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El novembre de 2010 va ser nomenat fi ll adop  u de Campins

Mor el pintor i escultor Antoni Tàpies
CAMPINS- El pintor i escultor 

Antoni Tàpies va morir el passat 6 
de febrer a Barcelona, als 88 anys  
d’edat.  Tot i haver nascut a Barce-
lona el 13 de desembre de 1923 
Tàpies va estar durant gairebé 
tota la seva vida vinculat al baix 
Montseny i d’una manera molt es-
pecial amb Campins, on la dècada 
dels anys sexanta hi va comprar 
un mas on hi passà llargues tem-
porades i fi ns i tot, tal com ell ma-
teix ha reconegut en més d’una 
ocasió hi va produir bona part de 
la seva obra.

Antoni Tàpies és considerat un 
català universal per la dimensió  
de la seva obra i pells reconeixe-
ments que al llarg de la seva vida 
ar  s  ca ha rebut com el Premi 
de la Fundació Wolf de les Arts 
l’any 1981 i la Medalla d’Or de la 
Generalitat, el 1983.  A més, la 
seva obra disposa d’una Fundació 
al carrer Aragó de Barcelona que 
en gest de dol, la Fundació Antoni 
Tàpies romangué de portes ober-
tes els dies 7 i 8 de febrer, per tal 
de facilitar a la ciutadania l’accés 
lliure a la Fundació, on hi hagué 
l’obra exposada de l’ar  sta, i es 
facilità un llibre de condol a dis-
posició de qui vulgui deixar el seu 
tes  moni.

Per voluntat expressa de la fa-
mília de l’ar  sta, la cerimònia de 
comiat va ser en l’estricta in  mi-
tat tot i que hi ha previst un acte 
d’homenatge públic que  ndrà 
lloc a la seu de la Fundació. 

FILL ADOPTIU DE CAMPINS
L’Ajuntament de Campins el 

13 de novembre del 2010 va ho-
menatjat  Antoni Tàpies i el no-
menà fi ll adop  u d’aquest muni-
cipi del Baix Montseny i va posar 
el seu nom al Casal de Cultura. 
D’aquesta manera es va complir 
l’acord del ple municipal del 3 de 
març de 2009, agraint els seixanta 
anys que el pintor portava vincu-
lats amb Campins i, com expressà 
l’alcalde d’aleshores, Miquel Bar-
nola “en aquest entorn s’han ela-
borat quan  tat de pintures que 
després han  ngut una dimensió 
mundial”.

Per la gent de Campins ha estat 
una sort poder viure a prop d’una 
persona admirada mundialment, 
una persona que els es  us pinta a 
Can Canal i que ha sabut extreure 
de l’entorn de Campins la inspira-

ció que li ha permès realitzar bo-
napart de la seva obra i per això 
“és un plaer par  cipar d’una fes-
ta cultural d’aquestes dimensions 
en un municipi com el nostre”. Va 
ser, sens dubte, un dia especial 
perquè nomenar fi ll adop  u a una 
persona és un acte de gran força, 
in  mitat i “Tàpies ens aporta allò 
que és ar  s  c i espiritual”.
Per a Antoni Tàpies, poc amant a 
les festes, va agrair l’homenatge 
i la presència de més d’un cente-
nar de persones congregades a 
la plaça de l’Ajuntament i visible-
ment emocionat va assegurar es-
tar “molt orgullós pel suport dels 
seus veïns”.

EXPOSICIÓ
Com a complement de l’acte un 

grup de vint-i-un ar  stes admira-
dors d’Antoni Tàpies també van 
voler par  cipar en l’homenatge 
amb l’exposició d’obres pensades 
per a aquest esdeveniment.

Es tractava d’obres amb mo  us 
ben diferents treballades sobre 
teles, fustes, paper fotogràfi c, 
bronze i coure, entre altres ma-
terials, que queden recollides en

i va estar oberta fi ns el 6 d’abril del 
2003.

La selecció d’obres que es van 
presentar en la mostra va inclo-
ue gravats des dels anys vuitan-
ta fi ns al moment de l’exposició, 
juntament amb dues escultures 
de bronze de 1987. L’exposició 
volia ser un recull de la producció 
d’Antoni Tàpies (Barcelona, 1923) 
dels darrers vint anys i prestà 
una atenció especial als temes, 
símbols i formes més signifi ca-
 us, amb la voluntat de donar a 

conèixer l’obra d’un ar  sta que 
recercava constantment l’equilibri 
entre l’ésser humà i l’univers.

