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Agenda
Activitats del mes

C A SA  DE C U L T U R A  LES
BERNARDES
Fotografía
Curs de fotografía: reportatge, retrat, 
bodegó, etc. Durada, 13 sessions 
Dies: dimarts de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 
del vespre. Inici: febrer de 2003. 
Professor: Salvador Dalmau.
Cuina natural
Com cuinar els cereals integrals, 
cuinar i degustar plats nous i atractius. 
Es faran postres sense sucre ni greixos 
saturats.
Dies: 3, 10, 17 i 24 de febrer de 2/4 de 
8 a 2/4 de 10 del vespre.
Professor: Uli Udina.
Curset de massatge relaxant 
Dies: dimarts 4, 11, 18 i 25 de febrer, 
de 3/4 de 8 a % de 10 del vespre. 
Professora: Carme Hernández.
Salut mental dels nens i adolescents 
explicada als pares i pro fessors.
Dies: els dijous de febrer a les 8 del 
vespre.
Exposicions
Expojove Informativa per als joves 
(estudis, feina, beques).
Pintura i escultura (Julio Gato i Carme 
Pujol).
"Exposició homenatge a Julio Gato"

HOTEL D'ENTITATS
Associació Fotogràfica de Salt 
Projecció i presentació d'imatges:
- Pels confins de l'argentina 
Divendres 7 de febrer a les 20'30 h, 
realitzat per Sònia Cebrià
- Un somriure per Guatemala. 
Divendres 14 de febrer a les 20'30h. 
realitzat per J. Domingo, J. Tonietti, 
G. Casas i J. Cruz.
- Elbrus 94. Expedició al cim més alt 
d'Europa.
Divendres 21 de febrer a les 20'30 h, 
realitzat per Rosa Solà.
- Les quatre Etiopíes: animista,

islàmica, cristiana i jueva.
Divendres 28 de febrer a les 20'30 h, 
realitzat per Rosa Solà
- Curs d'iniciació a la fotografia. 
Durada, 12 hores
Els dimarts i dijous de febrer de 20'30
- 22 h. Prof. Manel Carrillo
- Exposició del concurs social 2003 de 
l'Agrupació Fotogràfica de Salt
Del 3 al 28 de febrer.

P A V E L L Ó  M U N I C I P A L  
D'ESPORTS
Copa Consell Gimnàstica Artística
Organitza: SaltGimnàstic Club 
Dia: 8 de febrer

SALT SARDANISTA
Audició de sardanes i ball a la pista 
Organitza: Salt Sardanista.
Dia: 9 de febrer a la tarda.

TEATRE DE SALT
- (Per) versions, de Martinabàs i Quim 
Vinyes
Companyia: Puotes
Dia: dissabte 1 de febrer a les 22h.
- Concert J acint Verdaguer. 
Companyia: Cobla Mediterrània 
Direcció: Joan ventura.
Dia: diumenge 2 de febrer a les 19 h.
- De Víctor a Caterina 
Companyia: Teatral Polièdrica 
Dia: divendres 7 de febrer a les 22h.
- Miguel PovedaDúo.
Miguel Poveda (canta), Juan Gomez 
"Chicuelo" (guitarra)
Dia: dissabte 9 de febrer ales 22h.
- Centvinticinc (primera entrega) 
Companyia: Sèmola Teatre.
Dia: dissabte 15 de febrera les 22h. 
-Narcís
Companyia: Jordi Bertran i TNC 
(TeatreNacional de Catalunya)
Dia: dissabte 22 de febrer ales 19h.
- Pssst... Que comença!

Companyia: Troupe NoGensMenvs 
Dia: diumenge 23 de febrer a les 12h.

B I B L I O T E C A  D ' E N  
MASSAGRAN
El racó dels contes.
Dics: 6 i 20 de febrera les 18 h.

B I B L I O T E C A  J A U M E  
MINISTRAL I MASIA
-Descobrim la música.
Dia 21 de febrer a les 18 h .
- El racó dels contes.
Dies: 14 i 28 de febrer ales 18 h.

CASAL DE JUBILATS
Excursió al Penedès. Visita al Museu 
del Ferrocarril. Dinar al "Restaurant 
Clamar". -A la tarda música a la sala 
principal.
Dia: 20 de febrer. Sortida a les 8h.
Preu: 25 euros.

SALA DE C O N C E R T S "LA  
MIRONA"
- Dissabte 1 STANDSTILL 23'30H. 6 
euros
- Dissabte 8 THE GIFT 23'30H. 6 
euros S/C
- Dissabte 15 PIRAMID + IRONICA 
23H. 8-10 euros S/C
- Divendres 21 FES-TE FOTRE 
23'30H. óeuros
- Dissabte 22 MARTIRES DEL 
COMPAS 23'30H. 12-15 euros S/C
- Divendres 28 JAI-ALAI KATUMBI 
EXPRESS 23'OOH. 10 euros

El pren de l'entrada té consumissió si 
no es diu el contrari, (  S/C )sense 
consumisió.
E ls co n certs  amb dos p reu s  
corresponen a l'entrada anticipada i 
l'entrada de taquilla del mateix dia. 
Anticipada és més econòmica que la 
del mateix dia a taquilla.

Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l'Agenda de La Farga, poden fer-les arribar 
al correu electrònic: lafarga revista®terra.es

cl Francesc Macià, 18, 4t 3a 
17190 SALT

tel. 972 40 10 46

teràpia del dolor
visites: dilluns, dimecres 

i divendres al matí ^ $ 3 <í

©



Foto del carnaval 
de Salt

Editorial

W
Index

Agenda
2

Editorial
3

Entrevista
4

Cultura
6

Ensenyament
8

Història
10

Opinió
11

De cap a peus
14

Jovent
15 

Gent Gran
16 

Esport
18

Natura
19

Gastronomia
21

Solidaritat
22

Informació Municipal 
22 

Poti-poti
23

La Farga no se solidaritza 
necessàriament amb les opinions 

expressades en els articles signats. La 
Farga autoritza la reproducció dels 
articles sempre que se n 'indiqui la 

procedència

PREMI TRES DE MARÇ DE 1989 

membre de

( = ) A C P C
A s s o c i a c i ó  
C a t a l a n a  
d e  l a  P r e m s a  
C o ma r c a l

Sempre s'ha dit que els pobles amb un bon ensenyament, la mare de 
tot el coneixement, són els capdavanters en tots els camps del 
progrés, altrament la pràctica que veiem tot sovint no convida a ser 
optimista després de tants canvis i recanvis que no menen als 
propòsits plantejats per seguir aquests camins. O els responsables 
polítics de l'ensenyament són uns ineptes, podria ser (cada dos per  
tres canvien de programa), o treballen intencionadament i molt 
segurs en un determitat programa d'ensenyament classista. Un 
programa d'ensenyament que no es pretengui consensuar amb els 
afectats directes i els principals en són els ensenyants, ni vagi 
acompanyat dels recursos econòmics corresponents, no té més 
virtut que crear malestar i per tant deteriorar el conjunt de l'escola 
pública.
Si cada govern, segons la seva ideologia (en aquest cas de VEstat), 
que tot i transferir les competències, sempre troba un forat per 
imposar les seves lleis, crea una escola addicta a la subordinació de 
la seva força parlamentària, només fa  que empobrir l'ensenyament 
públic. El públic. El privat ja  té els seus sistemes correctors, a més 
d'unes subvencions no del tot correctes. Tampoc el govern de la 
Generalitat hi ajuda massa amb els seus criteris. Sembla que perquè 
tinguis el poder tens carta blanca per imposar normes sense 
consultar els afectats, com és ara amb el tema de la diversificació 
dels períodes de vacances. S'han entretingut a pensar que les 
escoles públiques no estan preparades per a donar classes a l'estiu? 
I amb l'horari escolar intensiu, què passarà amb els alumnes a la 
tarda si els seus pares treballen, i si no encara pitjor? Tenen previst 
contractar monitors per ocupar aquest espai de temps o creuen que 
passant la tarda davant el televisor en sortirant més instruïts ?
Que cada dia es va més descaradament en la direcció d'un 
ensenyament classista, els fe ts ho demostren. Les retallades del 
pressupost encarat a l'ensenyament públic porta a habilitar uns 
barracons que encara que siguin (diuen) provisionals, s'allarguen 
en el temps. Sra. Consellera del ram, d'acord que tothom ha de tenir 
els mateixos drets i per tant les escoles d'elit també poden tenir 
subvencions, però digueu: quants alumnes de l'escola privada estan 
instal. lats en barracons ? Si hem de ser solidaris, per què no ho som 
amb els més necessitats? Tot plegat no fa  més que crear un 
distanciament progressiu entre l'escola pública i la privada. Als fills  
dels que poden pagar no els afecten les reformes. Per portar el TGV 
al camp d'aviació del Prat (1.600.000.000 d'euros), no requen els 
diners. Per al'ensenyament, les engrunes.
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Entrevista
Steel Trullàs Ralluy

S T E E L  T R U L L À S  
RALUY va néixer fa  17 
a n y s  a B a r c e l o n a .
Emparentat amb el món 
circense, ha heretat de la 
seva familia el nomadisme 
que l'ha portat a viure a 
Bonaterra (Tarragona),
Monzón (Osea), Barcelona 
i Girona, fin s  que va 
a r r i b a r  a S a l t .  Es  
c o m p o n e n t  d e l  g r u p  
m u s i c a l  M  T C . N o  
p r e t e n e m  do na r  amb  
aquesta entrevista un punt 
de vista generalitzat o un 
model dels joves d'avui.
N o m é s  es t r a c t a  de  
conèixer una mica més el 
petit m ónde l  'Steel...

Com és que has vingut a parar a Salt?
El somni de la meva mare era trobar una casa en 
el camp i el més apropat fou l'actual vivenda. Ara 
vivim en una casa individual al c. Cervantes. És 
una casa dels anys cinquanta que hem reformat 
al nostre gust. Fins i tot tinc un altell per a mi sol, 
on tinc m untat el meu estudi de so, 
NONAMIstudio. M'agrada la tranquil·litat del 
carrer on visc, que només es pertorba de tant en 
tant per les notes que surten del meu estudi.

