


A ctiv itats  del mes agencia^
CASAL DE JUBILATS DE SALT

Excursió al museu del vi a VILAFRANCA DEL 
PENEDÈS. Dia: 20 de maig. Sortida a les 8h. 
del matí. Dinar bufet lliure al Gran Bufet de 
Cambrils. A la tarda visita a Tarragona. Preu 
29 euros. Dies de cobrament 13 i 14 de maig 
de 16h. a 18h. telf: 972 232180 
Excursió a Múrcia. Primer pagament 6 de 
maig (185 euros). Segon pagament 21 de 
juny (190 euros). De 10h. a 13h.

CASA DE CULTURA "LES BERNARDES"

Curs de gelateria . Dies: 10 i 17 de maig de 
19:30h. fins a les 21:30h. Professor: Noel 
López

Exposicions:

Josep Ma Comellas. Escultura. 3 sales 
Miquel Llach i Enrich Vilches. Pintura. Porxo 
Bartomeu Espuna. Pintura. Sant Jordi

BIBLIOTECA JAUME MINISTRAL I MASIÀ

El racó dels contes. Dies 7 i 21 de maig.
Hora: 18h.
Audicions musicals d'òpera per a adults. Dies 
6, 13 i 20 de maig. Natàlia Nadal. Hora: 20h.

BIBLIOTECA D'EN MASSAGRAN

El racó dels contes. Dia 13 de maig. Hora: 
18h.

TEATRE DE SALT

1, 2, 9 i 30 de maig. Hora: 12h. EL MAGO DE 
OZ per la Coral Rossinyol i Alimara
7 de maig. 22 h. PARADÍS. Companyia: 
Música d'Albert Guinovart. Preu: 6 euros
8 de maig. 22 h. enSISA't per Jaume Sisa. 
Preu: 15 euros
15 de maig. 22 h. FEDRA, de Jean Racine. 
Temporada Alta 2002-Grec 2002-Les 
Estivales. Preu: 20 euros.
16 de maig. 12h. LA MAR DE CONTES 
(espectacle infantil) perT itu Cleques. Preu 4 
euros.
22 (22h.) i 23(19h.)de maig. CLOCHARD de 
Grappa Teatre. Dir: Paco Mir. Preu 13 euros

LAM IR O N A

7 de maig. BETAGARRI + OBRINT PAS + 
PIRATAS SOUND SYSTEM
8 de maig. DANIEL EL HIGIÉNICO + 
SKANDOL PÚBLIC
14 de maig. Festival INSOMNI 2004: ATOM 
RUM BA+ GRUP CONVIDAT
15 de maig. EXTREMODURO
21 de maig. Festival INSOMNI 2004: ARI + 
LAPUTA OBEPÉ + Professor ANGEL DUST
22 de maig. Festival INSOMNI 2004:
WAGNER PA + MOÓNDO + DJ PANKO

XIRUCAIRES DE SALT

DIA 8 : RUTA PER TERRA DE BANDOLERS 
(OIX-SADERNES)
DIA 22: FLORS DE MUNTANYA PER LA VALL 
D'EINA.

Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l'Agenda de La Farga, poden fer-les arribar 
al correu electrònic: farga@viladesalt.org

í

f i  te rà p ia  d e l d o lo r
JBL nou horari de visitesdilluns de 10 a 1

■ 1 .  . i .  t  _

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

M . 972 W  10 ¥6

det matí, dimarts i divendres de 5 a 8 o&

©

mailto:farga@viladesalt.org


editorial
índex

Agenda
2

Editorial
3

Entrevista
4

Cultura
7

Col·laboració
9

Ensenyament
10

Història
11

Notícies
12

Opinió
16

Gent Gran 
18

Música
19 

Esport
20

Gastronomia
11

Demografia
22

Poti-poti
23

La Farga no se solidaritza 
necessàriam ent am b les opinions 

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

procedència

PREMI TRES DE MARÇ DE 1989

membre de
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d e  l a  P r e m s a  
C o m a r c a l

Vellesa

No cal ser gaire observador per adonar-se que cada cop hi ha més gent 
que supera l'edat de la jubilació. El fet de cotitzar obligatòriament per a 
l'atenció mèdica i les pensions de la Seguretat Social ha portat a una 
qualitat de vida desconeguda no fa tants anys. La tranquil·litat de saber 
que cada mes -uns més, d'altres no tant-, tindràs uns ingressos fixos, fa 
que hom visqui més tranquil i segurament que el cos ho agraeixi. També 
s'ha de dir que sempre hi ha hagut persones que han passat de la 
centúria, però cada dia més.
Ara bé, una cosa és viure i una altra vegetar. Una cosa és viure segons el 
teu concepte de ja he treballat prou i l'altre de participació en la vida 
activa del poble. Tenir anys, si tens salut, si t'involucres en qualsevol 
activitat voluntària i millor en grup, per allò de les relacions humanes, 
segur que t'omplirà més el teu temps i prestaràs uns serveis a la 
col·lectivitat.
Passa també que, fent anys, es desenvolupen malalties pròpies de la 
vellesa i cada dia més exterioritzades. Metges i psicòlegs recomanen 
activitat; física i mental, per combatre situacions de risc entre les quals el 
sofà i el televisor les més llamineres-, haurien d'ocupar el menys temps 
possible en els nostres afers. Fer exercici físic: cuidar l'hort, el jardí, 
caminar, anar en bicicleta, nedar, serveix perquè les articulacions no es 
rovellin a més de facilitar el complement de cor i pulmons. Llegir, 
escriure, resoldre geroglífics, mots encreuats, escacs, evita que la ment 
s'adormi i conservar-la més clara.
Dit tot això, que tothom sap, no és res més que un recordatori per 
motivar la gent gran a participar de la vida social. Tenim tot el dret de 
reclamar les atencions que ens corresponen com a resultat dels anys 
treballats; però penseu que per treure'ns moltes cabòries sobre l'estat 
personal de cada u, no hi ha res més adequat que participar en activitats 
col·lectives. A vegades pensem que no podem aportar res en llocs on 
podríem participar, anem errats, tothom és útil. On? Doncs mireu, des 
d'entitats culturals, esportives, socials, etc., hi ha un gran ventall per 
escollir, on sereu ben rebuts perquè moltes tasques necessàries, en 
qualsevol entitat, esperen col·laboradors. Fins i tot en aquesta revista 
La Farga, ens alleujaria la feina la incorporació de més persones. 
Penseu que moltes de les tasques corrents estan a l'abast de tothom.
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entrevista
Carm e García. Descensos que fan créixer

Si ja  ens sembia un acte de mèrit 
llançar-se a una pista d'esquí 
desafiant velocitat i equilibri amb 
l'única arma d'uns ulls ben oberts, 
re su lta  quasi in im ag in ab le  la 
valentia que suposa atrevir-se al 
descens sense poder confiar en ei

dispositiu de la visió.
La Carme porta 5 anys en les 
competicions d'esquí adaptat per a 
persones amb problemes de visió. 
És, als seus 29 anys, l'esportista  
gironina d’alta competició amb més 
títols, d'entre els quals cal destacar 
dues medalles de bronze i una de 
plata en la Copa Mundial d'esquí 
adaptat. Aquest passat mes de març 
feia el millor temps en els campionat 
mundials a l'estació italiana de 
Sestrieres i ara es prepara per al seu 
p r ò x i m  o b j e c t i u :  e l s  J o c s
Paralímpics de 2006 a Torí. Més 
enllà de les pistes, la Carme acabarà 
en pocs mesos la carrera  de 
P e r i o d i s m e  a la U n i v e r s i t a t  
Autònoma de Barcelona.

-Així que ets de Salt?
Bé, jo de fet sóc de Girona, però 
l'any 94-95 vaig començar a 
treballar a Salt venent cupons, 
em vaig comprar un pis al 
gratacels i em vaig empadronar a 
Salt. Així que, des del 95-96 que 
sóc saltenca. A més a més, era la 
venedora de l'ONCE més 
joveneta i el meu lloc de treball 
era entre l'Àngel Guimerà i el 
Doctor Ferran, i és un lloc que hi 
passa tanta gent! I és clar, era la 
nina. O sigui que fa relativament 
poc que hi visc però em coneix 
molta gent.

-I com valores la vida a Salt, 
consideres que és un poble 
dormitori o creus que té vida 
pròpia?
Jo hi he vist molta vida. El que 
passa és que potser és un tipus 
de vida que més aviat es 
menysprea. Pel que jo vaig viure, 
i sobretot quan van arreglar el 
carrer Àngel Guimerà i van fer les 
voreres més amples, és que la

gent baixava de casa per xerrar 
una estona al carrer. Sempre hi 
havia una colla de jovent que 
venia a explicar-me les seves 
coses, senyors grans que feien 
petar la xerrada, els bars plens... 
És molt viu! El que passa és que 
és un tipus de vida que pot donar 
la sensació que s'està al carrer 
sense fer res de profit i això 
potser no és gaire ben vist, però, 
ostres, jo trobo que sí que és un 
poble viu. Hi havia un senyor 
anglès que em venia sovint a 
veure també, i m'explicava que 
això era el que més li agradava 
d'aquest país, que hi havia gent 
pels carrers, que se sentia soroll 
de gent al carrer i no només de 
cotxes. També, com a tot arreu, hi 
ha coses que no t'agraden, 
perquè quan hi ha molta gent 
sempre hi ha alguna persona 
incívica i això no m'agrada, però 
ja se sap...

