havia 
el primer cinema de can Pons 
i que, ara, està mig esfondrat. 
Certament és perillós entrar-hi 
i, tot i els meus dotze o tretze 
anys, m’adono que no puc fer-
ho. De fet sé, perquè m’ho ha 
dit el pare, que ja abans de la 
guerra incivil no se n’hi feia de 
cinema degut al seu mal estat i 
s’havia traslladat a l’edifi ci que 
can Pons tenia a l’altre costat de 
carrer i que, anys més tard, fou 
el taller de mobles d’en Mon-
tané, als baixos del qual, així 
que els soldats de la república 
abandonaren el poble, s’hi feren 
funcions religioses mentre es 
reparaven els desperfectes que 
havia pa  t l’església parroquial. 
Aquí, a l’an  c cinema de l’altre 
costat de carrer, em batejaren 
a mi qui sap si corrent amunt i 
avall del local.

A la planta baixa d’aquest 
edifi ci hi recordo molt bé unes 
anelles clavades a la paret se-
gurament per lligar-hi les cava-
lleries dels hostes de can Pons.

Segurament, els carros, xarrets 
i altres vehicles s’arrenglarien a 
l’altre costat, però no en puc do-
nar fe. I poc més puc anotar per-
què a aquest edifi ci del carrer de 
Santa Fe se li esfondrà el teulat 
i s’hagué de derruir, cosa que sí 
que recordo bé. El nou que el va 
subs  tuir ja forma part d’una 
altra història, menys reeixida i 
intensa que la de can Pons. 

Haig de dir no obstant, i ho 
faig constar amb sa  sfacció, que 
en certa manera jo visc a can 
Pons.

1. A totes les escriptures i altres 
documents que  nc que parlen 
de can Pons aquest hi fi gura escrit 
amb essa fi nal quan hauria de ser 
amb ç. Ho escric amb essa per se-
guir al peu de la lletra els originals.

2. Em nego a adjec  var una gue-
rra amb la paraula “civil”. Una gue-
rra mai no ho és de civil, en la seva 
accepció de civilitzada. Una gue-
rra sempre és cruel, bès  a, salvat-
ge, desferma les més baixes pas-
sions, l’odi, la rancúnia, el desig de 
venjança, la passió,... Per la seva 
pròpia naturalesa mai no pot ser 
civil, civilitzada. Seguiré, doncs, 
qualifi cant les guerres com a inci-
vils, sigui quina sigui l’espurna que 
les hagi encès.

Ferran 
Catarineu
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El grup Folk o barbàrie, guanyador del 
Sant Celoni Sona! 2017

SANT CELONI.- El passat 27 de maig es va celebrar a la sala pe  ta del 
Teatre Ateneu la gran Final de la 10a edició del concurs Sant Celoni 
Sona!. Aquest concurs, que es fa a Sant Celoni des de 2007, pretén 
promocionar i difondre els grups de música del Baix Montseny obse-
quiant al grup guanyador amb l’enregistrament, masterització i edició 
d’un EP, 5 temes, en un estudi de gravació professional.
Arribaven a la fi nal, com ja és habitual, els quatre grups més destacats 
de tots els par  cipants, a parer d’un jurat seleccionat per a l’ocasió. A 
darrera hora un dels fi nalistes, Cysterpiller, va excusar la seva par  ci-
pació i va ser subs  tuït pel grup classifi cat en cinquena posició, Versus. 
L’ordre d’actuacions de la gala va quedar, fi nalment, de la següent ma-
nera: MetalfetaminA (trash metal), Folk o Barbàrie (música tradicional 
i d’arrel), Plaid Shit (rock and roll) i Versus (pop rock).
Després de veure i valorar les quatre propostes, el jurat va decidir que 
el guanyador de l’edició 2017 fos Folk o Barbàrie, que va sorprendre al 
jurat amb una molt bona proposta, musicalment molt ben elaborada 
i amb una posada en escena transparent i natural, presentacions amb 
toc humorís  c i temes molt ben escollits i interpretats.