CARTA DE CONDOL
En mo  u de la mort del pintor 

Antoni Tàpies, l’alcalde Joan Casta-
ño ha enviat una carta de condol a 
la família on recorda l’especial re-
lació de l’ar  sta amb Sant Celoni i 
el Montseny.

JORDI PURTÍ

l’edició d’un catàleg “amb l’únic 
objec  u d’agrair-li la seva trajec- 
tòria ar  s  ca”, va manifestar el di-
buixant Carles Puche, en nom de 
tot el col·lec  u. I un altre ar  sta, 
Xavier Plana, un dels ar  fexs de 
l’exposició, admet que Tàpies és 
pioner i transgressor encara que 
molta gent no ho ha entès i uns 
altres sí “és un mite i els mites no 
s’esvaeeixen, creixen”.

Després de la inauguració de 
l’exposició es va dur a terme una 
performance de pintura i música 
a càrrec dels ar  stes alemanys 
vinguts a Campins per a l’ocasió, 
Jurgen Wagner i Thomas Wag-
ner, pare i fi ll, grans admiradors 
de l’obra de Tàpies i el grup Herr 
Blum.

COS I LLENGUATGE
“Antoni Tàpies. Cos i llenguatge” 

és una exposició i  nerant que al 
seu dia organitzà la Diputació de 
Barcelona a través de la seva Ofi ci-
na de Difusió Ar  s  ca de l’Àrea de 
Cultura de la Diputació de Barce-
lona i la Fundació Antoni Tàpies: A 
las rectoria Vella de sant celoni es 
va inaugurar el 8 de març del 2003

Antoni Tàpies amb Miquel Barnola, exalcalde de Campins i Xavi Plana, un dels 
ar  stes inspiradors de l’exposició del 13 de novembre del 2010 (FOTO: P&P) Xavi Plana: “És un 

mite i els mites 
no s’esvaeixen, 
creixen”
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la promoció econòmica, per donar 
sor  des amb formació vinculant 
els dos àmbits.

L’estructuració, en qualsevol 
cas, no ha fi nalitzat perquè a par  r 
d’ara s’analitzarà cadascuna de les 
àrees amb la intenció d’aprofi tar 
millor els recursos humans i refor-
çar les àrees que més necessi  n a 
par  r de treballadors que actual-
ment es  guin en àmbits on, pels 
mo  us que sigui, s’hagi reduït la 
feina. El següent pas serà revisar 
la fi gura dels coordinadors que 
necessàriament hauran de reduir-
se i amb això, donada la situació 
econòmica actual, hi haurà un es-
talvi en la plan  lla municipal.

Per l’oposició el nou organigra-
ma no difereix massa del que ja hi 
havia i en la pràc  ca no s’eliminen 
àrees, assegura Francesc Deulofeu 
(CiU); s’havia promès un orga-
nigrama de quatre grans àrees i 
l’estructura segueix sent la ma-
teixa, diu Gerard Masferrer (CUP); 
hi ha molt poca comunicació in-
terna per part del govern munici-
pal i veurem que passa amb la fi -
gura dels coordinadors, manifesta 
Carme Montes (ICV).

JORDI PURTÍ

Joan Castaño reestructura l’organigrama municipal per donar una 
millor resposta a la realitat actual
SANT CELONI.-  El ple municipal 
celebrat a Sant Celoni el 26 de ge-
ner va servir perquè l’alcalde Joan 
Castaño donés a conèixer el nou 
organigrama de l’Ajuntament, el 
qual s’ha modifi cat a través d’un 
Decret d’alcaldia del 17 de gener 
d’aquest any i ha entrat en vigor 
el dia 1 d’aquest mes de febrer. 
Amb aquest nou organigrama 
s’estructuren les àrees municipals.
Per tant, l’Ajuntament de Sant Ce-
loni se sustenta en sis grans àrees; 
Presidència, Cultura i Educació, 
Territori, Serveis a les persones, 
Serveis Generals i Seguretat Ciuta-
dana, a par  r de les quals pengen 
les diferents actuacions de go-
vern. Així, de Presidència depèn 
l’alcaldia i que lògicament està en 
mans de Joan Castañoo i també 
Comunicació, responsabilitat de 
Jaume Tardy. Per la seva banda 
l’àrea de Cultura i Educació s’uneix 
i estarà encapçalada per Júlia de la 
Encarnación.
Joan Castaño també  ndrà la res-
ponsabilitat de l’àrea de Territori 
que integrarà els serveis d’Entorn 
i Espai públic, del qual es respon-
sabilitzarà Isabel Coll. A Serveis a 
les Persones s’inclourà Comuni