-I encara hi vens per Salt o 
entre acabar periodisme a

l'Autònoma de Barcelona i 
l'esquí ja no tens temps per 
anar-hi?
Bé, el pis que hi tinc, el vaig llogar 
i això fa que no hi vagi massa. Hi 
vaig de tant en tant, a mirar que 
no hi hagi cartes per a mi a la 
bústia i de passada a veure amics 
que hi tinc. Però darrerament 
s'ha convertit en una visita cada 
mes o cada dos mesos perquè no 
tinc temps. Però bé, en tinc molt 
bon record. A més a més, quan 
vaig anar a Salt Lake City, a les 
Paralimpíades, em van fer 
saltenca de l'any a la Gala de 
l'Esport i em va fer moltíssima 
il·lusió, i si abans solia dir que era 
g i r o n i n a ,  d e s  d ' a q u e s t  
reconeixement que sempre dic 
que sóc saltenca!

-I com ho feu els esquiadors 
per entrenar, perquè tot i que 
no tinguem la muntanya molt, 
molt lluny, fer un entrenament 
d i a r i  s í  q u e  r e s u l t a  
impossible...
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entrevista Carm e García

impossible...
Tots els esquiadors, a menys que 
no visquin a la Cerdanya o a 
Andorra, per entrenar s'han de 
desplaçar. El que solem fer és 
una setmana d'entrenament 
quan hi ha neu a Andorra, a 
l'Estació d'El Pas de la Casa, que 
és l'estació que ens dóna més 
suport, ens regala forfaits de 
temporada i sempre s'han portat 
molt bé amb nosaltres. Quan no 
hi ha neu aquí solem anar a Dos 
Alps o a Tignes, que és a França. 
A finals de juny ens n'anirem una 
setmana a Dos Alps, que és la 
primera concentració de la 
temporada on sobretot es fa 
tècnica. També estem intentant 
d'anar 15 dies de l'agost a Xile, on 
hi ha unes carreres, perquè allà 
és hivern. Fa temps que ho 
i n t e n te m  però  mai hem 
aconseguit d'anar-hi. Des que jo 
estic a l'equip, que cada any els 
entrenadors intenten aconseguir 
pressupost per anar a Sud- 
amèrica a l'estiu, per competir o 
per entrenar; però mai ho han 
aconseguit. Aquest any, per una 
banda podria ser que tinguéssim 
més sort perquè hem tingut bons 
resultats, però per l'altra, com 
que es venen menys cupons i 
l'ONCE ja no dóna tants diners a 
la Federació d'Esports... ja ho 
veurem. Després el setembre 
fem  una a l t r a  s e tm a n a  
d'entrenament, l'any passat vam 
anar a Zermatt, a Suïssa, que és 
on es poden fer entrenaments de 
velocitat, perquè no en totes les 
pistes es poden fer descens, no 
totes tenen la seguretat... 
Després,  a l 'octubre i al 
novembre, també una setmana a 
Tignes o Dos Alps i el desembre 
una se tm ana a Andorra .  
Després, gener, febrer i març ja

és quan hi ha els viatges per 
competir. L'any vinent em sembla 
que anirem al Canadà. O sigui 
que és una setmaneta al mes que 
s'entrena.

-Una setmaneta d'acció a les 
pistes, però deies que aneu al 
gimnàs la resta de dies, no?
Sí. El programa està pensat per 
anar-hi cinc dies a la setmana. 
Segons l'època de l'any fas més 
exercici aeròbic, de córrer o 
bicicleta, i en altres moments 
activitats més explosives tipus 
circuits de salts. Durant tot l'any, 
això sí, fem peses i equilibris. 
Fem molts exercicis d'equilibris 
amb tot d'aparells que tenim que 
recorden el Circ du Soleil! I també 
fem sessions de coordinació, 
amb diferents exercicis, tipus 
pistes americanes. Això ho fem 
tot l'any perquè per l'esquí és 
molt important. Per a tots els 
esquiadors en general, però les 
persones que no hi veiem bé 
encara més, perquè molt sovint 
fallem per falta de coordinació o 
falta d'equilibri. És sacrificat, la

veritat, perquè entre una cosa i 
l'altra són ben bé tres hores cada 
tarda. I, de fet, estàs allà fent una 
cosa que no és el teu esport. Els 
d'atletisme van a córrer, els de 
bici van a fer bicicleta, els de 
natació van a nedar, però els 
esquiadors hem d'anar al gimnàs 
que no és ni a la neu ni a la 
muntanya! Has de prendre 
consciència que ho has de fer 
perquè et va bé, però en el fons el 
que a tu t'agrada és esquiar, per 
això és sacrificat.

-Tu vas decidir fer això de 
l'esquí perquè sempre t'havia 
agradat, o tens especial 
predilecció per la muntanya, o 
per la neu o què va ser?
No, en realitat tot va ser 
circumstancial. Si jo hagués 
hagut de triar un esport quan era 
petita hagués triat la gimnàstica 
esportiva, i de fet vaig començar- 
ne a fer, com tantes nenes que 
comencen i després ho deixen. 
Després em vaig fer més gran i 
em vaig afiliar a l'ONCE i el 
delegat de Girona ens va dir que
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Carm e García entrevista
es feien unes sortides per anar a 
esquiar i la idea em va atreure molt 
perquè no ho havia fet mai. I ja em 
va agradar molt des del primer 
moment, a més a més vaig tenir 
facilitat per aprendre'n tot i que ja 
no era tan petita. Aleshores em 
van començar a dir que podia 
competir, que se'm donava bé, i jo 
els deia però què dieu! Si jo acabo 
de començar ara i vinc per divertir- 
me... Però quan el 98 l'equip va 
tornar de les Olimpíades d'hivern, 
quasi tothom ho va deixar i es va 
haver de refer l'equip i aleshores 
em van trucar a veure si jo volia 
entrar-hi i aquí estic. De fet, fins 
aquell moment jo no estava massa 
interessada en tot el tema de la 
competició esportiva. Bé, sempre 
he sigut una persona a qui ha 
agradat l'activitat física però a 
nivell competitiu no. Sempre havia 
fet coses tipus manteniment o 
natació i m'agradava molt anar 
d'excursió perla muntanya, però...

-I et segueix donant el que hi 
bu s c a v e s ,  l ' espor t ?  La 
competició fa que es torni més 
pesat o motiva més? Què és el 
que canvia?
Fer esport  de compet ició,  
esforçar-me per aprendre i 
superar-me m'ha ajudat moltíssim 
a fer-me més forta, a tenir més 
eines per afrontar les dificultats, a 
millorar en moltes coses. Però 
també és veritat que és molt dur, 
has de sacrificar moltes coses, i a 
vegades tens baixades de moral 
en què et preguntes quin sentit té

gimnàs només per baixar 3 
segons més ràpid que un altre! Jo 
sóc una persona que sempre he 
pensat molt i a vegades, vist 
fredament, tot plegat és una mica 
ridícul! Però després te'n recordes 
de tot el que hi ha al voltant i de 
com t'ajuda, el voler-te superar, a 
tenir-te més confiança... Les 
persones que som discapacitades 
sempre tenim una mica la 
tendència a pensar que no estem 
a l'alçada, aleshores quan fas 
com pe t ic ion s  i veus que 
aconsegueixes el que vols i que 
estàs fent coses que moltes 
persones que no són disminuïdes 
no serien capaces de fer, et sents 
capacitat, i això és molt valuós per 
a les persones amb alguna 
disminució. A nivell més pràctic, jo 
he agafat molt equilibri, molta 
coordinació i això a la vida real 
també t'ajuda. Hi guanyes molt en 
moltes coses. També hi ha la part 
menys agradable. Jo per exemple 
tinc una tendinitis al muscle i 
segurament sempre més el tindré 
ressentit, però és clar, tot té les 
seves coses bones i dolentes.

-I també hi ha el tema de viatjar i 
conèixer la gent de l'equip, no? 
Això també deu ser una 
gratificació...
Jo des que estic amb l'equip hem 
anat a molts, molts llocs: Canadà, 
Àustria, Itàlia, Eslovàquia, 
República Txeca... i dius ostres 
quant que has viatjatl Però la 
veritat és que de la majoria 
d'aquests llocs només he vist 
l'hotel i les pistes! Bé, sempre veus 
coses que, si no, no haguessis 
vist, però no es pot dir que sigui 
anar a fer turisme. A més a més 
ens aixequem molt aviat. A Salt 
Lake City ens havíem d'aixecar a 
les 4 i mitja, 5 del matí perquè les 
pistes estaven lluny de la vila 
paralímpica. Sí, sí, l'esquí és un 
esport dur també en aquest sentit: 
aixecar-se aviat, passar fred, 
calor...

-Consideres que en general, la 
via pública està habilitada per a 
la gent amb alguna deficiència 
visual  o qualsevol  al tra 
disminució física?
Cada cop s'està millorant més. 
Cada vegada s'estan adaptant 
més llocs i la gent no ens mira tant 
així com aipobret, no podrà. Cada

vegada està mil lor ,  però 
evidentment queden coses. Jo a la 
universitat, per exemple, no hi he 
tingut mai cap problema. Tampoc 
no he hagut de demanar massa 
coses perquè jo estic molt 
acostumada a viure amb això i a 
més a més jo tinc un "resto" visual, 
els cecs totals sí que tenen més 
problemes. La veritat és que en 
general la gent és amable, ara, a 
l'hora de trobar feina ja no hi ha tan 
bon ro llo , sempre has de 
demostrar que encara que no hi 
vegis, tu valdràs. De totes 
maneres, per mi, el més difícil és el 
període de la infància. Moltes 
persones amb discapacitats ho 
hem passat molt malament de 
pe t i ts  a l 'esco la ,  perquè 
constantment es posen amb 
nosaltres, i això és molt dur perquè 
t'acomplexa molt. Jo vaig deixar 
d'estudiar perquè no ho aguantava 
més. Després vaig començar aquí 
a la Universitat un cop fet l'accés 
per a majors de 25 anys, però als 
14-15 anys havia deixat d'estudiar 
perquè no aguantava més que es 
posessin amb mi...

-La mainada pot ser molt cruel 
realment...
Sí, jo crec que se'ls hauria 
d'educar més en aquest tema.

