Agenda
Activitats del mes
BIBLIOTECA M IN1STRALIMASTÀ

HOTEL D’FNTITATS LES BERNARDES

Divendres 6 de iuny: Racó deis contes. Hora:
18:00

Dies 6 20 de juny: Exposició del taller de
patchwork.

Dijous 5, 12 i 19 de juny: Curs d'introducció a
Internet. H orari: 18:30-20:30h. Places
limitades

Dies 5 19 de juny: Exposició del taller de
puntes de l'Associació Puntaires de Salt

D ijous 19 de juny: Grup
d'adolescents. Hora: 17:30

CASAL DE JUBILATS

de lectura

Diious 19 de juny: Grup de lectura d'adults.
Hora: 19:30

PAVELLÓ

Dies 28 de juny al 4 de juliol. Excursió als
voltants de Madrid. Preu: 480 euros. Segon
pagament dia 7 de maig: 120 euros, tercer
pagament dia 2 de juny: 120 euros, quart
pagament dia 25 de juny: 120 euros. Per am és
informació i fer les reserves i pagaments
dirigir-se al Sr. Enric Serra, tel. 972-23 21 80.

Dies 6, 7, 8 de juny: Fira d'esports d'aventura i
natura. Mercat d'aventura

CASA DE CULTURA LES BERNARDES
Exposició de treballs realitzats per alumnes al
llarg del curs.

Subscriviu-vos a

Dies 2 al 9 de juny: Alumnes de Paco
Morgado.
r

Dies 10 20 de juny: Alumnes de Labors i Arts
Aplicades de Les Bernardes
Dies 23-30 de juny: Alumnes de Glòria
Cortina.

Es la manera més
còmoda de tenir-la
Preu: 12 € anuals

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
___
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L 'URBANISME COMA PEDRA DE TOC
El disseny urbanístic d'un municipi és el disseny d'un sistema de vida que
un cop s'ha planificat és irreversible. Es tracta d'una decisió tècnica i
essencialment política que rarament compta amb l'opinió pública. En
aquests moments el nostre municipi està pendent d'un desenvolupament
urbanístic que ha de finalitzar un procés històricament força desgraciat.
El Barri Vell i els espais verds, com les Deveses, per exemple, s'han
descuidat sovint. En canvi s'ha potenciat una cultura especulativa que fa
de Salt una ciutat dormitori. La política social d'habitatge ha estat i és
inexistent, davant un model protagonitzat els darrers anys fent pisos de
cinc plantes d'alçada poc assequibles per als sectors més desafavorits,
com ara els joves. Ja que sembla que la nostra vila està ja condemnada a
suportar més i més habitatges d'aquesta mena, com la ciutat que es
proposa ara en el sector de l'autopista, seria bo que els beneficis
immobiliaris i de retruc els de les arques municipals disminuïssin a favor
dels que pateixen a diari la necessitat d'un habitatge.
A Salt ens mengem els terrenys com uns golafres impertinents. El terreny
rústic ens fa nosa i tots a empènyer el ciment per construir el que sigui per
augmentar la població i després déu dirà; com més serem més riurem. Els
laments vindran més tard.
Si aquest és el destí de Salt, almenys que esfaci amb una certa coherència
que respecti la mínima qualitat de vida que tots els programes polítics
posen com afita, encara que a la vista només veus retallades a un model de
sostenibilitat, que hauria de possibilitar viure a gust en un entorn
equilibrat. Posem com a exemple les escoles. Pla Maçana: una zona verda
molt espaiosa, zero escoles. Pla de Salt: molt d'espai d'equipaments, cap
projecte d'escola. Mas Masó: uns barracons esperant millor temps.
Omplir de ciment tot el perímetre de Salt és el més fàcil, estem al costat de
Girona, el preu del m2. és més assequible i per tant els pisos venuts i, vinga
gent cap a Salt. Com es pensa articular la convivència? Com més
concentració humana més difícil són les relacions. Tampoc els nous
usuaris d'aquestes urbanitzacions seran tots de fora, veïns de Salt amb
possibilitats econòmiques o endeutant-se, esperant millorar la seva
qualitat de vida, s'hi traslladaran. Què passarà amb els pisos buits? Doncs
que amb la forta immigració amb baix poder econòmic, ajuntant-se
diversesfamílies, en seran els receptors.
La bola s'anirà fent més grossa, d'un sector del poble prou massificat,
cada dia ho serà mès perquè unes famílies se'n van i altres de més
nombroses les ocupen i l'ambient es va degradant. O es va de cara a
l'esponjament per rectificar els errors d'etapes passades potenciant
l'habitatge social o la convivència serà cada dia més difícil. IS a lt no s'ho
mereix, ni cap poble. Ni cap persona, les situacions de força major
necessiten solucions deforça major.
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Entrevista
Pere de Prada
Pere de Prada, de professió arquitecte
i d'afecció la vela llatina, també està
preocupat per la qüestió sociocultural
de Salt i pensa que una bona
c o n v iv è n c ia v e ïn a l e stà m o lt
relacionada amb les actuacions
urbanístiques.
Pere: quin art és aquest de navegar amb
vela llatina?
La primera vela va ser quadrada, però tenia
l'inconvenient que només era útil amb vents
favorables; la vela llatina de forma
triangular permet maniobrar perquè la barca
avanci això sí, en ziga-zaga-, amb qualsevol
vent. A les costes mediterrànies, molt
abruptes i sinuoses i per tant amb vents molt
variables, aquesta vela en facilita molt la
navegació. Se'n diu vela llatina perquè
sembla que quan els nòrdics varen arribar
fins a la mediterrània varen veure aquest
model de vela i la varen anomenar llatina.
Aquesta vela és una adaptació d'una altra
vela procedent de la cultura polinèsia que
també era triangular, però amb el vèrtex
invertit. La pressió demogràfica de les
tribus que venien de l'Àsia cap a la
mediterrània en devien ser els portadors i els
romans la varen adoptar per la seva
maniobrabilitat.
En naveguen moltes per les costes catalanes?
La vela llatina no és un esport competitiu. Són una
seixantena de barques les que en un moment o altre
ens trobem en actes de festa o de difusió d'aquest
art de navegar. Pensa que aquesta colla d'amics
estem més preocupats per recuperar una manera de
navegar gaudint del paisatge, amb energies
naturals, que no pas amb desplaçaments ràpids; a
més, ens ho passem tan bé recuperant i-restaurant n o s a ltre s m a te ix o s - a n tig u e s b a rq u e s
abandonades, que a més porten l'afegit de
recuperar el llenguatge de la tradició de vela de la
nostra cultura.
La travessia més llarga?
No solem navegar sense tenir la costa a la vista per
orientar-nos degudament, encara que portem tota
mena d'instruments per a un cas d'emergència. La
travessia més llarga l'hem fet a la Ruta de la Sal,
aquella travessia que feien els mercaders per portar
sal a Mallorca; en tot el camí no vàrem fer ús de cap
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instrument que no fossin els propis de l'època
tradicional.
La teva professió d'arquitecte t'ha ajudat a
integrar-te a la recuperació de la vela llatina?
No ho creguis, entre nosaltres hi ha gent de tota
classe de professions i oficis, sí que la restauració
m'atrau tant en cases com en embarcacions, encara
que la dedicació sigui diferent. Amb tot,
personalment em satisfan molt totes dues
dedicacions.
Anem a la teva dedicació professional. Com
creus que evoluciona el poble de Salt amb el nou
Pla General
Si t'haig de dir la veritat, el Pla General el conec
poquet, quan se'n parlava vaig tenir converses amb
companys del poble però la veritat és que no n'hem
parlat més. A veure, sí que Salt té un problema
demogràfic importantíssim amb tota la vinguda de
la nova immigració, jo també un dia vaig aparèixer
per Salt, però de seguida et fas el poble teu i si

