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Artistes del Baix Montseny engeguen un projecte per ajudar persones amb pocs recursos

L’art més solidari
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Alguns dels impulsors de Creatius aquest dimarts a local La Clau de Sant Celoni. D’esquerra a dreta, Sílvia Moya, Inés 

Abad, Khalid Zerguini –en primer terme– Toni Márquez, Carles Alfarràs i Toni Medalla

Sant Celoni

J.V.

L’Associació Socio-Cultural 
Accessible (ASCA), amb 
seu a Sant Celoni, que dóna 
suport a persones amb dis-
capacitat, ha posat en marxa 
una iniciativa per reunir els 
3.200 euros que costa una 
cadira de rodes elèctrica per 
a un veí del poble afectat 
de distròfia muscular, una 
malaltia degenerativa que 
afecta de manera progressiva 
la seva capacitat de movi-
ments. El veí va demanar 
ajuda a la Seguretat Social 
per adquirir la cadira, però la 
sol·licitud li va ser denegada 
i, tot i que ha presentat un 
recurs, té poques esperances 
d’aconseguir l’ajut. La cam-
panya forma part del projec-
te anomenat Creatius, que 
han engegat ASCA i un grup 
d’artistes del Baix Montseny 
per impulsar accions solidàri-
es a través de l’art per ajudar 
persones amb pocs recursos.

En el cas del veí de Sant 
Celoni que necessita la cadi-
ra de rodes, l’acció consistirà 
en un festival de música, 
dansa i poesia que es farà el 
dissabte 1 de juny a l’Ateneu 
de Sant Celoni. A més de 
músics i poetes, també hi 
participaran diversos artistes 
plàstics que cediran obres 
per sortejar-les entre els 
assistents. En conjunt, ja han 
confirmat la seva assistència 
mig centenar d’artistes.

ASCA es va fundar l’any 
2006 per impulsar iniciatives 

de sensibilització i accions 
concretes a favor de persones 
amb discapacitats, com, per 
exemple, resoldre problemes 
d’accessibilitat d’aquestes 
persones a la via pública. El 
preu de les entrades per al 
festival de l’Ateneu és de 6 
euros i ja es poden adquirir a 
diverses llibreries i bars del 
municipi.

El president d’ASCA, Kha-
lid Zerguini, de Sant Celoni, 
ha destacat la col·laboració 
de l’Ajuntament de Sant 
Celoni, que posa la sala gran 
de l’Ateneu a disposició de 
l’entitat sense cap cost, i es 

mostra sorprès per la bona 
acollida que està tenint la 
iniciativa i el gran nombre 
de persones que “de forma 
totalment altruista s’han 
bolcat per fer possible aquest 
projecte. L’acte està gairebé 
organitzat del tot i sense cap 
cost, ni de la sala, ni del dis-
seny dels cartells, les entra-
des, els grups de música, les 
begudes i el menjar per als 
artistes...”.

La festa a l’Ateneu comen-
çarà a les 9 del vespre i es 
preveu que s’allargui fins a 
les 3 de la matinada. Abans, 
però, a la plaça de la Vila, 

hi haurà una actuació de la 
companyia Dcapacitats, de 
Granollers, amb un espec-
tacle de dansa integrada en 
què intervenen ballarins amb 
cadira de rodes.

L’entitat ASCA no es vol 
aturar aquí i ja anuncia altres 
iniciatives per a les properes 
setmanes. La més immediata 
serà una col·laboració amb 
la recollida del Banc d’Ali-
ments. Serà un espectacle 
en què el públic assistent no 
pagarà entrada en metàl·lic 
sinó que haurà de portar 
algun tipus de producte ali-
mentari.

Les Franqueses 

tanca l’any 

2012 amb 1,3 

milions de 

superàvit

Les Franqueses del Vallès

EL 9 NOU

L’Ajuntament de les Fran-
queses va tancar l’any passat 
amb un romanent de treso-
reria positiu d’1,3 milions 
d’euros segons fonts muni-
cipals. El superàvit es va 
dividir entre 817.000 euros 
de l’Ajuntament, 440.000 del 
Patronat de Cultura i 93.000 
del Patronat d’Esports. La 
xifra contrasta amb els més 
de sis milions negatius amb 
què s’havien tancat els comp-
tes municipals l’any 2011.

Pel que fa a les empreses 
municipals, les Franqueses 
Entorn Verd, SA, també va 
tancar amb prop de 600.000 
euros positius i Dinamització 
Econòmica, SL, amb 3.200. 
En un comunicat, l’Ajunta-
ment atribueix els resultats 
positius a la reducció de la 
despesa gràcies a la revisió 
d’alguns contractes com 
l’autobús urbà, l’enllumenat 
públic o el complex esportiu 
municipal. També remarca 
l’impacte positiu que va tenir 
el fet que Hisenda retornés a 
Les Franqueses Entorn Verd 
el deute de l’IVA que mante-
nia de la declaració de l’any 
2011 i que pujava a 1,28 mili-
ons, així com els acords amb 
les constructores del sector 
N i del parc del Falgar, el 
polígon de Llerona i la zona 
esportiva de Corró d’Amunt.

La Fundació Sanitària de Mollet col·laborarà amb la Fundació 
Esclerosi Múltiple
Mollet del Vallès

La Fundació Sanitària de Mollet (FSM) i la Fundació Esclerosi Múltiple 
(FEM) han firmat aquest dimarts un conveni pel qual col·laboraran en diver-
sos àmbits per donar suport a pacients afectats per aquesta malaltia. La col-
laboració, que van presentar els presidents de la FSM, Martí Fabré, i la de la 
FEM, Rosamaria Estrany, s’articularà en quatre vessants. Projectes dirigits a 
pacients, projectes d’inserció laboral, de voluntariat corporatiu i de sensibilit-
zació social. Precisament, en aquest darrer àmbit s’inscriu la primera plasma-
ció pràctica de l’acord. La FSM dóna suport a la iniciativa “Mulla’t i corre per 
l’esclerosi múltiple” que es farà el dia 2 de juny al Circuit de Catalunya.

J.
V

.

L’ONCE premia una coproducció televisiva vallesana sobre 
persones amb discapacitat intel·lectual
Granollers

Un reportatge televisiu de la productora vallesana Borboleta, en coproducció 
amb Granollers Audiovisual i emès per Vallès Oriental Televisió, ha estat guar-
donat en la quinzena edició dels Premis Tiflos de Televisió que atorga l’ONCE 
a treballs que reflecteixen els valors relacionats amb la integració i normalitza-
ció de les persones amb discapacitat. El treball, titulat Capacitats, tracta sobre 
el dia a dia de persones amb discapacitat intel·lectual i el jurat ha destacat que 
“reflecteix com és possible l’autonomia d’aquestes persones i treu a la llum la 
independència que desitgen”. Les autores són les periodistes Bárbara Arco i 
Beatriz Amado-Loriga –en la fotografia amb alguns dels protagonistes.
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