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Arriba la Festa Major més sacsejada
La plaça de la Vila seguirà sent el centre neuràlgic però aquest 2017 arriba a més barris
SANT CELONI.- La capital
del Baix Montseny ja té a tocar deu dies intensos de Festa
Major. De l’1 al 10 de setembre Sant Celoni viurà acƟvitats
lúdiques i fesƟves cada dia
que s’han anat cuinat durant
tot l’any i que arriba més sacsejada que mai per trencar
esquemes i alhora mantenir la
tradició d’un model d’èxit que
s’ha fet imprescindible retocar
i renovar en diversos aspectes,
gràcies a la feina de les enƟtats, les comissions de treball,
les colles i els i els treballadors
municipals. Alhora, es converteix en una Festa Major més
descentralitzada amb acƟvitats a diversos barris del poble.
Tal com vàrem explicar en
la darrera edició de la revista
la primera gran novetat que
trobarem els celonins i les celonines serà el pregó el divendres dia 1 que enguany anirà
a càrrec de la Colla del Ferro
del Ball de Gitanes, una tradició que ve de 250 anys enrere.
Un pregó que es preveu ple de
sorpreses ja que es disposarà
d’una App per parƟcipar al
Pregó interacƟu “Volem que
el pregó sigui tant parƟcipaƟu
com ho és la Festa de Gitanes”,
expliquen des de la Colla del
Ferro.
Per poder-hi parƟcipar caldrà descartregar l’aplicació
Neaprod per ser una part acƟva de la Festa Major de Sant
Celoni.

Preparats per la Festa Major. FOTO: JPP
I aquest mateix divendres
també Ɵndrà lloc el Correxarrups, puntuable pel Corremonts i allunyat dels dies centrals de la Festa Major i sorƟnt
de maƟnada, després del
con-cert de Roba Estesa amb
l’objecƟu de donar-li un nou
impuls.
Com diem, si ve les barraques mantenen la seva ubicació al pàrquing del pavelló, sí
que algunes acƟvitats es traslladen a altres indrets com
l’esƟrada de corda que deixa el

carrer Esteve Cardelús per
anar-se’n al carrer Girona, i
els traginers ocuparan la plaça
Cardenal Cisneros, mentre que
els colors del Holi seran al barri
de Sant Ponç, i el carrer Eduard
Domènech acollirà una baixada amb tobogan d’aigua i las
cursa de les ermites, cercaviles
i passejades transcorreran per
altres racons del municipi.
EL DIA DE LA PATRONA FESTIU
No és habitual, però aquest

any el dia de la patrona Mare
de Déu del Puig, el 8 de setembre cau en divendres dia
local fesƟu i 2que com explica l’alcalde Francesc Deulofeu
“això ens obliga i moƟva a tornar a remoure les acƟvitats de
la Festa i a reiventar-nos”.
EL CARTELL MUSICAL
Dos escenaris a l’espai barraques i tres dies de música amb
un bon reguitzell de grups, orquestres i Dj.
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Música, esƟrada de corda i rucada acƟvitats
fesƟves de la Festa Major 2017 de Sant Celoni
Per al divendres 8 de setembre a l’escenari gran
l’Orquestra Metropol, una de
les millors de Catalunya, farà
ballar i moure el cos . També
serà el dia del DJ Marvin, de
Santa Maria de Palautordera i
amb una dècada d’experiència.
L’endemà serà l’hora del DJ
Ramon, el celoní oferirà una
sessió remember dels anys
80 i 90. Un dissabte que també hi haurà l’actuació de The
Locos, grup musical espanyol
de ska-punk. El cartell musical
del dissabte es tancarà amb
elo DJ Sendo punxant rumba
catalana remesclada amb reggae, ska, calypso, salsa, ritmes
balcànics i també ritmes electrònics.
I el diumenge 10 de setembre serà l’hora dels italians
Talco, una de les bandes del
país transalpí d’ska-punk més
coneguda i consolidada al territori europeu. També serà un
darrer dia de Festa Major amb
Ebri Knight, els maresmencs
que beuen de la tradició per a
reiventar l’espectacle.
I més música durant la setmana amb grups del Baix
Montseny que tocaran la seva
música en directe des de dalt
l’escenari, Roba Estesa, Noustàlgics, DJ Toni Barba i Miquel
del Roig.
DOTZE PROVES PER GUANYAR
EL CORREMONTS
Els reiventat Corremonts

