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CASAL DE JUBILATS DE SALT
Excursió: Museu Dalí a Figueres. Dia 22
d'abril. Sortida a les 8h. del matí. Esmorzar
d'embotits al restaurant "Mas Ullastre".
Visita al museu de Salvador Dalí. Dinar al
restaurant "Mas Ullastre". A la tarda ball i
desfilada de models de pelleteria. Preu: 30
euros. Per més informació telf: 972- 23 21
80
EXCURSSIO A MÚRCIA: Dies, del 28 de
juny al 3 de juliol. Preu: 375 euros. Primer
pagament el 6 de maig (de 10 a 13) 185
euros. Segon pagament dia 21 de juny (de
10 a 13) 190 euros.

El racó dels contes. Dia 23 d'abril. Hora:
18h.
Audovisuals i visualització d'òpera per a
adults. Dia 29 d'abril. Hora: 20h. Amb la
Natàlia Nadal.
MENÚ DE L'ESCRIPTOR. LITERATURA I
TERRITORI
Dia 15 d'abril, a les 8 de la tarda amb
Josep Navarro Santaeulàlia.
BIBLIOTECA MASSAGRAN
El racó dels contes. Dies: 1, 15 i 20 d'abril.
Hora: 6h.
ESCOLA D'ADULTS DE SALT
El dia 23 d'abril sortirà al carrer el n° IV de la
revista LA COOPERATIVA, editada per
l'Escola d'Adults de Salt

TEATRE DE SALT
24 d'abril. CURRÍCULUM de la companyia
AlbenaTeatre. Hora: 22h.. Preu: 15 euros
25 d'abril. LA BALENA ELENA TE UNA
FILLA (espectacle infantil) per Titelles Babi.
Hora: 12h. Preu: 4 euros.

CASA DE CULTURA "LES BERNARDES"
Exposicions:
Armand Tarragó. Pintura 3 sales
Lluís Gàlvez. Escultura. Sala Sant Jordi
Vlllè Llibre Gran de la Massagran. Porxo.
Exposició de flors. Dies: 23, 24 i 25. Sala
central i Aula Magna

HOTEL D'ENTITATS
Exposició fotogràfica del carnaval de
l'Associació Kinbe'deball. Dies: 18-3 fins
15-04
LAMIRONA
2 d'abril. FITO & FITIPALDIS + ASSTRIO.
3 d'abril. THE TEMPTATIONS REVIEW
feat. DAMON HARRIS. The Former Ladies
ofTHE SUPREMES.
10 d'abril. 08001
16 d'abril. CHRIS BARRON (Cantant de
SPIN DOCTORS)
17 d'abril. SAN PEDRO.
2 3 d'abril. ELS PETS+JOSEPTHIÓ
24 d'abril. 0BÚS+AMSET.

BIBLIOTECA MINISTRALI MASIÀ
Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l'A genda de La Farga, poden fer-les arribar
al correu electrònic: farga@ viladesalt.org________________________________________________________

teràpia del dolor
Horari de visites: dilluns de 10 a 1
del maU, dimarts i divendres de 5 a 8

c l Francesc Macià, 18, 4t 3a
17190 SALT
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La Farga no se solidaritza
necessàriam ent 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
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PRECISIÓ SOBRE L'EDITORIAL DE LA FARGA DE MARÇ.
En relació a l'Editorial de la Farga 209 del mes de març, sense entrar en
consideracions sobre el seu contingut, si que m'agradaria fer unes
precisions sobre les xifres publicades, per a una correcte informació
dels ciutadans, ja que no s'ajusten a la realitat.
El cost total de la Piscina Coberta és, en números rodons, de 3.305.000
Euros, aquest import es pagarà com segueix, l'UFEC aporta 2.103.000
Euros., la Generalitat i aporta 709.000 Euros i l'Ajuntament i aporta
493.000 Euros.
L'aportació de l'Ajuntament es recupera pel cobrament anyal d'un cànon
per la concessió de 18.000 Euros/any més el 5% dels beneficis de
l'explotació.
Amb gràcies anticipades per la vostra atenció, resto a la vostra
disposició.
Joan B oada i Reig
Regidor d'Urbanisme.
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" Si to rn é s a néixer, s e ria filla de la
c a rita t una a ltra veg ad a"
N a tu ra l d'O lm edo (V a lla d o lid ), la

- Enhorabona pel Premi Tres
de Març. Com va saber que l'hi
havien donat?
Em va trucar l'alcalde per dir-me
que m'havien concedit aquest
premi i jo li vaig dir/' per què? I ell
em va contestar: "li sembla poc
tot el que ha estat fent durant
aquests anys a Salt?". Jo li vaig
dir no... però tampoc no n'hi ha
per tant... i em va contestar:
"doncs ara ja no es pot fer enrere
perquè ja està anunciat als
mitjans de comunicació".
-Quants anys fa que viu a Salt,
vostè?
Des de l'any 59
-Llavors vostè és de Salt, ja!
Sí, més que del meu poble! Vaig
marxar de casa el 1958 i em van
destinar aquí l'any 59.
-Vostè és filla de la caritat, de
quina comunitat?
Jo sóc filla de la caritat de Sant
Vicenç de Paül, que és una

o

g e rm a n a C lara, als 6 8 anys, c o n e ix
bé la g e n t de S a lt i, s o b re to t, els m és
p e tits de la v ila . D estin ad a aqu í com
a filla de la c a rita t de la c o n g re g a c ió
de S a n t V ic e n ç de Paül, va tre b a lla r
com a a u x ilia r de c lín ic a a l'h o sp ital
p s iq u ià tric d u ra n t m és de 20 anys.
Des d'en fa 2 9 que a cu ll nens i nenes
en horari e x tra e s c o ia r a la c a s e ta ,
un e d ific i que s'ha a n a t c o n s tru in t
am b l'esfo rç i l'e s p e rit de v o lu n ta ria t
de la C la ra i de m o lts a ltr e s
c iu ta d a n s que hi han a p o rta t la seva
d e s in te r e s s a d a c o l·la b o r a c ió .
P arlem d 'aq u ell e d ific i de c o lo r blau
a l c a r r e r C e r v a n te s , on m o lts
s a lte n c s han p a s s a t les hores que
queden e n tre la s o rtid a de l'e s c o la i
l'hora de to rn a r a ca s a a sopar.

companyia amb la central a París
que havia estat, no sé si ara
mateix ho segueix sent, una de
les més nombroses. Dins la
companyia hi ha els pares paüls,
que originàriament es dedicaven
a evangelitzar la gent dels pobles
més rurals, i les filles de la caritat
que es dediquen als nens
abandonats, als malalts i als
pobres en general. No va ser
fàcil, quan es va fundar la
co m p a n yia , p erqu è estem
parlant del segle XVII, en què no
es concebia una monja fora dels
recintes enclaustrats. Però Sant
Vicenç va decidir que era el poble
qui necessitava joves voluntàries
que vinguessin a ajudar els més
pobres.
- I com va ser que va decidir
f o r ma r part d' a q u e s t a
comunitat? Per convicció, per
proximitat?
Al meu poble hi havia algunes
germanetes dels pobres que
anaven a demanar a les cases i

a lg u n e s de n o s a ltre s ens
barallàvem per ajudar-les encara
que fos, només, portant-los el
cistell. I després ens donaven
una medalleta o una estampa i
nosaltres felices! Jo ja des de
molt petita que sempre vaig tenir
aquesta inquietud per ajudar els
pobres, els malalts. Jo, si hi havia
algun malalt al poble, me n'anava
a veure'l i amb el temps, ja de
més gran, quan hi havia algú en
estat greu al poble em trucaven
expressament perquè l'anés a
veure. Amb això no vull dir que no
hagi estat una jove normal i
corrent; tenia el meu grup
d'amics i amigues, anava al ball i
tot el que és normal quan s'és
jove. Però sempre amb aquesta
inquietud per fer alguna cosa de
profit al món perquè s'estengui el
regne de Crist.
- Aleshores vostè sempre ha
tingut molt clar que l'acció s'ha
de fer al carrer?
Sí, sí. SantVicençja hovadir: per
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claustre tindràs els carrers de la
ciutat, per reixes la santa
modèstia. Les filles de la caritat
som per ajudar al carrer, als
h o s p ita ls , a les p re so n s;
dedicades als més pobres,
aquells que la societat no pot
atendre. Ens ocupem de tot tipus
d'obres. Originàriament teníem
moltes llars d'infants, però això
s'ha anat reduint i ens hem anat
traslladant allà on més ens
necessiten.
- I quina era exactament la
tasca que venia a fer aquí, a
Salt?
Em van destinar aquí per donar
els meus serveis al psiquiàtric.
Quan hi vaig arribar em van posar
amb les malaltes cròniques on
vaig estar 16 anys. A la meva
mare, li va costar molt acceptar
que jo me n'anés, perquè sóc
l'única noia dels quatre germans
que érem a casa. Aleshores ella
em va preguntar: "on te'n vas?" i
jo li vaig dir que havia demanat
per anar a missions i ella es va
esverar molt, llavors va ser quan
li vaig dir que venia a Catalunya i
es va alleujar força. Amés a més,
ella creia que la feina en un
psiquiàtric em resultaria molt
dura i que aviat em tornaria a tenir
a casa. Però aquí estic. La veritat
és que els primers dies em va
resultar molt dur. Jo, dues
germanes més i altres noies que
ens ajudaven ens havíem
d'encarregar de més de 200
internes. Eren altres temps, hi
havia molta feina i et tocava fer
una mica de tot. Però la veritat és
que ara puc dir que he estat molt
feliç amb elles i que me les he
estimades molt.

