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als espectacles
iƟnerants
del Circ Cric
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Tortell Poltrona deixa els espectacles iƟnerants
cansat de lluitar contra les administracions
El pallasso de Sant Esteve de Palautordera
anuncia el final d’una etapa
amb l’espectacle ‘Els racons de la memòria’
SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA.- “Final d’una etapa”. Així ha
definit el pallasso Tortell Poltrona (pseudònim arơsƟc de Jaume
Mateu) l’úlƟma parada que farà
l’espectacle Els racons de la memòria, a Barcelona després de recórrer 39 poblacions amb els seus
28 vehicles. “Acabem aquesta etapa de la nostra vida aquí perquè
ja ho hem fet i perquè és impossible lluitar contra les administracions del segle XXI per impulsar
una bogeria d’aquest Ɵpus”, ha
afegit Poltrona, que ha apel·lat a
l’esperit Guardiola per jusƟficar
la seva decisió: “Ho hem fet, ens
hem buidat i ens hem de recuperar per seguir fent coses”. I es recuperaran a les carppes del Circ
Cric , instal·lades a Sant Esteve de

Poltrona es refereix a traves administraƟves,
dificultats per aconseguir permisos per instal·lar
la carpa i sancions dels ajuntaments

Tortell Poltrona. Foto: www.NacioDigital.cat
Palautordera.
En la roda de premsa de presentació del seu espectacle en el

marc del Grec, el pallasso ha fet
referència a traves administraƟves, dificultat per aconseguir els

permisos per instal·lar la carpa,
sancions dels ajuntaments per fer
malbé el paviment o inspeccions
dues hores abans dels espectacles
per argumentar la seva decisió. En
una línia similar s’ha expressat la
pallassa Senyoreta Trinitat (Pallassa Blanca) , que ha insisƟt que ara
tenen la seva “base” a Sant Esteve
de Palautordera.
“Estem contents d’arribar a la
població número 40, Barcelona, al
revés del què passa normalment,
que les gires comencen en aquesta ciutat”, ha explicat. La carpa de
Tortell Poltrona i la seva banda va
instal·lar-se a la ciutat comtal del
4 al 8 de juliol i de l’11 al 15 en el
marc del fesƟval Grec, per tancar
la gira d’un espectacle que ja han
vist més 50.000 espectadors. /R
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La CUP aconsegueix rebaixar el sou dels membres de l’equip de govern en un 10% i l’alcalde passarà
de 60.000 euros a 43.200 euros bruts anuals

Principi d’acord entre PSC i CUP per
aprovar el pressupost de Sant Celoni
BAIX MONTSENY.- El PSC i la
CUP de Sant Celoni han arribat
a un principi d’acord per aprovar
el pressupost municipal de l’any
2012. En un comunicat s’explica
que en els darrers mesos, l’equip
de govern ha impulsat una ronda
de converses amb els diferents
grups municipals per tal de cercar els acords que possibiliƟn
l’aprovació dels pressupostos de
2012. S’assegura que la prioritat
en tot el procés de la negociació
ha estat pal·liar les conseqüències
que sobre la ciutadania està tenint
la crisis econòmica. “Sobre aquest
principi s’ha elaborat la proposta
de pressupost per al 2012”, diu el
comunicat de l’equip de govern.
Després de diverses reunions
realitzades en els darrers mesos
pels grups municipals del PSCSant Celoni i la CUP per analitzar la
proposta de pressupostos i el document: “Propostes de la CUP als
pressupostos 2012. L’opƟmització
dels recursos és l’alternaƟva a
les retallades”, l’equip de govern
accepta bona part d’aquestes
propostes i proposa a la CUP
l’aprovació del pressupost del
2012, les prioritats del qual en
seran l’educació, despesa social i
oferir una millor gesƟó i prestació
de serveis a la ciutadania.
NECESSITAT D’APROVAR
UNS PRESSUPOSTOS
Aquest acord permetrà a
l’ajuntament disposar d’una eina
fonamental per la bona gesƟó del
municipi, ja que fins ara l’ajunta-

Dani Corpas i Gerard Masferrer, regidors de la CUP. FOTO: JPP
ment estava funcionant amb els
pressupostos prorrogats del 2010,
donat que “l’any passat el govern
de CiU no va presentar cap proposta de pressupost al ple municipal”,
remarca el comunicat emès per
l’equip de govern. Tanmateix es fa
èmfasi en el fet que “treballar amb
pressupostos prorrogats i la diİcil
situació econòmica agreujada per
les retallades, tant del Govern
Central com de la Generalitat,
feien especialment diİcil la gesƟó del dia a dia de l’ajuntament”.
PRIORITAT: DESPESA SOCIAL
I ATENCIÓ A LES PERSONES
El document de la CUP consta de 16 punts concrets i entre
les propostes acceptades per
l’equip de govern hi ha l’augment
de 100.000 euros en la parƟda
d’ajudes socials i la parƟda dels recursos del Pla EducaƟu d’Entorn.