Entrevista
t'agrada aquest lloc encara millor. Sí que ara la
nova immigració ve amb unes cultures diferents.
Als anys 60-70, degut a uns altres immigrants, es
va promoure unes edificacions molt deficients i
massifícades al sector Guimerà-Torras i Bages, que
ara és el domicili dels nouvinguts; la massifícació
era gran i ara ho és més.
Els primers inquilins han anat marxant,
segurament per millorar d'habitatge i ara són
ocupats per la nova fornada d'immigrants, això
no perjudica el veïnatge?
A veure, sí que és veritat que s'ha massifícat més,
allà on vivia una família ara n'hi viuen dues o tres;
jo veig que aquí estan arribant dues cultures
diferents a la nostra, l'àrab i la subsahariana, que
crec que s'estan fent intents d'integració molt
lloables amb aquesta gent i que com a experiència
és fantàstic i crec que se n'estan sortint. No sé quin
grau de conflictivitat hi ha, però és lògic que quan
hi ha un enfrontament de cultures hi hagin
perjudicis.
Com es pot enfocar a nivell urbanístic aquest
problema de la massificació?
Passa això, com se soluciona a nivell urbanístic
aquest problema? Per a mi és el problema que té
Salt; llavors, com se soluciona a nivell urbanístic?
Delicat, delicat; perquè l'urbanisme hi té molt a dir,
és el context on aquesta gent han de desenvolupar
les seves activitats, hem de decidir com han de
viure, com es poden relacionar les diferents
cultures en el mateix espai físic i si nosaltres ho
facilitem d'una forma que no sigui violenta, si
facilitem punts de trobada que siguin relaxants
podrem entendre'ns, estic parlant de conceptes de
relació en l'espai físic. Si hi ha una plaça jo penso
que és un lloc ideal per parlar d'una forma distesa,

veiem que els petits no tenen barreres culturals, es
comencen a relacionar els nens i pot servir per
ajudar a tenir una bona relacions entre pares. Hem
de procurar que les diferents cultures no siguin una
barrera infranquejable. El que no ajuda és viure en
un edifici de moltes plantes en què els veïns només
es veuen quan es troben a l'ascensor sense cap més
relació, ja que no hi ha un lloc de reunió d'aquesta
comunitat. Jo recordo que en un viatge de fí de
carrera que vaig fer a Milà, em va sorprendre i
agradar molt quan vaig saber que la normativa
obligava per un gran edifici, una superfície
determinada d'espai com a centre social on
relacionar-se els veïns; aquí el que fem és uns grans
vestíbuls, grans i macos, perquè tinguin una bona
entrada, sense un lloc per reunions de veïns que
moltes vegades han de fer-se a l'escala o fora de
l'edifici.
O sigui que no hi ha massa facilitats per
relacions de convivència.
A veure, fins ara hi havia un nucli familiar que
funcionava m ínim am ent, ara això s'està
modificant, bé, canviem-ho, però que funcioni
també. Jo crec que l'urbanisme ha de servir per
actuar en direcció de l'esponjament d'aquestes
zones massifícades de l'espai urbà que es dóna a
l'eixample de Salt, si això se solucionés, si aquests
edificis es rehabilitessin en condicions, canviaria
molt. Per altra banda hi ha d'haver una forma digna
de trobar habitatges que no s'acumulin en guetos-,
per aquests immigrants que arriben, finançada no
sé per qui i per qui gestionada, perquè m'hauria de
posar a parlar en profunditat i penso que no és
l'abast d'aquesta entrevista que estem fent, però per
aquí van els trets, si a aquesta gent se'ls facilités uns
espais per viure i, és clar, millor que tinguessin
feina perquè poguessin pagar-se'ls ells; a més que
amb la S eg u retat Social
col·laborarien a les despeses
socials.
Parcs, p la ces..., El parc
Massana no és massa dispers
per a una relació veïnal, no
caldria compartimentar-lo
per a fer-lo més humanitzat?
Sí, el que facilita les relacions
són les places de barri i les
botigues tradicionals, on, quan
un va a comprar, es parla del
que sigui i així es manté una
r e la c ió ; els e s p a is que
funcionen, jo et parlaria de la
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Entrevista
interessant aquell racó de can
Panxut i si es va fent aquells cicles
de teatre, que funciona, pot portar
vida cap aquí. Les Deveses les tenim
aquí al darrera i sembla que no
pensem massa en elles, aquí ens
passa com a Barcelona que vivia
d'esquenes al mar i han hagut de fer
una avinguda perquè la gent la
conegués. Aquí també caldrien uns
camins que fessin agradable anar-hi.
A veure si amb aquest projecte de
re m o d e la c ió de c a r r e r s i
aparcaments al Barri Vell ajuda a
una millora

plaça de can Panxut que tenim aquí darrera; mira,
quan aquest senyor del bar treu les taules a fora a
l'estiu, als vespres, dóna gust passar per allà, la
gent s'asseu a la taula, parla, parla amb la gent de la
taula del costat i d'allà en surt una relació. Els
grans parcs també necessiten els ses racons perquè
funcionin, en una gran esplanada et poses al mig i
no t'hi sents acollit, en canvi una pèrgola amb
quatre bancs i algun motiu que animi la gent a
desplaçar-s'hi, o sigui crear pluralitats on és molt
fàcil relacionar-te. Això està estudiat des del
paisatge urbà, jo recordo que fèiem una
assignatura on en explicaven la teoria dels
recorreguts, que des d'una cantonada se
t'insinuava un recorregut de més enllà, estudiant
l'urbanisme de les grans ciutats italianes i els grans
projectes urbanístics de la cultura nostra, els petits
detalls són els que creen el caliu; una petita
escultura pot ser prou atraient, aquestes llúdrigues
que varen posar aquí, que un es pot posar a sobre
d'una manera informal, això és una escultura que
és més que una escultura
Som al BarriVell, tu creus que pot revifar-se o
creus que s'està morint?
Jo crec que està en retrocés, em sap molt de greu,
però és així; el comerç que dóna vida a un barri
està desapareixent, cada botiga que es tanca ja no
s'obre més, una societat de consum com que
només procura consumir i al preu més econòmic,
es desplaça als supermercats encara que no hi
trobi aquella relació de client-botiguer; és difícil
que els mateixos veïns mantinguin una tradició si
no hi ha la voluntat política de superar-ho. És
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No serà que encara vivim amb la
mentalitat de fer quilòmetres per
anar a la platja o a esquiar perquè dóna
prestigi, i els polítics, com que el poble no
pressiona, tampoc se'n preocupen massa de les
Deveses
El poble no reclama perquè li posen molt fàcil
perquè no reclami, però a través d'institucions,
associacions,... aquest esperit reivindicatiu seria
bo que tomés a néixer; mira, últimament aquestes
protestes per la guerra de l'Iraq, la gent ha sortit al
carrer i això és positiu, que la gent es mogui, però
a veure quan dura tot això, ja que les televisions ja
s'encarreguen d’orientar-nos per altres camins. Jo
no crec que la gent protestava solament per la
guerra, o pel xapapote, ja en tenia la pipa plena i
protestava contra el sistema d'entendre el món i
allà vaig veure una llumeta, a veure si aquí la gent
comença a mobilitzar-se i apareix el maig del 68
que tots estem esperant, és a dir, que sortosament
no tots estem mirant la tele.
L'urbanisme és el condicionant de la qualitat
de vida?
Sense cap dubte. Sense el control de l'especulació
que fomenta la construcció pensant solament en
el benefici, sense una planificació del territori en
vistes a una manera de viure que faciliti la relació
hum ana, no serà fàcil aquest esperit de
convivència entre cultures que tots necessitem.
L'espai no dóna p e r més, en Pere és tan esplèndid
pa rla n t d'aquests temes, i amb opinions tan
entenedores i raonades, que necessitaríem
moltes pàgines p e r a encabir-hi l ’entrevista.