Què en penses de Salt?
Salt és un "poblé". Tot i que hi ha molta diversitat 
cultural, fa falta fer moltes coses. Pensó que els 
dirigents tenen idees molt tancades en alguns 
àmbits, però en altres estan oberts. Encara 
queden persones, però, que estan obertes a les 
noves idees dels joves, a la seva manera 
d'entendre l'art, sobretot a l'Estació Jove de Salt.

Quines són les teves principals aficions?
Punxar discos i pintar graf-art. D'altres més 
banals com jugar a la play, estar amb els amics i 
la meva amiga. Entenc el graf-art com un mitjà 
d'expressió com pot ser la televisió. És fer-li 
veure a la gent el que pensa un mateix. Tothom 
vol expressar el que pensa, a tothom li agrada 
que l'escoltin. Si aquest és un país "democràtic" 
tothom hauria d'escoltar tothom. Quan algú veu

una composició meva pot pensar, opinar, i li pot 
agradar o no. Crec en l'anarquia i penso que el 
nostre país aniria més bé sense polítics ni reis i 
això a vegades ho expresso amb la música.

Què en penses de Galícia i el darrer que ha 
succeït?
Que és una terra molt bonica i que respecte al 
tema del Prestige, si és al que et refereixes, penso 
que són coses de polítics i el que tenim és 
merescut. Vàrem ser nosaltres els que durant 
dues eleccions vam donar el govern als que 
manen i a Galícia mana en Fraga, o sigui...
Pel que fa a nivell mediambiental ja no només es 
qüestió d'Espanya o Galícia, sinó de tot el món 
en general. Aquest estiu quan hi vagin els turistes 
europeus no crec que els hi agradi gaire.

Què en penses d'Europa?
Jo penso que només es parla de política i tothom 
es mou per l'economia, és el mateix que una secta 
però a escala més gran, el mateix nom ho diu la 
Unió Eropea. No crec en un sentiment 
d'europeïtat dels ciutadans. L'únic motiu de la 
seva creació és el consumisme i la competició 
per ser la primera potència mundial i desbancar 
els EUA. Tot s'està globalitzant i això vol dir 
donar més als rics i menys als pobres.
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Entrevista
ISalt, està globalitzat?
Salt és un poble i punt, més gran que fa tres anys, 
suposo. Algunes coses deuen ser-ho, però crec 
que hi ha gent que després de tota la vida s'ha fet 
la seva casa amb el jardinet, mentre que a les 
ciutats a on he viscut no ho havia vist mai. Els 
bancs del carrer Francesc Macià ja formen part 
del paisatge quotidià, fa cinquanta anys no n'hi 
havien i els posaren. Si algú no li agradava es 
deuria queixar, però finalment tothom s'hi 
acostuma.

meva opinió... Faré el següent, recolliré opinons 
de la gent per construir la meva. Com diria en 
Plan: "...Si tuviera que votar lo haria en blanco, 
es que no veo ningún partido político capaz de 
hacer cambiar de rumbo este barco ".

Què vols ser quan siguis gran ?
En segons la vida canvia. Es pot somiar, però per 
qué fer-ho, si en el 99% deis casos no es 
compleix. Crec que cal viure el present i punt. 
Malgrat tot m’agradaria moure'm en el món de la

música: tècnic de so, estudis 
de gravació. Voldria fer 
concerts multitudinaris per 
poder comunicar les nostres 
l l e t r e s  i e ls  n o s tre s  
m issatges al públic en 
g e n e r a l .  M 'a g ra d a r ia  
c o m p a r tir  les n o s tre s  
reflexions i rimes amb 
tothom que tingui ganes 
d'elaborar pensament crític.

Què en p en ses  de la 
família?
La família és l'única cosa 
veritable que ens queda, és 
en l'única cosa que pots 
confiar. Bàsicament els dec 
tot... bé excepte al meu pare. 
Aprofito per saludar la 

meva mare Lourdes Raluy.
Què en penses de la política?
La política espanyola o en general?... Com diria 
Falsa Alarma (grup de música) "...yo creo en 
política però no en políticos". Vist que a Espanya 
l’Anarquia és impossible que existeixi, que les 
ments s'alliberin d'un dia per l'altre, cal que 
passin 100 anys... Vist que cal que ens governi un 
partit perquè estiguem contents..., si ara hagués 
de votar, és un tema que està molt suat que la

Què en penses de la parella?
Es una persona amb qui estar, estàs bé perquè 
s'està bé, sinó funciona s'acaba i punt. Queda 
clar?

Què diries per tancar l'entrevista?
ESTEM ENTRE L'ARTIFICIAL.

CENTRE de 
GESTIONS  
SALT, SL

Assessoria Administrativa 
Fiscal i Laboral

Assegurances Generals
Pg. Països Catalans, 148, baixos - Tel. 972 23 23 14 - Fax 972 40 18 46 - 17190 SALT (Girona)
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Cultura
"Leer para ser mejores"

Text llegit per Miquel Desclot, a la inauguració de Vexposició de la campanya de fom ent de la lectura, 
del Ministerio de Cultura, a la Biblioteca Nacional, davant la ministra, el director general del llibre i 
el director de la biblioteca el dia 27 de novembre. No hem traduït el textper respectar el sentit que va 
voler donar ales paraules en l'idioma castellà

La mayoría de nuestros antepasados fueron 
analfabetos. Es verdad. Pero no fueron 
ignorantes.

Ellos, simplemente, disponían de otro sistema de 
almacenamiento y transmisión del saber. A ellos 
les bastaba la memoria, que hacía las veces de 
biblioteca, y la transmisión oral, que hacía las 
veces de lectura. Y, a su manera, no eran menos 
sabios que nosotros. A su vez, los niños de 
aquella sociedad analfabeta, pero no ignorante, 
estaban en contacto permanente con la literatura 
de tradición oral, ya fuesen canciones, cuentos o 
adivinanzas, desde su más tierna edad hasta su 
madurez. No iban a la escuela, pero heredaban un 
saber secular. No leían, pero escuchaban la 
literatura que sabían sus mayores, y jugaban todo 
el día con las canciones y las fórmulas verbales 
que les había legado la tribu. En el fondo, eran 
más literarios que los niños alfabetizados de 
nuestros días. Eso fue así durante siglos, hasta 
que la cultura escrita fue extendiéndose y las 
formas de vida moderna, con todos sus sistemas 
de memoria artificial, acabaron no hace mucho 
con la tradición oral. Y los niños perdieron el 
contacto que con tanta naturalidad habían 
mantenido hasta entonces con la literatura.
Es aquí, pues, cuando entra en escena la 
necesidad de una literatura infantil: entre los 
cuentos y canciones de tradición oral que todavía 
se cuentan y cantan a los niños más pequeños 
hasta la narrativa y la poesía que se escribe para 
los adultos, nuestra sociedad precisa una 
literatura infantil que llene este vacío y haga 
posible una transición natural entre ambos 
extremos.
Este país ha perdido la sabiduría de transmisión 
oral hace relativamente poco tiempo, pero 
todav ía  no la ha substitu ido  por una 
generalización de la cultura escrita. De hecho, 
como seguramente sabréis, España es uno de los 
países con un índice de lectura más bajo de 
Europa. No es un índice para enorgullecerse, 
precisamente. Todo el mundo tendría que luchar 
para modificar de raíz este estado de cosas que 
debería preocupamos tanto como el índice de

paro laboral o el índice de crecimiento 
económico. Los escritores, por supuesto, deben 
contribuir a ese necesario cambio con una 
aportación literaria de primera calidad, pero 
también denunciando y combatiendo las 
carencias culturales de esta sociedad. Todo el 
mundo tiene su papel a desempeñar en esta 
campaña imprescindible.
A la lectura se llega por el placer, es cierto. 
Empezamos a leer por placer, y de hecho sería 
deseable que ese placer no nos abandonara 
nunca. Pero llega un momento en que el placer en 
sí mismo parece insuficiente y hay que 
plantearse la lectura como una fuente de 
conocimiento, que a su vez es una nueva fuente 
de placer. Leer para gozar, leer para conocer, leer 
para comprender, leer para crecer como ser 
humano. Eso es dolorosamente necesario en un 
país donde la lectura todavía parece un lujo 
prescindible. Un país que no lee es un país 
inmaduro, un país donde la gente no sabe 
dialogar porque no sabe comprender, un país 
donde la gente se echa los trastos a la cabeza por 
menos de un quítame allá esas pajas.
Es decir, un país a medio civilizar, por más 
ordenadores per cápita que tenga. Yo os invito a 
soñar en un país donde la lectura nos lleve a la 
comprensión y al conocimiento. Es decir, a la 
verdadera libertad. Un país donde el individuo 
conozca y respete profundamente al otro: al que 
no tiene su color de piel, al que no piensa como 
él, al que no habla como él.
Desgraciadamente, este sueño todavía queda 
lejos, pero nunca hay que desfallecer y renunciar 
a esa meta final. La triste realidad es que en este 
país interesa muchísimo más el fútbol que la 
lectura, muchísimo más Operación Triunfo que 
lo que ocurre en los distintos parlamentos, 
muchísimo más lo que pueda declarar una 
supermodelo que lo que pueda decir un escritor o 
un pensador. Desgraciadamente, en este país se 
cometen desaguisados culturales hasta en los 
lugares donde debería reinar el juicio más 
ejemplar: en una ciudad de tanta tradición 
sapiencial como Salamanca todavía se guarda 
con orgullo un botín de guerra fratricida que



Cultura
debería avergonzarnos a todos sin excepción. Y, 
sin ir más lejos, en esta mismísima casa 
venerable que nos acoge, se pretende clasificar la 
literatura en lengua catalana en tres apartados 
diferentes, según los autores procedan de una 
comunidad autónoma u otra: una decisión que, 
pasando por encima de cualquier criterio 
científico, sólo se explica por el desconoci
miento, el menosprecio y la animosidad (algo así 
como si la Biblioteca del Museo Británico cla
sificara a Cervantes como literatura manchega y 
a Góngora como literatura andaluza).
Por favor, leed y soñad. Para que el conocimiento 
nos haga verdaderamente libres y civilizados. El

día que las bibliotecas estén más solicitadas que 
los campos de fútbol, que los telediarios 
dediquen tanto espacio a los libros como a los 
goles, que nuestros representantes públicos se 
sienten a hablar y a escuchar civilizadamente sin 
insultarse ni despreciarse mutuamente, que la 
juventud prefiera ir al teatro antes que salir a 
emborracharse, que la mentira y la corrupción 
sean perseguidas en todas partes, sea quien sea el 
que las cometa, que los conflictos no se 
resuelvan a bombazos ni con abusos de poder, 
aquel día sí podrá decirse con razón que España 
va bien.

