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políƟca

La iniciaƟva «Un poble empresonat»
ha passat pel Baix Montseny
La presó es va instal·lar a la plaça de la Vila fins el dia 31 de gener per reclamar l’alliberament dels presos políƟcs
SANT CELONI / BAIX
MONTSENY.- La presó simbòlica va estar instal·lada a
la plaça de la Vila de Sant Celoni des del dia 25 de gener
fins el dia 31 vdel mateix mes.
D’aquesta manera, els “presos” del Baix Montseny, en
torns de tancament de dues
hores, van poder ocupar les
cel·les d’aquesta presó iƟnerant.
Es tracta d'una iniciaƟva
d'Òmnium Cultural, ANC,
PDECat, ERC, CUP, amb la
col·laboració de Súmate i dels
CDR del Baix Montseny per
reclamar l'alliberament dels
presos políƟcs. Una acció que
es va fer "per solidaritat, per
dignitat i com a denúncia".
Dins la presó hi ha una taula,
un llit, una cadira i una estufa,
a més d'un sac de dormir tèrmic per qui s'hi quedi a dormir.
Durant tots aquest dies es van
fer fent actes relacionats amb
la presó, tan lúdiques, com
musicals o culturals, també va
ser una oportunitat per reafirmar la imatge de comarca de
Baix Montseny.
Així, en l’acte de benvinguda es va llegir un manifest reivindicaƟu i l’actuació musical
d’Andreu Casadevall i tempus
Fugit; També es va fer un acte
de Solidaritat i democràcia
amb donaƟus.
Altres acƟvitats van ser
l’actuació del Trobador de Rovellons, un vermut gratuït solidari i l’actuació musical de La
Tribut FM. De la mateixa manera que es van portar a terme
tallers de cartes, xapes i bufandes i engrogar el municipi.
Igualment s’han fet conferències com la que portava
per ơtol “Cop a l’Estat de Dret”
a càrrec de Josep Ramon Barberà, Josep Maria Vilajosana i
Josep Pagès del Col·lecƟu Praga.
La instal·lació de la presó solidària a Sant celoni també va

incloure un taller de gesƟó
emocional que portava per
ơtol “En peu de pau”. A més
cada dia que ha estat la presó

a Sant Celoni es va fer batucada de cassoles a les 10 del
vespre, arbre dels desitjos i
Speaker’s corner.

FOTOS: A la imatge superior
les dues cel·les de la presó
solidària. A la inferior l’acte
inaugural.
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La Diputació de Barcelona lliura el Pla director del verd urbà de Sant Celoni
Sant Celoni disposa de 24,3 ha d’espais verds urbans uƟlitzables per la ciutadania, amb un total de 3.811
arbres, dels quals 1.444 són d’arbrat viari
SANT CELONI.- La Diputació
de Barcelona ha elaborat el Pla
director del verd urbà de Sant
Celoni, una eina de planificació i gesƟó per a la millora de
l’arbrat i els espais verds que
l’ajuntament manté al municipi i descriu les línies d’actuació
per assegurar una millora
quanƟtaƟva i qualitaƟva del
verd urbà així com una major
eficiència en la seva gesƟó. El
treball ha estat lliurat el 26 de
gener pel diputat d’Urbanisme
i Habitatge, Josep Ramon Mut,
a l’alcalde, Francesc Deulofeu.
El Pla director permet conèixer l’estat i les possibilitats
del verd segons el model que
adopƟ el municipi, alhora que
n’estructura la seva gesƟó perquè aquesta sigui més eficient.
El treball inclou un inventari i
diagnosi dels espais verds i de
l’arbrat, així com propostes
de planificació i gesƟó pel seu
manteniment i millora.
D’acord amb aquest estudi,