-I per què et vas decidir pel 
periodisme?
En el fons jo sempre havia volgut 
seguir estudiant, i hi havia tantes 
coses que m'agradaven que no 
sabia triar. Tot ho trobava 
interessant. I em sabia molt greu 
decantar-me només cap a una 
branca i vaig trobar que aquesta 
carrera era ideal. Amés a més a mi 
sempre m'ha agradat preguntar, 
parlar amb tothom, explicar 
coses... i vaig pensar que era una 
bona opció. També va influir que 
havia estat a Anglaterra amb un 
projecte de l'ONCE i la Unió 
Europea i allà feies anglès i 
pràctiques laborals i em va tocar 
en un diari local i em va agradar 
molt la feina. El fet de poder tractar 
cada dia temes diferents és el que 
em va acabar de convèncer, 
perquè a mi la monotonia 
m'avorreix molt.

Agnès Cabezas Horno
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Miquel M artí i Pol III

QUASI FAULA

La darrera vegada que vaig veure personalment 
Miquel Martí i Pol fou a casa de Lluís Llach, on el 
poeta solia passar diades de descans al costat del 
cantant. Vaig anar-hi acompanyat de l'amic Miquel 
Desclot, també poeta, i vàrem xerrar de poesia i de 
política a cor què vols. En acomiadar-nos el poeta 
de Roda tingué l'amabilitat d'escriure'm amb prou 
dificultats a la contraportada del 1 r volum de la seva 
OBRA POÈTICA aquesta dedicatòria: "Per a en 
Salvador Sunyer, amb el meu afecte més sincer i 
amb una gran esperança"
A Martí i Pol, de dificultats i problemes no li'n 
faltaren com és de suposar, però tot ell era un bloc 
massís d'esperança. Fins als poemes més durs ell 
hi deixa respirar sempre, si voleu com un bleix, una 
espurna esperançada, creu en l'home i li fa 
confiança.

Temps a venir, quan ja no quedin
barques en mar ni pescadors en terra,
arribarà pel cantó de llevant
un mariner de fortuna
dalt d'un galió vell,
desarborat i tràgic,
que ancorarà de nit en una platja
allunyada i deserta.
L'home davallarà, solemne, de la nau
i, dret, damunt la sorra, 
engegarà un bruel que fendirà l'espai 
d'un cap a l'altre de la terra.
Serà el senyal, és clar,
però no espereu pas que els morts
surtin fora de llurs tombes.
Els morts d'avui són molt insolidaris, 
pregunten constantment, 
demanen garanties, 
volen saber com i per què 
i al capdavall no es mouen.
Si sentiu ei gran crit, 
abandoneu-ho tot 
i sortiu al carrer.
No passen pas sovint aquestes coses

Salvador Sunyer

Clar i Català

PUIX ACABA EN X

No sé per quina raó, un mal costum ha introduït 
un vici de pronúncia que entre tots hauríem 
d'esmenar. Em refereixo a la conjunció antiga 
PUIX O PUIX QUE, de la qual es pronucia 
malament la darrera consonant X.
Sí, amics, la paraula PUIX acaba en X, no en G. 
Si llegiu aquesta estrofa de Josep Carner 
veureu que el primer mot acaba en X i aquesta 
consonant s'ha de pronunciar com la darera del 
mot fluix.
Puix m'heu lliurat, senyora, per amistat fidel, 
un llibre de poemes del vell país del Cel, 
me n'aniré, tot fent-ne girar les fulles grogues, 
vora un estany, bessó del cel, cenyit de 
bogues...
Puix (ha de sonar com fluix, marduix, peluix, 
dibuix, etc.)
i no pas com puig, fuig, rebuig.

Reflexioneu-hi, practiqueu-ho, si us plau, i un 
altre dia, si Déu vol, tornarem a parlar de les 
diferències fonètiques que hi ha entre PUIX i 
PUIG.

Salvador Sunyer

§A Impremta JORN
■ al seu servei des de 1983

segells de goma 
impressió comercial 
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I·laboració
Del com i el perquè d'una Nació

Podem distingir tres fases en la 
formació nacional d'una societat: 
l'afirmació històrica, cultural, 
lingüística (i en alguns casos 
religiosa) anterior a constitució 
d'un estat, la transformació 
d'aquests elements culturals en 
instruments polítics, procés que 
es desenvolupa des de mitjans 
del segle XIX, i l'aparició de 
partits polítics moderns en el 
sistema polític liberal. La nació en 
primer terme apareix com un 
concepte cultural. Els elements 
amb que es defineix són els 
mateixos arreu, tan en estats- 
nació com en nacions sense estat 
: la recerca d'un antic origen per a 
una h i s t ò r i a  p r ò p i a ,  la 
recuperació (i en alguns casos 
l'invent) d'una tradició i la 
reclamació dels episodis polítics 
passats per distingir la comunitat. 
També l'idioma, que s'haurà de 
f o r m a l i t z a r  ( g r a m à t i c a ,  
vocabulari), llengua en que 
s'escriurà una història romàntica. 
I un territori històric, que no 
c o i n c i d e i x  s e m p r e  am b  
l'administrat i que ha generat 
dramàtics conflictes. Hi ha un 
darrer element: l'etnia i la religió, 
que no són es t r i c tam en t  
necessaris però que poden ser 
determinants. És el cas de 
l'Europa Central i Oriental, per la 
sedimentació d'immigracions 
que han barrejat poblacions. Les 
elits tradueixen aquests elements 
com a signes nacionals. La ex 
Iugoslàvia n'és l'exemple més 
recent.
S'ha diferenciat la identitat 
nacional de la regional. Però són 
idènt iques pel que fa als 
elements constitutius de llur 
nacional i tat . Tanmateix no 
podem parlar d'una identitat 
regional sense una identitat 
nacional. La pressió dels estats 
nació des dels anys setanta i 
vuitanta del segle XIX fou la que 
creà el regionalisme com a 
protecció del nacionalment 
dominat vers el dominador. I es 
que l'estat s'ha apropiat, per 
legitimar-se, de la nació. No 
oblidem que a més de tots els 
aspectes tractats formadors dels 
processos de nacionalització, hi 
ha importants qüestions d'ordre

POBLES

econòmic relacionades amb la 
cons t i tuc ió  dels mercats  
nacionals durant el procés 
d'industrialització.
El cas europeu, i especialment 
l'espanyol, es paradigmàtic de 
tot això. La qüestió rau en com 
va resoldre políticament la 
transformació dels antics regnes 
medievals en estats moderns en 
el pas al l iberal isme. La 
Monarquia Hispànica no va 
plantejar fer un estat modern, 
sinó reemplaçar una monarquia 
imperial posseïdora d'un bast 
imperi. A diferència de la 
f r a n c e s a ,  la m o n a r q u ia  
e s p a n y o l a  e s t a v a  p o c  
centralitzada al segle XVIII. La 
victòria borbònica significarà 
l ' i n t e n t  d 'a q u e s t  p rocés  
d 'u n i fo rm i tza c ió .  Han de 
guanyar la complici tat  de 
determinades oligarquies, que 
no són homogènies, en un grau 
de tensió i de competència entre 
elles. A més cal afegir l'endèmica 
crisi econòmica i un context de 
forta mobilitat social. Heus aquí 
l'especifita t del segle XIX 
espanyol.
L'intent de construcció d'un estat 
nacional espanyol es fa en 
aquest context. Es materialitza 
un pacte entre classes 
propietàries, burgeses o no, amb 
la monarquia com a àrbitre i 
garant de la seva unió. L'opció 
carlina fracassa al no tenir 
capacitat d'atracció d'aquests 
grups socials. Com es fa : 
mi t jançant  el que es pot 
denominar una via liberal

p ISLÀNDIA X

o l i g à r g i c a ,  a t r a v é s  de 
t r a n s a c c i o n s  e n t r e  les  
oligarquies canviants en la fi de 
l'Antic Règim. Grups que es 
posen d'acord en l'edifici polític a 
construir per tal de garantir 
l'ordre i la propietat. El procés no 
conclou fins el 1875, quan 
s'inicia l'etapa de la Restauració, 
però ja és massa tard. Les elits 
catalanes, tipes d'agitacions i 
imposicions, ja han col·locat les 
bases de la seva pròpia nació 
per tal de desvincular-se d'un 
projecte poc convenient per la 
nostra societat.
En un moment en que el 
continent europeu està dibuixant 
l'estructura política de la seva 
un ió ,  amb una p r im e ra  
constitució, aquesta mena de 
processos cal considerar-los. 
L'Europa dels grans estats 
hereus d'aquest procés històric i 
econòmic és absolutament 
caduca. Si volem constituir un 
autèntic espai de democràcia, 
progrés i llibertat, només una 
Europa unida de pobles lliures 
amb capacitat d'autogestionar- 
se pot ser una garantia de pau 
social, convivència i estabilitat 
política. Un sistema que mostri a 
la resta de societats humanes, 
sovint organitzades en estats 
absolutament artificials, noves 
fo r m e s  d 'o r g a n i t z a c i o n s  
p o l í t i q u e s  més ju s te s  i 
adequades als temps que ens 
toca viure.

t

Joan Corom yia^
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ensenyament
Que soni la música

" ... gu itarres , tam bors, 
flau tes  i violins seguiran  
sonant aquest curs a les 
aules de m úsica de les 
Escoles Públiques de Salt"