Miquel Desclot

Presentació de les memòries de Salvador Sunyer
El passat día 9 de gener, el nostre company i 
amic de la redacció de la revista La Farga,
Salvador Sunyer i Aimeric, ep! i exsenador, i 
exparlamentari, i exalcalde i col·laborador 
habitual de la revista, va presentar el seu llibre 
de memòries a la sala de Plens de 
lAjuntament. Un llibre gruixut com un totxo, 
però aquest fet no ha de desanimar a llegir-lo; 
algun tast que se'n va fer en el moment de la 
presentació va ser un bon entrant per fer-te 
entrar ganes de llegir-lo. A la vora del camí 
serà un llibre molt valuós de referències per a 
la història de Salt, ja  que no s'ha donat a la Vila 
cap fet semblant de recol·lecció de memòries.
Els últims 70 anys transcorreguts del segle
XX queden reflectits en el llibre, que facilitarà als historiadors i curiosos vivències que s'haurien 
perdut. Cal agrair a Salvador Sunyer la deferència de publicar les seves memòries.

La Redacció

Clar i Català
El trànsit i el tràfic

L'altre dia una senyora deia a una altra senyora: 
"Per nadal la densitat del tràfic col·lapsa tots els 
carrers". Vaig suposar que la senyora es referia 
al trànsit que a Catalunya és controlat pels 
agents policials i dirigit pel servei Català de 
Trànsit.

Quan parlem de circulació (moviment de 
persones, vehicles per carrers i vies públiques, 
moviments d'avions, ferrocarrils,etc.) ens 
referim al TRÀNSIT. Si tractem en canvi de 
compres i vendes, d'activitats desplegades en

l'intercanvi de mercaderies, legals o il·legals, 
estem parlant de TRÀFIC. No cal dir que entre 
les clandestines hi ha el tràfic de drogues, de 
blanques, d'esclaus, etc.
En definitiva, qui transita és que es pot bellugar 
i qui tràfica amb drogues, blanques, esclaus o 
cotxes robats, podria anar a raure a la presó com 
tres i dos fan cinc.

Solucions al número anterior: granges, monges, 
viatges, taronges, formatges, natges, pluges.

Salvador Sunyer
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Ensenyament
El Safareig de les dones

La llegenda del "Safareigde les Dones", ha estat 
creada per un alumne de 2n d'ESO Jordi Vila de 
l'Institut Salvador Espriu de Salt i es va 
presentar en l'apartat literari del concurs 
organitzat pel Museu de l 'A igua de l 'any passat. 
Fa molt i molt temps, a les Deveses de Salt, que 
era un bosc molt gran, amb arbres que semblaven 
que podien tocar el cel, hi havia un gran estany 
ple de molts misteris que ningú no coneixia. Al 
voltant d'aquest estany hi havia un poblet petit i

molt acollidor per a tot visitant que hi anava. La 
gent que hi vivia era molt simpàtica, però de tota 
aquesta gent només hi havia una persona que 
sabia el secret de l 'estany. Deia que a dins aquest 
estany hi vivien "goges d'aigua", unes noies molt 
misterioses. Aquesta persona que sabia el secret 
de l'estany era una senyora gran. Diu que 
aquestes goges eren joves i maques, que eren 
capaces d'enamorar qualsevol home que les 
veiés. També sabia el que els agradava i el que 
no, com per exemple, els agradava cosir amb un 
fil invisible per nosaltres, però per a elles no,

agafar roba bruta i rentar-la al riu fins que 
quedés neta i brillant, cosa que ho aconseguien. 
De vegades diu que es pentinaven els seus llargs 
cabells, però no els agradava que les espiessin, 
ni que s'incomplissin les seves normes. Diu que 
si algun humà els espiava rentant roba, o fent 
alguna altra cosa, les aigües el xuclaven i ningú 
no el tornava a veure mai més. Fins que un dia, 
un jove que no sabia res, va sortir a la nit a 
passejar per l'estany, es va trobar amb les goges

d'aigua i per mala 
sort les goges el 
van agafar i ningú 
no el va tornar a 
veure. I aquest fet 
no va ser l'únic que 
va passar, sinó que 
es va anar repetint 
força sovint, fins 
que la gent del 
p o b le  s e 'n  va 
cansar i es van 
agrupar tots i van 
anar a veure què 
passava. I ja  era 
tanta la gent que ho 
sa b ia , que les 
goges van fugir 
d'aquell estany. I 
aquesta història va 

anar corrent poble per poble fins que gairebé 
tothom coneixia l'existència de les "goges 
d'aigua". Quan van anar passant els anys, l'estany 
de les goges es va anar assecant fins que no va 
quedar gens d 'aigua. I algunes dones que 
coneixien la història van construir el "Safareig 
de les Deveses" en honor a les goges d'aigua, i 
també per poder-se assemblar a elles.
Aquesta es la història del "Safareig de Salt". Si 
passegeu per les Deveses, encara ara l 'hi podeu 
trobar.

Jordi Vila
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Ensenyament
Els instituts, el que volem són recursos per ser autònoms

a d e q ü a t s  p e r  t i r a r  
endavant.

L'actual govern de l'estat ha aprovat un nou pla 
d'educació, l'anomenada "Ley de Calidad de la 
Enseñanza", que pretén ordenar i corregir els 
problemes de l'ensenyament.

D a r r e r a m e n t  l 'I E S  
Vallvera, ha fet una aposta 
c la ra  i d ec id id a  per 
l 'a u to s o s te n ib i  l i ta t  i 
l'ecologia...Per aixó, molts 
p r o f e s s o r s ,  p a re s  i 
alumnes, s'han mobilitzat 
p e r ta l d 'a c o n s e g u ir  
equipaments que permetin 
l'aprenentatge pràctic del 
camí cap on hem de tendir. 
Nosaltres creiem que a 
mig plaç, podem educar 

millor els nostres alumnes inculcant.los 
aquestes idees des de la seva aplicació tangible 
i per aixó demanem ajut a l'administració, a 
l'empresa privada i a l’esforç personal.

Els que treballem, els que hem 
de solucionar el dia a dia, 
demanem recursos adequats a 
les necessitats de cada cente.

Vull dir que la problemàtica i la 
complexitat d'un IES a Salt no 
es la mateixa a Puigcerdà o a 
Barcelona, per possar dos 
exemples ben diferenciats. Els 
qui saben i coneixen les nostres 
necessitats som nosaltres i, 
ev id en tm en t, ens toca a 
nosaltres negociar els recursos

En un centre de "funcionaris", aixo no seria 
possible, però no si hi ha prou amb 
vo lun tarism e, es necessiten  recursos: 
professorat, diners, material...
Hi ha molts altres aspectes: tractament de la 
diversitat, prevenció dels conflictes, la igualtat 
d'oportunitats..., per citar-ne alguns. Només si 
nosaltres, d'una manera autònoma podem 
negociar el que ens cal, podrem intentar donar 
la resposta més adient a les qüestions que d'una 
menera dinàmica es van plantejant i que 
constituiexen el repte del Centres Educatius.

Equip directiu IES Vallvera

És molt interessant i lloable que tots els 
estaments es preocupin per l'ensenyament i la 
seva qualitat. El problema, però, és que no es 
resol amb títols més o menys grandiloqüents ni 
amb la demagògia parlamentària per intentar 
fer creure que els responsables de tom tenen la 
veritat i la recepta màgica.

Fins que no es faci el desplegament de la llei, 
fíns que no es concretin les partides i els 
recursos per solucionar cada un dels problemes, 
no podrem valorar el veritable abast de la nova 
llei, de la reforma o de la contrareforma, com 
alguns l'anomenen.

o



Història

Tot repassant la premsa de Salt
Respecte del passat de SALT, avui dos temes molt concrets ens han cridat l'atenció: diverses notícies 
referents a l'Hospital Psiquiàtric, abans conegut com a manicomi, i una Causa Judicial en què el de 
menys és saber quins eren els culpables, però penso que sí que té un interès especial perquè se'ns parla 
de dues entitats saltenques, que tal vegada estiguin o no enregistrades.

"Assabentat d'una comunicació del Metge- 
Director del Manicomi de Salt interessant la 
continuació d'un tancat cobert per a col·locar la 
llenya, que s'adquireixi per al seu consum 
particular. Acordar que presenti un pressupost i 
ja  es decidirà".

"El Vicepresident donà compte de la penosa 
impressió que rebé quan visità el Reverend 
Matas del Manicomi que ha estat llarg temps 
malalt. En aquests casos el capellà ve obligat a 
posar a càrrec del seu "pecuni" un substitut, 
però tenint en compte la migrada assignació 
que aquests tenen s'hauria de procurar 
col·laborar-hi per tal que el servei religiós no 
quedés desatès".

"Adquirir un motor de gasolina per al
Manicomi de Salt, vistes les referències es
decideix  adqu irir-ne  un de la marca 
"Challenge" de 5 H.P. pel preu de 1.975 ptes. a 
n'en Manuel Puigvert, representant dc
l'esmentada marca".
............................ .............. t*..?f?f*

"Decorar les habitacions del Metge-Director 
del Manicomi de Salt pel pressupost de: 1.650 
ptes.

.....................—

"Respecte a l'ingrés d'algunes persones al 
Manicomi, cal assenyalar que alguns hauran 
d'abonar: 0'25 ets. diaris; d'altres 0'50 ets. i 
alguns l'50".