mentals? Perquè segur que
deu ser una gran lliçó, també.
Se'ls veu molt sols. N'hi ha molts
que només volen afecte. Ara, tot
ha evolucionat molt i els metges
fan participar molt a la família,
que aquests sàpiguen que tenen
una persona allà, que la puguin
venir a veure, emportar-se-la per
unes hores o dies, depèn de cada
cas... però hi ha també els que no
tenen família i el que els falta és
carinyo. S'aprèn sobretot la seva
capacitat de demanar perdó,
perquè en alguns moments de
crisis poden a rrib a r a ser
desagradables amb tu, però
sovint, un cop passada la
tempesta, vénen a demanar-te
perdó i això, venint de gent amb
problemes mentals, és molt
va lu ó s. També dels meus
companys zeladors he après
moltíssim.
- Suposo que treballant en
llocs així, es deuen crear
vincles molt intensos entre els
treballadors...
Sí, molt, a mi m'han ensenyat

molt i la veritat és que hem estat
molt units sempre. I a més a més
en aquell temps vivíem tots com
en una gran família, metges,
capellans, infermers... hi havia
menys personal i vivíem més
familiarment.
-Vivien allà?
Sí, sí, vivíem allà. Ens aixecàvem
a les cinc del matí per fer una
volta per la casa, per veure que
tot estigués bé i per substituir els
que estaven fe n t guàrdia.
Després esmorzàvem, fèiem la
feina de la casa i tornàvem amb
els pacients.
- Expliqui'm com va sortir la
idea d'aquest centre per
mainada que coordina al carrer
Cervantes?
Jo no havia tractat mai amb nens,
m'agradaven molt però jo sempre
havia estat preocupada pels
hospitals. Després dels 16 anys
aquí, al psiquiàtric, em va tocar
estar 5 anys a Barbastros amb
ancians i després em van tornar a
destinar aquí. Aleshores va ser

- 1què s'aprèn dels malalts
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quan em vaig integrar a Càrites
Parroquial de Sant Jaume i allà
he estat molts anys anant a veure
les famílies que requerien l'ajuda
d'aquesta organització, portantlos menjar, roba, el que fos. I un
dia, anant a acompanyar una
família de 4 nens al Bon Pastor
perquè la seva mare havia hagut
de ser ingressada al psiquiàtric i
el pare també es trobava en una
s itu a c ió p ro b le m à tica , ens
preguntàvem què havíem de fer
amb la noia gran de la família que
ja tenia 13 o 14 anys. Jo, sense
pensar, com per inspiració de
Déu, li vaig dir: si jo tingués un
centre ensenyaria a cosir a totes
aquestes nenes que després
d'acabar l'escola no saben què
fer i han de córrer pel carrer
perquè no tenen mitjans per anar
a cap altre lloc. I a partir d'aquí va
a n a r s o rtin t tot. Ens van
aconseguir una casa que estava
tota vella però que mica en mica
vam anar arreglant. Va ser obra
de Déu perquè el poble s'hi va
abocar de valent. Vam tenir
diverses donacions de material i

els nois que treballaven amb mi al
psiquiàtric es van ofe rir a
arreglar-me el sostre a canvi d'un
berenar! I així va començar,
ensenyant a cosir a nenes des de
5-6 anys fins a 13-14. Fins a 100
nenes! I poc a poc van començar
també avenir nens.
-També cosien?
La meva intenció no era només
ensenyar a cosir, sinó donar una
formació humana i cristiana. Es
van anar ampliant les activitats,
tot i que també haig de dir que
algun noi va aprendre a cosir!
Haig de dir que Salomé Gorrillo,
que aleshores tenia uns 13 o 14
anys i té un do especial pels nens,
que ara és professora del Santaló
i directora de la coral de Sant
Jaum e, dedicava totes les
estones lliures a ajudar-me. Per
mi van ser les meves mans i els
meus peus. I els nens, a mesura
que anaven creixent, m'anaven
empentant a mi, i aquests són els
monitors que després he tingut.
Sense títols ni sou, que mai els he
pogut pagar, però que han fet tant
o més com si l'haguessin tingut.
Ells m'empentaven a mi.
-I suposo que amb tot això,
haurà tingut moments difícils?
Sí, sobretot perquè he tingut
molts nens que estaven patint
una problemàtica social. Ja bé
sigui per la situació difícil
econòmicament de les seves
fa m ílie s o p er p ro b le m e s
estructurals d'aquestes, o per
separacions, m olt habituals
darrerament. I els nens ho capten
tot i se'ls hi veu, es veuen els
nens que no han tingut una
formació, una ajuda per part dels
seus pares. Molts també perquè
han de treballar moltes hores i no
poden estar per ells. I sí, he tingut
alguns nens força difícils. Però en
fi, el més important és que jo he
notat que m'estimen, que es
troben bé a la caseta
- Algun moment de pensar ho
deixo, de preguntar-se si val la
pena tot plegat?
Moltes vegades. Et deceps
humanament, com a humana que
sóc, i et preguntes si queda
alguna cosa en el jovent d'avui

d'allò que jo els vull inculcar:
l'amor al pròxim, un saber
respectar, que estimin a Déu...
Però el que a mi m'il·lusiona molt,
és quan em trobo amb alguna
persona de les que han passat
per la caseta i ella mateixa es fa
conèixer i recorda tot el que hi va
aprendre. Això et dóna molta
il·lusió, encara que no ho facis per
espe ra r res a canvi, sinó
simplement pels nens, perquè
per mi, els nens són Crist. Però
en general, jo puc dir que m'he
sentit molt realitzada perquè el
meu temps ha estat pels pobres.
- 1 des d'on es pot fer més per
inculcar aquest valor
humanístic al jovent?
Els que cal que col·laborin molt i
molt són els pares. I sí que hi ha
encara molta vocació però també
hi ha molta buidor. Hi ha molts
joves que estan buits. No tenen
res que els empleni i això és un
perill molt gran.
- Realment, no resulta fàcil
viure sense creure en res...
Jo mateixa, quan em vaig fer
religiosa, em pensava que
trobaria una comunitat d'àngels, i
no m'adonava que jo hi entrava
amb tots els meus pecats i els
meus defectes, com la resta de
companyes, també. No ens hem
santificat, anem fent camí per
santificar-nos. Cal caminar i fer
camí. És un procés, i els objectius
no s'assoleixen fins que no
arribem allà d'alt. Aleshores, si no
és amb amor, viure en comunitat,
com viure en un matrimoni, és
molt dur. Si en algun moment
ofenem al pròxim, no podem anar
a d o rm ir sense haver-nos
demanat perdó. El problema és
que estem buits... La joventut ha
de fer una parada en el camí per
pensar quina és la seva vida, cap
on la vull encaminar, què és el
que estic fent... Jo vaig pensar
sempre en ser útil a la societat,
servir per alguna cosa, el primer
pas per fer això, però, era
treballar-me a mi mateixa i veure
les necessitats que hi havia al
meu voltant. I la veritat, si tornés a
néixer, seria filla de la caritat una
altra vegada.
Agnès C a b e zas H orno

CUltura
Joaquim Ruyra (II)

