


A ctiv itats  del mes
a g e n d a ^

CASAL DE JUBILATS

Divendres, 3 de setembre. Teatre: "La núvia porta 
cua" dei grup EL TRASTER de Fontcoberta. Lloc: 
Teatre de Salt.

Dia 16 de setembre. Excursió a Setcases i 
Camprodon. Sortida a les 8h. Parada per esmorzar 
a Roda de Ter, inclós en el pagament. Acabat el dinar 
hi haurà ball amb música en directe. Preu: 29 euros.

ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA "XIRUCAIRES" 
DE SALT.

4 i 5 de setembre. Tuc de Vallhiverna (3056 m.) i Tuc 
de les Culebres (3051). Sortida d'alta muntanya a la 
Vall d'Aran. Hora de sortida a les 15h. Del Pavelló. 
Informació telf: 626187274

19 de setembre. Matinal de petanca a Blanes. A la 
tarda dinar a la taberan de n'Esteve. Sortida: 9:30h. 
al Pavelló. Preu 10 euros.. Informació telf: 
972231720

26 de setembre. Gr 92 Port de la Selva-Cadaqués. 
Acabarem segona etapa del GR 92. Sortida: 8h. del 
Pavelló. Informació telf: 972232619

LAMIRONA

10 de setembre LAX'N'BUSTO 

17 de setembre KONTRABAND RODOJIS

24 de setembre ALBERT PLA

25 de setembre LUJURIA+ SARCOB

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

A PARTIR D'ARA, CADA MES, GRÀCIES A UN CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT, AQUESTA REVISTA "LA 
FARGA" , LA TROBAREU GRATUÏTAMENT A LA BIBLIOTECA, 
ESTANCS, LLIBRERIES, HOTEL D'ENTITATS, PAVELLÓ 
D'ESPORTS, INSTITUTS,... DE SALT

GAR4IGE IN1ERNACI0 NAL
ROBERT N1DAL, SK.

CONCESSIONARI

BOM B  LANCIA
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Editorial

La batalla que continua

Enguany, després de molt de temps, s'ha intentat planificar 
políticament la Diada Nacional. Tot comença quan alguns 
partits polítics d'òrbita espanyolista, i després bona part de 
les formacions amb representació al Parlament, són cada 
any escridassades per una multitud en la tradicional ofrena 
floral al monument de Rafael Casanovas. S'han proposat 
diverses alternatives, com ara la realització d'un acte 
conjunt i fins i tot, des d'alguns sectors dretans, la seva 
supressió. Un país normal hauria de gaudir d'una diada 
nacional normal, que no es qüestionés ni social ni 
políticament. Aquest és un bon moment per a plantejar-nos, 
tots plegats, perquè ens costa tant posar-nos d'acord en les 
coses importants. Sense dubte, la redacció del nou estatut i 
la decisió del vot en el referèndum de la futura constitució 
europea hauria de centralitzar el debat en aquest sentit. 
Seria bo que els diversos partits polítics intentessin apropar 
posicions per tal de proposar a l'electorat català una 
resposta unànime que enfortís la nostra decisió. Respecte a 
la celebració de la festa, més que discutir a l'entorn dels 
continguts polítics de la mateixa, hauríem de considerar el 
sentit del descontentament que manifesten els col·lectius 
que es concentren al peu del monument reclamant als 
nostres representants una acció més conjunta i decidida a 
favor dels nostres interessos. És com si el conseller en cap 
que s'immortalitza en la polèmica estàtua continués 
incomodant, recordant en forma de crits i de xiulets el que 
van defensar els que moriren al seu costat el 1714. De fet, 
aquesta és la seva festa i aquest és l'esperit que es pretén 
rememorar.

La Farga no se solidaritza 
necessàriament amb les opinions 

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

procedència
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entrevista
Fer futbol base. Joaquim Sànchez Cortacans

CLUB DE FUTBOL SALT f

Nom: Joaquim  Sànchez Cortacans  
Edat: 54 anys 
Nascut a: M elilla
Residència: fa més de 36 anys que 
viu a Girona
T r e b a l la  co m  a: fu n c io n a r i
m eteorològic a l'aeroport 
A ctiv ita t a Salt: President del 
Futbol Club Salt des de 1999

Sens dubte, si hi ha un esport que 
aclapara l'a tenció  de la m ajoria  
d 'afeccionats a l'ac tiv ita t fís ica, 
aquest és el futbol. Això com porta  
que gairebé tothom  conegui "les 
estre lles" d'aquest joc, fins i to t 
aquells que no en són seguidors  
devots.
No obstant això, ni tan t sols els més 
fo ro fo s  de l fu tb o l c o n e ix e n  i 
gaudeixen dels equips on com ença  
a forjar-se el ta len t, la tècn ica  
esportiva. Em refereixo als equips 
locals. A la nostra vila és el 1939 - 
to t i que sem bla ser que la pilota ja  
havia com ençat a rodar uns 25 anys 
abans- l'any en què es fundà el 
Futbol Club Salt. Des d'aleshores  
són m olts els jugadors que han 
passat pel seu cam p i tam bé unes 
quantes Juntes D irectives. Parlem  
de com es troba el club actualm ent 
amb el seu president d'avui, en 
Joaquim  Sànchez.