"Concedir autorització per adquirir 600 plats 
d'estany, per a la Casa de la Misericòrdia i 300 
per al Manicomi de Salt" Junta de Govern de la 
Mancomunitat Catalana, 14 de novembre de 
1922.

----------------- ------------- ------------ r r w n .............................      |}I| l|[ J|| !  S |I|[||||I iilllllC|$ p ^ ip

Audiencia Provincial Any 1902 Caixa 506 ; 
Rotllo488 Causa 152/898

Vist en Judici Oral i Públic la present causa 
sobre estafa. Essent el Procurador don Joaquín 
Mas, que actua en representació de don José i 
Dalmau i Pujol, contra José Subils, de 47 anys; 
Enrique Cat Soler de 44 anys; Narciso 
Barnosell Rovira de 43 anys; Jaime Romero 
Vemís de 30 anys; i José María Castillo Torres ¡ 
de 36 anys; veïns tots ells de Salt, individus ¡ 
components de la Junta de Govem de la 
S o c i e t e t d e n o m i n a d a  " C A S I N O  
I N D U S T R I A L  Y A R M O N I C O  
RECREATIVO" de Salt. El querellant els 
reclama 617'8 ptes. De costos de l'apel·lació 
d'unplet anterior.

Aquesta societat era hereva d'una d'anterior. 
que estava en el mateix immoble i que I 
s 'anom enava "CASINO INVENCIBLI 
INDUSTRIAL". Els acusats declaren que no i; 
formaven part de la Junta quan canvià el nom.

Considerant:... Vistos:...
j:

Fallem: Que vistes les disposicions per les parts J 
i de l'art. 191 de la "Ley de Enjuiciamiento", ¡ 
hem d'absoldre i absolem els acusats, fe 
Considerant com a conseqüència de l'absolució j 
declarar d'ofici els costos processals.

Josep Recasens ¡Adroher



Opinió
Ballar Sardanes

Un dia una noia de la meva edat em va explicar els 
seus inicis com a sardanista. Jo no hi vaig parar 
gaire atenció ja que no sabia ballar-les. Doncs bé, 
va començar dient: "Al principi jo tampoc sabia 
ballar-les, però gràcies als professors i companys, 
de mica en mica, m'hi he anat aficionant i ara ja sé 
ballar-ne. Aleshores, tot va començar un dia 
d'estiu, amb el meu pare, vam anar a comprar 
queviures en una botigueta del carrer Àngel 
Guimerà, mentre el meu pare parlava amb la 
dependenta, jo observava de dalt a baix la botiga, 
quan el meu pare em va preguntar: -Vols aprendre a 
ballar sardanes?- ja que la fdla de la dependenta 
anava a aprendre'n. Jo indecisa, perquè encara no 
sabia què volia dir "sardanes", vaig fer un no ho sé, 
com a resposta. Aquell mateix matí, el meu pare 
em va dur a la placeta de darrera de les Bemardes, i 
va preguntar: -Aquí ensenyeu a ballar sardanes? 
Una dona de mitjana edat, amb ulleres, molt 
amable i simpàtica, li va dir que, efectivament, allà 
s'ensenyava un dels balls, més tradicionals i 
populars de Catalunya, com ho és la sardana. Així 
va ser com vaig començar el curset de sardanes. 
També haig de remarcar que em vaig integrar molt 
bé en el grup de sardanes, perquè hi participaven 
nens i nenes de la meva edat i alguns ja els coneixia 
del meu col·legi. Com que ens trobàvem un cop a la 
setmana, cada vegada ens fèiem més amics, perquè 
ballàvem tots junts, rèiem junts i quan fèiem 
descans, jugàvem a qualsevol cosa. Com és 
normal, els anys han anat passant, amb alumnes

Nunca mais: un
Aquest és un intent d'expressar la nostra solidaritat 
amb Galícia pel desastre ecològic a les seves aigües i 
a les seves costes. Un intent de fer costat de la seva 
gent, pel que han sofert, pel que encara sofreixen i pel 
que sofriran (i ningú sap fins quan) degut a tanta 
deixadesa, tanta desídia, tant egoisme, tanta 
incompetència de la nostra societat i molt 
especialment dels nostres governants. De cap manera 
es pretén donar cap visió novedosa sobre aquesta 
trista història; els diaris ja ens n'han informat a 
bastament sobre el tema, però ningú té la sensació de 
tenir una informació fiable.
Unes petites reflexions
Hi ha dues formes d'enfocar aquest problema: 
veure'n les conseqüències o veure'n l'origen. Per a mi 
les dues són indestriables i cal analitzar-les 
conjuntament. I aquí entra tot aquest galimaties de 
banderes de conveniència, bucs de conveniència, 
ports de conveniència, estats de conveniència i 
polítics de conveniència. I la permissivitat o la

nous i alumnes que abandonaven, però alguns vam 
aguantar, va entrar un nou professor que amb ell 
vam aprendre moltes coses noves i innovadores. 
Les classes es van canviar de dia, van passar a ser 
els divendres, de dos quarts de nou fins a les deu. 
Els anys que recordo, que encara érem tots els de la 
meva edat, anàvem a fer trobades a molts llocs, a 
Catalunya Nord, Verges, Bonmatí, Amer, Girona, 
Salt i fins a molts altres pobles, totes van ser molt 
divertides. Després de ballar les dues sardanes amb 
la colla de Salt Sardanista, ballàvem la sardana de 
germanor, on tots els pobles convidats hi 
participaven. Algunes vegades hi érem tots, encara 
que algun membre de la colla fallava, però vam 
anar continuant, un any darrera l'altre, fins avui, en 
què ja no hi som tots. Però, encara que no hi siguem 
tots, jo continuo ballant sardanes, cada divendres, 
amb nous companys i amics, d'aquí, d'allà, de més 
a prop o de més lluny, ens uneixen les sardanes".
Aquesta va ser la història que em va explicar la 

meva amiga, i ara que l'he escoltada, potser sí que 
vagi a provar d'aprendre a ballar sardanes! Em 
sembla que ens ho passarem molt bé, anant a fer 
trobades sardanistes, a totes les comarques 
gironines i fins i tot a Catalunya nord, un sopar de 
final de curs i també un viatge a Port Aventura tots 
junts, que divertit! Bé, doncs, la veritat és que en 
aquesta història hi ha un secret. Aquest secret és 
quejo sóc la protagonista.

Animeu-vos a venir a ballar sardanes!
Anna Clarà

món sense líders
cobdícia dels defensors d'un mal entès liberalisme, 
n'és l'autèntic responsable. Sabem que és un negoci 
del petroli, que les petrolieres estan al darrera, però 
fins ara encara no sabem ni d'on venia ni a on anava, 
ni qui havia contractat el seu transport.

Atemptat terrorista o accident
Estem en època de lluita contra el terrorisme, però 
tots sabem com és de difícil definir-lo, fins al punt 
que avui ni tan sols hi ha consens de què és. Tot i 
aquesta mancança, resulta difícil admetre que el 
desastre del Prestige sigui només un accident. El 
Govern, per resoldre aquest problema, ha buscat un 
culpable i ha decidit que aquest és el capità del 
vaixell: un home de 70 anys, que tot i no tenir cap 
acusació formal sobre la seva culpabilitat, ara està a 
la presó; mentrestant als gàngsters de coll blanc ja 
se'ls ha concedit el tercer grau i han pogut passar el 
Nadal a casa, sense que hi hagi penediment de cap 
classe i sense haver tomat ni un euro dels molts que
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han robat. Si aquest capità està a la presó ¿on haurien 
d'estar els membres d'un Govern (que no governa) i 
els seus parlamentaris (que no fan lleis)?
A la qüestió que se'ns planteja de si estem davant d'un 
atemptat o d'un accident, la resposta no és massa 
difícil. Quan l'Exxon Valdez, els EUA van actuar amb 
tota l'energia. Una Oil Polution Act va regular el 
comportament d'aquests vaixells amb possibilitat de 
contaminar. Aquesta Act venia a dir que no hi ha límit 
a les indemnitzacions, que per entrar en les seves 
aigües hi ha d'haver una garantia de mil milions de 
dòlars, i que hi ha d'haver un representant dintre el 
territori per poder exigir-li responsabilitats. 
D'aquesta manera tan simple, des de 1990 no hi ha 
hagut cap més accident en les seves aigües.
Veiem ara com funciona aquest transport a la resta del 
món. El transport del cm (de tot tipus) el feien les 
mateixes companyies petrolieres, però quan es van 
trobar amb el problema de l'Exxon Valdez, 
ràpidament varen canviar d'estratègia. Calia posar 
cortines de fum, i aviat van trobar la solució: les 
solucions de conveniència. I així ha perdurat aquest 
sistema fins als nostres dies. Mentrestant, el transport 
del petroli segueix les regles del mercat: vaixells 
atrotinats, pura ferralla flotant, responsabilitats 
absolutament limitades si és que al final es troba algú 
al darrera de l'embolic de les navilieres, i un transport 
marítim regulat per l'Organització Marítima 
Internacional, l'única agència de regulació 
internacional que està dominada per estats de 
conveniència (Bahames, Libèria, Cambotja, etc.), 
que fan que els pirates de coll blanc obtinguin 
substanciosos beneficis.