Ramon Torramadé

Cultura
Parlem de l'escola?
Una escola: estil i perfil. Una escola és un estil;
un mestre, un perfil. Cada escola hauria de teñir
el seu, d'estil; cada mestre, el seu perfil.
Dissortadament no totes ni tots en tenen. Cal
reconèixer-ho.
Un estil és una manera característica de ser, de
fer, d'observar la vida de l'entom i comprometres'hi. Una manera de comportar-se i de conformar
una forma de viure i de morir.
Parlo, dones, d'una escola de llarga durada que
ens hauria de modelar poc a poc, tota la vida,
tota. Que no és limités a ensenyar bé sinó a servir
millor, a educar, a crear un clima propici a fi que
cadascun dels alumnes acabés essent la

personalitat incanviable per a la qual estava
dissenyat.
Un perfil és el conjunt de trets que caracteritzen
una persona. El mestre ha de ser un jardiner. No
és l'amo de les plantes ni el senyor de les flors,
però les ajuda a créixer (no les hi obliga!), a
madurar i a donar fruit...el mestre hauria de
tenir més seny que pressa; més paciència que
brillantor, més sensibilitat que currículum ...
Jo ho veig així. No sé si les nostres escoles han
arribat a trobar el seu estil i els seus perfils, però
jo ho espero perquè tinc fe en els mestres. De
debò!
Salvador Sunyer

Escola M as Masó
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Escola Veinat

GARAGE INFERNACIONAL
ROBERT NIDAL,

CONCESSIONARI

B a a a LANCIA
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Cultura
Clar i Català
ELS DIFTONGS DECREIXENTS
Els mots solen tenir tantes síl·labes con vocals. MARIA en té tres: MA-RI-A; PA-RE, en té dues;
IN-DÚS-TRI-A, en té quatre. Quan parlem, però, d'un diftong ens referim a dues vocals que es
pronuncien amb un sol cop de veu formant una sola síl·laba. RE-M EI o CA-CAU en tenen dues
perquè les vocals EI i AU d'aquests mots constitueixen un diftong decreixent.
Perquè es formi un d'aquests diftongs cal tenir present que la segona de les dues vocals ha de ser
átona: a RE-MEI hi ha un diftong, ja que la segona de les dues vocals subratllades es pronuncia
amb un sol cop de veu juntament amb la primera. En canvi a VE-I com que la segona de les
vocals veïnes és forta no hi ha cap diftong.
El quadre dels diftongs decreixents és el següent:
Au, Eu, Iu, Ou,Uu
Ai, Ei, ??, Oi, Ui
Sempre, repeteixo, que la U o la I siguin àtones.
Dues I seguides no formen mai diftong i hem de marcar amb una dièresi la segona per indicarho: CONFIÏ (CON-FI-Ï)
Exercici: Quantes síl·labes tenen els mots següents?
CAMÍ, DESMAI, REI, REMEI, VEÍ, RENOI, COSÍ, AVUI, BEDUÍ, ESCLAU, SAÜC,
CALLEU, PEÜC, ESCRIU, RECLOU, A
Salvador Sunyer

A ctualitat
Una pinya de
l'avet? No.
Un eixam
d'abelles a
l'entrada de
l'Escola de Belles
Arts
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A ctualitat
3a Exposició de
Flors de Salt
Celebrada els dies 25, 26 i 27 d'abril de 2003
Organitzadors: Ajuntament de Salt, àrea de
jardineria.- Residència "Les Vetes".- Sra.
Catalina Soler.- Sra. Marcel·la Tubert.- Sra.
Joana Ferrer.-Sr. Daniel Alberch.- Sra. Isabel
Casals.
Amb la col·laboració de: Flors Mei, Agri Flor, Jardí i
Entorn, Flors Genista, Rosmelia, Hivernacle El Sitjà,
Vivers Ter i Vivers Casa Paraire

Les Bernardes. Foto. Martí Artalejo

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA

"NOSTRA LLAR"
LI OFEREIX ELS SEUS SERVEIS

Mercè Rodoreda, 13
Telèfon 972.23.91.99

17190 SALT
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Gent Gran
Excursió a les Fonts del Llobregat
Sapigueu, estimats lectors de la revista La
Farga, que en aquesta excursió, aquest senzill
cronista no hi va participar, i per tant
comentaré el que he llegit i parlat, perquè quedi
co n stància de la sortida d'aquest grup
d'excursionistes del Casal.
Parada per esmorzar i a continuació ruta per
realitzar una breu visita a la pintoresca
població de la Pobla de Lillet. A questa vila té
un aspecte agrari, però al llarg del temps ha
tingut una marxa ascendent amb la seva
industrialització. Segons la seva història, fou el
Castrum Lilietum dels romans, i a l'Edat
M itjana, cap de la baronia de la Casa d'Alba.
Feta aquesta breu visita , vam reprendre el
viatge fins a Castellar de N'Hug, amb la visió
de les seves cases amuntegades en un turó a mil
tres-cents noranta-cinc metres d'altura, prop de
les fonts del Llobregat, oferint al viatjant una
estam pa rural d'un gran encant.
La visita i recorregut fins al paratge de les
F o n ts d el L lo b r e g a t d eix à so rp rè s i
m eravellat els caminants excursionistes del
Casal, al poder contem plar in itinere la gran
q u a n t i t a t d 'a i g u a q u e b a ix a , d e g u t
prim ordialm ent als factors clim atològics
d'aquesta època de l'any, de pluges constants i
el desglaç de les neus acumulades en els cims
de les muntanyes del Cadí, i segons escrits d'en
Josep P la ," el riu Llobregat, tan im portant en la
història de la indústria catalana, en els seus
començaments és idíl·lic i bucòlic i coneix
indrets d'una gran pau".
C am inada contem plativa
pel poble de

SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA
EN FERRO I ACER INOXIDABLE

MOBRA, S.L.
Canals per a la construcció i lampisteria
Doblat de xapes i talls
TALLER: Camí antic de Salt a Vilablareix - Tel. 972 23 53 17 - 1 /1 9 0 SALT