UNATARDAPER MAR
La història és ben sezilla. Una colla de vailets fills de
pescadors d'un poble de la Costa Brava, més amics
de la tabola i les pescades que de l'aritmètica i els
verbs, una tarda qualsevol fan campana de
l'escola, s'enfilen en un bot i naveguen a la ventura
fins al vespre.
Ruyra, amb els detalls de la pesquera, la descripció
del mar, el tarannà esbojarrat dels protagonistes i
un llenguatge incomparable, crea una atmosfera
poètica de la facècia, apta per esplaiar-s'hi llegint a

poc a poc les pàgines de l'aventura. En transcrivim
el final:
"acabada la feina, ens vàrem entretenir cercant
petxines. Teníem una gana!... i haguérem
d'acontentar-nos amb quatre petxinetes i amb
una ceba que portava en Volivarda, la qual ens
repartírem com bons germans, polsejant-la, per
tot amaniment, amb una mica de sal de la que,
procedent de les grosses ressagues, s'era
acristallada en els clotarells de les roques altes.
L'àpat va ésserfrugal; però que ric!
Encara em sembla que estic en aquelles penyes
entornat d'aquella mainada. Veig en Paiús
ajagut de bocaterrosa i mig abraçat amb en
Canari, sense recordar-se de que l'hagués
volgut matar mitja hora abans. Veig en Volivarda
i l'altre vailet asseguts a dalt d'un saplà de
penya, amb les cames penjant sobre el meu cap.
Sento a lo lluny el toc d'oració, l'esquelleig de
les cabres que devallaven de les cingleres, i el
cant dels grills sonant acompassadament com
l'ànima d'un rellotge: "...ric, ric, ric!.
I el dia va anar morint, morint...L’horitzó es
torna morat; les calitges hi van ascendint
lentament; i el mar, llis com un cristall, hi
destaca lluminós, banyat d'una fina color d'or
pàl·lid, sols comparable a la lluna quan se'n va a
la posta.
^Cal que arribi a la part llastimosa i que expliqui
com a casa varen d e sc o b rir la meva
entremaliadura i com em condemnaren a anarme'n al llit sense sopar, a malgrat de la gana que
rosegava per dedins?
S alv a d o r S unyer

C lar i C atalà
PROU
Prou és una paraula catalana que fa
d'adverbi o d'ajectiu i que vol dir "en
quantitat suficient, tant com cal o en cal".

feines ha tingut el mal acudit d'engegar
amb suficients feines, si així fos valdria la
pena de reptar-lo amb un: Ja n'hi ha prou
de dir bestieses amb la nostra llengua!
S a lv a d o r Sunyer

Exemples: Ell és prou intel·ligent. Ja heu
trigat prou. Ja en tinc prou, gràcies!
Fins i tot hi ha castellans nouvinguts que
diuen "Ya tengo prou". Doncs algú
m'explicarà per què molts catalans que
no diuen mai suficient en les seves
converses sinó que diuen PROU,
a
l'hora d'escriure se n'obliden i el
substitueixen per suficient?
No sé si algú en comptes de dir una
locució tan catalana com és amb prou

tic
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El nuevo Citroen C2 es un coche lleno de energia. Con auténtico

En seguridad tam po co se queda atràs, 6 airbags, ABS y ESP.

espíritu d e p o rtiv o . M o to res diésel HDi o gasolina de ú ltim a

Y espera a ver su interior: asombrosamente espacioso y modulable,

g en era ció n de hasta I I O c v y, si lo deseas, caja de cam bios

con asientos traseros deslizantes e independientes, portón trasero

SensoDrive con mandos en el volante, para estar siempre en buena

dividido en dos...

form a. Un equipam iento* sorprendente: regulador de velocidad,

Ven a conocer el nuevo C itroen C 2 y com probaràs que con un

climatizador, ayuda al aparcamiento o radio-teléfono con navegador.

coche así està prohibido aburrirse.

Nuevo Citroen C2 desde 8.200 €**

M CITROEN

w w w . c it r o e n . e s
Información Citroen: 902 44 55 66

CITROEN prefiere

TO TAL

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN CON CITROEN Ç ré M t

N O TE I M A G I N A S L O Q U E
C I T R O E N P U E D E H A C E R POR Tl
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La p o licia m unicipal de S alt
e s tre n a un nou ra d a r m òbil
La policia local de Salt ha adquirit
un nou radar mòbil per controlar
els excessos de velocitat als
carrers de la vila. El nou radar,
que ja ha començat a funcionar,
és portàtil i pot ser manejat per un
sol agent con si fos una càmara
de vídeo.
El radar adquirit és un Leica XV2
que, enlloc de fer servir ones de
radar o laser, fa servir infrarojos i

permet mesurar la velocitat dels
vehicles que s’acosten als punts
de control.
El nou radar registra el vehicle
infractor amb una càmara de
vídeo i permet imprimir una
f o t o g r a f i a on q u e d e n
enregistrades les dades de la
infracció.

Fotos del ball de disfresses
del C asal de Ju b ilats

Urbanisme
Espais verds a la c iu ta t

t

Ara que tin c més tem ps,
m'agrada passejar per Salt. I no
em refereixo a la clàssica
passejada per les Deveses, cap
al Pas d'en Prats, o seguint el
camí dels horts i el Safareig de
les Dones cap al Pla dels Socs o
al Salt de la Maçana, sinó a un
altre tipus de passeig, un passeig
que us convido també a fer en
qualsevol moment.
Passejar
pels carrers.
Pot semblar estrany, ja que
estem acostumats que pel carrer
tots hi anem de pressa, anem
d'un lloc a un altre, que els
carrers són lloc de pas, i si no es
va en cotxe, el millor és buscar
sempre el camí més recte, mes
curt i sempre el mateix.
De vegades m'agrada fixar-me
en les cases, les del barri vell, on
cada dia en veus alguna més que
estan reconstruint o pintant, les
de les zones de nova construcció
com a la Maçana i també, per què
no, la v a rie ta t dels nous
comerços del centre.

*

Altres vegades em fixo en la gent,
gent gran que passeja o pren el
sol, aquelles persones que amb
cadira de rodes són "passejades"
per algun fam iliar,
algun
cuidador/a o també per alguns
voluntaris. A les hores de
l'entrada i sortida d'escola
m'agrada mirar els
nens i nenes i la
multiculturalitat de
les seves mares,
altres moments
són els grups de
joves o d'homes
(n o t r e b a lle n ,
potser?) que et
criden l'atenció....
i la molta gent
atrafegada que va
a algun lloc que
potser fa tard i la
que c a rre g a d a
torna de fer la
compra.
Però no puc deixar
de f i x a r - m e
ta m b é en e ls

ESPAIS VERDS que tenim.
Alguns són fàcils de veure i altres
els intueixes o els pots imaginar.
Fixem-nos-hi.
Per començar, els arbres dels
carrers. Alguns són molt recents
i encara joves (i de vegades n'hi
ha que ja s'han fet malbé abans
de poder créixer), però n'hi ha
que la seva història és força més
llarga. I m'agrada veure'ls al llarg
de l'any comprovant els seus
canvis, sempre teòricam ent
iguals al llarg de les estacions
(brotar, florir, treure noves fulles
per tornar-les a perdre si són
caducifolis, o canviant els seus
colors), però amb les petites
variacions que cada un d'ells
tenen (fins i tot sent de la mateixa
espècie), sensibles a petits
detalls. Potser un ha florit primer,
perquè a l'altra banda del carrer
les cases són més baixes i rep
més hores de sol....
I els parcs, des dels més petits,
com les senzilles places més o
menys enjardinades i petits
retalls de voreres, que quasi no
mereixen el nom de places, fins
als nous espais que val la pena
que tots vetllem pel seu bon
estat. Us imagineu quin goig
poden fer d'aquí a pocs anys el
conjunt de pins del parc de la

Maçana?
També m'agrada fruir de la vista
dels petits jardins particulars,
com els de les cases barates
(que sembla que els cuiden
només pels qui passem pel
carrer, ja que poques vegades hi
veus els seus propietaris) i els
que es veuen o s'entreveuen a
les vivendes unifamiliars, i a les
noves plantes baixes amb jardí
dels blocs de pisos (aquests
generalment més protegits).
I celebro que hi hagi iniciatives,
com la de l'escola del Pla, que en
un extrem del pati han començat
el "racó" d'arbres i arbusts, com
fa anys vam començar a l'Institut
Salvador Espriu i que ara formen
un conjunt arbrat (hauríem
desitjat poder dir-ne bosquet),
probablement desconegut per la
majoria de saltencs.....
I el que no es veu, ja que segur
que són més dels que ens
pensem els m2 de la nostra
urbanitzada vila que encara no
estan coberts de ciment.
I de la passejada, a la reflexió. Els
espais verds en una ciutat són
imprescindibles. A més d'una
funció estètica i d'esponjar