- Estan a punt a punt de 
com ençar la lliga. Vostès 
també tenen aquests mals de 
cap amb els fitxatges?
- També, també, sempre hi ha 
feina durant la pre-temporada. El 
funcionament d'un equip local és 
el mateix que un de primera línia 
exceptuant una sola cosa: que 
nosaltres no paguem. En teoria, 
a nivell amateur no és permès 
pagar a cap jugador, tot i que hi 
hagi molts clubs que ho facin. 
Des dels més petits fins a la 3a 
divisió, on sí que ja comença a 
haver-hi algun professional, 
nom és es fan  c o n tra c te s  
federatius als entrenadors. Això 
té avantatges i inconvenients. 
Per una banda, saps que la gent 
que està amb nosaltres és ben bé 
perquè s'hi sent a gust, perquè

s'hi troben bé. Però és clar, 
tothom agraeix uns quants diners 
a final de mes, encara que siguin 
pocs. S'ha d'entendre els que 
decideixen marxar. I si es tracta 
d'una bona oportunitat per als 
jugado rs  nosa ltres  no ens 
oposem mai a donar-los la baixa.

- Quants anys fa que es troba 
vinculat al futbol de Salt?
- Mira, fa 16 anys que estic per 
aquí. Des de la temporada del 
1988-1989 fins el 1999 que vaig 
fer de secretari. A partir del 1999 
va ser quan vaig començar la 
meva tasca a la presidència.

- S u p o s o  que a q u e s t es  
tasques, com a tot arreu, és 
important la continuïtat. De 
totes maneres, també deu

passar que cada president té 
una manera diferent de fer les 
coses...
- Des del meu punt de vista, hi ha 
dues grans línies possibles a 
l'hora de gestionar els equips de 
fu tb o l lo c a ls . La p r im e ra  
consistiria en destinar la major 
part de fons econòmic i recursos 
humans a fer pujar l'equip de 
categoria. L'altre, en mirar de fer 
del club, un club modèlic.

- Vol dir que hi ha els que 
només es preocupen per 
guanyar i els que intenten 
consolidar el club estigui en la 
categoria que estigui...
- Exactament. En un club hi ha 
molts equips, tots ells repartits en 
diferents categories. El que 
podríem fer és començar a

o



entrevista Joaquim Sànchez Cortacans

dedicar tot l'esforç perquè el grup 
que està a 1a regional pugés de 
categoria i oblidar-nos dels 
altres. Hi ha molts clubs que es 
busquen un esponsor potent i 
segueixen aquesta política. Però 
què passa si aquest grup falla? I 
que passa amb la resta de nanos 
d'altres edats i nivells? També 
tenen dret a jugar i a aprendre, i a 
més a més són els futurs 
jugadors d'aquesta categoria i 
fins i tot, no ho sabem, de 
categories superiors.

- Seria com començar la casa 
per la teulada...
- És clar. Molts clubs es gasten tot 
el pressupost en aconseguir 
bons jugadors i fer pujar el primer 
equip però jo crec que donar una 
bona imatge del club, que se'n 
comenci a parlar a fora, és la 
millor manera de fer una crida als 
jugadors que estiguin buscant 
equip. Aquesta és la meva 
filosofia i de moment, està 
funcionant.

- I què és el que s'ha fet 
e x a c t a m e n t  per  mi l l o r a r  
aquesta imatge del Salt?
- Doncs sobretot una millora de 
le s  in s t a l · la c io n s .  S 'h a  
reestructurat el bar, s'han posat 
porteries noves, canals de 
desguàs, s'han arreglat els 
v e s tid o rs , s 'ha  ca n v ia t la 
ro tu la c ió  i s 'h a  in s ta l· la t  
enllumenat elèctric i nous equips 
de megafonia. S'ha construït 
també un mòdul d'obra darrera la 
tr ib u n a  am b tre s  e s p a is : 
l'entradeta o sala vip, la sala de 
juntes i la secretaria. A més a 
més, la Junta Directiva ha buscat 
fotografies de l'antic camp del 
Salt i s'ha interessat per la seva 
història per poder incloure-la a la 
pàgina web del club que està en 
fase de construcció. I l'himne! 
L'any 2000 en Josep Baró va 
donar forma d'himne a les idees 
principals del club que jo i la Junta 
Directiva volíem transmetre. El 
posem sempre abans dels partits 
i els nanos ja el canten!