Enguany ja hem arribat a la 4a 
edició de les Audicions en viu a 
les Escoles Públiques de Salt.
Els especialistes de música de 
les escoles la Farga, el Pla, el 
Veïnat i el S. Santaló vam 
elaborar  con jun tament  un 
projecte per apropar músics i 
instruments als nostres alumnes 
d ' u n a  m a n e r a  v i v a  i 
engrescadora.
La idea era que diferents músics 
fessin una petita presentació dels 
seus instruments i els nens els 
poguessin veure i sentir en 
directe.
Aquestes audicions s'han dut a 
terme durant aquest 2n trimestre 
escolar i també hi ha participat el 
CEIP Mas Masó i el CEE La 
Maçana.
Els cursos de P-5 a 4t han

treballat, dins l'aula de música, 
una famí l ia  d ' ins t ruments  
diferents: el món sonor a P-5, la 
corda a 1r, la percussió a 2n, el 
vent fusta a 3r i el vent metall a 4t. 
Els alumnes de Cicle Superior 
han treballat a les Bemardes de 
Salt: la bateria i percussió llatina 
a 5è i un interessant taller de 
percussió afrobrasilera a 6è.
En aquesta 4a edició hem afegit 
dues novetats, el Toc de Castells 
(Marrecs de Salt) a 3rde Primària 
i el Cor de la UdG a 4t de 
P r im à r i a .  Amb a q u e s te s  
audicions complementàries al 
Cicle Mitjà es pretén donar una 
visió, no únicament d'una família 
d'instruments, sinó també d'una 
agrupació vocal i d'un grup 
popular i tradicional del nostre 
municipi.
Esperem que amb iniciatives com 
aquestes fem més atractiva 
l'educació dels nostres alumnes i 
reconeguem a la música el seu 
valor en la formació global de la 
persona.
Volem destacar el treball musical 
i pedagògic realitzat per Xavier

Pallàs, Carles Pons, Blanca Gich, 
Jordi Estartús, Joan de la Creu, 
Ignasi Hernàndez, Marrecs de 
Salt i Especialistes de Música. 
T a m b é  v o le m  a g r a i r  la 
col·laboració de l'Ajuntament de 
S a l t  i el  D e p a r t a m e n t  
d'Ensenyament pel seu suport 
econòmic i a les Bernardes de 
Salt per l'oferiment i disponibilitat 
dels seus espais.

N atà lia  N adal, X av ier de 
V e g a ,  N ú r i a  T o r d e r a ,  
E ugènia  S o lé  i M ònica  
Sànchez. E.M.E.P.S.
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II Jocs esportius
El divendres 19 de març els alumnes de 3r de les 
escoles la Farga, Maçana, el Pla, Silvestre Santaló i el 
Veïnat vam fer una trobada esportiva al pavelló, la 
pista i el camp de futbol de Salt.
Al llarg de tot el dia vam anar fent tot un seguit de jocs 
cooperatius, que era el tema que vam triar els mestres 
i sobre el qual va girar tota la jornada.
Els objectius de la trobada eren que els alumnes d'una 
mateixa edat es relacionessin al llarg de tot el dia i que 
mantinguessin un primer contacte.
També era molt important per a nosaltres que els 
alumnes entenguessin que la trobada era no- 
competitiva i que es pot jugar de moltes maneres 
sense tenir la necessitat de guanyar.
Aprofitant els espais que ens va cedir l'Ajuntament, 
vam organitzar activitats amb diferents materials com 
els bancs suecs, paracaigudes, papers de diaris, 
cercles, pilotes i matalassos.

M estres d 'Educació Física de la Farga, el 
Pla, S ilvestre  Santaló  ï el Veïnat

història

E n tre  les m illo re s  que 
últimament s'han realitzat en 
el poble de SALT, donem 
compte de la inaguració d'una 
CLÍNICA VETERINÀRIA. La 
direcció competeix a D. José 
Segarra , espec ia lis ta  en 
bestiar vobí. S'estan fent 
gestions per a l'adquisició d'un 
microscopi. (El Norte- 16 de 
febrer de 1924)

L'Ajuntament de SALT, volent 
honorar la m em òria del 
v e t e r i n a r i  D.  J o a q u í n  
Ravetllat, ha acordat donar 
aquest nom al carrer conegut 
per Sant Francesc. (Diario de 
Gerona- 28 d'agost de 1930)

Dijous passat, el primer dia de 
la Festa Major i durant el 
transcurs del ball de nit, va 
t e n i r  l l o c  l ' a n u n c i a d a  
proclamació de "Mis Sport", a 
l'envelat del Jovent d'Ara.

Tot repassant la prem sa del passat

L'acte revestí una solemnitat 
inusitada. En aquest acte 
actuaren dues orquestres: La 
"Play-Pey i els Ritmmhyques 
boys" i La Principal de Bages; 
les 50 llotges eren totes 
ocupades.

El jurat qualificador estava 
f o r m a t  p e r :  la S r t a .
Alexandrina Soy, pubilla de 
Girona 1935, Jugadors del 
B a r c e l o n a  C.F.  i una  
representació de l'en tita t 
Jovent d'Ara. Atorgaren el títol 
de "Mis Sport" a la senyoreta 
Teresa Martín, de 15 anys 
(modista). El fotògraf saltenc 
Sr. Colomer impressionà unes 
plaques. (L'Autonomista- 29 
d'abril de 1935)

La secció dramàtica Foc Nou 
del centre Republicà de SALT, 
el passa t d ium enge  es 
traslladà a la Cellera, on donà 
una representació de l'obra El 
misteri del bosc, a l'Ateneu

Obrer, assolint un gran èxit de 
públic. (L'Autonomista 15 de 
generde 1935)

La Guardia Civil de SALT ha 
practicat un escorcoll al 
domicili de Joan Maurici Vilà, 
de 23 anys, solter i fuster. En 
un armari trobaren 74 fullets 
t i t u l a t s  E l c o m u n i s m o  
libertario, 11 de La anarquia a 
través de los tiempos i un 
exem plar de Sociedad y  
prostitución. (L'Autonomista-
22 d'octubre de 1935)

José Recasens i Adroher
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V III Aniversari Bateig M arrecs notícies
Aquest dissabte i diumenge 17 i 
18 d'abril elsMarrecs de Salt han 
celebrat el VIII Aniversari del 
Bateig de la Colla.
El passat dissabte van organitzar 
un espectacle infantil amb 
xocolatada al passeig Ciutat de 
Girona de Salt amenitzat per en 
Lluís Atcher, tot seguit el grup 
Deambulants van donar mostra 
del seu talent caminant i ballant 
per la paret en el local d'assaig 
dels Marrecs, la Coma-Cros.
Pel que fa a la diada castellera 
del diumenge, els Marrecs han 
actuat acompanyats dels Sagals 
d'Osona i els Capgrossos de 
Mataró. Després dels respectius 
pilars de 4 caminats d'entrada a 
plaça, els Marrecs han obert la 
diada amb el 4 de 7 amb agulla. 
En aquesta primera ronda la colla 
de Vic ha plantat la torre de 7, 
mentre que per la seva part els de 
Mataró han obert la seva 
actuació també amb una altra 
torre de 7.
A la segona ronda, la colla 
saltenca ha aixecat el 5 de 7, el 
millor castell fins al moment dels 
Marrecs aquesta temporada. Per 
la seva banda, els Sagals han 
plantat el 4 de 7 amb agulla i els 
Capgrossos el 5 de 7.
A l'última ronda, els Marrecs han

portat a plaça el 4 de 7, molt 
lleuger de pes. En aquesta ronda 
els Sagals han tirat el 3 de 7, 
després d'un intent desmuntat 
del 5 de 7. Pel seu compte, els 
Capgrossos han plantat el 4 de 7 
amb agulla.
L'actuació ha acabat amb la 
tradicional ronda de pilars, 
ambdós ventalls de 5 (1 pilar de 5 
i dos de 4 simultanis) per part dels 
Marrecs i Capgrossos i 1 pilar de 
5 per part dels Sagals.
S'ha donat l 'actuació per 
acabada amb el pilar de 4 
caminat  f ins al balcó de 
l 'Ajuntament per part dels 
Marrecs.
La propera diada important que 
participaran els Marrecs de Salt 
tindrà lloc el proper diumenge 16 
de maig a la plaça del Vi de 
G irona  dins el marc  de 
l'Exposició de Flors. Estaran 
acompanyats pels Minyons de 
Terrassa i els Xiquets de 
Tarragona.
Per preparar aquesta diada, tots 
els assaigs de cada dimarts fins 
al 16 de maig dels Marrecs es 
faran al "Punt de Trobada" de la 
Rambla de Girona de 9 a 11 del 
vespre.

Josep Ferrer

Cloenda lliga social de tardor del Casal

Aquesta trobada, portada a terme 
el dijous 25 de març amb un Dinar 
de Germanor per celebrar la 
cloenda de la lliga social de 
tardor/hivern, va comptar amb 
uns trenta-quatre socis jubilats 
del Casal.

Cal dir que el "show" engrescador 
del Sr. Angel Diviu, representant 
l'autoritat, ens va fer passar una 
estona de sobretaula plena 
d'humor i disbauxa. Tothom hi 
deia la seva. La imitació que va 
fer d'en Tejero ens va sorprendre 
i agradar a tots els assistents, 
alegrant l'ambient. I com que el 
riure i la gresca no fan mal, ens 
ho vàrem passar "pipa".

Les fotografies que acompanyen 
aquest curt reportatge, donen 
c o n s t à n c i a  d ' a q u e s t a  
encoratjadora trobada.



notícies
Premi de pintura a Lluís Mateu

ra c ó  de l  n o s t r e  p o b le .  
L'Associació d'Aquarel·listes fa 
sovint intercanvi d'exposicions 
amb diverses associacions 
d'Espanya i d'Europa per tal de 
divulgar aquest tècnica pictòrica. 
Per tant, Salt tindrà una pintura 
dedicada a les tribanes que ens 
farà d'ambaixadora fora de 
Catalunya.
En Mateu està preparant una 
col·lecció d'olis i aquarel·les de 
temasaltenc. Enhorabona!

Tarantules en acció a Salt

aquests exemplars vius que 
integren aquesta col·lecció estan 
exposats en vitrines juntament 
amb una reproducció del seu 
ecosistema i acompanyat  
d 'expl icac ions amb dades 
d'interès científic i pedagògic.