Espais verds a la c iu ta t
l'aglom eració
de le s
construccions, són els principals
fixadors del C 0 2de l'aire, els que
amb la seva presència silenciosa
c o l·la b o re n e fic a ç m e n t a
mantenir la proporció d'oxigen
que necessitem. I tenen a més
una veritable funció educadora.
No tot ha de ser "sòl" per
e spe cu la r i si aprenem a
respectar aquests espais que
són per a tots, aprendrem potser
també una mica a fer-nos el viure

de cada dia una mica més
agradable els uns als altres.
I encara més, els "espais verds"
poden ser una font de "cultura".
Podríem parlar de les espècies
autòctones o característiques de
la nostra vegetació, de l'origen
d'aquelles espècies foranes que
per la seva bellesa o resistència
són utilitzades o de les noves
tè c n iq u e s a p lic a d e s a la
jardineria i al conreu dels arbres,

C am ina m ira i ob serva
Si t'acostes per l'ajuntament,
t'adonaràs que a l'entrada hi ha
molta gent gran esperant ser
atesos pel SAC, no ho mal
intepreteu, és la sigla del Servei
d 'A te n c ió al C iutadà. Són
persones que hi van per sol·licitar
la t a r g e t a de t r a n s p o r t
d'abonament per a gent gran
majors de 65 anys, com a resultat
d'un conveni entre TEISA i
l'ajuntament. Aquesta targeta
ofereix un descompte del 40% del
preu del bitllet, la targeta és gratis
am b un o b s e q u i de dos
viatges.Vist l'oferiment, sense
pensar-s'ho gaire, hom diu que
sí, un 40% és de bon aprofitar,
encara que siguin poques les
vegades que en faràs ús, però,
degut al fet que sempre hi ha cua,
ho deixes per un altre dia; no tens
pressa.
Passen els dies i parlant-ne amb

un amic d'aquells que fan
números i calculen els pros i els
contres i el suma i resta, parlant
d'aquest tema de la targeta de
transport, em diu: no ho creguis,
no és tant el descompte que et
diuen, no arriba ni al quinze per
cent. Quedo una mica sorprès
perquè els números són molt
clars: el bitllet val un euro i amb la
targeta 60 ets., per tant és molt
clar que és el 40%, el descompte.
Ara t'ho explico: el mínim de la
càrrega de la targeta són 22
viatges, que val 13'20 euros. Si tu
pel teu compte, sense necessitat
de viure a Salt ni anar al SAC a fer
cua per sol·licitar la targeta de
t r a n s p o r t , la c o m p r e s
directament al xofer de l'autobús
et costa, els 22 viatges, 15'20
euros, per tant estalvies 2 euros.
Comptat i debatut i sense
precisar la centèsima, el bitllet

urbanisme
etc.
I per acabar, una proposta. Anys
enrera, es va editar una senzilla
però molt interessant publicació,
" Els arbres de Salt", amb el nom,
descripció, dibuix i situació dels
principals exemples. Per què no
repetir-ho i completar-ho amb
una nova edició?
M o n tse M anén

opinió
subvencionat et costa 60 ets,
amb l'abonament normal te'n
costa 70, el que vol dir que el
descompte és del 10% i no del 40
com t'ho venen.
Em sembla que l'amic té raó, que
algunes vegades la informació
que es dóna no és la que caldria.
Es veritat que si compres un
bitllet senzill, amb l'abonament
de l'ajuntament et surt un 40%
més econòmic, però tampoc es
diu tota la veritat perquè si
com pres l'a b on a m e nt
d i r e c t a m e n t j a t e n s un
descompte del 30%, el que vol dir
que són 10 ets. els que t'estalvies
per viatge. 10cts. són 10cts., i és
clar que també es podia haver
explicat així, als majors de 65
anys, per tenir una informació
correcta.
C am ina M ira i O bserva

Opinió
S.O.S Festa del B arrí de la Processó

Com cada any, a l'arribar el bon
temps, una colla d'amics i veïns
del barri que ens anomenem
COMISSIÓ DEL BARRI DELA
PROCESSÓ, ens trobem per
començar a preparar la festa
d'enguany. Ja fa una colla d'anys
que ens faltaria gent per tirar la
festa endavant, però ens ho
anàvem fent com podíem: Aquest
any, per diferents motius, alguns
membres de la comissió ens
deixen i això vol d ir que
necessitem algun voluntari que
ens doni un cop de mà. Pensem
que moltes vegades, per no dir
sempre, les festes de carrer són
possibles degut a la participació
desinteressada dels veïns i ens
adonem que poc a poc les festes
de carrer desapareixen per
manca de col·laboració. Aquesta
Festa del Barri de la Processó és
la que més ha aguantat i els pocs
actius que quedem voldríem
continuar-la.

Per això fem una crida als veïns i
amics perquè ens ajudin. Tots
sabem que la vida atrafegada
que tots portem no invita a la
participació, però si pensem que
el barri és viu, hauríem de poder
demostrar-ho. Vist des de fora no
sembla que hi hagi massa feina,
però p e n s e u que s'ha
d'enllumenar i posar garlandes a
la plaça, muntar el bar, fer els
programes, buscar anunciants,
parar taules i cadires, parlar amb
l'ajuntament, fer de
cambrer un parell de dies, cuinar
"botifarres i broquetes" i servir les
taules, organitzar els concursos
de pintura i de pesca, passar a
vendre números de la rifa, ... Si
som pocs, representa molta
feina, però si som colla ens ho
p o d e m a g a f a r c o m un
entreteniment, a més de fer un
servei al barri i ... atenció!, un bon
servei a Salt.Tots els que veniu a
la festa sabeu que ens ho

passem molt bé, que ballem, que
sopem tot xerrant a la fresca. Ara
només cal que no deixem morir
a q u e s t a f e s t a , la s e v a
continuació dependrà de la teva
col·laboració.
A vegades sents a dir que el Barri
Vell s'està apagant degut a la
desaparició del comerç, però
també depèn de l'aportació dels
veïns que s'organitzin actes que
el facin atractiu i aportar-hi
alegria. Amics del Barri de la
Processó: si sou del parer, i
creiem que molts de vosaltres ho
sou, que la festa ha de continuar,
us agrairem que parleu amb
algun membre de la comissió,
t a m b é p o d e u p a s s a r el s
dissabtes pel Casal de Jubilats,
que allà sempre hi ha algú per
poder-ne parlar. LA NOSTRA
FESTAS'HO MEREIX.

La C O M IS S IÓ

opinió
L 'h erèn cia dels populars
Mai ha dit res tan cert quan, amb el
tarannà xulesc habitual, J.Ma
Aznar va comentar que marxava
pel bé d'Espanya i del seu partit. El
dotze de març a Girona hi érem
tots, igual que fa un any per evitar
una guerra que, en lloc de fer un
món més segur, ens ha portat el
mal a casa. I a més ens
instrumentalitzen al seu gust
insultant la nostra intel·ligència,
ara i abans. El terrorisme i la pau
no es poden mai guanyar amb la
guerra. La lluita contra la pobresa i
la ignorància en un context de
cooperació han de centrar les
relacions internacionals. Hem de
comprendre que en la societat de
la informació el món és com el
nostre poble. Els populars s'han
posat al servei incondicional dels
interessos de Bush col·laborant en
una guerra i una ocupació il·legals,
ignorant l'opinió manifesta (mai
millor dit) de la societat i els propis
interessos de l'estat. Les armes de
destrucció massiva resulta que no
existeixen i el president s'ha
justificat al Senat dels EEUU, però
no al dels espanyols. S'ha perdut
el respecte dels països àrabs i
europeus, on s'ha protagonizat la
divisió del continent negant-se a
l'aprovació de la Constitució
europea.
El PP va arribar al govern
espanyol el 1996 manifestant una
v o l u n t a t de r e f o r ma i de
regeneració democràtica que ha
esdevingut un autèntic retrocés.
S'ha defensat que l'èxit econòmic
és el principal aval dels populars i,
certament, s'ha mantingut el pla
d'estabilitat i el creixement. Però la
reforma no ha significat una
disminució de la pressió fiscal. Els
diners recaptats han augmentat
d'un 32.88 % al 36.60 % gràcies
als impostos indirectes i a les
taxes. La rebaixa s'ha produït,
doncs, en els impostos directes,
especialment el de la renda,
beneficiant així als que més tenen.
D' a l t r a b a n d a s ' ha n e g a t
repetidament la publicació de la
balança fiscal envers Catalunya,
però tot indica que la nostra
solidaritat territorial continua
excessivament generosa. Som
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l'estat de la UE amb un índex
major de precarietat laboral, amb
un 31.2 % de co n tra cte s
temporals i els segons amb els
salaris
més b ai x os .
Paralel·lament, les vivendes de
protecció oficial han disminuït un
36 % i els preus de 1996 a 2003
han augmentat una mitjana del
115 %. L'habitatge, un dret
constitucional, s'ha deixat a la mà
dels especuladors del sòl i la
vivenda, endeutant fins a les
celles les famílies mentre que
uns pocs s'han enriquit.
També hi ha hagut casos
reconeguts ju d icia lm e n t de
corrupció i una tendència a
l'a m ig u is m e p o lític . A tall
d'exemple, amb Gescartera van
desaparèixer 11 vegades més
diners que en el cas Roldàn. Va
dimitir la presidenta de la CNMV,
però Rato no. Aznar va casar la
seva filla a l'Escorial i els militars
es d e s p l a c e n en a v i o n s
destartalats que cauen, però
Trillo tampoc dimiteix. S'han
privatitzat 47 empreses des de
1996, i els seus co nse lls
d'adm inistració s'omplen de
p e r s o n a t g e s de l ' à m b i t
d'inflüencia del president. La
fis c a lia g e n e ra l de l'e s ta t
impedeix sistemàticament cap
com issió d 'in ve stig a ció . La
manipulació informativa s'ha
in c re m e n ta t s e ns i b l e me n t .
Només cal sentir les notícies i