d’enguany Ɵndrà dotze proves
puntuables dels MontSENYS i
els MontNEGRES. El Correxarrups encetarà la compeƟció i
durant la setmana se n’ariran
celebrant altres com el
MontSENYS i MontNEGRES pel
món, Dona sang per a la festa,
Marxa i passejada de les ermites, Traginers, El Maơ Boig,
Sardana, La Rucada, Bicicletes,
l’EsƟrada de Corda, Correxutxes i Futboig.
La Colla dels Montnegres
voldran seguir amb la seva
hegemonia, mentre que els
Montseny voldran trencar la
sequera dels darrers anys.

La Rucada una prova amb molts anys de festa se celebrarà el
divendres 8 de setembre. FOTO: JPP

MONTSENYS I MONTNEGRES
Fidels a la seva tradició els
Montseny apuren fins al darrer
moment per engegar motors.
Així la seva parada començarà
a ser acƟva el dia 31 d’agost
amb la venda de samarretes
que, aquest any inaugura disseny.
El 4 de setembre faran un
acte sorpresa per donar la
benvinguda a en Pocafarra, el
dia 5 un taller de mantons per
commemorar els 250 anys de
Gitanes, el dia 6 la tradicional
convocatòria dels Senys per
decorar la plaça i el dia 7 sopar
de carmanyola amb SanƟ al
Natural i Dj Bruinat.
La Colla dels Montnegres,
per la seva banda, el dia 4 de
setembre fan una crida per
pintar un mural, pel mdia 5 de

L’ EsƟrada de Corda se celebrarà al carrer Girona. Aquesta
imatge és de l’any 2016 al carrer Esteve Cardelús . FOTO: JPP
setembre han programat un
dia de cinema a la fresca, El dimecres dia 6 tallers per preparar el Correxutxes i el dijous dia
7 sopar: Gran boƟfarrada ball
amb La Tribut FM.

I com cada any a la parada
del Montegres el formiguer
i amb venda de samarretes,
gots, banderoles, impermeables i tot l’imprescindible per
anar de Festa Major.

www.laviladigital.com

6

medi ambient

Marơ Boada «Visitant DisƟngit» de la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua - Managua
Ha parƟcipat en més de deu projectes relacionats amb la conservació, etnologia, canvi global, recerca en
àrees de paisatges i muntanyes
BAIX MONTSENY.- La Universitat Nacional Autònoma de Nicaragua Managua
(UNAN-Managua) ha concedit
el reconeixement al naturalista
i invesƟgador de Sant Celoni,
Marơ Boada, amb el ơtol de
Visitant DisƟngit per les seves
aportacions en el camp de les
ciències ambientals en benefici de la societat aprofitant la
seva estada al país centreamericà entre els dies 9 i 17 d’agost
amb l’objecƟu de conèixer el
territori i patrimoni natural
per idenƟficar possibles àrees
d’estudis relacionats al medi
ambient.
Boada ha expressat el seu
agraïment cap a la Universitat
i altres insƟtucions representades. Així mateix, s’ha posat
a disposició per donar suport
a recerques cienơfiques amb
senƟt críƟc que aporƟn a la
gesƟó mediambiental, així
com en el treball editorial que

Marơ Boada a Managua
impliqui major coneixement
del seu territori per part dels
turistes i invesƟgadors que
desitgin conèixer Nicaragua,
ja que és poca la bibliografia
existent.
El catedràƟc invesƟgador de
la Universitat Autònoma de
Barcelona ha parƟcipat en més

de deu projectes relacionats
amb la conservació, etnologia,
canvi global, recerca en àrees
de paisatges i muntanyes; és
autor de centenars de publicacions cienơfiques, entre elles,
Boscos de Catalunya, Patrimoni Natural, Diagnosi Ambiental
de Parc Natural, Biodiversitat,