Diada caste lle ra  a Bescanó

L'artista saltenc i col·laborador 
d'aquest revista Lluís Mateu ha 
guanyat el segon premi "Pinzell 
d'or", d'aquarel·la.
Aquest concurs l'organitza cada 
any l'Associació d'Aquarel·listes 
de Girona i comarques i està 
dedicat als seus associats.
L'obra representada per en 
Mateu és una pintura del treball 
que està fent sobre les hortes i les 
deveses de Salt. Concretament, 
una aquarel·la de les tribanes 
(format 50 x 70), que reflecteix 
tota la llum i l'ambient d'aquest

Dia: 6 d'abril
Hora 12.00 (inauguració), 12.30 
(atenció als mitjans)
Lloc: Museu de l'Aigua de Salt
Aquesta exposició de naturalesa 
viva pretén mostrar, de forma 
didàctica i a t ravés dels 
exemplars d'aranyes gegants, 
escorpins i els miriàpodes més 
impressionants, les peculiaritats 
d'aquests animals, les seves 
armes i hàbits d'alimentació. Tots

El diumenge 28 de març, dins el 
marc de la Fira de l'Embotit de 
Bescanó (Gironès), va tenir lloc 
una diada castellera amb les tres 
col les de les comarques  
gironines Marrecs de Salt, Colla 
Castellera de Figueres i Xerrics 
d'Olot , a més a més dels 
Castellers del Riberal de Baó 
(Rosselló).
Van obrir plaça els Marrecs amb 
un 4 de 7 amb agulla, a la segona 
ronda van tirar el 3 de 7 i a l'última 
ronda de castells el 4 de 7. Van 
tancar la seva actuació amb un 
ventall de pilars, 1 pilar de 5 i 2 
pilars de 4, un dels quals es va

quedaramb l'intent.
Per la seva banda, la Colla 
Castellera de Figueres en primer 
lloc va plantar una torre de 6, a la 
segona ronda van fer un 3 de 6 
aixecat per sota i a l'última ronda 
van dur a plaça el 4 de 6 amb 
agulla. Tancant l'actuació amb un 
pilarde5.
Els Xerrics d'Olot en primera 
ronda van portar a plaça el 3 de 6, 
en segon lloc el 4 de 6 i en tercer 
lloc van intentar per dues 
vegades el 4 de 6 amb agulla que 
van haver de desmuntar. Van 
tancar l'actuació amb un pilar de 
4.

Els Castellers del Riberal van 
obrir plaça amb una torre de 6, en 
segona ronda van portar a plaça 
el 3 de 6 i en l'última ronda van 
tirar el pilar de 5. Per tancar la 
diada van fer dos pilars de 4 
simultanis, un d'ells aixecat per 
sota.
Cal destacar d'aquesta diada el 
bon ambient casteller que va 
regnar entre les colles i que es 
van poder veure els primers 
castells de la gamma de 7 dels 
Marrecs d'aquesta temporada.

Josep Ferrer



Tenim una nova en tita t a Salt
notícies

1 / " u c l i
El passat dotze de desembre es 
va cons t i t u i r  l 'Assoc iac ió  
Excursionista Xirucaires de Salt. 
És una entitat esportiva sense 
ànim de lucre i oberta a tothom, 
dedicada a la pràctica de 
diversos esports, tots ells en 
l'entorn natural del nostre país 
com són l 'excurs ion isme,  
escalada en roca i gel, alpinisme, 
esquí alpí i de muntanya, 
bicicleta tot terreny, raquetes de 
neu, descens de barrancs i tot el 
que tu ens proposis.
També sabem gaudir d'altres 
activitats relacionades amb la 
muntanya com són: cinema, 
fotografia, conferències, cursos 
o celebracions i xefles per enfortir 
més els lligams entre nosaltres i 
gaudir de la nostra cultura 
gastronòmica.
Ja fa uns dos anys que Xirucaires 
organitza diferents activitats, des 
de matinals per a Xirucaires amb 
família i caminaires discrets fins 
a ascensions a cims de més de 
3.000 metres al Pirineu Català i 
Aragonès oa Sierra Nevada, per 
als més atrevits i preparats 
La junta d'aquesta entitat està 
formada per joves voluntaris

vinguts d'altres entitats, uns amb 
molta experiència a muntanya i 
altres que en són tot just iniciats, 
però tots amb moltes ganes de 
tirar endavant aquest projecte 
que ja s'ha fet realitat.
Cada mes surt la programació de 
les activitats amb una petita 
explicació i un petit avançament 
de l'altre mes i, a més, un apartat 
de notícies diverses.
De les activitats mensuals, 
sempre n'hi haurà alguna 
pensada per a tots els nivells i 
totes les edats, i l'altra dependrà 
del tipus d'activitat i època de 
l'any per determinar la dificultat 
física o tècnica.
Els calendaris d'activitats, els 
trobareu en algun comerç, a la 
biblioteca i al pavelló d'esports de 
Salt.
Encara no tenim un espai de 
trobada, però ens podeu trobar a 
www.xirucaires.org.
Si voleu rebre informació, envieu- 
nos la petició a:
xirucaires@tiscali.es i si els
ordinadors us fan por, ens podeu 
t rucar al 639135371 o al 
972238064 Les inscripcions ja 
estan apunt.
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Far de Sant Sebastià

Celebrant el prim er aniversari Trepitjant la neu

http://www.xirucaires.org
mailto:xirucaires@tiscali.es


notícies
1er m ercat de cultures a Salt

Organitzen: Gegants, Diables de'n Pere Botero, La Xarxa, Safareig, 
Marrecs, KinbedebaH, Huellas de Colombià, Salt-QuiM, Salt Sardanista, 
Estació |ove. Associació cfAjuda Humanitària a Gàmbia, Grup de 
poetes Catabno-andalusos, Jama Àfrica, Hermandad de Ntra. Sra. del 
Rodo, Pla Local de Formació de Salt.

Col·laboren: *
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17, 24 i 30 d'abril i 1 , 7 i 8 de maig

IZI vine a descobrir-lo!

tksi dfe

\0 L  ri!sr<èSï è
0  1r Mercat de Cultures de Salt, és una proposta sorgida de diverses 
entitats amb l’objectiu d'intercanviar, mostrar i donar a conèixer les 
diferents expressions culturals que convivim a SALT.
L'objectú de les jornades és demostrar que la cultura de la 
convivència és possible des del coneixement de la diversitat i des de 
la constatació que aquesta ens enriqueix com a poble i çom a éssers 
humans.
$alt és un pobk* caracteritzat per una ric moviment associatiu i 
cultural que en efc darrers anys ha vist créixer la seva població i en la 
mateixa mestra la seva riquesa i diversitat. L'intercanvi entre les 
diferents associacions i persones de SALT ens permet continuar 
avançant en aquést sentit i a més, ens permet aprofundir en la 
convivència mitjançant el coneixement del divers ventall cultural que 
actualment existeix al nostre poble.

i dbte 1 7 cfc
16H. Taier de gegants (1a part) - Fàbrica Coma&Cros
18H. Taler de ball (1 a part) - Escola La Farga
20H. Taler de balls tropicals (1a part) - Fàbrica Coma&Cros

>4 abril
10,30H. Taller de percussió - Fàbrica Coma&Cros 
18H. Tafer de gegants (2a part) - Fàbrica Coma&Cros 
20H. Tafer de balls tropicals (2a part) * Fàbrica Coma&Cros
21H. Taller de ball (2a part) - Escola La Farga

Id^bte 30 d'abril
18H. Taler d'artesania colombià nada part) - Escola d'Adults 
21H. Castells (assaig obert) - Fàbrica Coma&Cros

vine d descobrir-lo!

/

ie maig
18H. Taler d'artesania colombiana- Escola d'Adults 
2OH, Assaig obert de) Cor Rociero Duendes del Camino 
► copeta de vi i picapíca a la Casa de la Hermandad 
Nuestra Sonora del Rodo 
21H. Castells (assaig obert) ■ Fàbrica Coma&Cros

i · M · · · · É · · · · · · · · · · · · · .
f tfcsabte 8  de maig. Actes al carrer!

A paritr de les 10h. Mostra cfEntitats - Passeig (C/Major) 
10.30H. Trobada de Cuines del Món - Les Bemardes.
11H. Txupinasso inaugural - Passeig 
11,15H. Cercavila Castellera i timbalada - Passeig 
12H. Taller de percussió - Passeig 
13H. Degustadó Cuines del Món - Passeig 
15H. "Piftata" infantil - Passeig 
18H. Exhibició de balls i pintada d'un mural - Passeig 
19H. Documental “Històries de gent" (sobre el procés 

migratori dels 60-70) ■ Escola d'Adults.
20H. Concert amb Jaliba Kuyateh (Gàmbia), La Velb Lula 

<Salt), Edmon Agénor (Camerún), Los Duendes del 
Çamino (Salt) + Artistes convidats.

Paralelament i a partr de les 10H. Ràdo Salt al Passeig

Pit qualwvuí iníutmadó i inscriptkjm als tjfcrs:
Escola rfAdutts Les Bemardes (972) 24 14 10.

Tots els actes són gratuïts.

<&



La internacionalització  de l'Amazonia
opi

ARAGUAYA és el nom, entre altres, 
d'un butlletí que rebem Els Amics del 
Bisbe Pere Casaldàguila amb 
n o tíc ie s  p ro u  co m p ro m e se s  
d'aquelles terres del Brasil. En 
aquesta ocasió, i perquè penso que 
és un fet d'interès general, reproduïm 
a la revista La Farga un article inclòs 
en el butlletí, que ens ha de fer 
pensar a tots una mica. Vivim tan 
satisfets en el nostre món occidental 
sense saber, o voler saber, que tots, 
en aquest planeta, depenem de tots, 
però què, degut a l'explotació 
mundial de les riqueses naturals, uns 
en sortim beneficiats i d'altres 
perjudicats.