Lliurament a l’Ajuntament de Sant Celoni el Pla verd urbà
Sant Celoni disposa de 24,3
ha d’espais verds urbans uƟlitzables per la ciutadania, amb
un total de 3.811 arbres, dels
quals 1.444 són d’arbrat viari.
La major part dels espais verds
uƟlitzables, un 50%, són parcs
i la resta es reparteix entre elements de vialitat, jardins, places i altres espais lliures. Tot i
no ser sempre uƟlitzables, cal
destacar l’àmplia presència
d’espais verds associats a equipaments, a la xarxa hidrogràfi-

ca i a l’entorn natural que envolta el nucli.
Comparant aquestes dades
amb estàndards i referents disponibles, l’estudi observa un
potencial de millora del municipi de Sant Celoni respecte a
la quanƟtat d’arbrat viari així
com en la distribució dels espais verds.
Per això el Pla director ha fet
propostes organitzades en tres
línies estratègiques com són,
per una banda la millora de

l'organització del servei de
gesƟó del verd urbà, amb reassignació de tasques. Una segona línia és la millora de l'arbrat
viari, incrementant la seva
presència i diversitat i establint un nou model que busqui
la millor relació entre l’espai
disponible, les necessitats de
manteniment, l’espècie i els
beneficis que aporta.
Finalment, la tercera línia
és la millora general del verd
urbà, definint nous criteris
de gesƟó, incrementant la
presència en el nucli urbà amb
nous espais de centralitat i redissenyant els espais actuals
segons el nou model de verd
urbà plantejat.
El document també incorpora propostes detallades de
gesƟó i millora per a cadascun
dels espais verds i alineacions
d'arbrat, així com un estudi
econòmic de futur incloent
una proposta de reassignació
de les tasques.

Vall d’Hebron signa un acord de col·laboració amb la Fundació Colla
de Geganters de Sant Celoni
La finalitat és establir les bases perquè la fundació parƟcipi en acƟvitats lúdiques proposades per l’Hospital
SANT CELONI.- L’Hospital
Universitari Vall d’Hebron i la
Fundació Colla de Geganters de
Sant Celoni han signat recentment un acord de col·laboració
amb la finalitat d’establir les bases perquè la fundació parƟcipi
en acƟvitats lúdiques proposades per l’Hospital.
La Fundació Colla de Geganters de Sant Celoni organitza
cercaviles i passejades de gegants. Així, es preveu que, en
dates assenyalades i per donar
suport a determinades accions
de divulgació, la colla gegantera
faci acƟvitats per als pacients si
així ho sol·licita l’Hospital.
A l’acte de signatura de
l’acord van ser-hi presents
Conchita Peña, coordinadora
del Pla d’Atenció a la Ciutadania i Treball Social de l’Hospital
i impulsora de l’acord de col·laboració amb la colla gegantera; Eunice Blanco, cap de la

Unitat Atenció al Ciutadà i Treball Social; Jordi Deumal, president de la Fundació Colla de Geganters de Sant Celoni; Francesc
Igle-sias, adjunt a la gerència de
l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, i David Serrat, de la junta

de la Fundació Colla de Geganters de Sant Celoni.
En aquest senƟt, Francesc
Igle sias va destacar que “és una
saƟsfacció poder comptar amb
la col·laboració de la Fundació
Colla de Geganters de Sant Ce-

loni per fer acƟvitats que animin l’estança dels pacients”.
Per la seva banda,Jordi Deumal
va posar l’èmfasi en el fet que
“volem aportar el nostre gra de
sorra per portar alegria i moƟvació als pacients”.
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La Robotseny 2018 comença a caminar a les escoles del Baix Montseny
Per a l’edició d’enguany hi parƟcipen 1.5500 alumnes de 26 escoles, 11 ajuntaments i 15 empreses de la comarca
BAIX MONTSENY.- Representants de les 26 escoles del Baix
Montseny parƟcipants, 11 ajuntaments i 15 empreses parƟcipants han parƟcipat en la sessió
que dona el tret de sorƟda de
la Robotseny 2018 que Ɵndrà
lloc a Sant Celoni el dia 9 de
juny i que Ɵndrà com a centre
d’interès “El patrimoni cultural,
natural i immaterial del Baix
Montseny”. L’objecƟu és que els
1.500 alumnes de les escoles de
Breda, Campins, Gualba, Hostalric, Llinars del Vallès, Riells i Viabrea, Sant Celoni, Sant Esteve
de Palautordera, Sant Pere de
Vilamajor, Santa Maria de Palautordera i Vallgorguina treballarin els reptes de la compeƟció
de robots i de la fira cienơfica a
l’aula dins horari lecƟu.
El projecte Robotseny desenvolupa les competències cienơfiques, tecnològiques i creaƟves dels alumnes, tot treballant
de forma cooperaƟva, amb els
objecƟus de promoure les vocacions cienơfiques i tecnològiques entre l’alumnat i promou-