Sota la síndrome de Pinotxo
En el cas del Prestige segurament estem davant d'uns 
polítics incompetents, però del que sí que en tenim la 
certesa és que estem davant d'uns polítics mentiders. 
En un país amb més tradició democràtica que el 
nostre hauríem vist com si algú nega l'evidència 
(sigui anar a caçar a esquiar o a gaudir dels parcs 
nacionals reservats als polítics), ha de dimitir, no per 
incompetent, però sí per mentider. Altra cosa molt 
diferent han estat els informes del Govern Central 
sobre l'estat de la qüestió; aquí en la meva opinió no hi 
ha hagut cap mentida, només ignorància, 
pusil·lanimitat. No ens han volgut enganyar, és que 
els ha agafat amb els calçotets a garró. Això sí, encara 
els han quedat forces per parlar de patriotisme. Però 
¿qué té a veure el patriotisme amb la incompetència? 
¿Es més patriota el que agafa l'escopeta i se'n va a 
caçar enlloc d'estar al peu del canó o al peu de la 
pasterada? ¿És més patriota el que està massa 
acollonit per visitar Galícia -perquè sap que 
l'esbroncaran i només està acostumat a les 
adulacions- i prefereix estar en el programa de 
televisió de la Raffaela Carrà? I encara el tonto de la 
bata es va atrevir a dir que l'exèrcit no podia

intervenir, tenia altres missions més importants. 
Quina missió més important hi pot haver quan hi ha 
una agressió exterior de fuel com aquesta?
Mentre uns quants es dedicaven a fer l'homenatge a la 
bandera, els pescadors, les seves dones, els seus fills i 
els voluntaris es trencaven l'espinada arreplegant el 
chapapote de les roques, de la sorra, del mar. ¿Què és 
més patriòtic? Per què no deixen de dir baj anades?!

Els amos de la finca
S'ha criticat el Govern perquè, al bell mig del sarau, 
s'està escaquejant. Jo crec que aquestes crítiques són 
profundament injustes. Els qui, com jo, creuen que el 
mercat ho arregla tot, donem gràcies a Déu que hagin 
intervingut tan poc com ho han fet. Algú s'imagina 
quines desgràcies podien haver provocat els governs 
central i/o autonòmic, si haguessin actuat? Però als 
del Govern se'ls ha de demanar coherència. Si han 
declarat que Espanya és la seva finca, com a mínim, 
que se n'ocupin.
Per altra banda sembla que el Govern ha quedat 
sorprès pel cabreig dels gallecs. Fins ara, com deia 
Castelao, els gallecs no protesten, emigren! Però ara 
ha passat alguna altra cosa. S'han sentit enganyats (i 
és que els han enganyat!), s’han sentit abandonats (i és 
que han estat abandonats!); i l'únic suport que han 
tingut ha estat el voluntariat. Per primera vegada 
s'han sentit que formen part d'una nació sense estatja 
que aquest, no hi va treure el nas fins al cap de 15 dies. 
Això ha estat la gota que ha fet vessar el vas.
Des de 1970 ençà, les costes gallegues han tingut cinc 
desastres més o menys com el del Prestige, dels quals 
ben poca cosa ha quedat en la ment de la societat 
d'avui. Cal reconèixer, però, que el Govern actual ha 
estat de mala sort. Fins ara la gent més o menys 
entenia que era una desgràcia de la naturalesa, ¿per 
què no havia de naufragar un vaixell dels centenars 
que setmanalment naveguen per la costa da morte, 
quan hi havia temporal o alguna altra circumstància 
desgraciada? Ara, però, han aconseguit encabronar 
tot el poble, des dels gallecs fins als andalusos, des 
dels catalans fins als extremenys. ¿Que com ha sigut 
això? La mentida descarada i la desinformació ha 
estat el pa de cada dia. La descoordinació i la manca 
d'ajuda hi ha fet la resta. I és que des de la capital 
d'Espanya, la perifèria es veu de forma molt diferent, 
i ara tenim no només els 1.500 quilòmetres de la costa 
gallega contaminats, sinó que serà tota la costa nord 
que en rebrà les conseqüències.

En defensa del Govern
Si fem abstracció de la història, de com ha anat aquest 
desgraciat succés, hem d'admetre que actuar de cop i 
volta amb un tema complicat com el Prestige no és 
gens fàcil, i haver de prendre decisions amb poques 
hores, i amb els amics esperant per començar la 
cacera, encara menys. Si el Govern va decidir que el 
millor era que el Prestige anés de passeig des del dia
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13 al 19 escampant fuel com una regadora en tot el 
trajecte, va ser una decisió que no se sap encara si va 
ser prou encertada, però que presenta seriosos 
interrogants. Que hauria estat millor que hi hagués un 
pla d'emergència preparat per casos com aquest, 
ningú ho dubta, però el cert és que no existia i, per 
tant, la decisió era tremendament complicada. Que 
hauria estat millor que el govern hagués consultat - 
abans- alguns tècnics (ja que ells no en tenien ni 
punyetera idea), tampoc ningú ho dubta, però els 
ministres havien de reflexionar i per això un se'n va 
anar a Doñana (que allí no hi arriba el fuel) i un altre 
als Pirineus, i el patètic President de la Xunta de 
Galícia, ni ell mateix sabia on era.

Un món sense líders, sense rumb
De com s'ha actuat davant del desastre: no cal 
aprofundir-hi massa, tots hem llegit fins a arribar-nos 
a embafar que estem en un món sense líders. Només 
sabem que hi ha uns senyors que han guanyat unes 
eleccions, i que a partir d'aquí, per un mecanisme que 
desconec, enlloc de convertir-se en els servidors del 
poble, s'han convertit en l'amo-i-senyor. Són els que 
ens diuen què hem de fer i què no hem de fer, el que 
hem de pensar i el que no podem pensar i que, si les 
coses van malament, ens renyen i ens diuen que la 
culpa és nostra.

I això només afecta a l'actual Govern? Doncs no! ¿A 
veure quan l'oposició ha presentat una proposta de 
llei per resoldre aquest problema? Per tant, el Govern 
és responsable d'aquest estat de coses, però els 
parlamentaris potser encara ho són més. La seva feina 
és fer les lleis i si no hi ha lleis que ens protegeixin

d'aquests atemptats terroristes, ¿què fan ses senyories 
al Parlament? Ens diuen que el Parlament és molt 
avorrit, i així constatem que l'anterior President del 
Govern amb prou feines s'hi acosta. Això sí, tenen la 
barra de cobrar el sou però de fer la feina, res de res. 
Mentrestant aquesta colla de dropos donen una 
imatge vergonyant en les seves acusacions mútues a 
la Cambra, però de demanar perdó i, sobretot, de 
buscar solucions, res de res.
És perfectament admissible que els governants 
puguin equivocar-se (altra cosa serà la freqüència de 
l'error), ho considero humà i tots ho fem moltes 
vegades. Però, d'on ve aquesta supèrbia d'aquests 
suposats líders -que no ho són-, líders que davant els 
problemes s'arrupeixen. És cert que aquestes 
actuacions milloren la nostra autoestima, si ens 
comparem amb ells som considerablement millors, 
ho fem més bé, tot i que això no és cap consol. La 
veritat és que estem en un món sense rumb, un món 
sense guies, sense líders, només trobes carallots 
pertot arreu.

Els que som liberals de veritat hem descobert una 
cosa, que aquests polítics passaran a la posteritat com 
els gegantons de la Festa Major, una cosa 
entranyable, d'una altra època, per dipositar en un 
museu. I la societat avançarà sense interrupcions, 
sense necessitat d'aquests falsos líders, avançarà amb 
la intel·ligència que tenen les espècies per a subsistir i 
adaptar-se. De la mateixa manera que els humans 
hem transformat la peülla en un peu per caminar, la 
societat es desempallegarà d'aquests líders inútils, 
però haurem d'esperar. Mentrestant, tots hem de ser 
gallecs!

El pol·len i els arbres
A Salt es continua tallant arbres com si fossin una 
herba maleïda. Sense cap misericòrdia. Aneu a fer un 
volt per la zona esportiva i veureu un espai arrasat 
com si haguessin passat els tancs isrealians amb 
missió desbastadora o un tifó d'aquells que no deixen 
cap arbre dret; segurament que exagero una mica 
influït per notícies llunyanes, és clar, i que un cop 
retirades les restes del naufragi, ningú se n'adonarà. 
S'ha aprofitat l'ocasió d'unes obres per tallar la quasi 
totalitat dels pollancres de la zona; potser sí, alguns 
feien nosa per a la construcció d'un nou vial, però la 
majoria segur que no. I quina és la reposta? Segons el 
responsable polític: "teníem queixes dels veïns que el 
pol.len que produixen aquests arbres a la primavera 
els produïa al.lèrgia i per això s'han tallat".
Pollancres tallats, pol.len eliminat. És evident que els 
pollancres produeixen pol.len com tots els arbres i 
plantes, és el seu mitjà de reproducció encara que les 
que més en generen, de pol.len, almenys en nuclis

habitats, són les plantes de jardins i testos, de grata 
admiració per tothom per les seves flors, però com 
que no produeixen borró, no se'n veuen els efectes. 
Moltes vegades actuem sense massa coneixements: 
Qualsevol arbre és una baula més del conjunt del 
medi natural i per tant necessari; si ens aturéssim a



Opinió
pensar que és una depuradora natural del sistema 
ecològic a l'absorbir grans quantitats de C02, 
retornant a l'ambient l'oxigen imprescindible per a la 
vida animal, potser ens ho pensaríem més abans de 
tallar un arbre. Pot semblar que replantant-los ja  es fa 
el fet, doncs no; abans no facin la funció dels arbres 
tallats passaran molts anys. Ja ho sé que està molt 
estesa la creença que el borró dels pollancres són els

responsables de les al·lèrgies primaverals, en tot cas 
deu faltar informació. Demanem depuradores als rius 
i filtres a les xemeneies, i vent perquè s'emporti la 
contaminació de les aglomeracions urbanes, i per 
l'altre costat, no hi posem el que caldria de la nostra 
part.

Camina Mira i Observa

De cap a peus
La Comissió de veïns del Barri Vell ja camina

Des de fa un temps, els veïns del Barri Vell, 
juntament amb els de la zona de l'Autopista, han 
vist la necessitat d'organitzar-se.
Primer fou la possibilitat que s'instal·lés una 
antena de telefonia mòbil a la xemeneia de la 
Gassol, avui feliçment descartada gràcies a un 
acord entre l'Ajuntament de Salt, l'empresa i 
Telefònica.
Aquesta possibilitat va mobilitzar un gran 
nombre de veïns i de signatures, més de mil, amb 
l'adhesió d'entitats i centres.