Ramon Torramadé

Diu:

Durant  un debat  en una 
universitat d'Estats Units, l'actual 
ministre d'educació de Brasil va 
ser inrerrogat sobre que pensava 
de la internacionalització de 
l'Amazonia, una tesi sostenida 
pels cercles de poder de 
Washington.
El jove que va fer la pregunta va 
dir que esperava la resposta d'un 
humanista i no la d'un brasiler. 
Aquesta va ser la resposta de 
Cristsvco Buarque:
"De fet, com a brasiler, jo 
simplement estic en contra la

i n t e r n a c i o n a l i t z a c i ó  de 
l'Amazonia. Per més que els 
nostres governs no tinguin cura 
d'aquest patrimoni, l'Amazonia 
és nostra. Ara, com a humanista, i 
sabent del risc de degradació 
ambiental que pateix l'Amazonia, 
p u c  i m a g i n a r  la s e v a  
internacionalització, com també 
la de tota la resta que té 
importància pera la humanitat". 
"Si l'Amazonia, des del punt de 
vista d'una ètica humanista, ha de 
s e r i n t e r n a c i o n a l i t z a d a ,  
internacionalitzem també les 
reserves de petroli del món 
sencer. El petroli és tant 
important pel benestar de la 
humanitat com l'Amazonia per al 
nostre futur. Malgrat tot, els amos 
de les reserves se sentent en el 
dret d'augmentar o disminuir 
l'extracció de petroli i de pujar o 
no el seu preu. De la mateixa 
forma, el capital financer dels 
països rics hauria de ser 
internacionalitzat”.
"Si l'Amazonia és una reserva per 
a tots els éssers humans, no pot 
ser cremada per la voluntat d'un 
propietari, o d'uns quants. 
Cremar l'Amazonia és tan greu 
com l'atur provocat per les 
dec is ions a rb i t rà r ies dels 
especuladors globals. No podem

d e ix a r  que les re se rves  
financeres serveixin per cremar 
països sencers enmig de 
l'especulació".
"A b a n s  que  l 'A m a z o n ia ,  
m ' a g r a d a r i a  v e u r e  la 
internacionalització de tots els 
museus de món. El Louvre no ha 
pertànyer a França. Cada museu 
del món és el guardià de les 
peces més belles produïdes pel 
geni humà. No és pot deixar que 
aquest patrimoni cultural, com el 
patrimoni natural amazònic, sigui 
manipulat i destruït pel gust d'un 
propietari o d'uns quants. No fa 
gaire, un mil.lionari japonès, 
decidí enterrar el seu cos amb el 
quadre d'un gran mestre. Abans 
d'això, aquel quadre hauria 
d'haver estat internacionalitzat". 
"Durant aquesta trobada, les 
Nacions Unides estan realitzant 
el Forum del Mil·leni, però alguns 
presidents de països van tenir 
dificultats per a assistir-hi per 
restriccions en la frontera dels 
EE.UU. Per això jo penso que 
Nova York, com a seu de les 
Nacions Unides ha de ser 
internacionalitzada. Com a mínim 
Manhattan hauria de pertànyer a 
tota la humanitat. També París, 
Venècia, Roma, Londres, Rio de 
Janeiro, Brasília, Recife... Cada

O R E L-0 -
Gudayol 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 " / Q  l’
Vine a la nostra exposició i veuràs els KTÍTl'MiUSIU
avantatges de comprar un Opel a Salt. 1928-1998

També ens podeu trobar a Internet: http://www.grn.es/gudayol

mailto:gudayol@grn.es
http://www.grn.es/gudayol


Opinió
La in ternacionalització  de l'Amazonia

ciutat del món, amb la seva 
bellesa específica, la seva 
història, hauria de pertànyer al 
món sencer. Els EE.UU volen 
internacionalitzar l'Amazonia, pel 
risc de deixar-la en mans dels 
brasilers; internacionalitzem tots 
els arsenals nuclears dels 
EE.UU. Ells ja van demostrar que 
són capaços de fer servir 
aquestes armes, provocant una 
destrucció milers de vegades 
més gran que les lamentables 
cremades fetes a la selva del 
Brasil. En els debats, els actuals 
candidats a la presidència dels 
EE.UU han defensat la idea de 
internacionalitzar les reserves

forestals del món a canvi del 
deute. Comencem fent servir el 
deute per a garantir que cada nen 
del món tingui la possibilitat de 
menjar i d'anar a l'escola, 
internacionalitzem els nens, 
tractant-los a tots sense importar 
el país on han nascut com a 
patrimoni que mereix tenir cura 
arreu del món, encara més del 
que Brasil mereix l'Amazonia. 
Quan els dirigents tractin els nens 
pobres com a patrimoni de la 
humanitat, no deixaran que 
treballin quan haurien d'estudiar, 
ni que morin quan haurien de 
viure".
"Com a humanista, accepto

defensar la internacionalització 
del món. Però, mentre el món em 
tracti com a brasiler, lluitaré per a 
que l'Amazonia segueixe essent 
nostra. No més nostra!” .

Cristovco Buarque

Saludar: un bonic i vell costum de Salt

Un dels actes més significatius i 
que, per la seva simplicitat, és 
fàcil de comprovar és la salutació, 
és a dir, l'acte de saludar. A més, 
ens indica quin tipus de societat 
cohabitem. Cal dir que, cada 
època, segons el sistema, se 
saluda d'una forma diferent.
Al llarg de la història, Salt ha estat 
un lloc on la gent expressava el 
seu afecte, els uns amb els altres, 
d'una manera natural i era 
agradable trobar algú fent camí a 
les hortes, a les deveses, anar a 
comprar o tan sols fent un tomb 
pel poble. I, la gent se saludava. I, 
tant era així que, si algú no ho 
feia, deien que era una persona 
estranya i tenia mal caràcter.
Era ben habitual l'adéu, adéu- 
siau, bona tarda, bon matí, bona 
nit, vostè ho passi bé/passi-ho 
bé..., en trobar-te amb un altre. 
Déu vos guard, a Maria! (d'Ave 
Maria Puríssima)..., en saber la 
presència de l'altre, però sense 
ser físicament davant.
El nom de Déu sortia pertot arreu, 
cal no oblidar la presència 
cr is t iana durant  segles a 
Catalunya, cosa que facilità que 
s'incorporés la paraula de l'èsser 
sobrehumà en creuar-te amb 
algú, a fi de desitjar-li bona sort, 
protecció, bon auguri, etc.
En èpoques revolucionàries es

va suprimir la paraula déu i, de 
forma natural, se saludava amb 
un salutl, fort i sec. O un bona 
tarda, bona nit, a reveure, ja  ens 
veurem, llarga vida, etc.
Però, avui dia, tot ha canviat. 
Possiblement aquella magnifica 
il·lusió de fa 25 anys enrera, 
davant la imminent arribada 
d 'u n a  d e m o c r à c i a  i les 
p o s s i b i l i t a t s  q u e  a i x ò  
generava..., sens dubte, que 
aniríem cap a una societat millor. I 
dic això, perquè estic segur que 
aquesta no és la societat que 
hom va somiar una generació 
enrera. Cal dir que, una bona 
colla d'espavilats sí que sabien i 
molt bé cap a on ens portaven. 
Així, ens trobem que en aquesta 
societat en què la banca és qui té 
l'única llibertat i tota la resta està 
subjugat, també tenim una 
manera actual de salutació, que 
és un clar reflex del medi en què 
vivim.
D'aquelles boniques i velles 
maneres de saludar, ens trobem 
amb una nova forma, una mica 
estranya, que la major part de les 
vegades és difícil saber què han 
dit, p.e.: epl, uh!, ei!,mu...(sense 
obrir la boca i amb un lleuger 
moviment de cap), etc.,etc. Més 
aviat són mots onomatopeics, en 
què l ' individu, en comptes

d'expressar  paraules,  que 
designen allò que un vol 
expressar, deixa anar una mena 
de sons, molt curts i secs, que 
denoten que un ja s'ha adonat de 
la presència de l'altre.
Ben bé no sabem si, en passar 
pel cantó, aquella persona ha dit 
alguna cosa, ha fet un rot o s'ha 
fotut un pet.
És aquesta la societat tan 
progressista, dinàmica i moderna 
que volíem assolir? No!, és la 
forma que ha imposat el sistema 
capitalista. En això de saludar, 
moltes persones se semblen més 
a un gos que a un ésser humà.

PD.
-Per sort,. Encara hi ha gent que 
conserva les tradicions i fan una 
bona salutació i no es deixen 
portar per aquestes formes que 
en diuen modernes.
-També vull aclarir que, en 
aquesta època, hi ha gent que no 
saluda. El sistema ha creat uns 
individus que no saben saludar, 
no els interessa o senzillament, 
per ells, és perdre el temps. 
Suposo que són déus. No crec 
que estiguin com distrets, és a dir, 
encantats o atordits. Fins una 
altra.

A gapit Alonso i Pont.