Castellar de N'Hug, i a l'hora prevista retirada
cap al restaurant de Sant Corneli. Desprès d'un
bon dinar, ball que no falti per als qui ho
vulguin, i la resta a fer un petit passeig i poder
contem plar la panoràm ica d'un paisatge
m eravellós, amb la visió d'unes muntanyes
que s'ofereixen en tota la seva grandesa.
Tomada cap a Salt, i esperar fins a la propera
excursió del mes de maig. Program ada la visita
a les Coves de la Font M ajor dintre de l'entorn
de l'Espluga de Francolí, i amb el desig d'un
serv id o r de poder-m e afeg ir
al grup
d'excursionistes del nostre Casal.
Ferran M árquez
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Eleccions
Resultat de les eleccions municipals
del 25 de maig
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Literatura
Les òlibes, d'Agustí Cabruja
A g u s t í C a b r u ¡a

(Novel·la)

S ite tons COSJA BRAVA

En aquesta novel·la, molt desconeguda i editada
a l'exili en llengua catalana (Edicions Costa
Brava, Mèxic D.F., 1954), l'Agustí Cabruja hi
relata una historia de les d'abans, basada ens uns
personatges reais que encara els més vells
recorden i uns fets derivats de la rumorologia
popular de l'època. Foren tres germanes soles,
brutes i estranyes que vivien en una casa fosca i
humida del carrer Llarg, marginades de la resta
de la societat i repudiades per cometre sospitosos
actes de bruixeria.
La Maria, la protagonista de la historia i germana
gran, la Mònica, la Llúcia i el seu pare, havien
baixat d'Olot després de la mort de la mare, que
es penjà vençuda pels seus propis crims. Havia
mort amb les seves mans el nadó de la Maria i
l'havia dipositat a l'entrada de la casa del xicot
que l'havia embarassat. Això feu embogir la
noia, que obsessionada es presentava cada dia a
l'hospici a suplicar que li deixessin veure el fill.
El fet la reprimí psicològicament per sempre més
i ara tenia tancades a casa i dominades les altres
germanes, víctimes del ressentiment i les
paranoies de la Maria.
Malvivien de les quatre coses que collien al tros
del costat del cementiri, on feien fogueres
sempre que plovia. Tenien un cavall encantat i
cada dia, a mitjanit, els veïns observaven
encuriosits com sortien d'una petita finestra
fümeroles oloroses de potingues i brevatges.
Tenien remeis per a tots els mals i rebutjaven la
presència de qualsevol persona a casa, on ningú
hi havia mai entrat. La males llengües dels veïns
feia que fossin escamides tot sovint, i que tothom
evités de relacionar-s'hi.

La m ort inesperada de la M ònica féu
escandalitzar més a la gent, que els feren el buit
no assistint als actes fúnebres. Això pertorbà
encara més la Maria, de sòlides creences
religioses, que volgué desenterrar-la per
sepultar-la al tros. El més novel·lesc de tot plegat
fou que això l'enfrontà a les autoritats, causant-li
la mort després d'un tiroteig amb la guàrdia civil.
Però el desenllaç de la història no deixa de ser un
fet anecdòtic al costat de tota la resta que es
destil·la de la narració de l'Agustí.
Els indrets, les persones i les històries que s'hi
conten dibuixen melancòlicament un món queja
no hi és i que ha desaparegut amb el pas del
temps. Testimonis anònims d'una manera de
viure que el temps ha silenciat i els historiadors
han oblidat en les seves pesquisses saltenques.
Fets com els d'en Guillot de les deveses, que
s'havia fet una casa a la vora del Ter i que una
riuada es va emportar després d'un rescat popular
amb una barca atrotinada, o el robatori de
carbasses d'en Pep Bosquerol, que fou castigat a
passejar-les per tot el poble a tall de via crucis, o
el presidi d'en Punyalada, que havia mort en Jupa
per un límit de terres. L'autor insereix en el seu
relat l'ambient de l'hostal d'en Tòfol, segurament
a ca l'Eroles, on els viatgers s'hi aturaven a dinar i
la Maria hi comprava els llumins i les espelmes
pels seus encanteris. En una ocasió que hi havia
arròs amb musclos, la Maria se'ls menjà amb
clova i tot, desconeixedora d’aquell mol·lusc. Un
altre dia les impertinències d'en Senglar, un
borratxo habitual de la tavema, acabà amb el seu
propi degollament al caure damunt del seu
podall.
Es conta que les tres germanes sorrejaren en
Codony, que mai més tomà a ser el mateix,
acusat de matar el seu gos. I que la Maria havia
salvat l'àvia Jaunica a l'aturar màgicament el
cavall desbocat de can Riera. I que els únics
fruiters que la mainada respectaven eren els seus,
per la por i les amenaces que els proferia, i que en
una ocasió algun brètol els negà l'hort a mode de
venjança.... En fi, un munt de records i
fa b u la c io n s d 'a q u e lls anys irre p e tib le s
expressats amb un vocabulari ric i variat i un
domini lingüístic extraordinari. Una lectura
plàcida i amena i extramadament recomanable
per a qui desitgi endinsar-se en una altra història
de Salt.
Joan Corominas

Museu de l'aigua
II Concurs Museu de l’Aigua de Salt
L'any passat el Museu de l'Aigua de Salt inicià un
concurs obert a tots els Instituts i Escoles de
Secundària de Salt, per tal d’incentivar entre la
població jove el coneixement sobre les principals
problemàtiques que afecten l'aigua. Enguany s'ha
portat a terme el segon concurs i es presentarà la
publicació d'un dels treballs que va ser premiat
l'any passat, concretament el treball literari
realitzat pels alumnes de segon d'ESO de l'IES
Vallvera, "Entre dues aigües".
Els objectius del nostre concurs són els següents:
- Fomentar la conservació de l'aigua com a recurs
escàs al nostre país
- Contribuir a l'educació ambiental entre els joves
- Fomentar l'ús racional de l'aigua en diferents
àmbits: domèstic, industrial, agrícola, escolar...
- Donar a conèixer el cicle integral de l'aigua i les
seves repercussions en la qualitat de vida
- Fomentar el coneixement i la divulgació dels
elements patrimonials relacionats amb l'aigua
(canals, rescloses, centrals hidroelèctriques,
fàbriques, etc.)
- Estimular la creació de contes, llegendes i altres
form es d 'ex p ressió a rtístic a que puguin
relacionar-se amb l'aigua en general o bé es
puguin desenvolupar en un àmbit més acotat (el
riu Ter, el canal, les fàbriques, altres)
ÀMBITS TEMÀTICS DE PARTICIPACIÓ
Tots els treballs que participin en el concurs
s'hauran de referir a un àmbit territorial concret,
que és el que apleguen els termes municipals de
Salt, Bescanó, Anglès, la Cellera de Ter i el
Pasteral. És a dir, tots els treballs poden tractar
qualsevol de les diferents qüestions relacionades
amb l'aigua sempre que tinguin com a marc de
referència aquest territori. Aleshores, partint de

l'eix central que constitueix el cicle integral de
l'aigua, a continuació es detallen alguns temes
específics que s'hi relacionen:
- El consum responsable de l'aigua
- La qualitat de les aigües de beguda i de bany
- El paper de l'aigua en la vida dels éssers vius
- L'aigua i la salut
- El paper de l'aigua en la definició del paisatge i
del clima
- El paper de l'aigua en el desenvolupament
econòmic, social i cultural del nostre territori.
- L'aigua i la literatura
PARTICIPANTS
El Concurs està adreçat a tots els nois i noies
pertanyents als centres escolars que imparteixen
ESO i Batxillerat dintre el municipi de Salt. El
concurs preveu tres nivells de participació:
- Nois i noies de primer cicle d'ESO
- Nois i noies de segon cicle d'ESO
- Nois i noies de Batxillerat i Cicles Formatius
METODOLOGIA
El concurs presenta dues m odalitats de
participació en qualsevol dels tres nivells de
participació:
- Modalitat de treball d'investigació. Aquesta
modalitat haurà de ser tutoritzada per algun
professor i es podrà exercir en grup o de forma
individual.
- Modalitat de treball creatiu. Aquesta modalitat
es podrà expressar de manera lliure i es podrà
exercir en grup o de forma individual

