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Unes 60 persones es van manifestar fa poc contra la sentència que vol canviar el model d’immersió lingüística

sant Celoni

Joan B. Mauri

L’Ajuntament de Llinars 
s’ha afegit als nombrosos 
consistoris en mostrar el seu 
rebuig a la sentència del Tri-
bunal Suprem en contra del 
model de política lingüística 
de la Generalitat. A l’últim 
ple ERC va presentar una 
moció de rebuig a la sen-
tència i de suport al sistema 
educatiu català i a la immer-
sió lingüística. La moció va 
tenir el suport d’ERC i GISP, 
en el govern, i de PSC, Mall 

i CiU, a l’oposició. El regidor 
del PPC hi va votar en contra 
i va justificar el seu posicio-
nament repetint la postura 
dels populars. 

Fa unes setmanes una 
seixantena de persones van 
respondre a la crida feta 
per Llinars Decideix i es va 
concentrar a la plaça de l’Es-
glésia en senyal de protesta 
per la sentència del Tribunal 
Suprem que vol modificar el 
model d’immersió lingüística 
de la Generalitat, i en suport 
a l’escola catalana. Entre els 
assistents hi havia Pau Pol 

Font, portaveu de Llinars 
Decideix i l’històric dirigent 
del PSAN, Jordi Moners. Al 
final de la concentració es va 
llegir el manifest que expres-
sa el rebuig contundent a 
una sentència “que crea un 
conflicte social on no exis-
teix”. Llinars Decideix recor-
da que el model d’immersió 
lingüística de Catalunya ha 
estat avalat pel Consell d’Eu-
ropa com a model de cohesió 
social i posen èmfasi en el fet 
que l’Estat espanyol “segueix 
atacant la voluntat del poble 
català”.

La campanya      
de Reis de la Creu 
Roja de Sant Celoni 
i Baix Montseny  
fa 25 anys

sant Celoni

J.B.M.

Des de fa un quart de segle 
Creu Roja de Sant Celoni i 
Baix Montseny s’encarrega 
de portar una mica d’il·lusió 
als nens i nenes de les pobla-
cions del Baix Montseny de 
les famílies més desfavori-
des. Cada any al voltant de 
Nadal col·labora en nom-
broses activitats i actes que 
tenen com a principal objec-
tiu recollir joguines noves 
o usades en bon estat, per 
repartir-les la diada de Reis.

Es tracta d’una campanya 
de recollida de joguines que 
es fa a tot Catalunya a través 
de la Creu Roja de la Joven-
tut, sota el lema “Juguem-
hi! Els drets dels infants, el 
deure dels adults” per sensi-
bilitzar la ciutadania sobre 
la joguina educativa (ni bèl-
lica, ni sexista, ni racista). 
Aquest any la Creu Roja de 
Sant Celoni i Baix Montseny 
va repartir 1.200 joguines a 
401 nens i nenes de les pobla-
cions del Baix Montseny, que 
el matí de Reis van poder 
obrir un regal. 216 nens i 185 
nenes, de les poblacions de 
Sant Celoni (254), Llinars 
del Vallès (51), Sant Pere de 
Vilamajor (40), Sant Antoni 
de Vilamajor (15), Santa 
Maria de Palautordera (20), 
Sant Esteve de Palautordera 
(10), Vilalba Sasserra (9),  
Gualba (1) i Vallgorguina 
(1). 

Pel president de la Creu 
Roja, Josep Quitet, “la par-
ticipació i col·laboració ciu-
tadana aquest any ha estat 
la millor dels últims anys, ja 
que s’hi han bolcat entitats, 
associacions, comerços i 
molts particulars fent campa-
nyes i activitats lúdiques per 
recollir joguets o, diners per 
poder-los comprar”. El 90% 
de les joguines recollides són 
noves, fet que posa en relleu 
“la gran sensibilització de la 
societat envers aquest acte 
de solidaritat a favor dels 
més menuts de famílies amb 
pocs o gairebé cap recurs per 
poder donar-los la il·lusió 
de la nit màgica” diu Quitet. 
En la recollida i reparació de 
les bosses de joguines hi han 
participat més de 40 volun-
taris de la Creu Roja del Baix 
Montseny. 

La campanya va comen-
çar a Sant Celoni i a poc a 
poc es va anar estenent a la 
resta de poblacions del Baix 
Montseny a mesura que 
s’anaven signant els convenis 
de col·laboració.

Només el regidor del PPC vota en contra de la moció municipal

Llinars dóna suport al model 
d’immersió lingüística

Sant Celoni 
engega un 
programa 
d’orientació laboral

sant Celoni
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L’edifici Sax Sala acull, des 
d’aquest mes de gener, el 
programa IPI (Itineraris Per-
sonals d’Inserció), una acció 
d’orientació laboral emmar-
cada en el Projecte Impuls de 
la Generalitat de Catalunya. 
El programa dura un any i va 
adreçat a aturats i a inscrits 
a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat que vulguin o 
necessitin orientació per 
buscar feina.

Així, els participants al pro-
grama IPI reben ajut i asses-
sorament per fer el currícu-
lum i la carta de presentació, 
per definir l’objectiu laboral 
i les sortides professionals 
més adients al propi perfil, 
informació, assessorament i 
entrenament en les habilitats 
necessàries per passar l’en-
trevista de feina i les proves 
de selecció, informació sobre 
els canals de recerca de feina, 
formació i mercat de treball, 
etc. Aquest programa que ara 
engega a Sant Celoni ja fa 
anys que es posa en pràctica 
en altres poblacions, i evitarà 
que els interessats hagin de 
desplaçar-se a municipis com 
Granollers o Cardedeu, com 
passava fins ara.

Les persones que estiguin 
interessades a participar al 
programa IBI, poden dirigir-
se al Servei Municipal d’Ocu-
pació ubicat a l’edifici Sax 
Sala (c. Montserrat, 28). 