Presentació de la Robotseny 2018

de sumo, rastrejadors i robots
ballarins.
A la presentació, el regidor
Raül Garcia ha destacat 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”.
Aquest projecte compta amb
el suport econòmic i també
amb l’aportació tècnica de valor de les 15 empreses del Baix
Montseny parƟcipants.

re noves metodologies educaƟves a l’aula.
Com és habitual la Robotseny té
dues categories. Per una banda
la Robotseny Kids per a alumnes
de 5è de primària a 2n d’ESO,
que treballen la Fira tecnològica
i el desenvolupament del robot.
I per altra banda la Robotseny
High, per a alumnes de 3r i 4t
d’ESO, formació professional i
batxillerat, els alumnes poden
parƟcipar lliurement i formar
equips per dissenyar i crear un
robot original per la compeƟció

La informació del Baix Montseny més actualitzada. Més de 10.000 lectors cada mes. Segueix-nos a www.laviladigital.com
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L’Escola Municipal El Blauet de Sant Celoni ofereix l’acƟvitat «Espai familiar»
Es va posar en marxa el 17 de gener i es tracta d'un nou servei d'acompanyament i suport a famílies amb infants de 0 a 3 anys
SANT CELONI.- L’escola
bressol municipal El Blauet
de Sant Celoni ofereix l’Espai
familiar, un nou servei
d’acompanyament i suport a
famílies amb infants de 0 a
3 anys que que s’ha posat en
marxa el 17 de gener.
Guiats per les educadores de
l’escola bressol, els infants es
relacionaran entre ells mentre
el pare o la mare que els acompanya intercanvien experiències i opinions relacionades
amb la criança i el benestar
dels seus fills i filles. L’horari
de trobada és cada dimecres
des d’un quart de quatre fins a
tres quarts de cinc de la tarda
i la parƟcipació és d’un màxim
de dotze famílies.
Cal inscripció prèvia i pagament d’una quota trimestral
de 15 euros. Per inscriure-s’hi,
es pot fer a l’EBM El Blauet o
omplint un formulari a través
del web municipal. El pagament de la quota es realitzarà
a l’EBM El Blauet i serà la confirmació de la plaça.

Espai familiar a l’Escola Bressol Municipal El Blauet
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L’Agència de Residus subvenciona projectes als ajuntaments de
Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera i Riells i Viabrea
Entre els tres municipis rebran més de 25.000 euros per millores de recollida selecƟva, foment de
l’autocompostatge i diagnosi de la recollida selecƟva
BAIX MONTSENY.- L’Agència
de Residus de Catalunya (ARC)
ha resolt atorgar 2.013.010 euros en ajuts a ens locals i grans
productors per a projectes de
recollida selecƟva de la fracció orgànica dels residus des
d’una perspecƟva d’economia
circular. En total, 115 ens locals
i tres grans productors han estat els desƟnataris de les subvencions. Entre els afavorits
hi ha tres municipis del Baix
Montseny: Santa Maria de
Palautordera, Sant Esteve de
Palautordera i Riells i Viabrea
que rebran una suma global
de 25.481 euros.
En aquest senƟt, Santa Maria de Palautordera rebrà un
total d’11.482 euros, dels
quals 9.882 euros són per la
millora a la recollida selecƟva
de la Fracció Orgànica de Residus Municipals (FORM) i 1.600
euros per l’autocompostatge
com a via de gesƟó complementària de la FORM. Pel que
fa a Sant Esteve de Palautordera la quanƟtat subvencio
nada és de 8.320 euros per al
foment de la gesƟó de la Fracció Vegetal (FV) i la quanƟtat
subvencionada a Riells i Via

Bosses compostables que reparteix l’Ajuntament de Palau
brea serà de 4.000 euros per la
diagnosi de la recollida selecƟva i plans d’actuació.
EL RETORN DEL CÀNONS
El pressupost d’aquests
ajuts prové majoritàriament
del retorn dels cànons sobre
la disposició del rebuig dels
residus municipals. És a dir,
del gravamen que paguen els
municipis per la quanƟtat de
fracció resta –la no separada
selecƟvament– que envien als

abocadors o a incinerar. L’any
2017, el cànon ha estat de 30
euros per tona desƟnada als
dipòsits controlats i de 14,5
euros per tona de residus desƟnats a la valorització energèƟca.
LA IMPORTÀNCIA
DE LA SEPARACIÓ
L’orgànica, amb el 36% en
pes, és la fracció més important dels residus municipals.
La que es recull selecƟvament