El veredicte dels premis d'aquest any es farà
públic en un acte que es portarà a terme
properament.
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Opinió
Salt creixent
Aquest migdia de Sant Jordi - lluminosa i
esplèndida diada- he recorregut aquest poble de
Salt, inacabat i una selva exuberant de persones i
coses diverses, i jo no sé ben bé què se'n podria
fer del cúmul d'impressions que he rebut en una
petita estona.
Des del col·legi Santaló he travessat el barri
naixent de la Maçana, entre els sorolls de la feina
dels paletes. El xiscle estrident de la radial
domina l'aire i tant si vol com si no vol, hom
vigila de reüll allà dalt, l'anar i venir sempre
inquietant de les grues.
Els crits de ritual, el so d'alguna ràdio i algun cant
espontani, brollen de les cases en construcció.
Més enllà, en la nova zona d'esbarjo, sota robes
multicolors i envoltades de mainada, unes dones
africanes de figura esvelta exhibeixen la seva
manera tan particular de caminar, que insinua les
passes d'una dansa.
I aquest parell o tres d'ancians cofats amb gorres
grises, em miren - potser sense veure'm- amb uns
ulls carregats de somnis d'oliveres, panorames
de Cazorla o pobles molt blancs que banya una
llum rotunda.
Pels carrers ressona el castellà de totes les
Espanyes i en aquella cantonada i davant d'aquell
bar que vessa la música que estimen, es perfila la
silueta impecable i patriarcal -corbata i barret,
jaqueta negra- d'aquells gitanos.
Arribat al carrer Major, saludo molt breument el
senyor Salvador Sunyer i recordo com em va fer
sentir ben rebut llavors, ja fa anys, d'alcalde,
quan feia d'amfitrió dels mestres nouvinguts, i
sabia comunicar -amable i emotiu- la seva passió
pel poble.
Amunt i avall entre parades de llibres i roses,
busco i aquest any no trobo la imatge de l'Àngel i
l'Emília -veïns d'aquest carrer i vells hortolanssempre carregats de bonhomia i complaguts
d'haver culminat una vida feinera, però amb
l'aire d'enyorar-se encara d'anar als horts.
I unes passes més enllà, l’Omar i en Bilal,
alumnes de la meva escola, ofereixen a tort i a
dret el parell o tres de roses que porta cadascun, i
el preu de venda, naturalment, és negociable.
M'arriba el moment d'acabar la passejada i em
pregunto quin significat pot tenir -si és que en té
algun- aquest collage caòtic d'imatges, i si amaga
alguna predicció futura desxifrable.
És ara quan un hipotètic astròleg desplegaria
amb el gest estudiat algunes cartes i hi llegiria
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vés a saber quin auguri:
- Potser veuria un demà ric i plural de cultures
compartides en convivència harmoniosa.
- O tal vegada una història difícil en un mar
d'exclusió i de conflictes, un lloc on algú pugui
dir algun dia "A ixòéselBronx".
Però tota profecia és sempre una moneda
indecisa, d'incerta caiguda, que en la cara hi
porta escrita la tragèdia i en la creu la
corresponent oportunitat de conjurar-la.
Dependrà certament de tots nosaltres que sigui
una cosa o altra, però dependrà especialment i
moltíssim, dels qui en nom de tots, han de guiar
la nau a bon port.
També hi eren aquests al carrer Major, els qui
volen portar el timó, postulant-se a la vista de
tots, perquè s'acosten les eleccions municipals.
El nostre sistema els dóna una grandíssima
responsabilitat perquè els delega també un gran
poder.
Com uns bons cistellers, ells hauran de trenar el
bon teixit social amb els vímets escaients.
Hauran de saber triar el vímet de les lleis que
s'han de fer complir i el de les mancances que cal
satisfer, el dels serveis que s'han de millorar i el
de les previsions que cal establir,... i escoles per
atendre, pors per desterrar,... i orientar, explicar,
ajudar i liderar.
Artesans hàbils, sabran descartar algunes
branques defectuoses: les de la demagògia, del
treball de cara a la galeria, del cinisme, de
l'ocultació en nom del que és "políticament
correcte", de l'adoració del lliure mercat i de
l'abandó del que és públic, social i comú.
I potser llavors- quan uns i altres presentem els
deures fets- Salt podrà semblar un d'aquells
pòsters acolorits i naïfs, paradisíacs, amb arbres i
jardins, gent somrient i tot ben net i gespa verda...
i a Salt realment per a tots, hi farà de bon viure.
JOSEP TORRENTE
CEIPS. SANTALÓ

BURCH

constructors,s.a

Salt

Cases
Ampliacions
Rehabilitació
C / Pere Coll i Guitó, 3 - Tel. i Fox 972 23 86 02 - 17190 SALT (Girona)

Ensenyament
Una setmana diferent
Quan arriba la primavera, gairebé totes les
escoles fem un punt i a part en el dia a dia i
dediquem el temps a activitats diferents:
setmanes culturals, jornades sobre l'entorn,
monogràfics....
Si im portants són les activitats que es
desenvolupen, més ho és l'objectiu que
pretenem: acostar els alumnes a un coneixement
més exhaustiu del nostre entorn més proper.
Així descobrim junts, pares, nens/es i mestres
les entitats del poble que entren a l'escola per
donar-se a conèixer, indrets on sovint els nostres
alumnes no visiten ni en gaudeixen, i sobretot,
GENT DE SALT que per la seva professió o
afecció ens mostren les seves obres; de manera
desinteressada posen els seus coneixements,
fins i tot la seva casa, el seu taller o lloc de treball
a l'abast dels infants.
Enguany les escoles públiques del Veïnat i del
Pla hem treballat conjuntament sobre l'art, els
artistes i artesans de Salt.
N'ha sortit una exposició de treballs dels
alumnes i alguns artistes al Museu de l'Aigua.
Ens hem apropat a l'Escola de Belles Arts per
seguir el procés de com pintar una aquarel·la de
la mà d'en Lluís Mateu, i hem fet Rakú amb en
Carlets.
A l'escola han vingut: la Marta Font amb la
tècnica de pintura al bronze, en Pep Admetlla
treballant l'escultura, en Jordi Barris ens ha fet
un oli, i en David Faüchs ens ha apropat a
l'aerografía.
Els nens han descobert les escultures que
ennobleixen els carrers i places i han gaudit amb

les noves tecnologies d’imatge digital i retocs
per ordinador...
Plegats hem pogut valorar la saviesa i la
paciència d'alguns artesans tradicionals, el
cisteller Puebla, els vitralls de l'Aman i l'obra
del Sr. Puntí, home polifacètic, dels queja no en
queden, pinta...fa escultura...repujat de coure i
bronze., fon....i a més a més es construeix les
seves pròpies màquines.
Pensem que aquest acostament entre poble i
escola és fonamental perquè els infants d'ara
puguin ser el dia de demà ciutadans integrats i
participatius de la vila de Salt.
Gràcies a tots els que fan possible aquestes
jornades diferents.
Carme Torrent