- I com s'explica que hi hagi 
tants afeccionats al futbol i que 
d e s p r é s  la m a j o r i a  no 
coneguin ni tant sols com van

vestits els jugadors de l'equip 
local?
- Els equips de primera línia 
tenen un muntatge econòmic 
m olt im po rtan t. Poden fe r 
campanyes molt fortes on es 
venen valors associats a aquests 
clubs, i la gent s'ho creu. No 
veuen que en tot això hi ha molts 
interessos polítics. Això ha matat 
el futbol. No hi pot haver bons 
jugado rs  al país si hi ha 
mancances al futbol base. Bé, i 
encara que hi siguin, que en fem 
si a cada equip hi juguen 8 o 9 
estrangers? El que pondera és la 
televisió, la publicitat i la imatge i 
això no pararà. Ara, et diré una 
cosa, és molt fàcil aconseguir 
això si es té el pressupost 
d 'aquests grans equips. Al 
p re s id e n t del Barça o de 
q u a ls e v o l e q u ip  g ro s , ja  
m'agradaria veure'l aquí!

- Si decidim que en un equip 
local, l'esperit competitiu pot 
quedar en segon terme, quins 
en són els valors principals?
- Cal ser competents, perquè el 
públic que ens ve a veure ho 
mereix així. Però el que és 
fonamental per la mainada és 
que aprenguin l'esport en sí, el 
fu n c io n a m e n t de l jo c . La 
competició ja vindrà després. 
L 'e n tre n a d o r ha de sabe r 
implantar la filosofia d'equip, que 
els nens entenguin que no es 
tracta d'una cosa individual sinó 
d'un triomf col·lectiu. Per això, 
per mi, és molt important també

l'actitud que tinguin, que siguin 
educats amb els seus companys, 
amb les persones de l'equip 
contrari i amb tothom. Haurien de 
ser el "mirador" del poble.

- És veritat que el futbol local té 
fama de ser molt dur i de tractar 
força malament als àrbitres...
- Això aquí ja no passa. Hem 
d'entendre que els àrbitres són 
humans i que són un esportista 
més. Més que això, són la pedra 
filosofal del futbol, sense ells no 
es pot jugar o sigui que cal 
tractar-los sempre amb respecte.

-S'om pleel camp?
- El primer equip té una bona 
entrada però no s'omple.

- És gratuït anar a veure un 
partit qualsevol de la lliga?
- No, però amb l'entrada es 
donen unes quantes tires per una 
panera que es sorteja al final del 
partit. Sempre ens assegurem 
que aquesta panera toqui a 
alguna de les tires que s'han 
repartit. No ho podem fer de cap 
altre manera, són moltes les 
despeses que té un equip, tot i 
l'ajuda de l'Ajuntament que té 
molt bona relació amb nosaltres. 
No tenim grans recursos però 
fem el que podem i agafem temps 
d'allò on no n'hi ha per anar 
treballant en el club.

- 1 què és el que més compensa 
aquest esforç no remunerat?
- El més bonic és saber que hi ha
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Joaquim Sànchez Cortacans entrevista

Clar i C atalà

nois que tenen la possibilitat de 
marxar a altres llocs i no ho fan 
perquè aquí estan a gust. Cal 
agrair a tots els nanos que sense 
cobrar es juguen les cames cada 
diumenge com qualsevol jugador 
de primera divisió. Encara més, 
per les condicions més dures dels 
camps on juguen i perquè el 
suport que es dóna als lesionats 
quan no són de primera divisió no 
és pas el mateix.

despeses mínimes de material 
que ens cal assumir. Sigui com 
sigui, el Salt està on li pertoca 
perquè un club ha de ser 
autosuficient. Pot aparèixer de 
cop un mecenes i fer arribar un 
dels equips a una zona alta però 
després això com es manté? La 
nostra filosofia és que s'ha de 
treballar en coses que siguin 
perdurables encara que es canviï 
de Junta Directiva.

-I hi ha algun esponsor que 
aquest any els pugui donar un 
cop de mà?
- Aquest any no. I en canvi hem 
a b so rb it el C om a-C ros de 
manera que haurem de filar molt 
prim. Tot i que el manteniment del 
camp, l'electricitat i la neteja 
compti a càrrec de l'Ajuntament 
perquè es tracta d'un espai 
públic, sempre hi ha unes

Agnès C abezas Horno

cultu

í d e  FUTBOL SALT

L'ENSAÍMADAI L'ENCIAMADA

Ahir mateix a la pastisseria, una senyora va 
demanar:

- Em posi dues enciamades.