representa actualment el 30%
deltotal dels residus orgànics
que produïm i un 10% del total
dels residus municipals generats. Les darreres dades disponibles, corresponents a l’any
2016, indiquen que la recolli
da selecƟva bruta de la matèria orgànica va ser de 371.697
tones – un 0,24% inferior al
2015–, i que està força estancada des de 2012. L’objecƟu és
que a l’any 2020 el 60% en pes
dels residus orgànics es pugui
valoritzar.
L’orgànica està consƟtuïda
fonamentalment per restes
de menjar i residus vegetals
de peƟtes dimensions que
poden ser recollides selecƟvament i són suscepƟbles de
degradar-se
biològicament
per transformar-se en recursos, tant materials –compost–
com energèƟcs –biogàs–. Una
gesƟó apropiada d’aquesta
fracció contribueix a la millora
de múlƟples reptes ambientals –aprofitament de recursos, protecció del sòl, lluita
contra el canvi climàƟc, generació de llocs de treball en el
sector ambiental, i impuls de
l’economia circular.
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El palauenc Óscar Herrero vol ser la persona més jove que visita
els 195 països del món reconeguts per l’ONU
Té 21 anys i ha de visitar tots els països abans del 14 de novembre de 2020
Es tracta també d’un viatge solidari amb la intenció de recaptar diners per a l’ONG Metges Sense Fronteres
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- Óscar Herrero és
un jove de 21 anys de Santa
Maria de Palautordera que
està portant a terme un projecte ambiciós anomenat
“Expedició Sense Fronteres”
viatjant arreu del món per
aconseguir un Guinness World
Record (Rècord Guinness).
Va començar el viatge el
22 de juliol de 2017, i ara és
a Les Filipines havent visitat
47països. Es tracta d’un projecte solidari amb la intenció
de recaptar diners per a l’ONG
Metges Sense Fronteres, tal
com Óscar Herrero explica en
el seu blog expedicionsf, difonent informació sobre les seves acƟvitats i que es pot fer
per ajudar-los.
En aquests sis mesos ha anat

de Moscou a Beijing fent el
transsiberià, ha recorregut
tota l’Europa conƟnental amb
tren i autobús, ha cruat Xina
de nord a sud per veure una
noia de la que es va enamorar i en el seu periple assegura
que té moltes anècdotes per
explicar. També vol que el seu
viatge serveixi per mostrar les
injusơcies del món cap a les
persones amb menys recursos.
Per aconseguir el seu rècord
ha de visitar els 193 països
membres de l’ONU, a més
de Ciutat del VaƟcà i Taiwan,
abans del 14 de novembre de
2020 ja que el registre actual de
la persona més joves en fer-ho
és de 24 anys i 192 dies. Ha calculat que per fer-ho possible ha
d’estar com a màxim la mitjana
d’una setmana a cada país.

Óscar Herrero

La plaça d’en Nicola de Sant Celoni recupera el seu nom popular
SANT CELONI.- La plaça d’en
Nicola de Sant Celoni ha recuperat el seu nom popular. Així
ho recorda una placa que s’ha
penjat recentment en aquesta part del carrer Major que
s’eixampla just al darrere de
l’Ajuntament.
Tal com s’explica des del
consistori la plaça del Pou o
d’en Nicola ja apareix en documents del segle XV i recorda el
pou d’en Nicola, un pou públic
medieval que servia per abasƟr el poble. La placeta estava
dins de la primera ampliació
del recinte forƟficat, que quedava tancat amb el portal de
la Mare de Déu, situat entre
l’Ajuntament actual i la farmàcia Pujol. En aquesta època, les
cases del costat que correspon
a l’Ajuntament estaven porƟcades, per facilitar el mercat.
La fesomia actual de la plaça
correspon al segle XIX, quan
es van enderrocar els pòrƟcs o
voltes per eixamplar el carrer
i deixar entrar la llum. El nom
de la plaça, que no s’havia arri-

bat a perdre mai, es va popularitzar a mitjan segle passat,
arran de les festes de les enramades, ja que en aquesta zona

hi havia un veïnat molt acƟu.
Dins d’aquesta tasca de recuperació d’anƟcs noms de places i carrers del poble, prope-

rament també es posarà unarajola per recordar el nom de
“Vilanova” al barri del carrer
Major de Dalt.