El grup Folk o barbàrie. Foto: Folk o barbàrie

Joan Just Clopés, medalla de bronze al 
Campionat d’Espanya de clubs de Karate

SANT CELONI.- Joan Just Clopés, del Karate Club Just de Sant Ce-
loni, ha aconseguit la medalla de bronze al Campionat d’Espanya 
de Clubs de karate celebrat els dies 20 i 21 de maig a Guadalaja-
ra. El karateka celoní formava part d’una selecció de karatekes de 
Catalunya.

L’equip català s’ha enfrontat a les eliminatòries prèvies als re-
presentants de les comunitats d’Andalusia, Madrid, Cantàbria i la 
Rioja. Al combat per la medalla de bronze, han derrotat als repre-
sentants d’Astúries.

Joan Just, tercer per l’esquerra

WWW.laviladigital.com
segueix cada dia la informació del Baix Montseny
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La principal novetat de la campanya de la declaració de la 
Renda 2016, que abasta fi ns al 30 de juny, és la desaparició 
defi ni  va del programa Padre i la instauració defi ni  va de 

Renda Web que es va engegar l’any passat i aquest any s’habilita 
per a tots els contribuents, inclosos els autònoms.

Per a aquesta campanya s’han introduït nombroses novetats i 
millores en el servei Renda Web, entre les quals podem destacar 
que la modifi cació del domicili habitual (tant del declarant com 
del cònjuge) només es podrà emplenar si s’ha marcat la casella 
de “canvi de domicili”.

Aquest programa ja es va eliminar en 2016 per a la majoria 
dels contribuents i únicament va quedar relegat als declarants 
d’ac  vitats econòmiques, bàsicament autònoms.

A més, s’introdueixen noves caselles per desglossar les despe-
ses deduïbles per al càlcul del Rendiment del capital immobiliari, 
la separació del valor cadastral del sòl i del vol, amb càlcul au-
tomà  c de l’amor  tzació en supòsits de rendiments del capital 
immobiliari, etcètera.

Al sistema ‘Renda web’ s’accedirà des de la seu electrònica de 
l’Agència Tributària i, en la pràc  ca, suposarà una proposta de 
declaració, com era l’esborrany, però més senzill i ampliat a tots 
els contribuents. El seu principal avantatge és que el contribuent 
veurà buidats obstacles directament relacionats amb la descàrre-
ga informà  ca de la informació de l’esborrany --que fi ns ara no-
més recollia unes determinades rendes-- o del programa Padre.

Per accedir, haurà d’iden  fi car-se de la manera habitual --DNI 
electrònic, clau i nombre de referència--. Una vegada dins, 
s’informarà de la possible existència de diferències entre les da-
des de l’úl  ma declaració i els existents al moment, i hauran de 
validar-se les dades iden  fi ca  ves.

En un entorn similar al del programa Pare, el contribuent veurà 
una sèrie de dades que s’assimilen a les dades generals amb els 
quals l’Agència Tributària fa la proposta i que inclouran els corres

ponents als trams o impostos autonòmics de la informació dels 
quals es té coneixement.

RECTIFICACIONS
Altres de les novetats signifi ca  ves és la possibilitat de sol·licitar 
la rec  fi cació d’autoliquidació de l’impost a través de la pròpia 
declaració, quan el contribuent ha comès errors o omissions que 
determinin una major devolució o un menor ingrés.

CLÀUSULES SÒL
Pel que fa a les clàusules solc, l’Agència Tributària ha demanat a 
les ins  tucions fi nanceres informació específi ca sobre els clients 
als quals se’ls ha retornat diners per les clàusules sòl, amb el que 
els contribuents que hagin de fer algun  pus de regularització 
 ndran un avís en fer la declaració en la part referent a les seves 

dades fi scals. Hisenda ha decidit que no s’integraran a la base im-
posable els imports percebuts pel contribuent per la devolució de 
les quan  tats que prèviament hagués sa  sfet a l’en  tat fi nancera 
per aplicació de la clàusula solc.

Novetats per a la declaració de la Renda 2016