1 la dependenta no li va servir cap enciamada sinó 
un parell d'ensaïmades. L'enciamada és un mot 
que deriva d'enciam. Segons el diccionari: 
"Amanida d'enciam, d'escarola, tomata, ceba o 
d'altres verdures que solen menjar-se crues". 
L'ensaïmada en canvi, mot derivat de saïm, és: 
"Una pasta feta amb flor de farina, llevat, ou i sucre, 
cuita amb saïm, formada per un cordó de pasta

retort en espiral"
El llard o greix de porc s'anomena també en català 
saïm i en castellà saín. Si us arribeu a les illes 
catalanes veureu com les mestresses de casa 
couen amb saïm allò que aquí cuinem amb greix. 
Per tant del pastís descrit més amunt se'n diu aquí i 
arreu una ensaïmada i d'allò altre, tan deliciós a 
l'estiu! fet amb verdures de les nostres hortes, 
enciamada.
Alerta, doncs, al matí per esmorzar potser valdrà 
més que a la llet i cafè hi suquem una ensaïmada 
sortint del forn no pas una enciamada acabada 
d'arrencar de l'hort.
A reveure, fins el mes vinent, si Déu vol!
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CUltura La cultura no te  fronteres

E l M u s e u  d e  l ' A i g u a ,  
conjuntament amb l'Ajuntament, 
han pub lica t un llib re  molt 
in te ressan t re fe rin t-se  a la 
situació de la nova immigració al 
poble de Salt. Un cop llegit, hom 
s'adona, literalment, del nombre 
d 'im m ig ra n ts , n a c io n a lita ts , 
distribució en els districtes i 
moltes opinions de l'estament 
s o c ia l i d 'a lg u n s  a lu m n e s  
immigrats que cursen estudis a 
l'In s t itu t V a llve ra . Tal com 
s'exposa en la introducció, hi 
m anca l'o p in ió  de ls  ve ïns  
precisament més afectats: els 
immigrants; ells sabran els motius 
pel qual no han volgut participar- 
hi, encara que és de suposar, per 
més papers que tinguin, per la 
seva s itu a c ió  d 'im m ig ra n ts  
ex tracom un ita ris , les seves 
opinions no serien enteses com a 
model de convivència.
A part, tam bé hauria estat 
interessant la participació de gent 
que parla pel carrer encara que

h a g u é s  e s t a t  en  f o r m a  
d 'enquesta , que hi constés 
l'opinió general. D'altra gent, aquí 
anomenada autòctona (qui és 
autòcton a Salt?, si són els 
nascuts al poble, també seran 
a u t ò c t o n s  e l s  f i l l s  d e l s  
immigrants). Em sembla que les 
aportacions dels col·laboradors 
són massa -com se sol dir-, 
p o l í t i c a m e n t  c o r r e c t e s ;  
expressades en el conjunt dels 
escrits quan, certament no és 
aquesta l'opinió que circula pel 
carrer.
Amb tot, ja tenim una aproximació 
a la realitat de Salt, i ara el que 
caldria pensar és si és possible 
trobar-hi un desenllaç.
Un diagnòstic sortit de diferents 
persones ja el tenim. Tal com va 
dir el presentador del llibre, Xavier 
Besalú, professor de l'UdG -en 
l'acte del Museu de l'Aigua-, 
aquest llibre ha estat un revulsiu 
que hauria de ser molt útil; fent-ne 
una similitud mèdica en el seu

contingut: La febre és un avís de 
que alguna cosa no funciona en 
l'o rg a n ism e  i aques t llib re  
demostra que alguna cosa no va 
bé a Salt.
Doncs bé, tenim el diagnòstic i 
que en fem!. Deixar morir el 
p a c ie n t o es p r ac t i ca  un 
tractament? Diria que el més 
senzill ja s'ha fet; es pot actuar o 
no? Proposaria, que ara tots els 
col·laboradors d'aquest llibre -i 
d'altres que podrien sumar-s'hi-, 
segons el seu punt de vista i 
després de l'anà lis i de les 
diverses opinions, aportéssim les 
solucions que creiem possibles i 
necessàries per a millorar la 
c o n v iv è n c ia  ent re  la gen t  
d'aquesta cultura sense fronteres 
que tenim a casa. Tasca difícil, 
però, si no ens hi posem, 
deixarem que el mal vagi afectant 
el cos, i el cos som tots els que 
vivim o treballem a Salt.

Ramon Torramadé

història
Tot repassant la prem sa del passat

A Salt fou detingut un subjecte 
anomenat Paulino Artigas (a) 
Valent que havia sostret 9 sacs 
de c a rb o n e t d 'u n a  fle c a  
coneguda per "Can Bagué"i uns 
sacs de llenya  d 'ignorada  
p r o c e d è n c i a .  Q u e d à  a 
disposició del Jutjat, resultà ser 
u n  s u b j e c t e  d e  m a l s  
antecedents. Diari de G irona-19 
de Gener de 1905.