Ensenyament
Les danses a l'Escola
El Servei d'Ensenyament del Català organitza
cada any l'activitat: "LES D ANSES A
L'ESCOLA".
És una activitat adreçada a professors i alumnes
d'educació infantil i primària amb l'objectiu de
transmetre formes tradicionals de dansa, així
com l'ús del català, ampliant i adquirint
vocabulari a partir de cançons, ritmes i
moviments.
Aquesta proposta comença amb quatre sessions
de formació adreçades al professorat i acaba amb
una festa de cloenda a cadascuna de les
poblacions on es porta a terme.
Enguany, aquesta activitat s'ha fet a dues
poblacions de les comarques gironines: Salt i
Blanes.
El passat 8 de maig al pavelló esportiu de Salt
vam celebrar la primera cloenda, érem prop de
650 alumnes, tots els seus mestres i una bona
participació de les mares i els pares.
Les escoles que hi van participar són les
següents: Ceip La Farga, Ceip Silvestre Santaló,
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Ceip El Veïnat, Ceip El Pla i CEE La Massana de
Salt, el Ceip Madrenc de Vilablareix, Ceip
Montserrat de Sarrià de Ter, Ceip Dr. Sobrequés
de Bescanó, Ceip Puig d'Arques de Cassà de la
Selva i Ceip Sta. Margarida de Quart.
Entre tots vam ballar les danses següents: El
Rogle, El Carnestoltes, El Ball de la Civada, Els
Esclops d'en Pau, Ball del Calçó, La Bolangera,
El Patatuf, Els Cascavells, Ball Francès, Ball de
Gitanes, i per últim La Sardana Curta.
Des d'aquest escrit vull donar les gràcies a totes
les persones, especialment als mestres, que han
fet possible aquesta festa, sense el seu
entusiasme no hauria estat possible.
Per al proper dijous 15 de maig hi ha previst
celebrar la cloenda a Blanes, serem quasi 700
alumnes de cicle inicial de totes les escoles de
Blanes. Espero que puguem gaudir de la festa
tant com ho vam fer a Salt.
Mariona Ventura
SEDE C-Girona

N atura
Les deveses, encara una assignatura pendent
Quan arriba la primavera, gairebé totes les Quan
Sobre això ja hi ha un consens polític i ciutadà...
Què creiem, doncs, que hauria de fer l'Ajuntament
escric aquestes ratlles ha començat la campanya
de Salt a les Deveses dins els propers quatre anys?
electoral per a les properes eleccions municipals
La nostra entitat, MARFULL, proposa i suggereix
del dia 25 de maig, per tant quan la Farga surti al
les següents actuacions:
carrer el mes de juny, ja sabrem quins partits i quins
1.- Aprovar els "Pla d'Usos del Sòl no
regidors han estat escollits per a representar-nos a
Urbanitzable".
l'Ajuntament de Salt durant els propers 4 anys.
2.- Conservació i manteniment sostingut de l’espai.
Estarem, doncs, a les portes de constituir-se un nou
3.- Millorar la seguretat ciutadana de la zona amb
ajuntament que haurà de treballar per solucionar
una vigilància específica.
els problemes del poble i també de les Deveses.
4.- Intervenir immediatament en la millora i
Ja fa més de 20 anys que es va començar la
conservació de la zona davant actuacions
recuperació de les Deveses. Llavors, bona part
incíviques (bretolades, etc.)
d'elles, eren uns immensos descampats de
5.- Millorar els accessos i els camins que hi donen:
deixalles i escombraries i hi havia un notori
Ponts dels comuns. Pont de les Guixeres, etc.
abandonament per part dels saltencs i saltenques.
6.- Recuperar els elements tradicionals, avui mig
És evident que des d'aleshores les Deveses han
abandonats...Safareig de les Dones, Tanques de
anat guanyant. S'ha recuperat part de l'autoestima,
pedra vora el camí, Regueres, Barraques
i cap partit polític o ciutadà conscient parla avui
d'unes Deveses que hagin de ser urbanitzades o
antigues...
7.- Adquirir terrenys privats que el Pla General
malmeses, sinó defensades i protegides.
La recuperació, però,
preveu com a públics
ha estat lenta, amb alts i
(zona de la Bassa dels
h ses \lE 2ES, lo lfa A R£CUP£R/\|^
baixos, amb implicació K íi M ü o é :
ànecs, zona d'accés al
de vegades a fons dels
Pla dels Socs).
ajuntaments de tom i de
8.- Enderrocar i fer
vegades amb una certa
d
esap arèix er tots
f
l'hem
inhibició, "passant" en
aquells elements que
certa manera de les
i
suposen un impacte
Deveses, i no aportantambiental o visual
t'hi cap manteniment ni
(antigues fàbriques,
inversió.
sector Can Genura),
Ï0,
Ha estat sobretot quan
barraquisme...
W?
en titats i persones
9.- Potenciar
c i u t a d a n e s han
W W wwwW W wW wwwwwW l'educació ambiental
p r e s s i o n a t ( per
i la coordinació amb
Les Deveses de Salt. han estat fin» ara les grans desconegudes1
possibilitats agrícoles i d'esbarjo,

anat convertint en una zo
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9 Fins als anys 60, encara les Deveses eren atractives, . . Anàvem al
Ter í ens h> passeiàvem agradablement
Llavors el Ter era més
net i l'aigua més abundosa. Hom hi podia pescar banyar-s'hi 1
Les Deveses eren l'expansió dels saltencs.
r, Quants de berenars, excursions i festes hi feien Ics famílies al de
curs de l’any ! Les Deveses, eren un lloc prop del poble, que tot-

Salt sobre les Deveses. Salt ha crescut tan desmesuradament que
no té ni jardins ni places suficients, fruit d'un urbanisme mal planificat . . . Les Deveses, junt amb les Hortes, són els darrers pul
mons de Salt.. .1 si no «Is salvem, el nostre poble quedarà soterrat
per la degradació.
Perqué la recuperació de les Deveses sigui possible ha nascut aques
ta Comissió. Els seus obiectius són tant simples com fàcils d'enten
a conèixer. .. fer-les estimar, ajudar a salvar-les.