La Naturalesa i el seu Públic.
La rectora d’UNAN-Managua, Ramona Rodríguez, ha
agraït la visita de Marơ Boada
del qual n’ha destacat la feina
que desenvolupa en diferents
àrees de formació en la FAREM Estelí, així com la seva
col·laboració amb Nicaragua
des de fa més de 30 anys, a
través de l’agermanament
Arbúcies-Palacagüina. Per la
seva banda, Kamilo Lara, director execuƟu del Fòrum
Nacional de Reciclatge (FONARE), ha parlat de la importància d’aquesta visita que brinda l’oportunitat de conèixer
i adquirir major experiència
en gesƟó ambiental integral,
promou l’intercanvi i insta a
l’acceptació de nous reptes i
desafiaments que té Nicaragua
en relació als recursos naturals, la cultura, les comunitats i
la interrelació entre ells, a fi de
beneficiar a la societat.

La informació del Baix Montseny més actualitzada. Més de 10.000 lectors cada mes. Segueix-nos a www.laviladigital.com
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Jordi Cuminal anima als alcaldes de la zona a fer un pas més pel
reconeixement del Baix Montseny com a comarca
El diputat celoní de JxS ha enviat una carta als alcaldes del Baix Montseny i els diu que aquesta legislatura,
que marcarà la història del país, té aires de ser la que redefinirà l’organització territorial catalana
BAIX MONTSENY.- El diputat
de Junts pel Sí al Parlament de
Catalunya, Jordi Cuminal, ha
enviat aquest esƟu una carta
als alcaldes del Baix Montseny
per comparƟr amb ells la seva
visió sobre les reformes territorials que s’estant produint.
En aquest senƟt remarca
l’onada de reivindicacions
territorials que hi ha hagu a
Catalunya durant els darrers
anys, algunes d’elles avalades
per l’Informe sobre la revisió
del model d’organització territorial de Catalunya, conegut
com l’Informe Roca de l’any
2000, i que han començat a
traduir-se en algunes lleis que
han fet efecƟves aquestes demandes. En destaca la Vegueria del Penedès i la comarca
del Moianès. També recorda
que actualment hi ha en tràmit la llei per a la creació de la
comarca del Lluçanès.
El diputat de Sant Celoni diu
als alcaldes que és molt cons-

El diputat de JxS Jordi Cuminal
cient que la reivindicació d’una
comarca no és un procés senzill i requereix molt suport políƟc i social. “També sóc conscient del que hem avançat en
l’àmbit del Baix Montseny en
mancomunació de serveis, en
col·laboració entre municipis
i en manifestacions políƟques
de suport a la realitat de la
nostra comarca. De fet, vaig

parƟcipar en alguna d’aquestes
trobades quan era regidor de
l’Ajuntament de Sant Celoni”.
Jordi Cuminal reconeix que
les presses no són bones, “sobretot si es vol anar lluny. Tot
i això, crec que és el moment
de fer un pas més”. El diputat
de JxS no amaga que aquesta
legislatura, que marcarà la història del país, té aires de ser la

que redefinirà l’organització
territorial catalana. No per
una gran llei d’ordenació territorial sinó perquè anirà resolent posiƟvament totes les
demades d’aquest caire que
arribin al Parlament. “És per
això que penso que no ser-hi
presents de cap manera ens
pot fer perdre algunes opcions
de cara al futur”.
Cuminal acaba la carta dient
que no demana precipitació,
“res que no esƟgui prou madur i compƟ amb un gran consens, però si la nostra voluntat
és reforçar el Baix Montseny
crec que cal algun gest que ho
reforci”. D’aquesta manera es
posa a disposició dels alcaldes
per si consideren que des del
Parlament de Catalunya els
pot ajudar d’alguna manera a
favor del Baix Montseny. De la
mateixa manera que s’ofereix
als batlles per ajudar-los en
qualsevol aspecte relacionat
amb la seva població.
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opinió
Pinzellades d’Urbanisme-Sant Celoni