tat i Esports, que s’atribueixen a 
Magalí Miracle, i Promoció Econò-
mica, Atenció Ciutadana i Tecno-
logies de la Informació, tutelades 
per Jaume Tardy. El que es refe-
reix a l’àrea de Serveis generals 
serà responsabilitat de Josep Ma-
nuel Bueno i inclourà Secretaria, 
Economia i Recursos Humans. Fi-
nalment, Jordi Arenas serà el res-
ponsable de l’Àrea de Seguretat 
Ciutadana.

L’estructuració de l’organigrama 
municipal no ha estat cap sorpre-
sa ja que a principis d’aquesta le-
gislatura l’alcalde ja va anunciar la 
intenció de portar-ho a terme per

 Grup municipal del PSC (FOTO: cedida per l’Actualitat del Baix Montseny)

donar una major resposta a les 
necessitats de la ciutadania en 
aquests moments de crisi. Així, de 
les nou àrees s’ha passat a sis per 
ser més efi caces i opera  ves.
D’acord amb les explicacions do-
nades per Castaño en el ple del 
passat dijous ha assegurat que les 
àrees d’Entorn i Espai Públic s’han 
agrupat per estalviar recursos i 
Comunitat i Promoció Econòmi-
ca per permetre una major per-
meabilitat entre els dos àmbits. 
En aquest sen  t ha remarcat que, 
a més del vessant assistencial de 
Comunitat també es vol donar un 
major impuls a l’àmbit a par  r de 
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l’associació i es faculta l’alcalde, com 
a màxim representant del poble, 
Joan Castaño (PSC) com a repre-
sentant de l’Ajuntament, tot i poder 
delegar aquesta representació a un 
regidor quan no hi pugui assis  r.

Malgrat aquesta representa  vitat, 
el PSC va jus  fi car la seva abstenció 
dient que aspiren a un Estat federal 
i ICV va dir que no acaben de veure 
clars alguns aspectes legals. Tampoc 
troben jus  fi cació a la representa-
ció de l’alcalde en altres interessos 
diferents al municipi.

CIU, GDP-ERC I CUP A PALAU
El ple de Palau del passat 26 de ge-

ner va aprovar, amb els vots a favor 
de CiU, GdP-ERC i CUP, l’abstenció

tuts de l’Associació de Municipis per 
la Independència. 

Així mateix, s’insta a cons  tuir 
una comissió de seguiment de 
l’ac  vitat de l’Associació, així com 
del grau d’assoliment dels acords 
presos, formada per representants 
de cadascun dels grups municipals 
amb representació al Consistori i 
per la persona designada com a 
representant de l’Ajuntament a 
l’Associació (Ar  cle 10.1 del  tol 
segon dels estatuts de l’AMI).

Finalment, es faculta a l’alcalde 
o alcaldessa per signar els docu-
ments necessaris per l’execució 
del present acord.

JORDI PURTÍ

SANT CELONI / SANTA MARIA 
DE PALAUTORDERA.- El ple de 
l’Ajunta-ment ha aprovat amb els 9 
vots favorables de CiU i la CUP i les 
8 abstencions del PSC i ICV una mo-
ció presentada per la JNC de Sant 
Celoni per adherir-se a l’Associació 
de Municipis per la Independència.

La moció va ser exposada pel 
membre de la JNC Albert Serrà, que 
aplaudeix que Sant Celoni iniciï el 
procés d’integració a l’associació 
d’ens locals que treballarà per 
l’alliberament nacional del país i 
agraeix a la federació de CiU i a la 
CUP el suport que van mostrar al 
votar-hi favorablement.

Amb l’aprovació de la moció 
s’inicien els tràmits d’adhesió a 

Sant Celoni i Santa Maria de Palautordera s’adhereixen a 
l’Associació de Municipis per la Independència

del PSC i el vot en contra del PP una 
moció en la qual es promou l’adhesió 
a l’Associació de Municipis per la In-
dependència. 

Segons l’acord plenari l’aprovació 
implica la plena acceptació dels es-
tatuts d’aquesta en  tat, cons  tuïda 
a Vic el 14 de desembre de 2011 i 
l’objecte de la qual és l’assoliment 
d’un estat propi, els drets nacionals 
que corresponen a Catalunya i a la 
resta dels Països Catalans i cons-
cienciar la ciutadania de la necessi-
tat d’excercir el dret a decidir sobre 
el futur del nostre País.