Important fou la vetllada que el 
Patronat de Joves organitzà el 
dia de Reis, en homenatge als 
seus socis protectors, entre 
entusiasmes interpretaren els 
aplaudits sainets: "Entre lo 
menescal y  lo metje" i el "Ultim 
inglés"; molt celebrats entre la 
numerosslssima concurrència 
que no baixaria d'unes 500 
persones, a ixí que el local 
estava a sobreeixir. Entre una i 
altre obra s'entretingué als 
e s p e c t a d o r s  a m b  d u e s  
p ro je c c io n s  am b lla n te rn a  
MÀGICA, sobre el naixement del

Redemptor, amb explicacions, 
cuidant del funcionament de 
l'aparell el catedràtic senyor 
Francisco Franch. El Norte 9 de 
gener de 1914
Un altre incendi ocorregué al 
poble de Salt, cremant-se cinc 
pallers propietat de: D. Martí Fita 
Planas; Pere Martín Vila i Joan 
Amet. Acudiren immediatament 
la Guardia Civil del post i varies 
persones, apagant el foc a 
l 'in s ta n t, p o d e n t e v ita r  la 
propagació de l'incendi a uns 
altres paratges que es trobaven 
a prop. Les pèrdues es calculen 
en 600 pessetes; es creu que 
l 'in c e n d i s 'o rig in a  p e r  les  
e sp u rn e s  d 'una  xem ene ia  
propera. El Norte 2 d'agost de 
gener de 1923

Queda senyalat el dia 14 de 
desembre per celebrar a les 11 
hores a la Sala Capitular de 
l'Ajuntament de Salt la subhasta 
per a la construcció de dues 
escoles Nacionals en aquest

poble... pel tipus màxim de 
83.61170 pessetes... Les obres 
hauran de quedar acabades en 
el termini d'un any.
Salt, 18 de novembre de 1926. 
L'alcalde, Àngel Comalada. El 
Norte 20 de novembre de 1926

D ive n d re s  de la se tm ana  
passada havia de celebrar-se a 
Salt un casament civil d'un 
individu divorciat. Quan tot 
estava preparat i els convidats 
estaven a casa de la núvia, el 
nuvi no arribava mai; alguns 
invitats en adonar-se que l'hora 
passava i el nuvi no compareixia, 
abandonaren el lloc en sospita 
quelcom que era més o menys 
sabedor. Una representació anà 
a casa del nuvi, per assabentar- 
se del que hi passava i es 
trobaren que el nuvi havia 
desaparegut. Diario de Gerona 1 
de juny de 1933.

Textos recuperats per Josep 
Recasens iAdroher

o
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El nuevo Citroen C2 es un coche lleno de energia. Con auténtico
espíritu  deportivo . M otores diésel HDi o gasolina de ú ltim a 
generación de hasta 110cv  y, si lo deseas, caja de cambios 
SensoDrive con mandos en el volante, para estar siempre en buena 
forma. Un equipam iento* sorprendente: climatizador, llantas 
de aleación de 16", regulador de velocidad, radar de ayuda 
al aparcamiento, radio-te léfono con reconocim iento vocal,

navegador color y cargador de 5 CD's; 6 airbags, ABS y ESP,
encendido automàtico de luces y sensor de lluvia; retrovisores 
eléctricos, térmicos y retràctiles, volante forrado en cuero, 
portón trasero con doble apertura y asientos traseros independientes 
deslizantes y abatibles.
Ven a conocer el nuevo Citroen C2 y comprobaràs que con un 
coche así està proh ib ido  aburrirse.

w w w .citroen.es
Información Citroen: 902 44 55 66 
C IT R O E N  prefiere T O T A LCITROEN prefiere T o t a l . CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN CON CITROÉNg r e ^  C I T R O E N

Modelo fotografiado: C2 1.6 VTR. *Equipamiento según versiones. Consumo mixtO (L/l 00 km.) /  EmisiÓfl CO2 (Cjrs./Km.): 4,1-6,3 /  108-151
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Ctra. Palafrugell - Palamós - 17253 MONT-RAS (Girona) Tel.: 972 30 28 25 Fax: 972 30 19 33
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Opinió
Cam ina, m ira i observa

En qüestió de neteja viària, em 
sembla que n'haurem de parlar 
força temps. Entenc que carrers 
bruts, és sinònim de ciutadans 
bruts i pel que sembla, no és una 
p r io r ita t que q u a lli en la 
mentalitat ciutadana. Reconec 
que l'Ajuntament hi ha posat 
p r o u  d e  la s e v a  p a r t ,  
augmentant les despeses de 
nete ja v ià ria  a més d'una 
normativa de tractament que pel 
resultat no sembla gaire eficaç. 
Al final haurem d'admetre que 
no e n te n e m  cap p re c  ni 
normativa que no sigui la del 
càstig exemplar.
Perquè els contenidors buits i 
les deixalles a fora? Perquè 
aquestes caixes de cartró no es 
trinxen i es posen a dins? És trist 
h a v e r  de c o n s t a t a r  co m 
em plea ts  de l'em presa  de 
neteja han de passar inclòs els 
dies festius-, a recollir tanta 
deixalla a la vista al costat dels 
contenidors? I tants mobles i 
electrodomèstics que haurien 
d'anar directe a la deixalleria? 
És que ni és pensa en el cost 
que representa i que alguns 
despreocupats diuen que ja ho 
paga l'Ajuntament com si el 
Consistori tingués una màquina 
de fer bitllets! Realment, si la té; 
augmentant els impostos que 
paguem entre tots, els que 
e m b r u t i m  i e l s  m é s  
respectuosos.
En quan al reciclatge, caldrien 
més equipaments per a la 
selecció de deixalles ja que en 
alguns punts s'aboca tot al 
mateix dipòsit i aquí penso que 
no es pot recrim inar els usuaris, 
encara que fe r una petita 
caminada fins al lloc escaient, 
no faria mal a ningú.
Un altre reclam. Allà on els 
polítics encarregats de la neteja 
hi tenen la major responsabilitat, 
és  en  e ls  c a r r e r s  a m b  
aparcaments; passen els dies i 
els mesos i si no és pas una forta 
ploguda, la brutícia s'acumula 
sota els cotxes, i la màquina, és 
clar, passa de llarg o fent zigues-