La CUP tanmateix aconsegueix
que l’Ajuntament estudïi la possi
ble municipalització del CentreMunicipal d’Expressió, una reivindicació que ve de lluny. En aquest
senƟt, igualment es pretén mi
llorar la gesƟó del servei de grua
municipal amb personal propi de
l’Ajuntament i replantajar el servei
de seguretat ciutadana amb policia de proximitat.
Pel que fa als recursos humans de
l’Ajuntament s’haurà d’implantar
un nou organigrama municipal
per aconseguir més eficiència
en la gesƟó i estalvi econòmic
amb una reducció d’entre el 50%
i el 80% de les hores extres. En
aquesta mateixa línia se situa la
racionalització de l’estructura de
l’Ajuntament: la figura de coordinador d’àmbit passa de 10 a 5 persones, a més es redueix un lloc de
treball de director d’àrea.

REBAIXA DEL SOU DELS
MEMBRES DE L’EQUIP DE
GOVERN EN UN 10%
En relació al sou dels càrrecs
electes, el govern municipal accepta la proposta de la CUP d’una
rebaixa del sou dels regidors que
treballen a jornada complerta fora
de l’Ajuntament. Aquesta rebaixa
serà del 10%, que se suma a la
que ja havia fet l’actual equip de
govern en el moment de prendre
possessió. Pel que fa l’alcalde, que
actualment cobra 60.000 euros
bruts anuals per la seva dedicació a l’Ajuntament de Sant Celoni
i al Consorci de Residus del Vallès
Oriental, passarà a cobrar 43.200
euros bruts anuals per als dos
conceptes.
POLÍTIQUES D’HABITATGE
En la mateixa línea de prioritzar la despesa social i l’atenció
als ciutadans més afectats per
l’actual situació econòmica, PSC
i CUP han adquirit el compromís
d’aconseguir més habitatges a
disposició dels serveis socials, així
com poder trobar mecanismes
que permeƟn, en casos greus de
desnonament, la intervenció de
l’ajuntament.
A més el principi d’acord de PSC
i CUP estableix l’inici de treballs
interns per desenvolupar el nou
POUM, opƟmizar el servei del
bus urbà i el servei de recollida
d’escombraries i reconceptualitzar els espectacles culturals oferts
per l’Ajuntament.
JORDI PURTÍ
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Muriel Casals: “És l’hora de salvar el país”
La presidenta d’Òmnium defensa a Sant Celoni la independència cultural, fiscal i el dret a decidir de Catalunya
SANT CELONI.- “És el moment
de salvar la llengua, per salvar el
paí”, són paraules de Muriel Casals, presidenta d’Òmnium que el
passat 29 de juny va fer una conferència a l’Ateneu de Sant Celoni,
en moƟu dels actes de celebració
dels 50 anys d’aquesta enƟtat catalanista.
Casals recorda que llengua,
cultura i país és un triple compromís d’Òmnium, però l’educació i
la cohesió social també són nous
reptes, “quan treballem per això,
estem fent un acte de patrioƟsme. Dir això no és pas qualsevol
cosa perquè constantment rebem
atacs i agressions”, assegura la
presidenta d’Òmnium.
La recent sentència del Suprem
també va ser moƟu de críƟca en
el decurs de la conferència “el tri-

D’esquerra a dreta: Albert Sarrà, Muriel Casals, Remei Picart i Ferran Catarineu.
FOTO: JPP

bunal ha actuat com si fos un altre legislador”. Per això, assegura
Muriel Casals, vivim en un país
onhi ha una anomalia flagrant i cal
seguir estar vigilants, lluitadors i
reivindicaƟus “per seguir senƟnt-

nos orgullosos de viure en un país
d’Europa on es parlen moltes llengües diferents”.
La presidenta d’Òmnium té clar
que aquesta enƟtat seguirà sent
críƟca en tot allò que suposi un

atac a Catalunya i els drets dels
catalans mperò, en qualsevol cas
“no volem subsƟtuir el paper dels
políƟcs perquè són els nostres representants. La missió és estar al
seu costat per assolir la independència cultural, la independència
fiscal i impulsar radicalment el
dret a decidir el nostre futur”.
I per acabar un interrogant: El
benestar pot funcionar sense tenir Estat?
La commemoració dels 50 anys
d’Òmnium organitzada per la delegació del Baix Montseny va tenir
l’actuació de la Coral Briançó que,
dirigida per Emilio de la Linde, va
cantar obres de Josep Vila a la primera part i de M. Oltra, a la segona.
JORDI PURTÍ