També es va dedesignar l’alcalde, 
Jordi Xena (CiU) o, en el seu defecte 
a qui es delegui, tal i com apareix 
explicitat en l’ar  cle 10.1 dels esta-

A l’esquerra Albert Serrà (JNC) exposant el con  ngut de la moció al Ple de Sant Celoni. A la dreta el Ple de Santa Maria de Palautordera (FOTOS: JNC i P&P)
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El ple de Sant Celoni reclama l’abolició de la 
monarquia espanyola

PSC, CiU i ICV aproven per unanimitat una moció presentada per la CUP

PUBLICITAT 687 901 643

20 anys al servei de la comunicació

SANT CELONI.- El ple municipal 
de l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
aprovat per unanimitat una mo-
ció que reclama l’abolició de la 
monarquia espanyola. Gràcies als 
vots de la CUP (la formació que va 
presentar la proposta), CiU, PSC i 
ICV-EUiA, va arribar a bon port un 
text que declara Sant Celoni “mo-
ralment exclòs del domini de la 
monarquia espanyola”; la voluntat 
de viure “en uns Països Catalans 
plenament lliures i democrà  cs, 
on es respec   la sobirania popu-
lar i la igualtat entre ciutadans”; 
que demana excloure els símbols 
monàrquics de les ins  tucions 
municipals; i que sol·licita al Parla-
ment que iniciï els tràmits neces-
saris per presentar una proposició 
de llei al Congrés de reforma de 
la Cons  tució espanyola que con-
templi l’abolició de la monarquia 
i perme   iniciar “un procés de 
separació de la nació catalana i 
de qualsevol altre nació de l’Estat 
espanyol”. Si la resposta de l’Estat 
a aquest úl  m punt és nega  va, la 
moció aposta per celebrar un re-
ferèndum d’independència. 

La CUP va presentar la moció 
perquè considera que el Rei és 
un militar que va jurar els princi-
pis fonamentals de la dictadura 
franquista, i perquè el seu càrrec 
contravé les lleis d’igualtat, “atès 
que només pot ser reemplaçat per 
un descendent mascle”. A més, la 
formació recorda que no es pot 
fer cap control sobre els diners 
que lliuren els ciutadans, mit-
jançant els pressuposts generals 
de l’Estat espanyol, al Rei ni a la 
seva família.

MOCIÓ FRAGA IRIBARNE
Aquesta no va ser l’única moció 

que va presentar la CUP i que va 
acabar prosperant. I és que arran 
de la mort de Manuel Fraga, el ple 
va aprovar un text (amb l’absten-

ció de CiU) que denuncia que 
l’exministre de Franco i exdirigent 
del PP, “com moltes altres per-
sones que van ocupar càrrecs de 
responsabilitat durant el franquis-
me”, no hagi estat jutjat ni con-
demnat per la seva responsabilitat 
en les actuacions d’aquest règim.

A més, la moció demana a la 
Fiscalia que procedeixi de forma 
immediata “a la persecució davant 
els jutjats i tribunals per  nents de 
totes aquelles persones que van 
ocupar càrrecs de responsabilitat 
durant el franquisme per dilucidar 
les responsabilitats penals en les 
que haguessin incorregut”. També 
reclama l’anul·lació dels processos 
il·legals duts a terme pel franquis-
me, que van conduir a la tortura i 
assassinat de ciutadanes catalans, 
i advocar per l’inici d’una autèn-
 ca transició polí  ca, “que con-

dueixi el poble català a un marc 
realment democrà  c pel que fa al 
reconeixement dels drets indivi-
duals i col·lec  us”. /JORDI PURTÍ

Dani Corpas i Gerard Masferrer, regidors de la CUP (FOTO: cedida per l’ABM)

El Ple de Sant Celoni aprova una moció 
d’ICV rebutjant la pujada unilateral de 
l’IBI feta pel govern del PP

taments que no es  gui subjecte 
a mesures conjunturals aprovant 
una llei de fi nances locals que fi -
nancïi de forma sufi cient les ne-
cessitats del món local. 