zagues. Havíem vist, fa uns 
anys, que un dia determinat, 
cotxes fora i màquina a dins; si 
la cosa no va donar resultat, no 
hi ha cap més proposta que 
esperar a que plogui fort?
I parlant de cotxes: És 
possible que tinguin més força 
els irrespectuosos conductors 
que l'autoritat municipal? El 
nou i cridaner decorat de 
carrers són les pilones i a 
l'entrada del carrer Pere Coll

excessives; sembla una 
desfilada de "majorettes" 
endolades esperant el toc 
d'arrancada. Ni ratlles 
grogues, ni voreres, ni moltes 
senyalitzacions de trànsit. 
Com que al poble veí encara 
és pitjor com deia la Trinca-, 
posem-hi pell morta.

i o



opinió
El com plexe de Peter Pan

enfortien els caràcters i ara 
sembla que els debiliten. Mai 
com ara la depressió i l'ansietat 
patològica havien afectat tant. 
Són m alalties pròpies del 
p r i m e r  món ,  e x c l u s i v e s  
d ' a q u e s t s  t e m p s  p o s t -  
moderns. És la generació 
Prozac. És un misteri esverinar 
com i quan aconsegu irà  
reprodu ir-se , i en quines 
condicions. Però de moment 
heus aquí el repte que se li 
presenta : lluitar contra el destí 
pel qual ha estat formada i 
vèncer. Pensar que un altre 
món és possible i necessari i dir 
no, no a un món i a una societat 
que ens destrueix com a 
veritables éssers humans.

Joan Corominas

La generació X és la de la post- 
modernitat, és a dir, la següent a 
la dels nens del franquisme, 
aquells que van créixer durant la 
post-guerra. Sofriren la violència 
política del règim i, amb certes 
limitacions, visqueren l'edat d'or 
de l cap i t a l i sme  (els anys  
seixanta). Fou una generació que 
va saber-se divertir en un marc 
polític i social molt repressiu i un 
m ón que  e c o n ò m i c a m e n t  
evolucionava a marxes forçades. 
No tingueren una infància fàcil, ni 
potser feliç, però gaudiren de la 
il.lusió de propiciar un canvi de 
règim que els retornés les 
llibertats individuals i col·lectives 
arrebassades. I això és el que 
diferencia ambdues generacions. 
La primera visqué un temps on 
sommiar era més fàcil i potser 
possible.
El nou ordre polític i econòmic 
fixat per les democràcies neo- 
liberals impossibiliten en nom de 
les mateixes qualsevol mena de 
canvi. Tot és absorbit, i parlar en 
termes utòpics o revolucionaris fa 
riure. Així, avui és pràcticament 
impossible viure fora del sistema. 
Per això és injust acusar a la

generac ió  X d 'a po lítica . El 
consumisme ha bombardejat 
aquesta generació des del mateix 
bressol. Televisament ha estat 
educada per ésser la millor, per al 
triomf, en un món dominat per 
l'estètica del diner i la imatge. Els 
temps que els ha tocat viure van 
molt de pressa i ells s'han adaptat 
a l t e m p s .  S ' h a n  f e t  una

- cosmovisió irreal de la qual no 
volen ni poden escapar. Són 
joves a l'entorn de la trentena que 
no saben fer-se grans. És el 
complexe de Peter Pan. 
L'idealisme ha estat substituït per 
l'individualisme més egocèntric. 
Tenen poca paciència per a la 
relació social. Molts no tenen 
parella i molts ni tan sols en volen. 
Per primera vegada la solteria 
deixa de ser un fenomen marginal 
per esdevenir la norma i apareix 
un nou tipus de família : la 
monoparental. Viuen fins molt a 
tard a casa i quan 
a c o n s e g u e i x e n  
emancipar-se, si les 
precàries condicions 
de treball i el difícil 
accés a la vivenda ho 
permeten, ho fan per a 
viure sols. Molts han 
g a u d i t  d ' e s t u d i s  
universitaris però amb 
la paradoxa de no 
poder  co l . l ocar -se 
p r o f e s s i o n a l m e n t .  
Possiblement els seus 
progenitors, aquells 
que treballen des dels 
quinze anys, tenen 
o c u p a c i o n s  i 
retribucions millors i 
d i f í c i l m e n t  
aconseguiran viure 
millor que ells. Tenen a 
l'entorn de la trentena i 
poc saben que fer amb 
la seva vida.
Aquesta generació, 
que ha gaudit d'una 
in fància fe liç  i de 
moltes comoditats, es 
veu superada per les 
dificultats quan arriba 
a l'edat adulta. Abans 
els mals moments