El ple de Sant Celoni escull el treball de recerca “ronda Tordera - Pertegàs”
Va aconseguir 6 dels 15 vots possibles iel van presentar alumnes de 4t d’ESO del Col·legi Cor de Maria

El ple es va celebrar de manera excepcional a la Sala peƟta de l’Ateneu. A la dreta els guanyadors del projecte FOTOS: AJ. SANT CELONI
SANT CELONI.- El ple extraordinari de l’Ajuntament de Sant
Celoni, celebrat el 26 de juny a la
sala peƟta de l’Ateneu, per decidir
el projecte guanyador sobre temes reals de Sant Celoni que han
elaborat els alumnes de 4t d’ESO
ha decidit amb sis vots favorables
decantar-se per la Ronda Tordera Pertegàs que han presentat Anna
Maria Mesa, Mireia Aymar, Jordi
Clos i Arnau Pagès, estudiants del
Cor de Maria.
El ple, tal com estava esƟpulat,
ha aprovat també desƟnar 6.000
euros per finançar una part del
projecte que, inicialment s’ha valorat en 16.342,75 euros, tot i que
ara els tècnics municipals hauran
d’estudiar-ne el projecte tècnic i
la seva viabilitat. Aquests alumnes
han dissenyat la construcció d’un

passeig perimetral al nucli de Sant
Celoni per a ús de lleure de la població. Aquesta és una proposta
que posa en valor elements paisatgísƟcs i patrimonials del municipi. A més a més, promou la pràcƟca de l’esport i fa conèixer zones
de Sant Celoni poc conegudes per
a la seva població, el circuit proposa converƟr-se en una via d’accés
a altres camins de senderiseme
com el GR-5 i GR-97 o cap al camí
d’Olzinelles, Vallgorguina o Campins.
Altres treballs finalistes com
“A Sant Celoni, tots connectats!”,
presentat en solitari per l’alumne
de l’IES Baix Montseny, Mohammed El Addab va obtenir cinc vots
dels regidors municipals. El projecte presentat per Èric Lafuente,
“Ús i abús de pantalles” va tenir

el vot de quatre regidors. El quart
projecte finalista “Organització
d’un acte fesƟu, fesƟval de dansa i
tallers” presentat per Núria Archs,
Estel Cobos, Oriol Llovera, Èlia
Torrell i Mar Truc de l’escola Avet
Roig no va tenir cap vot.
AJUNTAMENT JOVE
L’Ajuntament de Sant Celoni
ha promogut conjuntament amb
l’IES Baix Montseny, l’escola L’Avet
Roig, el col·legi Cor de Maria i el
col·legi La Salle el projecte “Ajuntament Jove”, a parƟr del qual
alumnes de 4t d’ESO han centrat el seu “Treball de recerca”
en una temàƟca o problemàƟca real del municipi. Durant tot
el curs, els alumnes han fet una
anàlisi del tema escollit i plantejar i argumentar correctament

la viabilitat i idoneïtat de la seva
proposta de millora o solució.
Els objecƟus són assolir les
competències bàsiques, dins de
cada àrea, que el currículum de 4t
d’ESO esƟpula per al treball de recerca i impulsar la parƟcipació i el
compromís dels joves amb el seu
municipi.
Els grups municipals van destacar l’estructura i la presentació dels projectes, l’esforç i la
feina que hi ha hagut al darrera
d’aquests treballs de recerca i han
encoratjat els alumnes a seguir
esforçant-se, a parƟcipar de les
enƟtats i les acƟvitats del municipi i a comparƟr “els vostres talents
en el bé de la comunitat. Avui tots
i hem guanyat, hem encetat un
camí que conƟnuarà”, conclou
l’alcalde, Joan Castaño. /JP
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L’Ajuntament elabora una diagnosi del polígon industrial Molí de les Planes
per atreure més empreses
SANT CELONI.- L’Ajuntament de
Sant Celoni amb l’objecƟu de revitalitzar l’economia local acaba
d’impulsar la redacció d’Un Pla de
Millora i Dinamització del Polígon
Industrial Molí de Les Planes. Es
tracta d’un projecte de visió de futur en el que les empreses hi juguen
un paper clau en l’economia i com a
motor de creixement i, per tant, en
la cr4eació de llocs de treball.
L’alcalde de Sant Celoni, Joan
Castaño, explica que en una primera etapa es farà una diagnosi
acurada les caracterísƟques bàsiques del Polígon, l’estat de les infraestructures i serveis, i la definició de les accions necessàries per
a la seva millora. Això permetrà, a
conƟnuació, incidir en la dinamització del teixit empresarial, tot
dirigint els esforços en la implementació de plans d’actuació per
a millorar i dinamitzar l’entorn de
les empreses del polígon. Per això
“en aquest procés, la col·laboració
público-privada ha de ser un eix
central de treball”, assenyala
l’alcalde.
ParƟcipació de les empreses
Les empreses del Polígon Indus
trial parƟciparan en l’avaluació de