Aquesta moció va ser aprovada 
per tots el grups municipals i a 
més a més l’equip de govern es va 
comprometre a sotmetre a estudi 
l’aplicació a Sant Celoni de tres 
punts annexes: Aplicar, en el cas 
de no estar vigent, la reducció del 
5% de la quota en els rebuts do-
miciliats o que avancin pagaments 
de l’IBI tal com diu  l’ar  cle 9.1 del 
text refós de la llei reguladora de 
les hisendes locals; Crear, ateses 
les facultats tributàries del món 
local, una comissió que estudïi i 
concre   la proposta d’unes bases 
per l’atorgament de subvencions 
sobre l’IBI atenent consideracions 
de la situació econòmica i social 
de la unitat familiar subjecte del 
tribut; i Des  nar l’increment no 
pressupostat en el pressupost 
del 2012 d’aquest ajuntament, de 
forma prioritària, a les polí  ques 
socials. / LV

Carmen Montes, regidora d’ICV a 
l’Ajuntament de Sant Celoni

SANT CELONI.- El ple de 
l’Ajuntament de Sant Celoni ha 
aprovat una moció presentada 
per la regidora Carmen Montes, 
d’ICV, en la qual es rebutja la pu-
jada unilateral de l’IBI aplicada pel 
govern espanyol que a Sant Celoni 
suposarà un increment del 10% 
i reclamar un model de fi nança-
ment propi i defi ni  u per als ajun-

Palautordera des  narà els 130.000 
euros addicionals que recaptarà de l’IBI 
a la construcció del Centre de Dia

més signifi ca  ves són les urba-
nitzacions del Torrent del Virgili 
(331.522,65 euros) i de Can Bar-
celó (133.527,50 euros). A més, es 
des  naran els 130.000 euros per a 
la construcció del futur Centre de 
Dia que es recaptaran addicional-
ment de l’IBI, després de l’augment 
unilateral portat a terme pel go-
vern espanyol. 

Al pressupost de 2012, caldrà 
incorporar-hi el romanent de crè-
dit que resul   del tancament de 
comptes del 2011, l’import del 
qual també es des  narà íntegra-
ment a inversions. /LV

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- L’Ajuntament de Palau, amb 
els vots a favor de CiU, PP i GdP i els 
contraris del PSC i la CUP ha apro-
vat el pressupost per a l’exercici del 
2012. Un pressupost que l’equip 
de govern considera realista per 
al moment actual i que ges  onarà 
7.878.689,01, quan  tat lleugera-
ment inferior als 8.513.247,09 eu-
ros de l’any passat.

El regidor d’Hisenda, Antoni 
Aya-la, ha explicat que el 2012 no 
serà un any de grans obres enca-
ra que, malgrat tot, es des  naran 
850.579,47 euros a inversions.  Les
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beca de formació empresarial va-
lorada en 1.600 euros i un curs de 
coaching en veler. 

A la cloenda, l’alcalde va des-
tacar la importància d’aquests 
premis per al foment de la crea-
ció i consolidació d’ac  vitats em-
presarials exemplars del territori 
i va valorar “molt posi  vament 
la cooperació público-privada en 
l’organització d’aquestes inicia  -
ves que contribueixin al desen-
volupament econòmic del Baix 
Montseny.”

Durant l’acte, l’emprenedor, 
empresari i creador de la xar-
xa de negocis GRERA d’ajuda a 
professionals, Josep Alberti, va 
explicar als assistents les pos-
sibilitats que les xarxes socials 
ofereixen a les empreses i em-
prenedors per generar activitat 
econòmica, trobar clients, pro-
veïdors i partners.

Els Premis Sant Celoni 
d’Emprenedoria i Empresa  ndran 
una periodicitat bianual i de cara 
a la propera edició es vol ampliar 
l’organització i el suport d’altres 
administracions i ajuntaments del 
Baix Montseny.  /LV

Lliurament de la 1a edició dels Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Empresa
SANT CELONI.- Dijous 9 de fe-

brer, la Sala Bernat Martorell de 
Can Ramis va acollir l’acte de lliu-
rament de la 1a edició dels Premis 
Sant Celoni d’Emprenedoria i Em-
presa organitzats per l’Ajuntament 
de Sant Celoni i les en  tats Cercle 
Econòmic i Social Baix Montseny, 
Associació d’Emprenedors del 
Baix Montseny PIMEC-Vallès 
Oriental i UBIC Sant Celoni, amb 
una gran assistència de públic.