Un dia de tants, estava 
plàcidament assegut davant 
una taula del casal, degustant, 
llépol, un cafè i llegint per 
sobre els esfereïdors titulars 
d'un diari, no recordo quin (tots 
són igual). Aliè a la bonior que 
a l'encop m'arribava des de 
dins i des de fora . La de dintre 
provenia de les colles que 
feien la partida de cartes. Uns 
cridant que el company no ho 
havia fet bé i els altres que ho 
havien d'haver fet d'una altra 
manera. (Quan se li veu el cul 
diuen si és femella) Els de fora 
jugaven a les botxes, els uns 
maldant per acostar la seva 
bola al bolig, petita bola que és 
com el melic del seu món, el 
centre del seu univers. Els 
altres entestats en treure-les a 
patacades. I els de més enllà, 
amb el metre a la mà, 
calculant curosament si la 
bola estava a seixanta-cinc o 
seixanta-sis mil·límetres. És la 
passió del joc, tant dels uns 
com dels altres.
En alçar la vista del diari vaig

adonar-me que a l'altre costat 
del local hi havia un home, si fa
o no fa de la meva edat, el 
carés del qual m'era familiar, 
però no el situava amb 
exactitud, com passa molt 
sovint, que veus algú que saps 
que cone i xes  però no 
recordes de què ni qui és. 
Estava assegut, amb una 
tassa de cafè buida al davant 
seu i amb l'esguard absent, 
fitant el no res, profundament 
immers en el seu interior, 
abstret de tot el que no fos el 
seu pensament, al marge de la 
cacofonia produïda per altri i 
amb una expressió amarga 
que es traspuava en els plecs 
de la seva faiçó, com si fos 
t u r m e n t a t  per  r eco rd s  
punyents d'un dolor pregon 
que a vegades li humitejaven 
la mirada. Vaig continuar amb 
el meu afer fins que, en veure 
una notícia que parlava del 
a c o m i a d a m e n t  d e l s  
treballadors d'una fàbrica 
tèxtil a la part alta de la conca 
del Ter, vaig recordar, de

sobte, qui era l'home que 
havia estat observant: Era en 
Jacint Tauler, en "Cinto". Ja 
amb cabells blancs i el visatge 
ambsécs.
En Cinto va néixer al sí d'una 
família treballadora, el pare 
era terrassà i la mare filadora, 
com tantes i tantes famílies de 
la vila. Coincidirem a l'escola 
d e l s  " H e r m a n o s "  i 
congeniàrem des que ens 
vam conèixer malgrat les 
diferències físiques, jo era 
llarg i desnerit i ell petit i 
rabassut. Ni l'un ni l'altre érem 
cap llumenera a l'hora
d'aprendre les lliçons però en 
Cinto sobresortia sempre 
quan s'havia de refer o 
desmuntar qualsevol estri, 
joguina o aparell mecànic. 
Tenia una rara habilitat en 
capir amb lucidesa, d'una 
llambregada, el funcionament 
de qualsevol estri i de tots els 
automatismes. La seva ment 
pràctica el feia capaç d'adobar
o millorar el funcionament de 
tot el que queia a les seves
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destres mans. Amb quatre 
filferros adobava qualsevol 
estri i les joguines amb corda 
no tenien cap secret per a ell 
Era el que se'n deia un 
autèntic manetes, un bruixot 
de la mecànica.
Als dotze anys deixàrem 
l'escola, jo cap a casa a fer de 
pagès i ell entrà d'aprenent a 
la manyeria de la fàbrica tèxtil 
on treballava sa mare. Tingué 
bons mestres i progressà 
espectacularment. Treballant 
de valent i fent us de la seva 
habi l i tat ,  es guanyà la 
confiança dels encarregats 
del taller, que, veient que 
millorava tot el que tocava el 
deixaven fer quasi amb tota 
llibertat. Fins i tot oficials amb 
quaranta anys d'experiència li 
demanaven consells sobre 
maquines noves que no 
coneixien i que ell, amb 
humilitat, els orientava sobre 
el seu funcionament. Va idear