Vista aèria del polígon industrial Molí de les Planes. FOTO: arxiu la Vila
la situació del polígon Molí de les
Planes, aportant-hi la seva opinió.
“Els punts de vista de les empreses, que són les més pròximes i
amb un major coneixement del
territori, ens permetrà complementar la recollida d’informació
de caire objecƟu”, assegura el
regidor de Promoció Econòmica,
Jaume Tardy.
El procés d’avaluació de la situació del Polígon Industrial és el pas
previ a l’elaboració de les recomanacions i proposta d’actuacions.
“La millora del polígon és d’interès

mutu. Per aquest moƟu és important que les empreses hi donin la
seva opinió en aquest procés, per
tal d’incorporar les seves inquietuds i visions en el resultat final”,
assenyala el regidor.
Col·laboració amb la Unió de
Polígons Industrials de
Catalunya (UPIC)
L’Àrea de Promoció Econòmica
treballa amb la Diputació de Barcelona i la Unió de Polígons Indus
trials de Catalunya (UPIC) en la redacció d’aquest projecte. La UPIC

és una associació sense ànim de
lucre dedicada únicament i exclusiva a la defensa dels interessos de
les àrees industrials del Principat,
amb l’objecƟu que totes les empreses que treballen a Catalunya
puguin desenvolupar la seva acƟvitat industrial de la manera més
còmoda i eficaç possible.
Joan
Castaño
destaca
l’oportunitat que suposa treballar conjuntament amb la UPIC en
aquest procés ja que defensa un
model d’indústria que faci front a
les deslocalitzacions, el dèficit en
infraestructures o les necessitats
energèƟques, fenòmens de gran
incidència a Catalunya: “i ho fa des
d’una perspecƟva àmplia d’una
Unió de Polígons en què hi són
presents associacions de polígons
industrials d’arreu de Catalunya,
com ara Mollet, Riudellots de la
Selva, Terrassa, Sabadell, Lleida,
Vic o Tarragona”. Entre els seus
objecƟus, la UPIC es proposa analitzar l’estat actual de les ubicacions industrials de Catalunya per
trobar solucions per millorar-les,
no solament per mantenir l’actual
teixit industrial, sinó també per
poder atraure noves inversions.
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Som esclaus de l’enveja?

Q

Quan tenim por ho volem controlar tot…
Provem de relaxar la nostra musculatura, obrim les espatlles, agafem la motxilla que portem a l’esquena i comencem a buidarla, hi ha tantes coses que no necessitem… però com que sempre les
hem portat ja estem acostumats i creiem que no pot ser d’una altra
manera... sí, pot ser-ho!
Buidem la motxilla dels pesos més pesats, els que ens obstaculitzen
i permetem-nos tenir una vida pròspera on no haguem d’anar jusƟficant tot el que fem, perquè hem de parƟr que les persones, fem les
coses el millor que sabem, que dia a dia aprenem i evolucionem…
L’abundància i la prosperitat depenen del que et permeƟs acceptar.
Quant no reps el que desitges, vol dir que en algun racó de dintre
teu no deixes acceptar-ho.
*Si som garrepes amb la vida, la vida també ho serà amb nosaltres.
*Si menyspreem o jutgem a d’altres persones, també nosaltres serem menyspreats o jutjats.
*Si sempre estem enfadats, aleshores sempre trobarem situacions
que ens facin enfadar.
Pensem si alguna d’ aquestes frases ens ressona… quan ens passi
alguna situació desagradable, parem-nos a pensar com i per què
hem atret aquesta experiència…
Tot és un reflexe del que creus que et mereixes. Mira casa teva es
un lloc on realment t’agrada viure?
És còmode i alegre o és incòmoda i està sempre bruta i desordenada .
L’amor que senƟm per nosaltres mateixos, ens manté amb harmonia amb l’amor que la vida ens reserva, en el nostre interior tenim una
veueta que ens parla, en el nostre interior sabem que és el millor per
a nosaltres, tots tenim una sabiduria innata, però no l’escoltem, està
adormida, Volem despertar-la? Volem ser els nostres millors guies?
A les relacions tenim molt de costum de queixar-nos dels altres,
dient, per exemple: ”Els meus empleats són uns dropos, el meu marit
em treu de polleguera, no puc amb els meus fills”. Sempre ens centrem amb l’altre. Tanmateix perquè les relacions realment funcionin,
hem de centrar-nos en allò que apreciem de l´altre, no en allò que
ens queixem.
Moltes vegades donem a l´altre l´oportunitat de crear la nostra felicitat i sovint no se’n surten com voldríem. Per què? Doncs perquè
només una persona es pot encarregar de la teva felicitat, de la teva
joia i aquesta persona ets TU.
Endavant, comença fent peƟtes estones de silenci, sigues observador del teu propi ser, aprèn a cuidar-te, aprèn a ser el teu millor amic
i buida la motxilla del que no et correspongui, doncs hi han creences,
que no ens deixen avançar….