LÍNIA D’ALTA TENSIÓ (A.T.) (1*)
Esteve Rodoreda Fiol

A

questa imatge, la
d’una casa sota una
línia d’A.T. de 220.000
V, fotografia actual, (imatge 1)
podria ser un zoom d’aquella
imatge irreal, angoixant, tenebrosa, asfixiant, turmentadora... amb què vaig acompanyar
els dos arƟcles anteriors «Pinzellades d’urbanisme», obra
del fotògraf xinès Yang Yongliang Ɵtulada «El país de les
meravelles arƟficials» (imatge
2). Aquest fotògraf xinès, en
aquesta obra, uƟlitza imatges
d’arquitectura a manera de
pinzell per tal de crear una acƟtud reflexiva sobre el context
de la ciutat i els seus paisatges, sotmesos a una transformació conơnua. L’obra forma
part del llibre «disorder» que
recull obres del premi «Prix
PICTET», dotat amb 100.000
francs suïssos. La Generalitat
en va fer una exposició al Palau
Robert a principis del 2017.
Aquest «disorder» el tenim
a prop de Sant Celoni, és una
mostra d’un cert urbanisme
dels anys 60. El poble de Vilablareix, en el seu moment, en
va ser una altre, tot el poble
era atravessat per una linia
d’A.T. de 132.000 V, amb imatges comparables a l’ exposada.
Això és el que Yang Yongliang
denuncia, proposant reflexionar sobre el context de
la ciutat i els seus paisatges.
Avui, aquesta imatge és inadmissible tant per urbanistes
com per ciutadans, des de consideracions tan estèƟques com
tècniques: seguretat İsica, salut, radiacions...
A Sant Celoni, tenim una
línia d’A.T. de 132.000 V, des
dels anys 60, que el Ple de
l’Ajuntament del 22 de febrer
del 2007 va aprovar soterrar
amb un estudi i pressupost
d’Endesa, dels quals manca documentació bàsica del
tràmit de peƟció, on es podria aclarir com es va portar
a terme i quin va ser l’origen
d’aquesta decisió de soterrar

Imatge 1

Imatge 2

Imatge 3

la línia. En el projecte del Pla
P-16, en tràmit en aquest moment a Urbanisme, es jusƟfica
com a millora de...» un impacte sobre el paisatge...»
Sobre el territori i el paisatge, a l’any 2000 es va celebrar
un conveni europeu, a Florència, que en el seu arƟculat definia el paisatge com el resultat de l’acció i la interacció de
factors naturals i humans i establia que cal reconèixer jurídicament els paisatges com element fonamental i urbanísƟc.
A l’any 2005, la Generalitat promulga una llei sobre el paisatge que pretén
esmenar una sèrie de processos de degradació i de
banalització, com l’extensió
desmesurada i poc ordenada
de la urbanització, l’impacte
de determinades infraestructures, l’abandonament de
l’agricultura, de la silvicultura
i la ramaderia, la degradació
de certes àrees urbanes i la
sobrefreqüentació
d’alguns
paratges.
La societat Catalana de Geografia, el mes de maig del 2006
dona a conèixer un manifest
en el qual es diu, entre altres
criteris, que la planificació territorial ha de proporcionar
acords bàsics sobre el traçat
de les infraestructures, el
desenvolupament dels assentaments i el sistema d’espais
oberts, i que cal formular models d’ordenació territorial per
a àmbits metropolitans, litorals i rurals amb ciutats mitja-

nes i espais naturals protegits.
Existeix una preocupació pel
paisatge, evidentment, però es
diİcil entendre que la proposta aprovada pel Ple municipal,
de soterrar la línia de A.T. en
què es pretén actuar en «...un
impacte sobre el paisatge»...,
de tres torres, millori el paisatge, deixant en aquest mateix
tram, també tres torres, dues
de les quals (torre conversió
terra-aire) més voluminoses i
d’una estèƟca més impactant
negaƟvament (imatge 3)
Alain
Roger,
professor
d’estèƟca, en el llibre «Breu
tractat sobre el paisatge», ens
descarrega de l’obsessió pel
verd. El paisatge és una invenció històrica i essencialment
estèƟca, els diccionaris del
S.XIX ho evidencien. El paisatge és un concepte nou incorporat per l’ecologia, amb
una càrrega de sensibilitat social important, però, també és
un concepte estèƟc, d’origen
arơsƟc. La terra és el grau zero
del paisatge. Refugiar-se en
l’ecologia és una manera, a
vegades, d’objecƟvar una realitat ben acceptada per amagar altres interessos. Roger vol
alliberar-nos de la visió vergonyant de l’autopista, T.G.V.
i torres de transport d’energia
que poden ser incorporats a
una nova estèƟca del paisatge,
sense obviar la preocupació i
el que és desprèn de la llei del
paisatge.
El transport d’energia, en
aquest cas, alta tensió, no pot