Dels 18 projectes presentats 
provinents de diversos municipis 
del Baix Montseny, el jurat format 
per un membre de cada una de 
les en  tats convocants va decidir 
premiar: 

En la categoria de Millor projec-
te jove, els alumnes del curs 2010-
11 del mòdul d’auxiliar en vendes, 
ofi cina i atenció públic del PQPI-
PTT de Sant Celoni per Ecoimagi-
ne, empresa virtual de venda de 
bijuteria alterna  va. El Jurat va 
valorar la qualitat i l’originalitat 
del projecte, alhora que la inte-
gració de criteris de sostenibilitat 
i noves tecnologies.  El president 
de la UBIC Jordi Gener va lliurar el 
premi, consistent en un lot de pro-

ductes informà  cs per un valor de 
250 euros.

En la categoria de Millor pla 
d’empresa, Mar Joaquin i Maria 
Fonseca pel projecte El Talleret 
tèx  l: teixit a la carta. El Jurat 
va valorar la qualitat tècnica en 
l’elaboració del pla d’empresa, 
l’adequació del perfi l professional 
de les emprenedores al projecte i 
la combinació de tradició artesana 
i innovació. Emili Bosch de Pimec-
Vallès Oriental, va lliurar el premi, 
consistent en un any gratuït al vi-
ver d’empreses ubicat al Centre de 

Formació i Ocupació Sax Sala. 
En la categoria Millor empre-

sa de nova creació, Josep Maria 
Pascual, amb l’empresa Passe- 
jades amb història. El Jurat va 
valorar la qualitat del projecte 
i la promoció de valors de con-
servació de patrimoni cultural i 
de difusió del territori del Baix 
Montseny. Jaume Figueras del 
Cercle Econòmic i Social del Baix 
Montseny i Lluís Solà, president 
de l’Associació d’Emprenedors 
del Baix Montseny, van fer entre-
ga dels premis consistents en una

1a edició dels Premis Sant Celoni d’Emprenedoria i Empresa (FOTO: Ajuntament)

SANTA MARIA DE PALAUTOR-
DERA.- El pròxim dijous 23 de 
febrer l’en  tat Emprenedors Baix 
cia a càrrec de San  ago Jáñez de 
KS Assessors, sobre Brainstorming 
- Taller d’idees. Yáñez és enginyer 
Superior Industrial, Màster en 
ges  ó de la prevenció a l’empresa, 
tècnic superior especialista en se-
guretat del treball, higiene indus-
trial, ergonomia i psicosociologia 
i Màster en ges  ó de la qualitat, 
models d’innovació i millora.

L’objec  u generals de la con-
ferència és aconseguir que els 
problemes que es presenten en 
el dia a dia es converteixin en una 
font de millora, mitjançant l’ús de 
la crea  vitat i la innovació.
Els con  nguts en què es basarà 
aquesta ac  vitat serà la sensibilit-
zació,  exemples d’innovació,  pus 
de pensament, errades freqüents 
del procés crea  u i metodologia 
Braimstorm (pluja d’ idees. 
La conferència  ndrà lloc a La 
Quadra sala cultural de Santa Ma-
ria de Palautordera a par  r de dos 
quarts de vuit del vespre.

Emprenedors Baix Montseny organitza 
una conferència sobre Brainstorming - 
Taller d’idees a Palau 

Mans Unides del Vallès Oriental
centrarà els seus esforços per construir 
una escola de secundària a Sierra Leona

GRANOLLERS.- La delegació 
Mans Unides del Vallès Oriental 
centrarà aquest any 2012 els seus 
esforços per poder construir una 
escola de secundària al districte 
de Bo, a Sierra Leona, per ajudar 
els nois i noies més necessitats, 
segons que es va explicar el passat 
3 de febrer en un acte celebrat a la 
seu de Granollers.

El cost total del projecte és de 
61.699 euros que engloba la cons-
trucció i equipament d’un bloc 
amb 6 aules, sala de professors i 
biblioteca, juntament amb un al-

tre edifi ci per administració amb 
4 ofi cines i magatzem. També es 
construiran 3 edifi cis de latrines, 
2 per alumnes i 1 per a professors.
De poder  rar endavant el projec-
te se’n benefi ciaran  directament 
486 alumnes, 3.000 d’indirectes i 
36 nous professors, que acollirà el 
nou ins  tut.

Mans Unides, com cada any, ja 
ha previst un seguit d’actes solida-
ris per tota la comarca per recaptar 
els diners. Tanmateix s’admeten 
dona  us  solidaris al compte de 
la Caixa 21000398990200162118.