www.laviladigital.com

10

gent gran

La Diputació de Barcelona no veu clar que es pugui construir una residència
de gent gran al poble de Montseny
L’estudi lliurat exposa que el municipi necessitaria d’usuaris d’altres poblacions per cobrir l’oferta de places
que generaria la residència
MONTSENY.- La Diputació de Barcelona ha lliurat a
l’Ajuntament de Montseny,
un estudi de viabilitat per a
la creació d’una residència de
gent gran al municipi. El treball inclou tant un estudi de
mercat per a conèixer quina
és l’oferta i la demanda de places residencials assisƟdes a la
zona, com també de les xifres
i resultats econòmics Ɵndria
una operació d’aquestes caracterísƟques. L’objecƟu de
l’estudi és facilitar informació
sobre els costos i els riscos de
l’operació a l’equip de govern
per tal de facilitar la presa de
decisió amb un major coneixement de les conseqüències
econòmiques per als pressupostos municipals.
L’Ajuntament de Montseny
disposa, des de fa anys, d’un
projecte bàsic per a la construcció de la Llar d’avis Prat
del Rector. L’any 2011, l’equip
de govern va executar la primera fase d’aquell projecte,
inaugurant-se uns espais que

Ajuntament de Montseny. FOTO: Diputació de Barcelona
actualment s’uƟlitzen provisionalment com a consultori
mèdic, viver d’empreses i espai cívic polivalent. A parƟr
d’aquest projecte, el consistori
s’ha plantejat la possibilitat de
conƟnuar amb l’execució del
projecte per tal de finalitzar
l’obra amb una residència per
a gent gran amb capacitat per
a més de 50 llits i un centre de
dia.
L’estudi lliurat per la Diputació de Barcelona exposa que el
municipi necessitaria d’usuaris

d’altres poblacions per cobrir
l’oferta de places que generaria la residència, però la seva
ubicació, fora de les rutes de
comunicació principals i relaƟvament lluny dels nuclis
residencials de les famílies
usuàries, augmenta el risc potencial de l’operació malgrat
haver-se evidenciat la necessitat de places en aquest àmbit
territorial.
Des d’un punt de vista estrictament econòmic, s’han estudiat diversos escenaris on es

combina la possibilitat de
construcció i explotació amb
capital privat o públic i amb
places subvencionades o sense. Les conclusions exposen
que amb les hipòtesis plantejades, les rendibilitats per a
operadors privats són excessivament baixes i poc atracƟves
per a lainversió. El cost total de
les actuacions previstes en el
treball és de 4.087.134 euros.
En el cas que l’operació la
portés a terme l’Ajuntament,
es preveu que durant els primers 15 anys el cànon que
aquest ingressaria en cas de
disposar de concessionari no
arribaria a cobrir els costos
financers de la inversió, generant cada any un elevat dèficit
a cobrir. A aquest fet cal afegirhi l’elevat risc que d’altres promotors puguin obrir en aquest
període de temps establiments
a zones més ben comunicades
i més properes al públic potencial, fet que de ben segur faria
caure la demanda d’aquesta
residència.

Mor el president de Pimec al Vallès Oriental, el celoní Vicenç Paituví
SANT CELONI.- El passat 9
de gener a l’edat de 77 anys
va morir el president de PIMEC Vallès Oriental i membre de la Junta DirecƟva de
PIMEC, el veí de Sant Celoni
Vicenç Paituví. Paituví va ser
un dels màxims exponents de
l’associacionisme empresarial
i un referent en la promoció i
representació de diferents federacions i gremis a Catalunya. La seva vinculació constant
amb l’associacionisme empresarial es va reconèixer amb la
medalla President Francesc
Macià el 2016.

Paituví, nascut a Santa Maria
de Palautordera i resident a Sant
Celoni, va ser un dels fundadors
de l’Associaciód’Instal·ladors al
Vallès Oriental i un dels promotors del Gremi FederaƟu, que
finalment es va transformar
en la Federació d’Associacions
Empresarials del Vallès Oriental (FAEVO). A més a més, va
impulsar la Federació Catalana
d’Associacions
Empresarials
(FERCA) i l’Associació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya
(AGIC). Des de 2005, presidia la
delegació de la patronal al Vallès Oriental.
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