Amagar la realitat,
un camí equivocat (41)

E

n el darrer llibre, d’un filòsof molt proper, Mn. Ignasi Fuster, Ɵtulat “Persona, naturaleza y cultura” , hi trobem una pregunta, que
ens interpel·la: ¿No acontece hoy este extraño miedo a lo real? I també
aquestes cites: “El hombre parece haber perdido el contacto con la misma realidad.- Las formas plurales de “irrealidad”, por no hablar de locura
o engaño, dominan la vida de muchos de los hombres.- El hombre existe
como un ser huidizo, que ya no quiere saber de sí mismo.- El hombre se
ha alienado y ha perdido inƟmidad. Vive en la excentricidad.- AsisƟmos
a una especie de agotamiento universal del espíritu. Un escepƟcismo
radical de las mentes”.
Cal un fit a fit valent i decidit! Totes les “bombolles” esclaten. Com ho
ha fet la immobiliària, ho farà la del plaer, la del diner fàcil. Només la Veritat us farà lliures. Aquesta és la Bona Nova. Escriptura, sagrada i neta,
que en dos mil anys no ha canviat ni una lletra. També si pot llegir: “no
Ɵngueu por”. Tenim por a tornar ser pobres; i, justament si sabem serho, sabrem ser feliços. Tenim por que les adversitats ens portaran sacrificis dolorosos; i, justament quan ens sacrifiquen i som solidaris, s’obren
nous horitzons meravellosos. Certament, el dolor és la mesura de l’amor,
perquè l’amor i el dolor són les dues expressions d’un mateix gran misteri, que és el misteri de Déu. El més passat tractant el misteri de la Penya Barcelonista, parlàvem d’un cop de Ɵmó i recuperar el rumb. Això
és el que cal, perquè si seguim darrera la prima de risc, els primos dels
mercats i l’afany de tenir, seguirem veient com l’ànima s’afebleix, mentre
creix l’especulació i la corrupció. El plaer i la vida fàcil fa a l’home egoista,
insensible i esquerp. És una realitat demostrable, com ho és també que
si anem pel camí estret, assumint responsabilitats, acceptant el sacrifici
i el dolor que comporta, perderem la por i serem més sensibles i comprensius. No serem un “ser huidizo, que ya no quiere saber de sí mismo”,
sinó que voldrem tenir més, coneixerem sobre el nostre propi “jo”. Perquè, també és una realitat demostrable i molt repeƟda: que som els més
estranys, per nosaltres mateixos. El nostre món interior és un autènƟc
misteri encara per explorar, per conèixer, per valorar. Per tant la Shakira i
en Pique, la Belen i en Franc, ja s’ho faran. Bones vacances.

Palau fa gesƟons amb la Generalitat
per evitar el tancament d’Aleo

GRÀCIES, GRÀCIES, GRÀCIES

PUBLICITAT
687 901 643

SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- L’alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, i el regidor de Promoció Econòmica, Ramon Arabia,
s’han reunit aquest dilluns a la Generalitat de Catalunya amb el director
general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, Ramon Bonastre,
per tractar el tancament de l’empresa Aleo Solar España.
Jordi Xena ha explicat que la reunió ha estat una presa de contacte i té
el compromís de la Generalitat de fer totes les gesƟons davant l’empresa
ubicada al polígon industrial de Can Balmes que esƟguin al seu abast
per evitar-ne el tancament. En els propers dies, des del departament
d’Empresa i Ocupació intentaran reunir-se amb el gerent de la planta
d’Aleo de Santa Maria de Palautordera per tenir un canvi d’impressions i
conèixer el problema de primera mà amb l’objecƟu de buscar alternaƟves al tancament i mirar de reconduir la situació.
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Bernat Martorell i els comitents