Quan a més dels perills esmentats, d'altres planegen damunt la zona

1 vingué que l'ocupació d'indústries contaminant* van afectar de
ple sobre les Deveses del Ter Sense cap planificació elemental es

trolat.. -i aquesta Comissió d'una manera modesta, però amb con-

^
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’ sentar en horts fèrtils munts de ferralla, runes, i altres deixalles,

1amb la construcció de l'Autopista, la portada d'aigües des del riu
É Ter a Barcelona, i la bastida del pantà de Susqueda, una sèrie de
: factors van anar malferint les Deveses fins a fer perillar la seva integr.tat

exemple "El Manifest Verd de les Deveses") que
s'han anat fent coses.
De totes maneres aquests anys, sigui a nivell
ciutadà o a través del Pla General, s'han anat posant
unes bases de consens amb què cal "blindar" les
Deveses.
Aquestes serien:
1.- Que les Deveses han d'esdevenir un Parc on
s'incloguin les Hortes, els Comuns, les Guixeres,
les Tribanes, el Mas Ribot i els marges del riu Ter.
2.- Que la protecció d'aquesta zona és del tot
necessària dins l'àmbit metropolità (queda al
centre) degut al creixement concèntric de Girona,
Sarrià, Domeny, etc.
3.- La necessitat de buscar figures legals de
protecció.
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que serveixin per a suggerir nous estímuls que facin possible que
les Deveses esdevinguin una zona natural, agrícola i forestal, que
sigui protegida, per esbarjo de tots els saltencs.
Comissió de les Deveses
juny 1982

els col·lectius saltencs que treballen per a la
millora i la qualitat de vida del poble.
Tot això tenint en compte que hi ha un acord
entre els grups polítics que a partir de l'any 2003
s'invertirà anualment l'l% del Pressupost
Municipal en actuacions a les Deveses.
Són punts necessaris, entre d'altres, per fer de les
Deveses un espai agradable, ben cuidat i atractiu.
Un espai que tenim i no podem deixar oblidat, ja
que, dissortadament, el nostre poble no en disposa
de cap més.
Esperem que el nou ajuntament ho tingui en
compte!
Martí Fita i Casals
MARFULL

Natura
Els arbres de Salt. El Saiic o Saüquer (sambucus nicra)
Si al mes de maig passegem per les
hortes de Salt, les Deveses o els
marges del riu veurem uns arbrets
farcits de poms de flors blanques:
els saüquers.
Són petits arbres, de fins a 5 metres
d'alçada, de fet alguns autors els
co n sid eren arbustos, capçada
ampla, amb els extrems una mica
caiguts. Les branques de l'any són
verdes i les més velles de colors
gris-m arronós. El cor de les
branques -la medul.la- és tou,
esponjós i molt desenvolupat, fet
que comporta que sigui molt fàcil
de buidar els troncs i hagi estat usat
des de temps immemorials per a la construcció de
tota mena d'armes infantils com petadores o
cerbatanes
Les fulles són compostes i pinnades (com en
espina de peix), el nombre de foliols és senar,
normalment 5 o 7, lanceolats i amb el marge
dentat. Desprenen una olor desagradable i forta.
Les flors són petites i de color blanc, tenen les
anteres ( la part gruixuda dels estams) de color
groc, estan agrupades en els poms que dèiem al
començar l'article, els quals, alhora, es divideixen
en petits ramets gairebé tos al mateix nivell, de
forma que sembla que el conjunt és un pla
lleugerament corvat cap als marges. Tenen una
flaire agradable però penetrant, una mica
embafadora i de difícil descricipció. Els fruits són
unes boletes (drupes) petites i negres a la maturitat.
Cal no confondre el saüquer amb una altra espècia
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propera: l'èvol ( Sambucus ebulus), molt més
pudent, de talla petita (és una herba gran) i que té
les anteres de color vermell.
El Saüquer és un arbre propi d'indrets humits de
muntanya mitjana, viu als fondals, a les vores de
rierols i formant part de les bardisses més
ombrívoles. A Salt el trobem en gran quantitat,
alguns plantats pels hortolans als marges de les
hortes ; d'altres acompanyant les Deveses o
resseguint els recs i també als cursos abandonats
del Ter.
Si ens hi fixem bé, a cada casa de pagès sempre hi
havia com a mínim un saüquer, això era degut a
les sev es im p o rta n tíss im e s a p lic a c io n s
medicinals com a calmant, sudorífic o depuratiu.
També té aplicacions culinàries (cada dia surt a
un diari de Girona la propaganda d'un restaurant
que ofereix flors de saüc arrebossades) i es feia
un vi de flor de saüc excel·lent.
Malauradament ja queda poca
gent que en recordi la fórmula,
que no és la m ateixa que
proposava el Dr. Font i Quer a la
seva monumental obra "Plantas
Medicinales" i serà un patrimoni
etnobotànic que es perdrà ben
aviat.
Finalment, la medul·la de saüc va
tenir, fins que no es varen
inventar els polímers artificials,
aplicacions científiques. Es feia
servir per incloure-hi les mostres
per a fer els talls de precisió per a
microscopía, per exemple en els

Natura
manuals que Santiago Ramón y Cajal feiad'Histologia, recomanava
fer les inclusions amb medul·la de saüquer.
Ja ho veieu, un arbret insignificant ens proporciona, color, olors,
salut, jocs i menjar i no només als humans sinó a molts ocells
frugívors, insectes, etc., tota una lliçó que no acabem mai d'aprendre.
Xavier Sunyer i Bover
SERS

Gastronomia
Arròs amb sardines
Ingredients (per a 4 persones)

abans de servir.

12 sardines
arròs (una tassa de cafè per persona)

Recepta de la Sra. MARCEL·LA TUBERTI

1 ceba

GARCIA

tomata triturada

Comissió Gastronòmica del Consell de la

all

Gent Gran de Salt.

julivert
oli
aigua
Elaboració
Es fa un sofregit amb força all i ceba, tot ben
picat. Quan ja s'ha enrossit, s'hi afegeix la
tomata triturada i el julivert ben picat.
A continuació, s'hi posa l'arròs, es remena bé i
s'hi posa l'aigua. Tot plegat es deixa coure
durant uns 10 minuts.
Seguidament, a sobre de l'arròs, s'hi posa el
peix ja net i, si es vol, fregit, i es deixa acabar
de coure tot junt.
Es recomana deixar-ho reposar una mica
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EL GRAN MONOVOLUMEN DE CITROEN
En

el n u e v o C 8

p u e d e n c o n v iv ir h a s ta 8

pe rso n a s , c o n total libertad. U n a sala d e ju e g o s
con
y

60

4

á re a s

c li m á t i c a s

e s p a c io s

in d e p e n d ie n t e s

p o rta o b je to s ,

ABS,

ESP,

s is te m a a n tip atin aje, r e g u la d o r d e v e lo c id a d ,
6 a irb a g s , b lo q u e o a u to m á tic o d e p u e rta s
a 5 k m / h , triple t e c h o a c ris ta la d o , e s p e j o
e s c a m o t e a b l e d e v i s i ó n in t e r i o r , c a m b io
a u to m á tic o

s e c u e n c ia l,

fa ro s

de

Xenón

y a y u d a e le c tró n ic a a la fre n a d a d e u r g e n c ia
p a r a q u e la s e m o c i o n e s n o s e d e n t e n g a n .

C ITR O EN

garage andreu

CITROEN

GARAGE ANDREU, S.A.