t e r t úl i es d ' a l g u n s mi t j ans
radiofònics o televisius, o el que
publiquen alguns diaris i que
provenen de filtracions derivades
dels m ateixos serveis
d'intel·ligència. Una seguretat
que no pot evitar la col·locació de
tretze artefactes sincronitzats en
tres trens diferens de rodalies en
hora punta i al cor de Madrid.
En el marc de la política interna,
la ma n c a de di àl eg i la
c rim in a litz a c ió de tots els
nacionalismes perifèrics ha estat
implacable, fins al punt de
castigar amb penes de presó el
fe t de convo ca r co nsu lte s
populars. Fomenten la restricció
de les llibertats individuals però
es presenten com a salvadors de
la unitat d'una pàtria que ells
mateixos divideixen. No han
digerit els resultats de les
eleccions catalanes,
o bsessionats per la unitat
d'Espanya i la crítica a les
esquerres, i amb una evident
manca de respecte democràtic i
institucional han massacrat la
fórmula del tripartit. Pel que fa a la
cultura, la Llei d'Universitats
( sense l ' acor d amb el l es
mateixes) i la de la qualitat de
l'ensenyament són una invasió
clara de competències, i la
llengua valenciana ha deixat de
ser la mateixa que la dels
catalans.
Aquest autism e polític s'ha

Opinió
manifestat en altres casos. El cas
Prestige ha contaminat bona part
de la costa cantàbrica i ha estat el
major desastre ecològic que es
recorda a la península, sense cap
mena de conseqüència política.
La marea negra que es va negar
es convertí en una marea blanca
de voluntaris que encara netegen
les costes. Per altra banda, han
començat les obres d'un Pla
Hidrològic Nacional que són
bàsicament el transvasament de
l'Ebre, menyspreant la cultura de
l'aigua i el malestar que mostren

els aragonesos i la gent del Delta.
En un altre indret, a les aigües de
l'Estret, continuen produint-se
naufragis de pasteres en una
onada d'immigració desregulada,
amb totes les conseqüències
socials que això ens comporta.
Més d'un gironí ha clavat els ulls
al cel quan es posen primeres
p edr es d' a ut o v i e s s e mp r e
promeses o intents de primeres
travesses de trens que no han de
circularfins al 2008. Senzillament
xarlotesc. En resum, aquestes
són algunes de les ombres que

ens deixen vuit anys de govern
popular d'Aznar. Tanmateix, la
societat espanyola ha demostrat
la seva maduresa democràtica
quan, tot i el poder mediàtic dels
populars, han considerat que es
mereixen viure en una Espanya
millor que s'ha trobat a si mateixa.
M'atreveixo a concloure que la
política professional és una altra
cosa, i el ser-ne digne també.
Jo an C orom in as

D alí i la S ardana
L'esperit de català universal i la
defensa de la catalanitat per part
de Salvador Dalí sempre ha estat
un tema ple d'interrogants i un
motiu constant de nombroses
polèmiques.
Tots sabem que en moltes de les
seves aparicions públiques es
cobria el cap amb barretina, es
calçava les típiques espardenyes
de vetes durant les llargues
estades a Cadaqués,
es
vanagloriava als Estats Units del
fet de ser català ... i en la seva
obra reflectia de forma obsessiva
el paisatge empordanès de la
seva infància i joventut....
Però el fet que en la seva
madur esa mai s 'im p liq u é s
s e r i o s a m e n t ni de f or ma
c o mp r o me s a en la causa
catalana, que es mostrés tolerant
i oportunista envers el règim en
els anys de la dictadura i,
sobretot, que al final de la seva
vida deixés tot el seu patrimoni i la
seva obra a l'Estat espanyol (que
va saber adular-lo molt bé en els
últims temps)
va provocar
indignació, rebuig i una allau de
serioses critiques i raonables
dubtes sobre la importància que
atorgava als seus orígens i a les
seves arrels..
Però ens cal ser assenyats, saber
destriar el gra de la palla i
reconèixer que un dels grans
mèrits com a català de Salvador
Dalí consisteix en el simple fet
d'haver estimat intensament,
amb passió i amb gran desfici, un
obl i da t t ros de t er r a (de
nacionalitat catalana) situada

entre Figueres i el Cap de Creus, i
que gràcies a ell ha adquirit una
f ama i una d i m e n s i ó
internacionals.
Sobre el tema de la sardana com
a dansa nacional de Catalunya,
també en podem trobar diverses
referències tant en la vida com
en l'obra de Salvador Dalí, i
precisament la més primerenca
data de l'any 1921.
Quan només tenia disset anys, el
pintor ja va realitzar una curiosa
a q u a re l·la anom enada "La
sa rd a n a de le s b ru ix e s "
dominada per l'aire ingenu,
pintoresc i força satíric que
c a r a c t e r i t z a v a l es o b r e s
d'aquesta
època. En l'obra
observem quatre dames nues
amb llargues cabelleres, negres
com el f um, que dansen
enllaçades per les mans sobre la
badia de Cadaqués, en una nit
estelada de tonalitats verdoses i
plena de misteri.
S eguram ent l'artista es va
inspirar en una llegenda típica
empordanesa que explica que els
d i v e nd r e s a la nit (si la
tramuntana ha deixat sentir els
seus brams màgics i ha bufat
am b f or ça d ur ant t ot a la
setmana), les bruixes i els
bruixots d'aquelles contrades
surten eufòrics a ballar una
sardana.
A questa m àgica aquarel · l a
pintada en els seus anys joves
s'ha relacionat amb la il·lustració,
realitzada pel mateix artista, de la
portada del llibre: "Les bruixes de
Llers" del poeta Fages de

Climent, que narra de forma
poètica l'anterior llegenda i al
qual pertanyen els següents
versos:
" Bruixes i bruixots en folles
rengleres
volten la vara de Roland
cap per vall, llurs sinistres
crineres
baten els núvols escombrant”
Uns anys després, l'esperit crític i
de rebuig envers tot el que fos
tradicional i català es va convertir
en un element destacat dins la
seva obra; sobretot quan per
acabar de consolidar la seva
i mat ge tra n sg re sso ra i de
provocació constant, va llençar
l'anomenada campanya
a n tia rtís tic a amb l'o b je c tiu
d'atacar la cultura i les formes
d'art que primaven en aquella
època.
Per aquesta raó, en una
conferència de l'any 1928,que va
aixecar una gran polèmica, Dalí
va demanar que s'abolís la
sardana com a dansa simbòlica
de Catalunya i simultàniament
va llençar la proposta que
s'enrunés el Barri Gòtic de
Barcelona.
Al mateix temps ell i la seva
g e r m a n a A n n a Ma r i a ,
inseparables en aquesta època,
van decidir rebre classes per
aprendre a ballar el Xarleston i es
van fer fotografiar tot ballant-lo
amb la intenció clara i deliberada
de demostrar en nom de l'era
moderna, el seu rebuig a la dansa