Més tard va ser l'aprovació del PER1 (Pla 
Especial de Reforma del Barri Vell) que ha de 
servir de base per a la reurbanització de carrers i 
per impulsar un model urbanístic específic per al 
barri vell.

El passat 22 de novembre, al Museu de l'Aigua, 
es va fer la primera Trobada de Veïns, amb la 
presència de l'alcalde Jaume Torramadé. A la 
trobada, amb l'assistència d'unes 130 persones, 
es van exposar les necessitats i els reptes que 
tenia la zona, així com la conveniència de fer una 
entitat veïnal que agrupés esforços.
També es va preguntar a l'alcalde sobre com 
s'havien resolt les al·legacions al PERI i sobre 
l'autopista (què se'n sabia del tercer carril) i la 
necessitat de col·locar pantalles antisòniques a 
l'A-7 al seu pas per Salt.
Al final de la trobada es van presentar els

<E>

objectius pels quals treballaria la Comissió, que 
serien la defensa i promoció del Barri Vell i del 
sector autopista i promoure, entre d'altres, el 
treball cívic entre els veïns per aconseguir 
millores per a la zona.

I és que les necessitats i projectes per millorar el 
barri són molts: l'aparcament del teatre, la façana 
nord, el trànsit, la urbanització de carrers com 
Tramuntana, Sant Dionís i passeig Monar, el 
PERI, el comerç, el catàleg d'edificis i façanes, el 
patrimoni, la neteja, els accessos als Comuns i 
Deveses, els serveis socials, l'envelliment de la 
població, projecte del Parc i AMU Monar, la 
millora de l'enllumenat, el tercer carril de 
l'autopista, la necessitat d'un centre cívic,etc.

La Permanent de la Comissió de Veïns es reuneix 
els primers dilluns de cada mes i ja s'han creat 
diverses comissions de treball: 1) trànsit, 
seguretat ciutadana i activitat econòmica 2) 
serveis socials i 3) l'autopista. Està en camí de 
constituir-se la d'urbanisme i patrimoni

Per a qui vulgui més informació o apuntar-se a 
alguna comissió, només cal trucar o arribar-se al 
Museu de l'Aigua: C/ Lluís Moreno, s/n, telèfon: 
972. 40.21.48 de 9 a 14h, (de dilluns a 
divendres). T'hi apuntes?

Martí Fita



Jovent
Còmplices, nous campions d’Europa de Funky

érnández, Toni Izquierdo, Susana SartianS«vo, Coralí F%líu, Estefanía Cafrillo, Natalia Arribas 
Sandra .Noelia Guzman, Cristina Ortega i Verónica Martinoy, el grup al complet de funky
COMPLICES, posant amb la que ells convertirien poques hores més tard en la columna de la victòria, Venècia.

El 6 de gener d'aquest mateix any, un grup de 
nois/es de Salt i Girona van fer història al Palau 
del Comerç de Jesolo, Itàlia, davant més de mil 
persones convertint-se en els nous campions 
d’Europa en la modalitat de funky. Amb quinze 
hores de viatge amb microbús a les espatlles, i 
molt poques hores dormides, Còmplices va 
passar les eliminatòries del primer dia sent 
traspassat de la categoria de hip-hop a la de 
funky, per evidents pors italianes a perdre les tres 
primeres places en hip-hop davant els clarament 
superiors equips catalans. El segon dia va ser 
més calmat, imposant-se amb claredat davant la 
resta de grups, i guanyant-se el públic amb un 
funky espectacular i d'una estètica molt 
fotogràfica, reivindicant el pas a la final. I la 
bogeria va arribar amb la final; nervis increïbles 
sobre la certesa que mereixien guanyar, però 
sense perdre el bon humor i simpatia que els va 
caracteritzar des del primer dia del campionat( 
patrocinat per diverses marques de roba d'esport

italianes ) i que juntament amb el seu altíssim 
nivell, sense dubte els va fer guanyar les 
simpaties d'un públic majoritàriament italià i 
suís, que no van parar de felicitar-los i 
fotografiar-los, COMPLICES van pujar a 
l'escenari per fer embogir aquella multitud que 
els aclamava tan lluny de les seves cases. I així, 
una actuació realment emocionant, els va portar 
a que esperant que els organitzadors del 
campionat nomenessin el primer classificat, els 
segons i tercers els senyalessin des del podi, 
predint les paraules dels organitzadors que van 
fer explotar de felicitat a tot l'equip i els pocs 
però sorollosos aficionats que els van 
acompanyar en el viatge, s'havien convertit en 
els nous campions d'Europa de Funky. S'ha de 
dir que en la categoria de hip-hop el primer i el 
tercer classificat van ser equips barcelonins, i 
que durant tot el campionat va regnar el bon 
ambient i companyerisme entre les esquadres 
catalanes. Joan Carles

Passeig Josep Ma Folch i Torres, 21 - 17190 Salt 
Tel i Fax 972 239 666 Mòbil 629 738 318

&TURRO, S.A.
VENDA I LLOGUER DE MAQUINARIA  
I UTILLATGE PER A LA CONSTRUCCIÓ

Passeig Païssos Catalans, 56 - 17190 Salt 
Tel. 972 23 37 31 Fax 972 24 11 81



Gent Gran
Fa uns anys, ha crescut de manera notable el 
nombre de persones que viuen aquesta etapa de 
la vida que li diuen "prejubilació o jubilació". 
Dos motius hi han contribuït decisivament.
Per una part, la millor qualitat de vida i l'avenç 
de la medicina, que ha allargat la vida de les 
persones.
I per l'altra, una nova organització de la feina, 
que ha portat una jubilació avançada. Aquest fet 
social requereix reflexió per aprofundir en 
aquesta etapa decisiva de la vida i per aprendre a 
viure-la de forma encertada.
Són significatius els canvis i vacil·lacions que hi 
ha de la mateixa terminologia. Fa uns anys que 
es parlava dels" "retirats", la societat 
considerava la gent gran com persones retirades 
de l'activitat laboral i de les responsabilitats i 
fe in e s  s o c ia ls .  M és ta rd  en d e ie n  
"pensionistes", és a dir, persones que no viuen 
del treball actual, sinó d'una pensió que la 
societat els hi assegura per al rendiment laboral 
anterior. Avui s'ha impossat "jubilació", 
aquesta terminologia és més noble i positiva, és 
a dir, una situació en què les persones poden 
viure sota el signe de "jovial" i de goig. Però és 
realment així?
Per un altra part, vivim en una societat on 
predomina l'intercanvi, on es compra i es ven. Ja 
no hi ha res gratuït .S'està oblidant el que és 
"donar" i "donar-se" de forma desinteressada.
De vegades ens oblidem que les persones grans 
estan en millors condicions que d'altres per 
cultivar i desenvolupar els valors humans, 
escassos de vegades en la societat actual, però 
necessaris per viure de manera sana i encertada 
El fet de no treballar no vol dir que t'hagis d'estar 
a casa sense fer cap activitat, doncs al contrari, 
és el moment de realitzar tot allò que abans no 
havíem disposat de temps per portar-ho a terme. 
Crec que la vida ha de ser activa i solidària, i què 
millor que fer voluntariat, un servei seriós, 
permanent i amb equip. Sempre ens queixem

BURCH constructors,s.a Salt ]un
C a s e s

A m p l i a c i o n s
R e h a b i l i t a c i ó

C /  P e re  C o ll i GuM6 ,  3  • W .  i F a*  9 7 2  2 3  8 6  0 2 - 1 7 9 0  SA IT  (G iro n a )

que el món cada dia està pitjor, jo crec que el 
món el formem tots, i si cada un de nosaltres 
mira de posar-hi el seu gra de sorra, podrem 
millorar-lo ; junts ho aconseguirem. Avui els hi 
esplicaré un dels voluntariats amb el qual estic 
compromesa.

VOLUNTARIAT SUPORT A LA SOLITUD
Som una associació que té l'objectiu de fer 
acompanyament a aquells pacients que es 
troben en situació de solitud durant la seva 
estada a l'Hospital i, posteriorment, seguiment. 
Els usuaris dels nostres serveis són persones de 
totes les edats i que no compten amb cap suport 
familiar o social.

En quins serveis pots participar ? 
Acompanyament a l'Hospital : a través d'aquest 
servei pots anar a fer companyia a una persona 
que estigui hospitalitzada, mirar la televisió, 
llegir un llibre, donar conversa o acompanyar a 
fer una passejada.

Suport a les gestions: participant en aquest 
servei pots ajudar aquells que no es poden 
moure o tenen greus dificultats a fer gestions 
dins del mateix hospital, tràmit de papers, 
consultes,....

Servei de radiotransmissor: es reparteixen 
ràdios a les diferents persones que ho sol·liciten 
amb l'objectiu de fer menys pesades les hores, es 
tracta de portar i passar a recollir aquests 
aparells i de passada xerrar una estona.

