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Gran Centre desborda l’Auditori de Granollers en la xerrada del psiquiatra Claudio Naranjo

Devoció per l’autoconeixement  
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Unes mil persones van escoltar la conferència de Claudio Naranjo dijous al vespre al Teatre de Granollers

Granollers

Estefania Marín  
Cues, corredisses d’última 
hora per agafar les darreres 
entrades i expectació al Tea-
tre Auditori de Granollers, 
absolutament desbordat, 
dijous al vespre. Hi havia 
tanta gent a l’equipament, 
que els acomodadors van 
apressar-se a desplegar les 
màximes dosis de paciència 
per distribuir un miler de 
persones fervents per escol-
tar el reconegut psiquiatra 
Claudio Naranjo (Valparaíso, 
Xile, 1932) i convidat dins el 
cicle de xerrades de creixe-
ment personal de l’associació 
comercial Gran Centre. 

L’allau de persones va 
obligar a obrir la sala petita 
del teatre per encabir més 
públic (el qual es va quedar 
tot i sabent que hauria de 
seguir la xerrada a través 
d’una pantalla). I malgrat el 
desplegament d’espais, 250 
persones (algunes provi-
nents de Màlaga, Algesires o 
Madrid) es van quedar sense 
entrada i sense poder escol-
tar a la xerrada. En total, 
prop d’un miler de persones 

van seguir una de les poques 
aparicions en conferències 
del terapeuta. Naranjo és 
una referència mundial de 
la teràpia Gestalt, orientada 
a reforçar l’autorealització, i 
el potencial de cada persona 
i impulsor de l’eneagrama, 
un sistema que redueix els 
caràcters humans a nou 

tipus, per treballar-ne els 
punts forts i febles. Els ente-
sos declaren que Naranjo és 
una eminència en el camp de 
la psicologia humanista i que 
produeix canvis profunds en 
les persones que tracta.  

És precisament per la relle-
vància del convidat, que les 
butaques del teatre, dijous, 

no només les ocupava el 
públic fidel del cicle El Rep-
te de Ser Persona, Avui, de 
Gran Centre (que arribava 
al novè aniversari). Hi havia 
gent de fora la comarca, de 
Catalunya i d’arreu de l’Es-
tat, i amb abundància del 
col·lectiu de mestres, al qual 
Naranjo adreça actualment 

bona part dels seus cursos. 
L’afluència de gent va sor-
prendre encara més Naranjo 
que a Amadeu Barbany, 
expresident de Gran Centre i 
impulsor de la xerrada. “Em 
sembla inaudit que jo pugui 
interessar a tantes persones 
en un indret amb un nom 
que no coneixia fins fa pocs 
dies”, va admetre el psiqui-
atra, que ja tenia el públic a 
la butxaca abans del primer 
intent d’empatitzar amb ell. 

La ponència va ser original 
en la forma, estructurada 
a través de les preguntes 
que li feia un dels seus col-
laboradors, el periodista 
David Barba. Durant el 
diàleg, Naranjo va desgra-
nar episodis vitals, i en 
les anècdotes, quedaven 
impregnades petites càpsu-
les de la particular visió de 
l’ésser humà. “Jo vaig ser un 
idiota en el sentit grec de la 
paraula”, deia. “És a dir, no 
tenia consciència dels altres”. 
Naranjo va carregar contra 
el ritme frenètic de vida que 
porta la societat, “bastant 
eixordador”. “Ens distreu 
de nosaltres mateixos”. El 
públic, absort (n’hi havia 
que estaven abocats a retenir 
les sentències en apunts) 
va agrair la xerrada, que va 
confirmar objectivament  
Granollers com un epicentre 
d’interès pel creixement per-
sonal. 

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Una vintena de persones convocades per la CUP van criticar les retallades a l’Hospital de Sant Celoni, dissabte

El primer acte, dissabte, va atreure una vintena de persones a l’Hospital

La CUP engega a Sant Celoni 
una campanya pels serveis públics 

Sant Celoni

Laia Coll

Una cua d’una vintena de 
persones davant de l’Hospi-
tal de Sant Celoni, dissabte 
al matí, ha estat l’acte inicial 

de la campanya que ha enge-
gat la Candidatura d’Unitat 
Popular de Sant Celoni en 
defensa dels serveis públics 
i contra les retallades del 
govern de la Generalitat, sota 
el lema “Defensem els ser-

veis públics bàsics”. Segons 
el  manifest llegit aquest 
mateix dissabte, els serveis 
“no es poden regir per crite-
ris de rendibilitat, sinó d’in-
terès social” i aquests “s’han 
de desenvolupar amb base a 

les necessitats de tothom” i  
no han de ser “liberalitzats ni 
privatitzats”.

L’escenari escollit per a 
l’inici de la campanya ha 
estat l’hospital perquè, 
segons la CUP, a banda del 
dèficit històric de la zona del 
Baix Montseny, quant a nom-
bre de llits i especialistes, 
“cal afegir-hi els efectes que 
tindrà sobre la població usuà-
ria de salut pública les mesu-
res resultants dels plans de 
reducció de despesa”. 

Les persones que van for-
mar la cua davant de l’hospi-
tal portaven pancartes amb 
consignes com “fa un any 
que espero una operació al 
genoll” o “he passat dos dies 
al box d’urgències perquè no 
hi havia cap llit”, amb què es 
volien il·lustrar algunes de 
les conseqüències de les reta-
llades en l’àmbit sanitari. 

Entre la resta d’actes pre-
vistos per la campanya, que 
conclourà el proper 25 de 
febrer amb la xerrada “Les 
retallades i el desmantella-
ment de l’estat social”, hi 
ha la projecció dels films 
La Cuadrilla de Ken Loack i 
Sicko de Michael Moore, la 
xerrada “Anàlisi global del 
capitalisme” amb Andrés 
Piqueras i una altra sobre 
l’àmbit sanitari català, a càr-
rec del doctor Rei de l’Hospi-
tal de Sant Celoni. A banda, 
la CUP farà una performance 
el proper 11 de febrer. 

Sant Celoni aplica 
l’apagada selectiva 
de fanals  als 
polígons

Sant Celoni

EL 9 NOU

Sant Celoni ha començat a 
aplicar l’apagada selectiva 
de fanals als polígons indus-
trials dins del Pla d’Estalvi 
Energètic Municipal. L’apa-
gada a les zones industrials 
són el primer pas del pro-
jecte, que l’Ajuntament ha 
previst estendre de manera 
progressiva, al llarg de les 
properes cinc setmanes, a 
les urbanitzacions i el nucli 
urbà. Sant Celoni té més de 
80 contractes d’enllumenat  
públic amb aproximadament 
2.500 punts de llum. Amb 
l’actuació sobre l’enllumenat 
públic, que suposa el gruix 
més important de la despesa 
energètica, l’Ajuntament 
preveu aconseguir una 
reducció en el consum d’un 
25%.

En una segona fase del pro-
jecte, també s’actuarà sobre 
les oficines municipals i els 
equipaments públics, com les 
instal·lacions esportives i les 
escoles, on es busca estalviar 
energia mitjançant l’aplica-
ció de plans energètics i amb 
la col·laboració ciutadana.