A

bans del segle XV,en el
GòƟc, només hi havia una
classe de comitent, l’Església,
però al segle XV les coses canvien i en sorgeixen d’altres.
La pesta del 1348 i els seus
rebrots cíclics van esdevenir un
cop de fortuna per alguns ja que
el diner va quedar en mans de
poques persones, que disposaven, per tant, de bones quanƟtats de diners; de la mateixa manera que arribava es malgastava;
el diner comença a córrer.
Sabem, per exemple, pel notari públic de Blanes, Joan Manresa, que en data 26 febrer de
1413 Pere Julià, baster de St.
Celoni va fer donació de núpcies al seu fill de 5000 sous, segurament una xifra no habitual
fins llavors; també sabem que
Jaume Huguet, pintor, va cobrar
1100 lliures pel retaule major de
l’església de St. Agusơ; aquest va
ser un dels contractes més substanciosos del GòƟc; hem de tenir
en compte que el sou d’un mes
d’un ajudant de pintor era d’un
florí; a un florí li corresponien catorze sous i a una lliura vint sous.
La moneƟtzació va aportar i
donar una nova configuració a
l’imaginari col·lecƟu d’aquella
societat, va basƟr el concepte
d’aliè i propi, derivant-ne, també, el de la singularització; la

possibilitat de comprar reforça
aquest posicionament. El diner
va possibilitar la comparƟmentació de l’habitatge, afavorint
la percepció de la inƟmitat. De
l’atresorament en va derivar la
creació de la banca i la figura del
prestamista. El plantejament de la
guerra no era el de l’època feudal,
ara els exèrcits es pagaven; els
reis necessitaven grans quanƟtats de diners per pagar les seves
conquestes, provocant, fins i tot,
fallides d’algunes banques arran
dels préstecs. Pere el Cerimoniós
i els seus fills van ser la causa de
la fallida, al 1381, de la banca
Pere Descaus i Andreu Olivella, de
Barcelona. La Generalitat va ser
creada per recaptar i administrar
els subsidis de les Corts al rei. Es
creà un nou sistema d’impostos;
la fiscalitat va ser un nou producte recaptatori del segle XIV i XV
que va tenir un desenvolupament
molt ràpid.
És aquesta circulació del diner
juntament amb la laïcització de la
societat que va fer possible que
emergissin uns nous comitents
a l’hora d’adquirir pintura; per
primer cop, l’Església comparƟa
aquest espai.
El 6 de Juliol de 1437, el comitent Bernat de Corbera, senyor
de Corbera, encarregava a Bernat
Martorell un retaule per a l’esglé-

Esteve Rodoreda i Fiol
Òmnium Cultural Baix Montseny
sia de Pubol, dedicat a St. Pere,
per un va-lor de 700 florins. En els
capítols del contracte, en esmentar el discurs hagiogràfic, la mida,
els colors a uƟlitzar... Bernat de
Corbera condicionava l’encàrrec a
ésser ell i familiars seus presents
en l’obra. Martorell col·loca en
acƟtud de pregària, als peus de
St. Pere, al senyor de Corbera, la
seva muller, Margarida de Campllong i el seu fill Francesc de Corbera -Museu d’Art de Girona- .
Aquesta mena de transgressió
en la temàƟca religiosa havia ja
estat portada a terme per Massaccio (1401-1428) en plasmar el
seu propi rostre en un dels apòstols que va pintar en un fresc de la
capella Braucacci de l’església del
Carmine a Florència, en l’obra El
Tribut de la Moneda.
El camí de l’alliberació temàƟca en els comitents tenia la línia
marcada; poc temps després, Jan
van Dick culmina l’alliberament
del tema litúrgic en el retrat dels
esposos Arnolfini -1434-.
La Generalitat va ésser un altre
estament de comitent, un organisme oficial. Va encarregar obres a
Bernat Martorell fins al punt que
el 5 de juliol de 1440 l’anomena
pintor i banderer de la Generalitat. El 22 de maig de 1437 els diputats Pere de Palaou, canonge, i
Ramon Galceran, vescomte, abo-