Representants de Mans Unides del Vallès Oriental explicant el projecte 2012

PONÈNCIA SOBRE COACHING
D’altra banda Emprenedors Baix 

Montseny va organitzar el passat 
26 de gener, a la Sala Bernat Mar-
torell de Sant Celoni una ponèn-
cia sobre “Coaching”, a càrrec de 
Josep Moulines; xecu  ve coach, 
Consultor d’organització, Estratè-
gia i RRHH, ens descubrirà que va 
parlar sobre què és i el que no és 
el Coaching,  quan aplicar aquesta 
metodologia, amb quin objec  u,    
a qui és ú  l, que podem acon-
seguir mitjançant el Coaching,     
quin és el procés o les fases d’un 
bon Coaching i com escollir un 
Coach.

A l’acte van assis  r més de se-
tanta persones i Josep Moulines 
va assegurar que es tracta d’un 
mètode personal i professional 
que respon al propòsit de desco-
briment, millora i aprofi tament 
d’oportunitats.

Tot plegat, va dir, s’ha de passar 
per una predispoció a un procés 
de canvi i conscients que volem 
fer-lo ja que som crea  us i plens 
de recursos. /R
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La família de San   Santamaria, convidada d’honor del Ball de Gitanes 2012
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SANT CELONI.- El tradicional 
Ball de Gitanes  ndrà lloc diumen-
ge 19 de febrer a la plaça de la Vila 
que es tornarà a omplir de gom a 
gom. Com diu l’alcalde Joan Cas-
taño, “any rere any la ballada de 
Gitanes es consolida com un dels 
gran actes culturals de Sant Celo-
ni”. En aquest sen  t, destaca “la 
força i el futur que tenen, demos-
trable en la quan  tat de gent jove 
i nens i nenes que hi par  cipen”. 

Els convidats d’honor al Ball de 
Gitanes seran la família de San   
Santamaria, just un any després 
de la seva mort. L’alcalde Joan

Castaño ha explicat aquesta deci-
sió perquè “en San   Santamaria 
ha estat i serà per sempre més un 
referent de la riquesa cultural del 
nostre municipi i el seu llegat con-
 nua molt viu en el nostre poble. 

Volem que aquest any la ballada 
de Gitanes sigui un sen  t i emo-
 u homenatge a qui, des de Sant 

Celoni i sense renunciar mai a les 
seves arrels, ha estat un referent 
internacional de la cuina, recone-
gut i valorat arreu”.

La festa s’iniciarà amb el cerca-
vila de la comparsa de Gitanes, 
que enguany anirà acompanyada

d’una carrossa amb música per 
fer més xerinola, i acabarà a la 
plaça amb la ballada, puntual 
a les 12 del migdia. La Colla del 
Ferro aquest any ha convidat a 
Mar   Monrabà (que va ser mes-
tre de Gitanes) i a Amàlia Tarragó 
(col·laboradora en tot i per tot) 
perquè els acompanyin a la cerca-
vila i a la ballada. 

La sor  da del cercavila serà a les 
10,45h de davant del Casal dels 
Avis i el recorregut serà: c/ Bal-
mes, Germà Emilià, Sant Josep, c/ 
Major, plaça de la Creu, Carretera 

tera Vella, Sant Pere, Sant Josep, 
Sant Mar   i carrer Major fi ns a la 
plaça de la Vila.

GITANES A PALAU
A Santa Maria de Palautordera 

el ball de Gitanes es farà amb el 
conjunt tradicional “El Grupet”, 
també el dia 19 nde febrer, a dos 
quarts de cinc de la tarda, a la 
plaça Major i s’hi plou es traslla-
darà a l’Envelat. El ball de gitanes 
de Palau l’organitza la Colla de 
Gitanes Cancell del Montseny i hi 
col·labora l’Ajuntament.

La plaça de la Vila de Sant Celoni es tornarà a omplir el 19 de febrer (FOTO: P&P)
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Louise Brown (Pirineus Catalunya)
guanya el trofeu Fair Play de la Pirena 
Advance 2012

ALP (CERDANYA).- Desprès de 
començar una Pirena amb mol-
tes modifi cacions en l’i  nerari a 
causa de la falta de neu, sobretot 
la primera setmana, i una segona 
setmana marcada per temperatu-
res glacials, a causa de l’onada de 
fred siberià que está afectant a tot 
Europa, la celonina Louise Brown 
i els seus gossos han fi nalitzat la 
Ruta Blanca del Pirineus molt i 
molt contents.

