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Samarretes verdes a l’escenari

Sant Celoni

Eugeni Fernández, que va rebre el premi de mans 
del director adjunt de l’edició d’EL 9 NOU d’Osona 

i Ripollès, Josep Comajoan, va pujar a l’escenari de 
l’Ateneu acompanyat d’una vintena de membres de 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) que 
anaven vestits amb la seva tradicional samarreta 
verda. Fernández va agrair especialment la feina 

dels moviments socials i les associacions de veïns i 
també als mitjans de comunicació que es fan ressò 
de les accions de la plataforma. De seguida va cedir 
el micròfon a una de les membres de la PAH que va 
estar a punt de perdre l’habitatge.

A favor de la sanitat pública

Sant Celoni

La doctora Guadalupe Peñalva va rebre la placa com a finalista 
d’aquesta edició del premi de mans del director d’EL 9 NOU 
del Vallès Oriental, Pep Mas. La doctora va dedicar el premi a 
tots els seus companys de l’Hospital de Granollers i va recla-
mar que tothom faci el possible per al manteniment del bon 
nivell que té la sanitat pública catalana. “He tingut la sort de 
dedicar-me al que volia fer des de petita, a la ginecologia i la 
salut de la dona”, va dir.
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Quatre dècades a l’Hospital de Granollers

Sant Celoni

La monja carmelita vedruna Maria Dolors Sitjes va rebre el 
guardó de mans del director general d’EL 9 NOU, Jordi Molet. 
Va agrair el premi i va dir que ho prenia com una mostra de 
valoració, amistat i estima. Va destacar que en els 40 anys que 
fa que treballa a l’Ajuntament ha pogut compartir experiènci-
es amb molta gent. “Em fan sentir ciutadana i m’enriqueixen”, 
va dir. Ara és la cap del servei d’acompanyament espiritual per 
a les persones que el demanen.
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Un escenari inaugurat l’any 1923 

Sant Celoni

L’alcalde de Sant Celoni, Joan Castaño, va 
exercir d’amfitrió de la cerimònia i va donar 
la benvinguda als assistents a l’Ateneu, un 
edifici que, segons va recordar ell mateix, es 
va inaugurar l’any 1923 i que “perdura en el 
temps com a lloc genuí d’actuacions de teatre 
i música, més encara després de la incorpo-
ració del Centre Municipal d’Expressió, que 
aglutina moltes persones del nostre municipi 
i de les rodalies que aprenen i perfeccionen 

coneixements de música i teatre”. A l’acte 
també hi van assistir el president del Consell 
Comarcal, José Orive, el diputat al Parlament, 
Jordi Terrades i els alcaldes de l’Ametlla, 
Andreu González; la Garriga, Meritxell 
Budó; Vilanova, Oriol Safont i Sant Antoni 
de Vilamajor, Maria Lluïsa Berdala. Durant 
la gala també es va fer el sorteig d’una esta-
da d’una nit per a dues persones al balneari 
Blancafort de la Garriga, amb esmorzar i cir-
cuit termal entre les persones que van partici-
par en la votació del Vallesà de l’any. La gua-
nyadora va ser Dolors Rubio, de Granollers.
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El grup Caiqué posa 
música a la gala

Sant Celoni

La gala de lliurament del 
premi Vallesà de l’Any 2012 
va estar amenitzada per 
l’actuació musical del grup 
Caiqué, que va interpretar 
diverses peces del seu darrer 
disc amb un estil de flamenc 
instrumental al llarg de la 
celebració a l’Ateneu. El grup 
el formen Edgar Vilà, de 
Manlleu; Coloma Bertran, de 
Vic; Miquel Portet, de Roda 
de Ter, i Queralt Camps, de 
Llinars.R
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