naren 100 florins d’or per
un retaule que
la
Generali
tat havia encarregat l’any
anterior per l’església Prioral
de Sta. Maria de Montsó, amb
la condició que la imatge havia
d’incloure de manera evident
les armes i les insígnies de la Generalitat.
La temàƟca segueix essent
litúrgica, però, el comitent ja no
era només qui ho havia estat fins
aleshores. El poder començava a
passar a d’altres mans i la causa
n’era la presència de la moneƟtzació.
Va ser la Generalitat qui va
manar l’obra més important
de Bernat Martorell, el St.Jordi
matant el drac que és en el Museu d’Art de Chicago, des del 5
de Febrer de 1927,on hi arribà
com a dipòsit del llegat del magnat americà Charles Deering.
En principi, el quadre havia de
quedar-se a Sitges, a la Fundació
Deering, que Ɵngué problemes
per arribar a consƟtuïr-se.
A més de l’estament oficial
com a comitent, en aquest segle
XV, n’emergeix un altre: el dels
Gremis, gremis dels diferents
oficis que encarregaven retaules
dedicats als diferents Patrons.
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Neix l’Associació de Voluntaris de Riells i Viabrea amb la prioritat
de fer créixer el banc d’aliments
Altres objecƟus de l’Associació són aconseguir donaƟus de roba i estris domèsƟcs per crear un banc del temps
RIELLS I VIABREA.- Un grup de
veïns de Riells i Viabrea, conscients de l’actual crisi que pateix
tota la societat, s’ha consƟtuït
formalment en l’”Associació de
Voluntaris de Riells i Viabrea”.
Aquesta nova Associació té com
a objecƟu immediat i prioritari impulsar i fer créixer el Banc
d’Aliments que està en funcionament al poble des de fa 1 any i escaig. Compten amb el suport de la
regidoria de Benestar Social i amb
l’ajut de la persona que, delegada pel Consell Comarcal, realitza
les funcions d’Assistència Social a
Riells i Viabrea.
L’Associació es proposa captar
socis i voluntaris que, amb aportacions materials, econòmiques i
humanes, puguin complementar
els escassos recursos que actualment l’Ajuntament pot desƟ nar a
l’atenció dels veïns afectats greument per l’actual crisi.

Dues voluntàries fent el primer descarragament d’aliments. FOTO: AVRiV
De manera immediata es portarà a termini una campanya de
informació, des del “porta a
porta” fins a situar un lloc de
captació al mercat que es realitza al poble els dissabtes, per tal
d’aconseguir el màxim número de
socis, ja sigui col·laborant tant

amb aportacions econòmiques i
materials (bàsicament aliments),
com en disposició de temps per
tasques socials. La quota anual i
voluntària de l’Associació és de 10
euros, tot i que si es desitja es poden fer aportacions superiors.
Les quanƟtats recaptades com

plementaran l’aportació mensual
(150 euros), que l’Ajuntament
desƟna al Banc d’Aliments, i a
les donacions de productes que
periòdicament fan diversos comerços i veïns del poble. Actualment es distribueixen aliments a
una trentena de famílies de Riells
i Viabrea amb un alt grau de necessitat.
Altres objecƟus de l’Associació,
a mig termini, són: aconseguir donacions de roba i estris domèsƟcs,
crear un “banc de temps” que permeƟ prestar serveis socials a les
persones amb problemes de mobilitat, soledat o manca d’atenció
mèdica, i fer arribar l’ajut que necessiƟn a tots els veïns de Riells i
Viabrea amb dificultats.
El contacte amb l’associació és
associaciodevoluntaris@hotmail.
es.
JORDI PURTÍ

Aquí i Ara, l’exposició col·lecƟva
d’arƟstes del Baix Montseny

Tastets d’EsƟu omple la plaça
de la Vila de Sant Celoni

Alguns dels arƟstes parƟcipants de l’exposició FOTO: JPP

Aspecte de la plaça de la Vila celebrant el Tastets d’esƟu FOTO: ASC

SANT CELONI.- La inauguració
el 22 de juny d’Aquí i ara-2012 va
permetre descobrir una exposició
col·lecƟva de joves arƟstes que
resideixen a la comarca natural
del Baix Montseny de gran qualitat i nivell. No són un col·lecƟu,
però s’han unit i trobat mitjançant
les acƟvitats organitzades per
l’associació JASC (Joventut AlternaƟva de Sant Celoni).
Les obres que mostren, gairebé totes inèdites, conformen
una mostra d’art autòcton. Són
diverses i responen a uns esƟls
ben propis i definits. Amb aquesta
exposició ens descobreixen el que

SANT CELONI.- Un any més, la mostra gastronòmica d’esƟu del Baix
Montseny va exhaurir tots els Ɵquets disponibles, i el passat divendres
dia 29 de juny va aplegar a més de 650 persones a la plaça de la vila.
Com a novetat, en aquesta sisena edició es permeƟa al públic triar el
millor tastet, elecció que va recaure en el milfulls de bacallà i espinacs
graƟnat amb all-i-oli de sobrassada i mel, del restaurant Ca l’Eli de Santa
Maria de Palautordera, amb un total de 88 vots de les 437 butlletes que
hi van parƟcipar. Com a premi, Ca l’Eli Ɵndrà una campanya publicitària
a punt 7 ràdio per un valor de 300 euros. La Mostra va comptar amb la
parƟcipació de 10 restaurants, 3 pasƟsseries i un celler de diferents viles
del Baix Montseny.
A més a més, d’entre totes les butlletes parƟcipants es va sortejar un
sopar per a dues persones a l’establiment guanyador, premi que va recaure en Joana Prados.
Ara la propera cita gastronòmica a Sant Celoni serà la tardor gastronòmica. l’any passat ja es va engegar aquesta iniciaƟva que enguany
s’allargarà durant tots els caps de setmana d’octubre. /R