Tel.: 972 20 68 08

Concessionari Oficial Citroen

Fax: 972 20 70 61

Ctra. Barcelona, 204 - 206
17005 Girona ( SPAIN)

e-mail: info@garageandreu.com
www.garageandreu.com

Esport
Club Petanca Salt
Ara que tenim eleccions a l'ajuntament esperem
que algun dels polítics que surtin elegits pensin
una mica en nosaltres i en el nostre esport, ja que
4 o 5 vegades l'any ens fa falta una mica més
d'espai del que disposem al nostre club per
poder m untar com peticions im portants.
Esperem que algú se'n recordi i trobem una
solució senzilla i adient a les nostres necessitats.
El dilluns de Pasqua, dia 21, vam celebrar el
tradicional torneig de dupletes mixtes amb
caràcter social, un total de 24 equips s'hi
apuntaren i no varen ser més pel que parlàvem
abans: "no tenim prou lloc". A les 9 del matí es
va fer el sorteig i tot seguit va començar la
competició fins a la una del migdia, que vàrem
parar per cruspir-nos un excel·lent arròs fet a les
m a te ix e s p is te s p els n o stre s am ics i
col·laboradors en Llobet i en Jaume. Després de
dinar, tomem-hi fins al capvespre, que es va fer
entrega dels premis als guanyadors. En lr lloc la
dupleta de Josep Ros i Antonia Espinosa, el 2n a
Àngel Fernández i Rosi Santos, el 3r a Manolín
Romero i Loli Vázquez, i el 4t lloc per a Lluís
Roca i Carmen Gamell.
El lr de maig, que era festa, ens vam desplaçar a
Avinyonet a jugar l'anada de la Trobada de
Primavera que fem cada any amb els bons amics
d'aquell poble. De bon matí vàrem sortejar la
meele al migdia i com sempre anàrem a dinar
tots plegats. A mitja tarda vàrem degustar
l'excel·lent "COCA" que fa l'Encamita, que a
part de bona presidenta és millor cuinera, i al
vespre entrega de lots d'embotits i tots cap a
casa, esperant ja la tomada del dia 11 de maig.
Els resultats finals varen ser els següents: lr lloc

per Manolín Romero, Loli Vázquez i Enric, 2n
lloc per a Oscar Lara, Dani Cufí i Josep Boó, el
3r per a Angel Fernández, Joaquim León i Jordi
Pujol i el 4t per a Tono Duran, Amelia i Magda
Vila.
El 4 de maig van començar les eliminatòries del
Campionat Provincial de Dupletes a les pistes
d'Empuriabrava. A l'acabar la primera fase, el
Salt està ben col·locat per fer alguna de les
finals, ja que en fèmines hi tenim 2 equips entre
les finalistes, en sèniors 2a categoria també 2, i
a Ia categoria n'hi tenim 1. Haurem d'esperar el
dia per saber com ha acabat tot això.
L' 11 de maig, a les nostres pistes, la tomada amb
l'Avinyonet. Com sempre lajom ada va serm olt
bona, perquè el bon ambient que envolta aquesta
trobada és per passar-ho d'allò més bé. Al matí
vam tenir un temps esplèndid, però a l'acabar el
dinar va ploure una bona estona i per uns
moments va fer perillar la competició, però el
sol va tomar a lluir i després de menjar una bona
coca i beure una mica de cava es va fer entrega
dels premis als guanyadors, que van ser: lr lloc
per a Xevi Felip, Maria González i Montse
Cabrellez, 2n lloc per a Manel Ros, Joan Ayats i
Encama Campos, el 3r per a Tono Duran, Isabel
Rodríguez i Maria José i el 4t per a Oscar Lara,
Loli Campos i Josep Boó.
Recordeu que aviat començaran les "NITS DE
CLUB", us hi esperem a tots i els que encara no
heu provat de jugar a boles, veniu-hi, que
nosaltres estem disposats a ensenyar-vos tot el
que sabem.
Josep Boó i Alech

Informació Municipal
Naixements, casaments i defuncions a Salt, des del 16 d’abril al 16 de maig de 2003
Alberto Fernández Rivas i María José Benítez
Comino (3 de maig)
Sergio Bach Muñoz i Rosa María Ortega
Reverter (9 de maig)
José Rey Montero i Ausra Kaminskiené (9 de
maig)
Joaquim Dalmau Soler i Anna Fontanet
Espinos (10 de maig)

Naixements
Nerea López Díaz (16 d'abril)
Mademo Nimaga (17 d'abril)
Uleimatu Baldeh (18 d'abril)
Nyumaiceta Krubally (21 d'abril)
Romaysa Touti (21 d'abril)
Mamodou Jabbi (25 d'abril)
Alejandro Galán Gil (2 de maig)
Andrea Martín Ariza (5 de maig)
Aída Casas Xuclà (5 de maig)
Fatima Ouchan (6 de maig)
Chaima Sekali (6 de maig)
Lhoussaine Soussi (6 de maig)
Jonathan Ramos Fleredia (6 de maig)
Hamenata Jadama (7 de maig)
Keven Owusu (7 de maig)
Alex Pizarro González (9 de maig)
Mar Espona Moret (10 de maig)

Defuncions

Casaments
Jorge Comas Bosch i Elsa-Guadalupe
Rodríguez Carbajal (2 de maig)
Jesús Díaz Montes i Irina Koudria (3 de maig)
Lorenzo Daramas Lladó i Teresa Pons Esteve
(3 de maig)

Remedios Morell Bosch
José Bustins Surina
Auciria Tinoco González
Narciso Bruset Roca
Domingo González Rodríguez
Engracia Bames Puig
Narciso Borrell Roure
Pedro Afanador Tamayo
Maria Palou Juanola
Silverio Piñero Medina
Isabel Domínguez Perea
Josefa Jordán Yeste
Josefa Ros Maso
Constantino Popescu Basilescu
Felip Pallerols Calamanda

15/04/2003
16/04/2003
20/04/2003
23/04/2003
29/04/2003
29/04/2003
01/05/2003
01/05/2003
02/05/2003
03/05/2003
06/05/2003
08/05/2003
08/05/2003
08/05/2003
11/05/2003

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
Grua 24 hores 907 20 62 30
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 1 i de 3 a 8
Dissabte al matí obert de 10 a 1

GRAN PROMOCIÓ
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis
Vine a la nostra exposició i veuràs els
avantatges de com prar un O pel a Salt.
També ens podeu trobar a Internet: http://vyvw .g rn .e s/g u d a yo l
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Pot i-pot ¡
L’acudit fo ll.......................... per BUGARAC

a

b

c

d

e

f

g

h

problema n °20
Les blanques fan tres
jugades bones i obtenen
posició decisiva, les negres
juguen obligades.
4, 5,6 minuts per jugadors
federats, de cafè o
aficionats. Si trobeu el
primer moviment, la cosa és
fàcil.
a

b

c

d

e

f

g

Comptant amb el domini de
la gran diagonal blanca, les
negres accedeixen primer
després d'1/N. Cxd5 B.
Rxd5; 2 /N h2, i les
blanques no poden evitar
que le negres arribin abans
o entrin fent escac.
Jaume Garcia

h

El temps
Temperatura Màxima:29,5° el dia 19 de maig
Temperatura Minima:4,5° el dia 30 d'abril

Dies de pluja: 1 dia
Precipitació màxima en un dia: 1,9 litres el dia 11 de
maig
Pluja acumulada: 1,9 litres del 27 d'abril al 20 de

(J)

Edifici

GIRONA a 5 minuts del centre

24

wwwvw\

Carrers Illa, 5
Bernat Boades, 84

Pis tipus de 4 dormitoris

•

Pisos de 91 a 104 m2 útils

•

Acabats de qualitat

•

Façana d'obra vista

Visiteu-nos a:

www.eugesa.es
per veure tot el nostre estoc

PROM OU:

Residencial

Maçana *
SO CI ET AT ^ L I M I T A D A

•

Fusteria exterior de PVC amb
interior acabat en cirerer

•

Paviment de parquet

•

Pàrquing opcional

INFORMACIÓ I VENDA:

EUGESA

C O N S T R U C T O R A • IM M O B ILIÀ R IA

IIII PROCAM
Grup Immobiliari CAIXA C A TA L U N Y A

C / Major, 182 - SALT
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