opinió
nacional de Catalunya.
Al maig de l'any 1966 va anunciar
a la premsa que pensava
dissenyar un ballet, i va portar un
grup de ballarins i ballarines al
Parc Güell de Barcelona, un cop
allà els va fer ballar una sardana i
els va fer introduir tot seguit dins
d'un immens globus de plàstic on
es banyaren en pintura. Una
vertadera performance en una
època on constituïen tota una
novetat, evidentment mai es va
arribar a dissenyar el ballet
anunciat, però la premsa va
parlar i es va fer ressò de l'original
ballada daliniana.
Va ser cap a l'any 1970 quan
l'artista va tornar a recuperar per
dignificar el tema de la sardana,
a l'iniciar l'oli sobre tela, que
posteriorment es va enganxar
com a pintura mural al guix del

sostre del Palau del Vent (antic
foyer del teatre de l'actual TeatreMuseu Dalí de Figueres).
En a q u e s t a o b r a es va
immortalitzar ell mateix i la seva
esposa Gala (en plena ascensió
al cel) en una perspectiva aèria i
i nsòl i ta,
on dest aquen i
sorprenen uns peus desmesurats
que contrasten amb els caps
pr àct i cament in v is ib le s . El
matrimoni Dalí, agafats de la mà
per bal l ar una sar dana. es
meravellen tot contemplant la
bellesa de la plana de l'Empordà i
llencen una pluja d'or sobre els
seus habitants.
Si observem les dues imatges, la
de les bruixes de Llers i la del
Palau del vent, de seguida ens
adonarem que tant l'una com
l'altra representen una rotllana
fantàstica, amb uns éssers que

semblen ballar una sardana, però
d'una forma màgica, celestial,
ingràvida... sense tenir cap
connexió amb la realitat, amb
l'arrelament a la terra, ni amb el
punteig fort i decidit que deixa
rastre... i caracteritza aquesta
dansa.
Però un cop contem plades
aquestes rotllanes, ja mai més en
podrem oblidar ni la seva força
expressiva, ni la inquietud, ni la
immensa seducció que ens
desvetllen i provoquen alhora. I
per molt que ens hi esforcem, ja
no podrem separar el seu record
de la iconografia de la nostra
dansa ...I aquí rau la màgia, el
domini de la tècnica i la grandesa
del geni.
C a rm e G arrig a V e rd a g u e r

Polls del cap (pediculus hum anus cap ilis ]
Els polls del cap són uns insectes
que v i u e n , c r e i x e n i es
reprodueixen al cap i als cabells
de les persones, especialment
dels nens. Tenen 6 potes i unes
g r a pe s, que ut i l i t zen per
enganxar-se fortament als cabells
i a les fibres de les robes. Són
ovípars (posen ous), anomenats
llémenes, sobretot darrera les
orelles i al clatell. Les llémenes
estan fortament enganxades al
cabel l per una subst ànci a
cimentant que segrega la femella,
i són molt difícils de desenganxar.
S'alimenten de la nostra sang, que
xuclen a través de la pell, produint
picor i coïssor. Passen de llémena
a adult en tres setmanes. Poden
viure fins a 30 dies i les femelles
poden arribar a pondre 3.000 ous.
Si els nens es graten el cap amb
les mans brutes, les picades es
poden i nf ect ar i aparei xer
ganglis... No sobreviuen més de
24 hores fora de l'home i NO es
cont agi en als ani mal s de
companyia.
Són molt i molt contagiosos. No
salten ni volen, però caminen i es
passegen per les taules, cadires,
roba, joguines... i d'un cap a l'altre.
La picor és el primer senyal
d'alarma. Per confirmar-ho s'ha de
revisar el cap del nen amb una
bona llum. Millor amb llum natural.
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Es recomana revisar el cap sovint.
S'ha d'anar mirant per petites
zones i de manera ordenada,
sobretot a la nuca i darrera les
orelles.
Les llémenes estan enganxades a
menys d'un centímetre de l'arrel
dels cabells. Si en trobem no cal
que ens posem nerviosos, és
perfectament controlable i no
significa que es tinguin mals
hàbits. S'ha de comunicar a
l'escola perquè puguin prendre
precaucions. Iniciar el tractament
que indiqui el seu pediatre. Pot
anar a l'escola si ha fet almenys
una aplicació del tractament.
Revisi a la resta de la família per
assegurar-se que tots els afectats
facin el tractament.
Hi ha diferents tractaments a base
de Permetrina o Lindano.
El més recomanable és el que
porta Permetrina a l'1,5 %. És un
insecticida d'efecte residual
perllongat, de baixa toxicitat i no
es degrada en contacte amb
l'aigua, això vol dir que el nen pot
continuar anant a la piscina o que
pot rentar-se el cap amb un xampú
neutre i continua protegit durant
uns 10dies.
1.-Aplicar una loció de Permetrina
i deixar-la actuar durant 30-60
minuts, insistint especialment
darrera de les orelles i a la nuca. Si

la infestació fos molt gran es pot
deixartota la nit. Esbandir.
2.- Rentar el cap amb un xampú
de Permetrina a N ,5%. Esbandir.
3.- Es pot fer una última esbandida
amb una dissolució d'aigua amb
vinagre que ajuda a dissoldre el
ciment que uneix les llémenes als
cabells amb la qual cosa ens serà
més fàcil de treure-les. Pertreureles podem ajudar-nos amb una
pinta de pues fines. Es recomana
fer-ho amb els cabells humits.
Millor no utilitzar assecador.
4.- Repetir-ho als 7-10 dies per
eliminarels polls que puguin haver
nascut de les llémenes abans que
arribin a adults i es pugui reiniciar
el cicle. Repetirfins a 3 vegades.
5.- Aprofitar per tallar ungles,
rentar la roba amb aigua calenta,
canviar pijames i roba de llit.
Rentar pintes i raspalls amb aigua
calenta i sabó. Passar l'aspirador
per tota la casa especialment
catifes, coixins i joguines de pèl. Si
hi ha roba que no es pot rentar es
recomana posar-la en una bossa
de plàstic ben tancada durant uns
10-15 dies.
En casos d'epidèmia escolar
poden uti l i t zar-se col òni es
d'aquest producte que actuen com
a escut protector.(No en nens
asmàtics)

C am in ar i fe r a m is ta ts

Avui dia, la recomanació que fan
tots els metges a la gent gran és
que caminin; un exercici físic que
remou totes les articulacions del
cos humà. I si es practica amb
bona companyia, a més d'evitar
el rovell de mecanismes aturats,
et facilita la relació amb persones
que normalment no hi tens cap
relació, o si vols poca. Tot plegat
engrandeix la convivència i el
coneixement de noves relacions.
Per això va ser ben acceptada la
proposta de l'amic Baldiri quan es
va oferir, a través de les reunions
del Consell Municipal de la Gent
Gran, per o rg a n itza r unes
cami nades quinzenals pels
entorns de Salt. Unes caminades
lleugeres a l'abast de caminaires
de pràctica diària i dels que no en
són tant.
Avui la sortida és a 2/4 de 4 de
davant l'ajuntament. Ja hi són
tots, 32 persones; uns fent
rotllana comentant que si el
temps ens facilitarà la sortida i
d'altres explicant les seves
experi ènci es cami nadores
d'altres excursions. Una senyora
assídua a totes les sortides ha
vingut a dir que no hi pot assistir perquè no se l'esperi-, degut a un
altre compromís; el lampista ha
danar a casa seva per fer-li una
reparació i no li pot dir que torni un
altre dia. En Baldiri tampoc pot
participar-hi perquè té visita al
metge, no hi fa res, l'itinerari ja
està marcat i sempre hi ha qui es
posa al davant.
Anem cap a les Deveses. Sortint
pel carrer Manuel de falla seguim
per Sant Dionís, carrer del Rec,
pont del Rec i continuem; pel
camí es van fent els habituals
comentaris sobre el que veiem; el
que ens plau i el que caldria
millorar, la ufanor de les hortes i
alguna millora que caldria a les
deveses. Passem pel safareig
d'en Jocaloves: què hi fan aquí!
Amb el temps que fa que hi
treballen... No hi ha rajols més
petits per aixecar parets? Per a
què servirà aquest safareig?
Quina utilitat tindrà? Seguim pel
carril bici fins al camí ral d'Amer i