Per a més informació o si voleu col·laborar- 
hi, podeu adreçar-vos a
Voluntariat Suport a la Solitud Hospital Josep 
Trueta Tel.972 940200, persona de contacte 
Joaquim Casadevall

Dolors Ferrer



Gent Gran
Visita a la comarca d’Osona

Aquest cronista, que vol donar raó de les 
excursions que porta a terme el nostre Casal, 
demana als seus lectors que es facin càrrec que 
els seus coneixements periodístics tenen molt que 
desitjar, i per tant els prega que tinguin la 
paciència de llegir-los, ja que la seva pretensió és 
el de no avorrir-los amb els seus comentaris i 
escrits.
A les vuit del matí del dijous dia 12 de desembre, 
surt l'autocar amb cinquanta-cinc excursionistes, 
ruta cap a la comarca d'Osona. El bon temps ens 
acompanya quasi tot el camí, i podem gaudir 
durant uns moments, en la nostra sortida 
excursionista , de la magnífica i atractiva visió al 
contemplar les muntanyes del Montseny 
empolsades per la blancor de la neu. Voldria 
donar raó que aquesta excursió ha sigut la més 
curta en quilòmetres de les programades i 
realitzades durant tot l'any 2002, degut al fet que 
tenim el temps d'hivern a les portes, i per la fred 
que es passa a l'anar a visitar indrets a l'aire lliure. 
Abans d'arribar a Roda de Ter, on vàrem fer 
parada per esmorzar, ens troben amb la boira tan 
típica d'aquesta comarca, i que fins a les tres de 
la tarda no va permetre que lluís el sol. Per tant, 
dintre de la ciutat de Vic, passejant pels seus 
carrers fins arribar al Museu de l'Art de la Pell, 
sentírem el malestar que produeix la humitat al 
cos, degut a aquest agent climàtic, el qual no 
enyorem ni voldríem que campés per la nostra 
comarca.
Entrem al Museu de l'Art de la Pell,
acompanyats per una guia que ens explica que 
aquest museu aplega la col·lecció de l'adober 
Andreu Colomer, que al llarg de cinquanta anys 
ha reunit un miler de peces fetes totalment o 
parcialment amb pell, i podem contemplar 
baguls, paravents, frontals d'altar, escriptoris, 
enquadernacions, bosses, cadires de braços,

selles de muntar, escuts, màscares, etc., que 
destaquen per la seva vàlua i qualitat d'èpoques i 
cultures diverses.
Feta la visita, una curta passejada pels carrers de 
Vic per fer temps abans d'anar a dinar a la 
població de Roda de Ter. L'àpat que ens varen 
servir va ser ben apreciat pels comensals. 
Personalment, crec que ens mimen una mica en el 
menjar, i a continuació ens veiem obligats a 
bellugar els peus, durant unes hores, per fer 
baixar les calories acumulades.
A la tarda s'aixeca el bon temps i després de ballar 
una estona, ruta cap al Parador de Vic-Sau, 
ubicat en un dels paratges més bonics de la 
comarca d'Osona. Podem contemplar des 
d'aquest lloc el pantà de Sau, que ens ofereix una 
visió extensiva del seu embassament, en aquesta 
època de l'any, força ple. El Sr. Pere Crous, 
perquè quedi constància de la nostra estada en 
aquest lloc tan pintoresc, a tots agrupats i a 
l'entrada principal d'aquest Parador, fa la 
fotografia de rigor, perquè puguem guardar el 
record d'aquest grup d'excursionistes del Casal.
A la tardor i també a l'hivern cal recollir-nos més 
aviat, els dies són curts i a vegades mancats de 
sol. L'aire que fa, més aviat fred, ens aconsella de 
retirar-nos a una hora prudencial, i partint 
d'aquesta lògica, a una hora prudencial retorn cap 
a Salt, deixant avui enrera aquesta comarca 
d'Osona.
La propera excursió que es faci, pel mes de gener 
de 2003, s'anirà a Barcelona. Visitarem el museu 
del C.F. Barcelona, amb l'esperança dels " culés", 
que estiguin més ben classificats en la lliga i 
puguin donar alguna alegria als seguidors fidels. 
Amics excursionistes , deixarem a part les 
opinions i comentaris per una altra ocasió.

Ferran Márquez



Esport
Club Petanca Salt

El Club Petanca Salt us desitja un bon any 2003 
a tots, socis i amics, i demanem que en el tema 
esportiu sigui un any de bona collita de resultats, 
les ganes ja hi són.
El passat 26 de desembre es va celebrar el 
tradicional trofeiu de Sant Esteve, Memorial 
Josep Cebrian, una cinquantena de jugadors ens 
vàrem trobar a dos quarts de nou del matí a les 
pistes per jugar, tot i la fred que feia. El 
campionat que com cada any es va disputar amb 
melee amb caps de sèrie i la duració de les 
partides a temps secret per acondicionar les 
finals amb el vermut que ofereix el Casal a tots 
els seus socis. La 
classificació final 
v a  q u e d a r  
encapçalada  per 
l'equip d'Antonio 
Muñoz, Manel Ros 
i Quim Panella, els 
seg o n s van ser 
Antonio Echave,
Pilar Vila i Dolors 
Espinosa, el 3r i 4t 
lloc van ser per Pep 
Quintana, Montse 
Cabrellez, Narcís Naspleda, Marc Fauchs i 
Josep Boó, tots ells varen rebre uns magnífics 
lots de nadal cedits pel Casal de Jubilats.
A la lligueta dels dissabtes a la tarda, tot i que la 
concurrència ha afluixat una mica, es van donar

els premis als guanyadors del mes de 
dessembre. lr  Quim Pares,2a Isabel Rodríguez 
i 3r Joan Vilar.
La lliga dels diumenges al matí està funcionant 
molt bé, ja que són 45 els jugadors que hi 
participen cada diumenge, malgrat la fred que 
fa.
També a nivell de federació s'està preparant la 
temporada 2003 i tots els jugadors que es 
vulguin treure la llicència poden adreçar-se a la 
j unta per fer la sol·licitud.
El nombre de jugadors juvenils va augmentant, 
aquest any de moment en tenim 3 més que han

tots sabeu, el nostre amic Joan Boada i Reig 
deixa la presidència del Casal, els petanquistas 
només et podem dir una cosa : "GRÀCIES, 
JOAN"

Josep Boó iAlech

s o l · l i c i t a t  
llicència, això per 
al club és molt 
important, ja  que 
d'alguna manera 
ens assegurem el 
r e l l e u  d e l s  
jugadors, i amés a 
més el casal té 
gent jove a les 
instal·lacions.

Per últim, com

G udayol Auto-Taller, S.A.

Exposició i Venda: c / Major, 156 
Telèfon 972 24 20 43 - 939 84 08 72
E-mail: gudayol@grn.es
Horari: de dilluns a dissabte de 10 a 1 i de 5 a  8

Servei Oficial: c / Mercè Rodoreda, 13 
Telèfon 972  24 37  49  
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Dissabte al matí obert de 10 a 1
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Natura

El sol ordenará el clima

La meteorologia és una ciència incerta, però els 
darrers anys sembla cada cop més difícil de 
practicar. La primavera passada l'anunciada 
sequera va donar pas a unes pluges que han 
omplert de nou els embassaments. Aquest 
hivern les grans nevades no han estat les 
previstes. Que al mes de desembre hi hagi dies 
amb més de 20°C o que cada any assolim un nou 
màxim històric de calor, ja  no ens és nou.

El clima canvia i qui més qui menys ho percep. 
Els estudis científics diuen que els darrers 200 
anys la temperatura mitjana de la Terra ha anat 
augm entant paral·le lam ent a l'augm ent 
d'emissions de gasos d'efecte hivernacle, és a 
dir, que afavoreixen l'escalfament del planeta. 
Aquests gasos provenen de les nostres fonts 
energètiques. Avui per avui, més de tres quartes 
parts de l'energia consumida al món és d'origen 
fòssil: carbó, petroli i gas natural. No és 
d'estranyar doncs que siguin empreses d'aquest 
ram les que patrocinen "El Temps" o "El medi 
ambient" a la televisió.

El vessament del "Prestige" i el cotxe de 
cad ascú  de n o sa ltre s  són p eces  del 
trencaclosques de l'augment de l'oferta a un 
menor preu. La guerra americana a l'Iraq és un 
mecanisme per controlar el petroli que conté 
aquest país, ja  que se sap que el petroli un dia 
s'acabarà. Dit d'altra manera, cada cop les 
reserves que es troben són menors, de pitjor 
qualitat i més cares d'extreure, i en canvi el 
consum segueix augmentant.

El sol ens envia cada 30 minuts de forma neta i 
gratuïta l'energia equivalent a l'electricitat que 
consumeix tota la humanitat en un any. El vent 
que bufa també es pot transformar en electricitat 
sense contaminar. La demanda d'electricitat 
prevista per les comarques gironines fins al 
2010 (44MW) es podria cobrir amb 30 
aerogeneradors. Amb aquesta opció la nostra 
regió assolirà els compromisos europeus 
d'energies renovables. En comptes d'això la 
Generalitat preveu la línia Setmenat-Bescanó 
de 400.000 Volts amb electricitat d'origen 
nuclear i de 7 noves centrals tèrmiques que 
cremaran gas natural i augmentaran la

col·laboració de Catalunya al calentament 
global.

Per aquests motius, en l'àmbit energètic, 
l'Agenda 21 de Salt proposa l'aprovació d'una 
Ordenança Solar, normativa que ja existeix a 
capitals com Barcelona i Madrid, i que obliga a 
instal·lar plaques solars als edificis de nova 
construcció i que es rehabiliten. La seva 
aplicació suposarà un esforç i adaptació per part 
de tothom, però serà una bona manera que com a 
població ens fem responsables del nostre 
consum energètic, tant com a beneficiaris 
directes d'una línia elèctrica que ningú voldria al 
seu poble, tant com a aportació d'aquesta 
població a evitar un major trasbals de planeta pel 
desgavell del seu clima.

Sergi Nuss
Oficina Ambiental de Salt.

rà corretgir l'impacte sobre 
[cl energètic



L'aliant o vernís del Japó. Una veritable plaga
L'ailant (Ailanthus altísima (Mill.) Swingle) deu el 
seu nom genèric a la llatinització de la paraula 
maorí Aylanto, que vol dir arbre del cel, i 
l'específic d'altíssima a la gran alçada que pot

És originari de la Xina, malgrat que aquí en diem 
"vernís del Japó"; es veu que per a la cultura 
popular no ve pas d'un pam a l'hora de posar noms 
d'extrem orient. Els botànics l'han inclòs en la 
familia de les Simarubàcies, que té unes 150 
espècies d'arbres i arbusts propis de les zones 
tropicals i subtropicals.
Pot arribar fins a 30 metres d'alçada, amb les 
branques formant un angle agut amb el tronc 
principal. L'escorça és llisa, grisa i brillant ( potser 
d'aquí vindria el nom de vernís). Les fulles són 
compostes i pinnades, molt grans, de fins a 60 
centímetres i amb 13 a 31 foliols asimètrics i 
lanceolats.
Les flors són verdoses groguenques i agrupades en 
rams. És un arbre dioic, és a dir, amb peus mascles i 
peus femella. Els fruits són sàmares (semblants als 
del freixe i dels aurons) i es presenten agrupats en 
raïms vermellosos molt vistents a mitjans de 
tardor.
Les fulles dels peus mascle desprenen una olor 
fètida, segons Oriol de Bolós "pudor de rata morta" 
i, per això, només solem veure plantats els peus 
femella.
Una de les principals característiques dels ailants 
és el creixement ràpid, la gran capacitat de rebrotar 
a partir de les arrels o, simplement, dels 
branquillons resultants de la poda.