Calçotada a Moià
gent gr̂ J2

Iniciàrem l'excursió com sempre, 
amb puntualitat suïssa. Aquesta 
vegada amb dos cotxes, el gros i 
un de més petit per tal de 
complimentar la demanda de 
socis desitjosos de passar-s'ho 
bé en una diada de bona 
companyonia. Mai tan ben dit que 
nosaltres sí que anem a més i no 
aquella colla de galifardeus que 
s'estavellaren a les urnes dies 
enrere.
Cames ajudeu-me eix amunt cap 
a Roda de Ter on teníem taula 
parada en El Celler de l'Àvia 
Genoveva. Pa amb tomata, 
embotits, botifarra a la brasa, 
porrons de vi, cafès, etc. foren 
més que suficients per estintolar 
l'ànim i fer-nos resistir amb delit 
fins a l'hora de dinar. Amb el gust 
del cafè encara a la boca, 
tornem-hi fins a Sta Maria d'Horta 
d'Avinyó, on visitàrem el mas

Roqueta amb la bodega del 
mateix nom. Empresa de tipus 
fami l ia r  que es dedica a 
l'elaboració de vins de qualitat 
sota la denominació de Masies 
d 'A v in y ó .  M i t j a n ç a n t  les 
tècniques més modernes ho 
aconsegueixen a bastament, 
cosa que comprovàrem quan, 
acabada la visita, ens acostàrem 
a una taula plena de porrons amb 
els seus dos brocs alçats com 
braços oberts oferint-se en una 
càlida i generosa benvinguda. Jo 
no estic gaire avesat a aixecar el 
colze, però com que era d'eixau 
(que vol dir gratis ) fot-li amb els 
tastets! Que si moscatell, que si vi 
ranci, més tard mistela, tornem-hi 
amb el moscatell i anar fent la 
roda. Després d'unes quantes 
arpades al porró ja hauria 
començat a cridar visques al rei 
malgrat ser republicà de soca-rel! 
Per aclarir-nos una mica i agafar 
gana per a dinar, férem un tomb 
per Moià visitant la casa d'en 
Rafael Casanovas, fill eximi de la 
ciutat, Conseller en Cap de la 
Generalitat de Catalunya que 
defensà heroicament la ciutat de 
Barcelona en la maltempsada 
provocada per les forces 
borbòniques, que encara ens 
dura. I el temps que durarà si no 
ens espavilem!
Com que ja era hora de dinar, cap 
al restaurant!, on ens portaren per 
primer plat calçots i carxofes 
escalivades, per segon, carn a la 
brasa amb acompanyament de 
mongetes, patates fregides, 
tomates, etc., i per beure, vi, 
aigua i una copa de cava.
Els calçots no han estat mai una 
menja de la meva especial 
preferència, sobretot si s'9on 
servits a la taula per menjar amb 
ganivet i forquilla. A fora, és una 
altra cosa. Sí bé és cert que em 
s e m b l a  u n a  m e n j a  
d'afartapobres, el ritual que 
s'empra per a degustar-los fa que 
sigui un acte ben atractiu. Posats 
en una teula en comptes d'un plat, 
emmascarar-te les mans com un 
escura-xemeneies, sucar el 
calçot a la salsa i deglutir-lo 
mirant els núvols, omplint-te de 
suc el pitet posat a la bestreta a fi 
d'evitar una catàstrofe amb les

taques que d'altra manera 
haurien anat a parar a la camisa, i 
la xerinola que tot això comporta 
fan que hagi esdevingut una 
moda d'hivern assolellat molt 
d'abellir, que desitjo que duri per a 
bé dels homes del camp que es 
malmeten la ronyonada conreant 
aquest esplet, amb el qual ben bé 
que si guanyen la vida. El dia que 
es consumeix in  en grans 
quantitats ja ens els encolomaran 
dels països de l'est o de la Xina a 
punt per a ser escalivats o ja 
torrats i congelats posats en 
folklòriques teules de plàstic. 
Aleshores només iran forts 
d ' a r m i l l a  e l s  f a m o l e n c s  
intermediaris caragirats de 
sempre.
Just acabar de xarrupar el cafè, 
varen tocar a ball. Sí bé 
l'estructura del local i la música de 
llauna no massa ben punxada no 
engrescava gaire el personal, 
molts voleiàvem per la pista amb 
un delit que semblava que 
anàvem a preu fet, d'altres s'ho 
agafaven amb més parsimònia i 
totes les peces les ballaven al 
mateix ritme. Com si anessin amb 
primera i no poguessin canviar de 
marxa. Algú deixava anar unes 
gotes de suor com cigrons i altres 
que els hauria complagut ballar, 
ja que les ganes i l'ànim hi eren, 
però les cames els deien que res 
de res, seguien el ritme amb els 
peus amb un tic desvergonyit que 
delatava el seu "si no fos". Més 
enllà, una colla que no feia ni cas 
de la música (el món ha de ser 
c o m p l e t )  la f e i e n  p e ta r  
amistosament: De futbol? De 
política? Ambdós temes de 
rabiosa actualitat el divuit de 
març.
El ball s'acabà com el rosari de 
l 'aurora,  sense música ni 
balladors i a dos quarts de sis, un 
cop contada la parròquia, no fos 
cas que algú s'esgarriés, vàrem 
tornar cap a casa amb el desig 
d'anar a la sortida que es farà el 
mes que ve. Fins a la pròxima 
sortida, companys!!

L'Eulogi



Premis Enderrock 2004
nnúsica

Per votació particular

MILLOR ARTISTA O GRUP DE POP-ROCK DEL 2003 
MILLOR DISC DE POP-ROCK DEL 2003 
MILLOR GRUP REVELACIÓ 2003 
MILLOR WEB MUSICAL DEL 2003 
MILLOR SALA DE CONCERTS

MILLOR ARTISTA DE CANÇO D'AUTOR 2003 
MILLOR ARTISTA DE FOLK 2003 
MILLOR ARTISTA INT. DEL 2003 
MILLOR GRUP REVELACIÓ INT. 2003 
MILLOR CANÇO INT. 2003

LAX'N'BUSTO 
MORFINA (Lax'n'busto) 
GERTRUDIS
WWW.ROCKCATALA.COM

1. LA MIRONA (SALT) 26%
2. Razzmatazz (Barcelona) 13%
3. L'Espai (Barcelona) 12%
4. Bikini (Barcelona) 10%

QUIM VILA
GADEGANG
BRUCE SPRINGSTEEN
EVANESCENCE
SEXED UP (Robbie Williams)

Novetats recom anades

INADAPTATS _____

Després de la sortida del DVD Inadaptats 2003 - S.O.S., que ha tingut una molt bona acceptació entre els 
seguidors i seguidores de la banda, els de Vilafranca estan enllestint el que serà el seu 6è llarga durada. Un 
homenatge al cantautor d'Alcoi, Ovidi Montllor, que es va presentar en directe el dia 23 d'abril a la Cellera de 
Ter.

OPCIÓ K95

La mítica banda de Punk-Oi de Barcelona ja està enregistrant el seu 3r treball discogràfic. Catorze temes 
cantats en català i anglès que ens presenten sota el títo l" Terra Cremada ". Un disc amb molta expectativa que 
va sortir el passat Sant Jordi, de la mà del segell Bulianga Records.

HABEASCORPUS

La banda madrilenya de hardcore / metal Habeas 
Corpus traurà al carrer en breu el seu sisè i nou àlbum 
titulat Arma Mente amb Propaganda pel fet! 
Després del seu últim EP de sis temes HC, també 
editat amb el segell de Manresa, Habeas Corpus 
tornen a la càrrega més durs que mai, armats fins a la 
ment i amb una proposta musical que reflecteix un 
cicle més en la maduració del projecte Habeas.
El primer DVD d'Habeas Corpus és un treball de 
l'equip Otrapelículaesposible, amb el qual la banda 
ja va treballar al documental La mano invisible, sobre 
el documental de Sintel. Els continguts inclouen una 
actuació en directe del grup a Alegi (Euskal Herria), 
un documental on s'aprofundeix la història de la banda 
i la significació que li donen els seus membres (sota el 
títol de Habeas vs Habeas), tota la història gràfica 
(galeria de fotos del rodatge, moments d'estudi a 
gravacions de diversos àlbums, arxiu de fotos 
variades, cartelleria, retalls de premsa...) i l'extensa 
discografia de la banda de Madrid. Tant el concert

recollit com el documental (que aborda les 
experiències personals, sentiments i sentits dels 
integrants del grup) faran les delícies dels seus 
seguidors i dels amants de la música en general, 
perquè ens trobem amb un DVD que sobrepassa els 
límits convencionals dels DVD musicals que inunden 
ja el mercat.

Oriol Pallàs I Moré

i
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Club petanca Salt esporL
El diumenge 15 de febrer es va 
disputarEI 29 de febrer i el 7 i 14 
de març, a les pistes de la 
devesa, es va celebrar el 
campionat provincial de petanca 
de totes les categories. A la 
categoria dels sèniors el joc dels 
saltencs va ser discret, ja que el 
segon dia van caure eliminats els 
equips que encara continuaven a 
la competició, però a la categoria 
de fèmines el Club Petanca Salt 
va demostrar ser de llarg el millor 
de la província. A semifinals van 
quedar 4 equips, doncs bé, 3 
eren del Salt i el 4t del Pont Major. 
L'equip de la Dolors Gamundi va 
guanyar al del Pont i a l'altra 
semifinal les germanes Espinosa 
es van desfer del també equip 
saltenc de la Rossi Santos. 
Seguidament es va disputar la 
gran final que va enfrontar els dos 
equips saltencs i després d'una 
partida molt disputada, l'equip de 
Dolors Esp inosa ,  Montse 
Espinosa i Fina Espinosa van 
derrotar l 'equip de Dolors 
Gamundi, Juanita Carrillo i Ester 
Torras, que van quedaren 2n lloc; 
en 4t lloc van quedar Rossi 
Santos, Loli Vàzquez i Magda 
Vila.
Els propers dies 11, 12 i 13 de 
juny, el Club Petanca Salt, 
representat per les germanes 
Espinosa, serà a Huesca per 
disputar el Campionat d'Espanya 
de tripletes fèmines. Des d'aquí 
us desitjo molta sort i que deixeu 
el nom de Salt en bon lloc.
El 21 de març, a Santa Perpètua 
de la Mogoda, 5 equips del Salt 
van disputar la Copa Catalunya i 
la Copa Federació, aquí les

SftÈm - MNj

Cam piones i sotscampiones dels provincials

coses van anar justetes, ja que 
cap dels nostres va passar de la 
segona ronda.
El 28 de març en Jordi Pujol i la 
Dolors Gamundi van anar com a 
campions provincials de tir a 
disputar las eliminatòries per al 
campionat de catalunya a Rubí, 
aquí tampoc les coses no van 
anar massa bé, però com dic jo, 
"el que no perd es perquè no hi 
es"
El 4 d'abril a Fontajau es va 
disputar el campionat Sant i Patró 
i aquí sí que els resultats ens van 
donar l'esquena, ja que a l'hora 
de dinar només quedava un equip 
de Salt lluitant per classificar-se 
El Dilluns de Pasqua, el club va 
organitzar el tradicional concurs

Fèmines del Salt a Santa Perpètua de la Mogoda

social de dupletes mixtes i dinarde 
germanor. Un total de 22 equips 
s'hi varen apuntar, es van fer dos 
grups de 5 equips i dos grups de 6 
equips que s'enfrontaran entre ells 
i es van classificar els 2 primers de 
cada grup, que seguidament i amb 
eliminatòria directa en van quedar 
4 per fer les semifinals. La 
classificació va ser la següent: 1r 
lloc per Àngel Fernàndez i Rossi 
Santos; 2n lloc, Josep Boó i 
Angelina Busquets; 3r lloc Antonio 
Munoz i Carmen Munoz i el 4t 
Gregori Anton i Montse Cabrellez. 
El premi "El biberon" el va guanyar 
en Jordi Pujol i "El carreau" va ser 
per l'Àngel Fernàndez.
Després de l'entrega de premis 
vàrem fer un petit piscolabis amb 
galetes i cava ben fresc.