Aquesta edició ja va començar 
molt bé per la Louise, sent es-
collida per tots els par  cipants 
en categoria d’skijoring, com la 
portaveu de tots ells davant dels 
jutges de carrera, i a excepció 
d’un dia que no es va trobar gaire 
bé, ha gaudit en totes les etapes 
compe  nt i donant el millor de 
les seves possibilitats, arribant 
a meta entre la 10ª i 15ª posició 
de la general, fi ns al punt que a la 
darrera etapa a Plateau de Beille, 
(on es van entregar els trofeus a 
tots els par  cipants excepte els 
tres primers de la general en tri-
neus, trineus amb gossos nòrdics i 
skijoring, que es van donar a Alp) 
la Louise, esponsoritzada per Piri-
neus Catalunya, va rebre el el Tro

feu Especial Fair Play per la seva 
espor  vitat, bon tracte als gossos 
i companyonia, a més a més de 
rebre el Premi Resistència per fi -
nalitzar aquesta prova de la Copa 
del Món i d’Europa de distància 
esprint.

En les darreres etapes a Grau 
Roig (Andorra) i Plateau de Bei-
lle a França, van haver d’afrontar 
temperatures de -20 graus i a 
forts vents, per la qual cosa, es 
va haver de cancel·lar l’etapa fi -
nal de La Molina, per passar a 
celebrar la festa fi nal al Palau de 
Congressos i Esports d’Alp (Cer-
danya) on tots els par  cipants i 
més de 2.000 persones es van re-
unir per reconèixer als vencedors 
d’aquesta edició. Una festa fi nal 
que va posar el fermall d’or a una 
Pirena que en 11 etapes durant 13 
dies han recorregut gairebé 160 
quilòmetres per parts del pirineu 
aragonès, català, andorrà i francès 
per on ens han anat deixant duels 
molt apassionants. 

La Louise ha fi nalitzat la Pirena 
Advance en 6a posició de les fèmi-
nes i 13a de la general.

OSCAR GUALLAR HERNÁNDEZ 

Louise Brown sa  sfeta amb el trofeu Fair Play. (FOTO: Òscar Guallar)

· DES DE EL DIA 16 DE MARÇ AL 4 DE MAIG
  TOTS ELS DIVENDRES DE 7 A 8 DEL VESPRE.
 
· AL GIMNÀS DEL COL·LEGI COR DE MARIA
  (entrada pel carrer Sant Guillem)
 
· A PARTIR DE 6 ANYS ES GRATUÏT
 
· Monitor  ESTEVE RAMON 

CURSET PER APRENDRE
A BALLAR SARDANES

BERGA.- El Karate Club  Just en el darrer Campionat de Catalunya  In-
fan  l celebrat el passat  4  de gener  del 2012 a  Berga va aconseguir dues 
medalles d’or, cinc de plata i set de bronze, un excel·lent resultat dels 
compe  dors celonins en les categories de Kata i Kumite.

Destacar les medalles d’or aconseguides per Joan Just Clopés i Marc 
Camacho Torres, en aquest campionat classifi catori pel proper campio-
nat d’Espanya, ja que preveu un magnífi c futur com a compe  dors d’elit 
a nivell estatal.

CLASIFICACIONS KATA:
aleví  femení:  Judith Camacho  Torres 5a
aleví masculí: Issac  Correa Pacheco  2n
infan  l femení: Silvana  Bodington  Celma 3a
CLASSIFICACIONS KUMITE:
infan  l femení:  (- 39 kg ): Silvana  Bodington Celma 3a
infan  l femení:  (+ 39 kg. ): Marina  de Mingo  Muñoz 2a
infan  l masculí  (- 36 kg. ): Joan  Just  Clopes 1r
infan  l masculí (- 42 kg. ): Pau  Saula  Mar  nez 2n
infan  l masculí  (- 48 kg. ): Marc  Camacho  Torres 1r
juvenil femení  (- 50 kg.): Eva Cano  Garcia 3a
juvenil femení (- 50 kg.): Laura  Pino  Funuyet  2a
juvenil masculí (- 45 kg.): Marc  Salicrú  Monter  2n
juvenil masculí (- 50 kg.): Eric  Jimenez  Almagro 3a
juvenil masculí (- 55 kg.): Marc  Saula  Mar  nez 5è
juvenil masculí (- 60 kg.): Abel  Correa  Pacheco 3r
juvenil masculí (- 65 kg.): Pau  Molins  Hernandez 3r

JOAN ANTONI JUST CALDÉS

Els karateques celonins amb els trofeus aconseguits a Berga (FOTO: Joan Antoni 
Just)

El Karate Club Just aconsegueix catorze 
medalles al campionat infan  l de
Catalunya en les modalitats Kata i Kumite