L'ailant va ser introduït a Europa el segle XVIII per 
uns jesuïtes francesos que varen provar d'explotar-
lo per a la indústria de la seda, amb una papallona 
Samia cynthia semblant al nostre paó de nit i que 
també fa un capoll aprofitable per a l'obtenció de 
fil. Cal dir que aquesta utilitat va fracassar, però 
ben aviat en varen sorgir de noves, basades en la 
seva versatilitat i capacitat de resistència.
Els ailants es fan servir per fixar dunes, protegir de 
l'erosió els marges denudats i en jardineria urbana. 
Precisament d'aquesta darrera aplicació vénen els 
representants de Salt.
Resulta que quan encara depeníem de Girona, les 
brigades de jardineria de la ciutat veïna varen 
podar els ailants que hi ha a la Rodona ( magnífics 
exemplars, per cert) i varen anar a abocar els 
podalls a les Deveses de SALT, on ara han 
constituït una plaga que ofega la vegetació 
autòctona i presenta tres nuclis de dispersió ben 
marcats: un a prop de les Defenses o Dics del 
Marquès, un altre a prop del Mirador de Rocacorba 
i el darrer a prop del Pla dels Socs.

Així com normalment defensem la necessitat de 
respectar i estimar els arbres, avui ho hem de fer a 
la inversa. Cal tallar tots els ailants i els seus 
nombrosos rebrolls i evitar que continuï 
propagant-se la invasió. En cas que es tallin cal 
evitar deixar els bastons altre cop a terra, perquè hi 
tomen a arrelar, també s'ha d'evitar de tirar-los al 
riu, perquè encara escamparíem més la pesta. 
Potser el més correcte és que es fes una campanya 
sistemática d'eradicació i posterior destrucció dels 
peus.
Ja ho veieu, un arbre mític i celestial de l'Orient s'ha 
convertit en un problema per a nosaltres, tot per 
una gestió poc acurada d'uns residus de poda. De 
tota manera, no som els únics que tenim conflictes 
amb els ailants, en una consulta a internet he pogut 
comprovar que fins i tot s'han atrevit a envair els 
Estats Units d'Amèrica, queja és mèrit!, Australia i 
Anglatera i bona part dels països on la 
inconsciència i l'afany de lucre dels nostres 
avantpassats van endur-se l'arbre del cel.
Xavier Sunyer i Bover
Societat d ’Estudis i Recerca de Salt (SERS)



Gastronomia
Anee amb Peres

Preparació

Ingredients

1 ànec tallat en 8 trossos
011 d'oliva 0.4°
1 ceba
1 pastanaga 
grans d'all 
Ví got de vi blanc
12 avellanes 
12 ametlles 
Julivert
8 peres blanquilla 
Aigua i sal

Es rosteix l’ànec amb foc ben petit en una 
cassola amb oli d'oliva de 0.4°, 1 ceba, 1 
pastanaga, uns quants grans d'alls sencers, Vi 
got de vi blanc, un got d'aigua i sal.
A part es fa una picada amb 12 avellanes, 12 
ametlles, 2 grans d'all i julivert. S'afegeix a la 
cassola quan l'ànec està gairebé rostit.
En una olla a part es posen les peres a l'aigua 
quan aquesta es posa a bullir, s'apaga el foc i 
s'hi deixen uns 15 minuts (així queden 
escaldades i no es desfan).

Vi hora abans de servir-lo s'afegeixen les peres 
a la cassola amb una mica de la seva aigua 
calenta i es fa la "xup-xup" amb tot plegat i 
amb foc molt petit durant 5 minuts.
Es serveix cada ració d'ànec amb una pera 
sencera i una mica d'oli barrejat amb la picada 
per sobre.

Paquita de Can Barris

GAMTGE INTERNACIONAL
ROBERT NIDAL,

CONCESSIONARI

Gg'á &vrr.e*- BUHO LANCIA

<3>



Solidaritat

Recollida de joguines a ritme de Hip-Hop
El dijous 26 de desembre, a la plaça del Veïnat, 
Don Carpi Pizza Salt va organitzar una 
recollida de joguines que va funcionar a ritme 
de hip-hop. De vuit a deu del vespre la música 
va omplir la plaça per acompanyar aquells 
veïns solidaris que van anar portant aquelles 
joguines que sabien que podien omplir d'il·lusió 
uns altres ulls. Un total de 
187 joguines de tota mena 
aportades en 43 donacions, 
va ser el resultat de la primera 
edició d'aquesta activitat 
solidària que va comptar amb 
la  c o l · l a b o r a c i ó  de  
l'Ajuntament i de l'Estació 
Jove i la donació de totes les 
joguines al col·legi públic de 
la Farga. Cal esmentar que la 
vesprada va ser amenitzada 
per l'actuació de funky del 
g r up  g i r on í  i s a l t enc  
C ò m p lices , r e c en t me n t  
n o m e n a t s  c a m p i o n s  
d ' E u r o p a  de la s e v a

modalitat. Amb la bona impressió que deixen 
les coses que es fan amb solidaritat, i amb la 
voluntat de superar la participació d'aquesta 1 a 
edició, els organitzadors encaminen rumb a la 
segona, amb la satisfacció que comporta saber
se envoltat de veïns solidaris.

Joan Carles

Informació Municipal
Naixements, casaments i defuncions a Salt, del 14 de desembre de 2002 al 15 de gener de 2003

N aixem ents
Jessica-Nicole Clay de la Cámara (14 de desembre) 
Paula Ortega Delgado (14 de desembre)
Noa Vila Area (15 de desembre)
Fatima Touray (17 de desembre)
David Arranz Gual (18 de desembre)
Júlia Viudez Vázquez (19 de desembre)
Xavier Palacios Tolmo (19 de desembre)
Oumar Ceesay (22 de desembre)
Alba Rodríguez Corvillo (23 de desembre) 
Verónica García Hernández (23 de desembre) 
Martí Menchón Garrigoles (23 de desembre) 
Chaima Boukricha (27 de desembre)
Marcos Carrasco Notario (27 de desembre) 
Martina Puig Badosa (27 de desembre)
Joel Llombart Alarcón (29 de desembre)
Juan Carlos Díaz Carmona (31 de desembre)
Marc Marsal Tomas (1 de gener)
Aleix Allué Granados (1 de gener)
Laura García Riba (5 de gener)
Blanca Gallostra Bronsoms (8 de gener)
Eva Muñoz Molina (9 de gener)
Saia Azzammouri (9 de gener)

C asam ents
Joan Caselles i Pilar Larrodé (14/12/02 
Antonio García i Tatiana Chekanova (21/12/02) 
Jair Pastrana i Glicemi Nanclares (28/12/02) 
Javier Rigau i Remedios López (28/12/02)
Juan Ramón Rodríguez i Maria López (11/01/03)

D efuncions
Manuel Solana Tomás 13/12/2002 (Banyoles) 
Antonia Colon Menéndez 14/12/2002
Lucia Iglesias Triguero 20/12/2002
Luis Carreras Subirana 20/12/2002 (Banyoles) 
Alberto Regolta Puaté 23/12/2002
Marcelo Rodríguez Bremont 25/12/2002
Maria Pérez López 26/12/2002
Daniel Sánchez Arroyo 26/12/2002
Angelina Ribas Martí 29/12/2002
Rosa Bosch Torrent 29/12/2002
Ángel Amaury Valverde Blanco 30/12/2002 
Salvador Puig Font 09/01/2003
Jesús Lapaz Martínez 10/01/2003
Luis Sureda Casademont 13/01/2003



Pot i-pot ¡
L’acudit foll................. .....  per BUGARAC

ESCACS

Problema n°17
Negres guanyen
Jugada de negres i les blanques
es rendeixen.
Temps: 2, 6, 12 minuts jugadors 
federats, de cafè, aficionats.

Solució problema n°16
Negres Txh3 gxh3/Ae4+ - 
Cxe4/Dg2++

Les negres entreguen una torre 
a canvi d'obrir la columna g.

Manchester Chess Club.
Fundat el 3 de setembre de 
1817, dos anys després de la 
ba ta lla  de W aterloo, se'l 
considera el club més antic de la 
Gran Bretanya.

Jaume García Navarra

EI temps
Temperatura màxima: 2,5° el dia 2 de gener 
Temperatura mínima: -4,5° els dies 12 i 13 de gener

Precipitació màxima en un dia: 30 litres el dia 5 de 
gener
Pluja acumulada:59,2 litres del 13 de desembre del 2002 al 
15 de gener del 2003

Pluviometria.Del 13/12/02-15/01/03

O

i! s ,

Evolució de les temperatures. Del 13/12/02-15/01/03



H a b i t a t g e s  únics  a Sa l t

A l t  e s t à n d i n g  p e r  n o m é s
1 4 4 . 9 0 0  = € ( 2 4 . 1  0 9 . 3 3 1  PTA)

El gran SALT de la teva vida!
Pisos de 122 m2 útils 

Acabats de gran qualitat 

Jardí comunitari 

Piscina comunitària

Pàrquing opcional 

Antena parabòlica 

Preinstal·lació fibra òptica

#«
Pis TIPUS

INFORMACIÓ I VENDA:

E U G E S A
C O N STR UC TO RA  • IM M OBILIÀRIA

C /M ajo r, 1 8 2 -SALT

® 972 40 60 93
www.eugesa.es

Visiteu-nos a:

www.eugesa.es
per veure tot el nostre estoc

PROMOU:. É Residencial
Maçana *
S O C I E T A T  L I M I T A D A  H V

IIII PROCAM
Grup Immobiliari CAIXA CATALUNYA

http://www.eugesa.es
http://www.eugesa.es