Josep Boó i A lech

m
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gastronomia
Bacallà amb panses

Ingredients (per a 4 
persones)
1/2  kg de bacallà dessalat
1/2  kg de panses de Corint
ceba
tomata
farina
oli

Pera la picada:
100 gr d'ametlles torrades 
50 gr de pinyons 
2 alls

Elaboració
En p r i m e r  l l oc  cal  
enfarinar el bacallà, fregir- 
lo en una paella amb oli i 
reservar-lo.
Paral·lelament, posar les 
panses a remullar durant

Ja fa més d'un any i mig que el 
Consell Municipal de la Gent 
Gran va posar en funcionament 
l ' a n o m e n a d a  C o m i s s i ó  
Gastronòmica, un grup de treball 
format, en el moment actual, per 
una vintena de persones del 
col·lectiu de la gent gran de Salt 
que es reuneixen quinzenalment 
per parlar, treballar i gaudir del 
tema que més els agrada: la 
cuina.
A q u e s t e s  r e u n i o n s  han 
esdevingut un espai de trobada, 
de conversa i d'intercanvi entre 
persones que tenen la cuina com 
a afició comuna. El grup de les 
cuineres de Salt té l'objectiu de 
r e c u p e r a r  l es r e c e p t e s  
tradicionals, "els plati l los", 
ap rend re  p la ts ac tua ls  i

uns 30 minuts.
A continuació, fer un 
sofregit de ceba i tomata 
en una cassola. Una 
vegada el tinguem a punt, 
afegir-hi el bacallà i les 
panses, i, al damunt, la 
picada. Deixar-ho coure 
tot junt uns 20 minuts i ja 
estarà a punt de servir. 
Que vagi de gust!

Nota: aquest plat és típic 
de Setmana Santa

Recepta de la Sra. CÈLIA
GÜELL I RIPOLL
Comissió Gastronòmica 
del Consell de la Gent 
Gran de Salt

Comissió Gastronom ica
innovadors, explicar creacions 
pròpies, intercanviar trucs i idees, 
contrastar receptes...
A banda de les reunions 
quinzenals, la Comissió, que té 
un gran dinamisme, ha anat 
organitzant diverses activitats: ha 
comptat amb la presència del Sr. 
Miquel Brugués, de la Pastisseria 
Costabella, que ens ha ensenyat 
a fer una Mona de Pasqua, del Sr. 
Fortià Currius, de la Fleca - 
Pastisseria Currius, que ens ha 
ensenyat els trucs de la Coca de 
St. Joan, i de la Sra. Ma Lluïsa 
Torrent, del Restaurant Vilanova, 
que comparteix amb nosaltres 
els seus trucs i receptes, ens 
assessora i ens dóna idees de 
cares al futur i que va fer possible 
la conferència del prestigiós

cuiner i estudiós de la cuina 
autòctona catalana, el Sr. Josep 
Lladonosa i Giró, que ens va fer 
una interessant xerrada sobre la 
cuina catalana tradicional.
Ara mateix tenim un munt d'idees 
i projectes de cares al futur i 
esperem poder comptar amb la 
presència i la col·laboració de les 
cuineres de Salt. Us esperem, 
animeu-vos a participar!
Si esteu interessats a assistir a 
les properes reunions o a tenir 
més informació sobre les nostres 
activitats, us podeu posar en 
contacte amb nosaltres a:
Oficina de Programació de la 
Coma-Cros,Tel.97223 16 81

Laura A lbertí



Naixem ents, casam ents i defuncions 
del de 15 de m arç al 15 d'abril

demografia

Naixements Casaments

Bilal El Bacheri (16 de març)
Genis Tràfach Esparch (16 de març)
Laila Benkal (18 de març)
Samba Kandeh (18 de març)
Izàn Vilches Moreno (18 de març)
Newlyn Allan (19 de març)
Iker Nova Ruiz (19 de març)
Abril Ferrés Juncà (21 de març) 
Mohamed-Rafwo Diallo (21 de març) 
Sami Abetoy (22 de març)
Queralt Turón Pina (22 de març)
Andrea Chamorro Ribas (24 de març) 
Marc València Díez (26 de març)
Aida València Díez (26 de març)
Clara Rodríguez López (27 de març)
Alex Rodríguez Sànchez (30 de març) 
Maria-lsabel Conejo Ortega (30 de març) 
Eira Membrive Zurita (31 de març) 
Ibrahima Jabbi (2 d'abril)
Alicia Pérez Krasnoperova (3 d'abril) 
Romayssa El Ahmadi (4 d'abril)
Ingrid Gómez Estévez (5 d'abril)
Aya Bouzian (5 d'abril)
Neil Delgado Luque (6 d'abril) 
Armando-Williams Caslianu (6 d'abril) 
Mariona Niell Serra (8 d'abril)
Javier Rojas Manrique (13 d'abril)

Antonio Reina Sànchez i Silvia Baladoch Pujol (19 
de març)
Francisco Hinojosa Fàbrega i Àngela-Mireya 
Gómez Gonzàlez (3 d'abril)
Alfonso Molina Hervas i Maria Antonieta Mora 
Elgueta (8 d'abril)

Defuncions

Leandro Gutiérrez Maza 
Maria Bonet Gironès 
Àngela Pous Soler 
Mariano Gonzàlez Rivas 
Josefa Martín Alcalà 
Antonio Armengol Carreras 
Àngel Taule Fernàndez 
Adolfina Morcillo Lara 
Cecilia Pujolràs Torrent 
Joaquim Comas Auguet 
Gonzalo Porcel Bustos 
Juan Agustí Buenaventura 
Joan Soler Mansach 
Antonio Piella Jordà 
Luis Clua Sastre 
Bakary Sidibe

17/03/2004
18/03/2004
18/03/2004
19/03/2004
19/03/2004
21/03/2004
21/03/2004
23/03/2004
23/03/2004
28/03/2004
31/03/2004
05/04/2004
05/04/2004
06/04/2004
07/04/2004
08/04/2004

GAR41GE INTERNACIONAL
ROBERT N ID A L , S K .

CONCESSIONARI

Baaa LANCIA



Doti poti L'acudit foll

Encreuats

Horitzontals: 1. Tronc o branca 
aplanats que fan les funcions d'una 
fulla. -2. Tap de suro foradat 
longitudinalment.. Al revés, porta fora 
del lloc on està posat. -3. Consonants. 
Aqueixa. Dos. -4. Candela gran de 
cera (pl.) Soroll que es fa roncant. -5. 
Al revés, desert d'Àsia. Centímetre, 
gram i segon. -6. Al revés, mena de 
teixit de malla de seda i cotó. Valent 
davant la lluita. -7. Alabi. Absència 
relativa de calor, (pl.) -8. Vocals fortes. 
Coratge, Existeix. -9. Acció de triar. 
Mullaré de suor. -10. Lloc plantat de 
sargueres.
Vertical: 1. Moixó insectívor de 
plomatge negre, ales l largues 
arquejades i potes curtes (pl.). -2. 
Posarà un anell als òrgans genitals 
que impedeixi la còpula. -3. Al revés, 
article. Faig un rot. Símbol de l'Iridi. -4. 
Mancat de bellesa. Al revés, nom propi 
d'home. Líquid alimentós (pl.). -8. 
Vocals fortes. Mineral de ferro emprat 
en pintura. Campió. -9. Dring 
continuat. -10. Al revés, torni la vida a 
un mort.
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B. Pérez. G.

El tem ps

Tem peratures del 17 de m arç al 18 d'abril
Temperatura Màxima:22,5° el dia 4 d'abril 
Temperatura Mínima:-1° el dia 24 de març

Dies de pluja: 12 dies
Precipitació màxima en un dia:63 litres el dia 16 d'abril 
Pluja acumulada:180,3 litres del dia 17de març al 18 d'abril

t



El nou veí 
del veïnat
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Façana carrer Garbí

Edifici

Carrer Major /  carrer Garbí

Visiteu-nos a:

#  4 dormitoris
#  2 banys
#  Cuina equipada
#  Acabats de qualitat
#  Paviment de parquet
#  Pàrquing opcional
#  Només 5 habitatges

INFORMACIÓ I VENDA:

E U G E S A
CONSTRUCTORA • IMMOBILIÀRIA

www.eugesa.es ™ 0̂ n2̂ ftLoo
per veure to t el nostre estoc ©  972 40 60 93

Més de 30 anys construint

http://www.eugesa.es