allà ens decantem cap al mas
Devesa, camí de les Tribanes,
algú en diu. Alguns sembrats ja
desperten de l'hivernada mentre
altres conreus encara mantenen
e s c a r o l e s , br òqui l s, col s,
bledes..., el que s'entén com a
verdura d'hivern. El Madevesa,
popularment anomenat, queda
envoltat de camps i deveses i de
molta maquinària que demostra
la gran activitat d'aquell mas.
Passat el mas trenquem a la
dreta per sortir al carril bici per
l'indret de la Taula Rodona
tornant cap a Salt. Uns metres
més enllà trenquem a l'esquerra
per agafar el camí que porta a la
gorga d'en Rossell, després el
deixem per seguir el camí del Pas
d'en Prat. Per la gorga d'en
Rossell, es travessava el Ter,
com pel Pas d'en Prat, que
menava a Sant Gregori.
Seguim, ens acostem fins al Ter,
al Pas d'en Prat. Com ha canviat
aquell indret!; entre extraccions
d'àrids i petites riuades el pas ha
quedat inaccessible, també pel
poc ús que se n'ha fet. Hom
explica que per allà, en altre
t e mps , s o b r e t o t quan se
celebraven festes per indrets de

l'altre costat, l'avi Til.let, amb
pedres i fustes, feia possible el
pas perquè els festejadors
poguessin passar sense mullarse els peus. Ah!, diu algú:
h a u r í e m de d e m a n a r a
l'ajuntament que hi fes una
passera estable. S'explica que
allà, fa uns 8 o 10 anys, s'hi va fer
una pas de blocs de ciment, amb
tan poca traça que a la primera
riuada se'n va anar a fer
punyetes. No estaria malament
t o r n a r - h o a i n t e n t a r per
r e l a c i o n a r - n o s més, tot
passejant, amb Sant Gregori.
Tornant pels Tres Pins, camí Vora
Ter i pel camí de les Cases
Noves, ens acostem a casa. Tot
plegat unes dues hores i tots
contents. Fins a la pròxima! Si
algú més hi vol participar, només
ha de preguntar a l'ajuntament
quin dia hi ha sortida. Tots hi sou
benvinguts.

Ramon T o rra m a d é

museu de l'aigua
S alt: el tre b a ll i les dones
L'Arxiu Municipal de Salt i el
Museu de l'Aigua presenten des
del 8 de març, dia internacional
de la dona treballadora, fins al 20
de març, a la sala d'exposicions
temporals del Museu de l'Aigua i,
des del 25 de març fins al 31 de
maig, a la Biblioteca J.Ministral i
Masi à, una e x p o s i c i ó de
fotografies titulada Salt: el treball
i les dones.
Amb aquesta mostra fotogràfica
es vol retre un homenatge ben
m erescut a les nom broses
treballadores saltenques que
amb el seu treball i quefer
quotidià a les fàbriques, al camp,
a les escoles, a casa ... han estat
un dels veritables puntals del
canvi econòmic, social i cultural
que va comportar la revolució
industrial a casa nostra a finals
del s.XIX i començaments del
XX.
La història de Salt, i sobretot la
seva història contemporània,
s' ha s i g n i f i c a t pel p ap e r
t r a n s c e n d e n t q ue han
desenvolupat les dones en la
seva construcció i progrés.
L'horticultura i la indústria tèxtil
han estat dues activitats on les
dones del nostre municipi han
assumit un pes d'extraordinària
rellevància i d'alguna manera a
Les saltem
els seus pi

t r avés d' aquest a i ni ci at i va
divulgativa que presentarem el
dia 8 de març cerquem aproparnos al món i les circumstàncies
que han marcat la vida de les
dones en el nostre poble. A la
feixuga tasca d'haver d'acomplir
els deures laborals en situacions
de discriminació i explotació, les
dones també havien de carregar
amb l'esforç i el cost de tot el
t r e b a l l r e p r o d u c t i u i de
s o ci a l i t zaci ó f ami l i ar , una
"obligació" que s'ha vinculat a la
dona sense cap mena de
reconeixement i valoració.
Sortosament en els darrers anys
aquesta situació ha experimentat
alguns canvis que han millorat
substancialment la qualitat de
vida de la dona tant en l'àmbit
familiar com en l'àmbit laboral.
Tanmateix, encara queda molt
camí per recórrer i cal continuar
avançant en la millora dels drets
laborals, fam iliars i socials
vinculats a les dones, atès que la
seva generositat ha estat un pilar
fonamental en el progrés del
nostre municipi i, ben segur, de
tota la humanitat.
L'exposició s'ordena
temàticament i cronològicament
al voltant de paràmetres ben
diferents sobre l'activitat de les

dones, com per exemple: la
indústria tèxtil, l'escola, la família,
l'agricultura, el comerç, la religió,
la sanitat, etc.
Són fotografies d'autors sovint
desconeguts i procedeixen en la
seva major part de col·leccions
parti cul ars que han t i ngut
l ' amabi l i t at de cedi r-l es a
l'auntament per tal que fossin
conservades com a patrimoni
visual imprescindible per a la
recuperació de la memòria
històrica col·lectiva.
Tot plegat es completa amb
alguns textos per a la reflexió al
voltant dels drets de les dones i
amb un muntatge visual construït
a partir de fotografies antigues en
blanc i negre i fotografies de color
actuals, on es poden veure
imatges de dones de Salt
treballant.
Podeu visitar-la durant els horaris
d'obertura al públic del Museu i a
partir del dia 25 de març a la
Biblioteca. Us hi esperem atots!
A ndreu Bover i P a g e s p e tit
M useu de l'Aigua
M .A ssum pció C o lo m er
A rc a s A rxiu M u n ic ip al de
S a lt

ria Bagué Bonet, Maria Duch Serra, Dolors Bonet Duch (àlies la pii
I al mercat de Girona sota les voltes de la &ambla.
ponegut. AIAS. Col·lecció Carles Bonet.

la) i tres pageses més, venent

noúsica
A drià Puntí al T e a tre de S alt
El passat dia 6 de març,
l'Adrià Puntí va presentar
amb un any de retard el
seu últim treball "Maria".
Puntí va demostrar en el
Teatre de Salt, en un
concert brillant i ratllant la
genialitat, que la música
és quelcom més que Operación Triunfo o la música
comercial que ens intenten vendre sistemàticament.
Va ser un concert molt especial, tot sol acompanyat
d'una guitarra i un piano i del seu incondicional
bateria, percussionista i amic, Dani Pujol, que va
realitzar un treball impecable.
El repertori va ser d'allò més variat, interpretant èxits
de la seva carrera en solitari, amb temes com el "Sí",
recuperat per Bunbury, i peces emblemàtiques com
"Coral.lí", "Ull per Ull", "Muriel"...va crear la
complicitat d'un públic fidel, entregat i incondicional,
que va reclamar-li dos bisos i una llarga ovació final,

Com diu Enrique Bunbury: "Per a mi és un dels
pocs artistes de veritat que hi ha tant a Catalunya
com a l ’E stat espanyol. És una llàstima que no el
cuidem més".
L'Adrià pot estar
content, a casa sí
que el cuidem!

N ovetats reco m an ad es
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ELS PETS (Agost)

però que no va aconseguir que sortís per tercera
vegada.

Ï I L
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Els Pets van treure a la venda el seu nou disc anomenat 'Agost' el passat 16 de febrer.
Un disc reivindicatiu amb què el grup de Constantí (Tarragonès) intenta reinventar-se musicalment a través de
dotze cançons "en què parlem de les coses que parlaríem si estiguéssim entre amics", segons ha explicat el
cantant i guitarrista de la banda, Lluís Gavaldà. El títol del disc també apunta en aquest sentit, "Agost", "té a
veure amb el demanar T'impossible", un fet que el cantant ha considerat "saludable" perquè "és una manera de
millorar el món". Els Pets iniciaran la gira pel tradicional Concert de St. Jordi a la Mirona juntament amb el
músic gironí exsopa, Josep Thió.
Per a més informació: www.elspets.com
OBRINT PAS (La flama)
La banda valenciana Obrint Pas ja té llest el que serà
el seu nou àlbum anomenat "La Flama". El nou disc,
que sortirà al carrer de la mà de Propaganda pel Fet!
el proper 12 d'abril, ha estat enregistrat a Garate
Studios (Gipuzkoa) sota la producció de BVA Triku.
Al nou disc s'hi poden trobar noves canonades i
himnes amb la dolçaina, tan present com sempre,
recolzada per una ferma secció de vents i una base
rítmica molt compacta. La presentació de "La Flama"
arriba en digipack amb pòster de regal en una edició
limitada, que serà seguida per una altra tirada de cd's
en format estàndard.
La gira de concerts de presentació del disc s'estendrà
durant tot l'estiu, tardor i hivern amb actuacions arreu
dels Països Catalans, Euskal Herria, França i Itàlia.
Esperem que no faltin a La Mirona.
Trobareu més informació a la pàgina oficial del grup:
www.obrintpas.com