està bullint, ara i aquí, a l’ombra
del Montseny i el Montnegre.
Aquesta mostra inicia una sèrie d’exposicions, anomenades
genèricament Aquí i ara, que,
cada dos anys, ens mostraran les
creacions de joves arƟstes del Baix
Montseny. Hi parƟcipen araSara,
Marc Bosser, La Crehuet, Albert
Esparza, Xavi Godoy, Lluís Molina,
Alexandra OrƟz i en Xavi.
La mostra es podrà visitar fins el
22 de juliol de 2012 en el següent
horari: dijous, divendres i dissabtes de 5 a 8 del vespre; Diumenges i fesƟus de 2/4 de 12 a 2/4 de
2 del migdia i de 5 a 8 del vespre.
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L’aleví Gerard Barri fitxa pel Barça
SANT CELONI / VALLGORGUINA.- Gerard Barri, jugador aleví
del CE Sant Celoni ha fitxat per
jugar la temporada vinent per
l’equip infanƟl del FC Barcelona.
Veí de Vallgorguina, va néixer
l’any 2001 i va començar a jugar a
l’escola i el prebenjamí de Vallgorguina. La temporada 2009-2010
fitxa per la Penya Barcelonista de
Sant Celoni i juga amb el Benjamí
A a 1a divisió.
La temporada 2011-2012 fitxa
pel CE Sant Celoni per formar part
del planter de l’aleví A i és convocat per la selecció comarcal.
En aquesta temporada també ha
jugat alguns parƟts amb l’infanƟl
A del club amb companys tres
anys més grans i, segons s’explica
des del club ha Ɵngut molt bones
actuacions. L’entrenador Jesús

Recepció oficial de l'Ajuntament
al CF Palautordera

Gerard Barri
Marơn ben aviat l’hi va veure bones qualitats i va suggerí als observadors del barça una prova al
jugador que, a la fi, han confirmat
les expectaƟves.

Deu porters de la Penya
Barcelonista de Sant Celoni
parƟcipen en el torneig “La batalla
dels porters” de València

El CF Palautordera rebut a l’Ajuntament FOTO: JP
SANTA MARIA DE PALAUTORDERA.- L’Ajuntament de Santa Maria de Palautordera amb l’alcalde
Jordi Xena i el regidor d’esports,
Agusơ Illa, al capdavant, han fet
recentment una recepció oficial
al primer equip del CF Palautordera i la junta direcƟva que presideix Manel Segador, en moƟu
de l’ascens de 4a Catalana a 3a
divisió Catalana, en una excel·lent
temporada.
Jordi Xena ha destacat el treball

en equip per davant de les individualitats, la companyonia entre tots els jugadors, l’esforç i els
records a altres persones que
durant aquests gairebé quaranta
anys d’història del club han treballat per l’enƟtat esporƟva.
El president Manel Segador
ha dit que la prioritat del club és
poder-lo sanejar econòmicament
i espera que aquest ascencs sigui
l’inici d’un cicle d’èxits esporƟus i
socials pel CF Palautordera. LV

ES BUSCA
COMERCIAL DE
PUBLICITAT PEL
BAIX MONTSENY
SANT CELONI.- Deu porters de la Penya Barcelonista de Sant Celoni
han parƟcipat un cop acabada la temporada en el torneig “La batalla dels
porters” que organitza l’empresa soloporteros a València. Es tracta d’un
joc en el qual dos porters s’enfronten en un camp de dimensions reduïdes amb dues porteries i l’objecƟu és marcar el major nombre de gols
a la porteria contrària i, està clar, encaixar-ne el mínim possible. Es pot
uƟlitzar qualsevol part del cos per marcar el gol o defensar la porteria.
Els llançaments per part dels porters es fan sempre des de la zona d’atac
i la defensa de la porteria dintre de la zona delimitada de defensa.
Els porters que han anat a València són: Ramon Mora (infanƟl), Oriol
Fita (infanƟl), Albert Montserrat (cadet), Aitor Ramos (cadet), Pierre Sánchez (cadet), Quim Barba (cadet), Ferran Fernández (cadet), Carles Morera (juvenil) i Ernest Garrido (juvenil). Els acompanyà Pere Molist, entrenedor de porters de la Penya Barcelonista de Sant Celoni. Part d’aquesta
acƟvitat ha estat patrocinada per empreses com Bossini, Autocars Barba
i Mavinil, SA. /LV

- Pagament a Comissió
Interessats enviar CV amb
dades de contacte al correu
electrònic publicitatbm@gmail.com