passar per alt entrar en una
dialècƟca entre estèƟca i salut.
La salut, aquest concepte tan
proper, queda desprotegit, indefens, enfront l’estèƟca, atès
l’inabastable camp del coneixement amb què està relacionada. La estèƟca és molt més
resoluƟva ,m’agrada o no, no
m’agrada, ho amago,és el que
fa l’Ajuntament, obliga a soterrar la línia de A.T. de 132000
V creient que es recupera part
de la virginitat del paisatge. Se
sap que el soterrament implica
un augment i concentració de
energia electromagnèƟca fins
a tres vegades en relació a una
línia aèria. Tenir protecció, seguretat, en el àmbit de la salut
és molt més important que els
debats sobre estèƟca, sempre
aquesta qüesƟonable. Prendre
en aquest moment en consideració el soterrament sense
valorar el principi fonamental
de Precaució i de Comunicació
que en el Tractat de la Comunitat Europea és defineix en
l’ apartat 2 del ArƟcle 174, és
girar la mirada de la lectura
de la historia de la ciència, en
aquest cas la medicina, on els
paradigmes avui ho son i demà
ja no serveixen, amb unes normaƟves sempre més restricƟves.
* En l’edició del mes d’octubre publicarem la segona part de l’arƟcle
que per moƟus d’espai no podem
encabir en aquest número. Qui el
vulgui llegir sencer pot entrar a:
www.laviladigital.com a l’espai
d’opinió
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L’exhibició castellera una de les grans novetats de la Festa Major de Vallgorguina
“El meu poble”, una nova aplicació de l’Ajuntament des d’on es podrà descarregar la programació al mòbil
VALLGORGUINA.- Del 16 al
24 i el 30 de setembre Vallgorguina viurà una nova edició
de la Festa Major de la Mercè
amb un munt d’acƟvitats programades que durant mesos
les enƟtats socials, esporƟves,
parƟculars han anat coent a
foc lent per assaborir-la amb
intensitat amb veïns, veïnes i
visitants.
Un programa que recull
una mica de tot pensant i per
a totes les edats. AcƟvitats
infanƟls, esporƟves, teatre,
concerts de música, àpats populars, cercaviles, bastoners,
exposicions i, esclar, la compeƟció entre Guillots i Senglars,
que tenyiran el poble de verd
i taronja, en són un exemple.
Però, en qualsevol cas,
una de les grans novetats
d’aquesta Festa Major de la
Mercè, la trobarem el diumenge dia 24 de setembre
amb una exhibició de colles
castelleres fent pinya al camp

de futbol a les 12 del migdia
que tal com reconeix l’alcalde
Joan Mora “una acƟvitat que
ens farà gaudir i paƟr al mateix
temps mentre s’aixequen magnífiques figures humanes”. Hi
parƟciparan la Colla Castellera Minyons de Santa CrisƟna
d’Aro, els Xics de Riells i Castellers de Castellar del Vallès.
Si bé aquesta serà una novetat popular i col·lecƟva, hi
ha una altra novetat relacionada amb les noves tecnologies. Tothom qui vulgui gaudir
de la Festa Major de la Mercè des del seu mòbil podrà
descarregar-se l’aplicació de
l’Ajuntament de Vallgorguina
“El meu poble” ja que entre
d’altres coses es podrà consultar tot el programa de la Festa Major i altres informacions
d’interès pel present i el futur
de Vallgorguina.
La presentació del programa
de la Festa Major Ɵndrà el dia
1 de setembre.

L’enxeneta pujant per coronar el castell, Foto: Pere Joan Oliver

www.laviladigital.com

publicitat

12