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 - 17190 SALT

Oriol Pailàs i Moré
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espcrL
Club p e ta n c a S alt

El diumenge 15 de febrer es va
disputar a les pistes del Club
Petanca Avinyonet la Copa
President, campionat que cada
any és el tret de sortida dels
organitzats per la Federació
Catalana de Petanca. Vàrem
tenir un dels dies més freds de
l'any i això a l'empordà encara es
nota més. Unes 120 tripletes
varen jugar tot el dia a les
diferents eliminatòries, tot i això
no es va poder acabar degut a
que al vespre encara quedaven
un bon n o m b r e d ' e q u i p s
classificats i els organitzadors
decidiren acabar el següent
dissabte a la tarda i aquí encara
va ser pitjor, ja que la pluja en va
seria protagonista.
Les fèmines classificades van fer
les finals el diumenge dia 22 a les
pistes de Fontajau i la tripleta de
Yol an d a J o r q u e r a , I sabel
Rodríguez i Montse Cabréllez
varen assolir un 2n lloc davant
l'equip de Cassà, i la tripleta de
Dolors Gamundi, Juanita Carrillo
i Ester Torras varen quedar en 3r
lloc al derrotar les de Figueres.
Ara haurem d'anar a Santa
Perpètua de la Mogoda a jugar
contra els equips classificats de
Barcelona, Tarragona i Lleida
També el mateix dia es va

celebrar el Campionat Provincial
de Tir, el resultat del qual en
sèniors va ser molt dolent, ja que
cap dels nostres jugadors va
passar les qualificacions, però la
Dolors Gamundi en fèmines va fer
el 1r lloc de la categoria i els
nostres juvenils assoliren les 3
primeres places: en Jordi Pujol va
ser 1r, en Xavier Mir 2n i l'Oscar
Lara el 3r .Els guanyadors iran a
Rubí a disputar les finals de
Catalunya.
Ala lligueta dels dissabtes a la

paulí
™GE5TORIA-API

tarda, els guanyadors del mes de
febrer van ser: el 1r lloc per Antònia
Espinosa, el 2nPaquita Colom i el
3r lloc per Narcís Ros.
La junta està preparant la Trobada
amb l'A vin yo ne t i també el
campionat social de dupletes
mixtes, ja posarem el paper per
apuntar-s'hi al taulerd'anuncis.
Jo se p Boó i A lech

m
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Passeig Païssos Catalans, 147 - Tel. 972 24 44 92 - 17190 SALT

Gastronomia
Ingredients

(per

a 4

Rap i e s c a m a rla n s

picada. A continuació,

persones)

preparar una safata de

4 cues de rap

forn,

12

escamarlans

(o

untar-la amb

una

mica de mantega i posarhi el rap i els escamarlans.

gambes)

Afegir-hi

al

damunt

la

Pera la picada

picada i posar-ho al forn

1 tros de pa torrat

durant uns 25 minuts a

3 grans d'all

150° aproximadament.

julivert

Aquest plat també es pot

4 tomates

fer en una cassola al foc.

50 g de pinyons
1 cullerada de farina
1 gotde conyac

Recepta

1 got d'oli

DOLORS

sal i pebre

BOSCH
Comissió Gastronòmica
del Consell de la Gent
Gran de Salt

Elaboració

de

la

Sr a.

CUGAT

I

Per preparar aquest plat
cal passar per la batedora
tots els ingredients de la

O

P

E

L ^

Gudayol Auto-Taller, S.A.
Exposició i Venda: c / Major, 156
Telèfon 972 24 20 43 - 93 9 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 9 0 7 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
w
avantatges de com prar un O pel a Salt.
1928-1998

0

També ens podeu trobar a Internet: http ://w w w .g rn .e s/g u d a yo l

i

N aix em en ts, c a s a m e n ts i defuncions
del de 16 de fe b re r al 15 de m arç

Naixements

Defuncions

Imad El Arguioui Bouzid (16 de febrer)
Lara Rivero Reyes (18 de febrer)
Faith Uzama (19 de febrer)
llias Makrazi (19 de febrer)
Fatoumata Càmara Càmara (24 de febrer)
Estefania Galàn Cuesta (25 de febrer)
Malak El Ouali (25 de febrer)
Caria Bautista Téjada (25 de febrer)
lamu Nimaga (26 de febrer)
Fatou Sawaneh (28 de febrer)
Adel Mennana (2 de març)
Mariama Nimaga (7 de març)
Nabil Lakbir (10 de març)

Narciso Giralt Gironès
Fernando Pérez Boet
Montserrat Puig Planella
Dolores Bordes Gonzàlez
Jose Javega López
Emília Tarrés Boix
Salvador Campama Rodeja
Teresa Naspleda Vinolas
Melchor Planella Torrent
Antonio de la Cueva Martínez
Elvira lorente vila
Francisco Torres Giménez
Maria Gómez Doblas
Bangally Sissoho
Ramon Bosch Bofill
Josefa Font Bona
Rosa Lladó Pelegrí
Juana Puig Isern
Margarita Arnau Expósito
Ramon Jurado Lara
Nicolàs Molas Grabulosa
Àngel Vilagran Bonal

Casaments
Antonio Moràguez Morante i Enriqueta Maria
Alcalà Matari (24 de febrer)
José-Manuel Menchón Genis i Maria-Helena
Garrigolas Clota (11 de març)
Antonio Pérez Pérez i Rosario Ventura Ribes (13
de març)

14/02/2004
14/02/2004
14/02/2004
16/02/2004
16/02/2004
20/02/2004
21/02/2004
21/02/2004
22/02/2004
26/02/2004
28/02/2004
28/02/2004
01/03/2004
01/03/2004
05/03/2004
06/03/2004
06/03/2004
06/03/2004
08/03/2004
12/03/2004
12/03/2004
12/03/2004

GAM1GE INTERNACIONAL
ROBERT NIDAL, SN.

CONCESSIONARI

nana LANCIA

poti poti

L 'acu d it foll
per BUGARAC

E ncreuats
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

%
2

s
«
s
6
7
8
9

10

Horitzontals: 1. Mullaré alguna cosa
de manera que resti impregnada de
líquid. 2. Proveïdes de quelcom
semblant a agulles. 3. Al revés,
immobilitat causada per una gran
admiració. Servei Públic. 4. Quocient.
Pronom reflexiu. Nom d'home. 5.
Pronom de tercera persona. Al revés,
que són d'una petitesa extrordinària
dins la seva espècie. 6. Al revés, lliri.
Parlaré. 7. Ec. Gos. Tractament
anglès. 8. Àdhuc. Sauri. 9. Les
p r i me r e s f u l l e s d ' una pl ant a
fanerògama. 10. Calçat de fusta tot
d'una peça.
Verticals: 1. Tardans. 2. Aliança
temporal de persones, partits, etc. 3.
Mulladers. Infusió. 4. Òxid de coure.
Article contracte. Prefix que significa
deçà. 5. Fas pudor. Dibuix que hom
obté calcant. 6. Al revés, riu de Lleó. Al
revés, paraul es d'un embl ema
expr essi ves de l'o bjecte d'una
e m p r e s a . . 7. L l e t r e s d ' E RA .
Consonants. Al revés composició
poètica. 8. Al revés, proposició. Al
revés, redueixo a pols fina. 9. No es
mourien d'un lloc. 10. Ufanosa.
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B. Pérez. G.

El tem p s
T e m p e ra tu re s del 16 de fe b re r al 14 de m arç
Temperatura Màxima: 18,5° el dua 22 de febrer
Temperatura Mínima: -3,5° el dia 20 de febrer

Dies de pluja: 12 dies
Precipitació màxima en un dia:21 litres el dia 25 de febrer
Pluja acum ulada:59,8 litres del dia 16 de febrer al 14 de març

El nou veí
del veïnat
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Salt 25
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Carrer M ajor / carrer G arbí
Façana carrer Garbí
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•

4 dorm itoris

•

2 banys

•

Cuina equipada

•

Acabats de qualitat

•

Pavim ent de p arq u e t

•

Pàrquing opcional

•

Nom és 5 habitatges

■

INFORM ACIÓ I VENDA:

EUGESA

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

Visiteu-nos a:

www.eugesa.es
per veure to t el nostre estoc
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