opiníC

enginys que augmentaven la 
qual i tat  del producte o 
m i l l o r av e n  en mol t  el 
rendiment de qualsevol estri o 
màquina. En una paraula, 
aportava a l'empresa el mil per 
u del que rebia de setmanada. 
Era estimat per tothom.
Als vint-i-cinc anys es casà 
amb l'Angeleta, noia que 
treballava de nuadora a la 
fàbrica. Tingueren dos nens i 
una nena. Aquesta formosa 
nina a la qual jo tingué la joia 
d'apadrinar, malauradament, 
morí als sis mesos víctima 
d'una passa de "garrotillo" que 
feu estralls entre els infants de 
la vila. Amb penes i treballs 
compraren una caseta, amb 
un hort al costat, a les afores 
de la vila i amb el temps foren 
capaços de inscriure, amb 
molts d'esforços i renúncies, 
els dos nois a la universitat. Un 
estudià i més tard es doctorà 
en Ciències Físiques. L'altre

es llicencià en Enginyeria de 
Telecomunicacions. Ni l'un ni 
l'altre trobaren feina a la vila i 
se'n varen anar a viure a 
Barcelona on sí que en 
t r o b a r en  en e m p r es e s  
multinacionals i molt ben 
pagada per cert.
Tot els anava raonablement 
bé fins que la direcció de 
l 'empresa decidí,  sense 
consultar-lo, traslladar-lo a 
una filial que tenien en un petit 
poble de la capçalera del Ter 
on n'era director un enginyer 
tèxtil, fill d'un dels grossos del 
consell d'administració, que 
no estava capacitat per a fer 
rutllar la filatura.

- 
-



Vacances

Quan en Toni Ronald amb 
seu Ford Mustang venia a 
Salt amb les seves Gogo- 
Girls a l'envelat i ens 
cantava la seva versió de 
"Melodia encadenada", que 
anys més tard es va 
popularitzar amb la pel·li 
"Gosh", vivíem intensament 
l 'esperada Festa Major. 
Quan passaven aquestes 
coses i moltes altres, com els 
inicis del "tour" de França; el 
final de l'escola, que encara 
els primers quinze dies de 
juliol hi anàvem els matins o 
q u a n  t o r n à v e m  d e  
campaments amb els "boys 
scouts" d'en Baden Powell i 
les fabr iques tancaven 
quinze dies de vacances i 
deixàvem per uns dies de 
sentir el famós "tut"..., per a 
molts era l'in ici de les 
merescudes vacances. Unes 
vacances que en aquella 
època en Gregory Peck (que 
fa pocs dies ens va deixar 
físicament) es passejava per 
Roma en Vespa amb l'Audrey 
Herpburn de paquet (que ja fa 
anys que ens va deixar). La 
Vespa era el mitjà de 
locomoció que molta gent 
utilitzava per desplaçar-se o 
per deixar-se caure a la 
platja, canviant l'Audrey per 
la promesa o algun amic com 
a acompanyant.

Eren  u n e s  v a c a n c e s  
esperades,  però sense 
programació. Ja sabíem el 
que far íem i el que 
esperàvem. Uns dies sense 
estudiar o treballar. Uns dies 
d'envelat i altres per anar a 
les riberes del Ter i en 
comptades vegades a la 
platja, que començaven a ser 
visitades per estrangers, que 
portaven poca roba, diners i 
aires de llibertat. Poca cosa 
més. Eren temps difícils per

anar de vacances fora del 
nostre poble o per tenir un 
apartament a la platja o a la 
muntanya.
Ara, el progrés i el benestar 
per a molts (ja sé que encara 
hi ha gent que no pot gaudir 
del merescut benestar), això 
de les vacances ha millorat 
per una banda, però per 
l'altra s'ha complicat.

D'entrada les vacances, ara, 
es programen amb temps. 
Sobretot si has planificat un 
viatge llarg i vols estalviar-te 
d i n e r s  pe ls  b i t l l e t s  i 
apartaments, aprofitant les 
ofertes que es fan amb molt 
temps d'anticipació, si és que 
tens la sort que quedi alguna 
plaça lliure. Llavors, un es 
p r e p a r a  a mb t o t a  la 
documentac i ó  que pot 
recol l i r :  l l ibres,  guies,  
prospectes i algun sopar amb 
alguna amistat que hi va 
anar-hi fa uns anys. Cosa que 
quan s'arriba al lloc escollit 
saps més coses del país o la 
ciutat que els mateixos 
nadius. No hi ha lloc per 
l'aventura o el descobriment, 
que és un dels al·licients de 
tot viatge.

També hi ha el que vol estirar 
més el braç que la màniga i 
programa unes vacances que 
no són adients al pressupost 
familiar i s'embarca en un 
crèdit que qualsevol banc o 
caixa està disposat a donar- 
te, sempre i quan tinguis una 
feina estable i prou sou per 
tornar els diners que t'han 
deixat a un interès ruïnós. 
Quinze dies a cos de ric, per 
llavors passar-te un any 
tornant el que t'ha costat la 
broma i la "fantasmada".

Un altra mania dels humans 
és fer les vacances el mes

d'agost. L'agost és el mes 
més atapeït de personal fent 
vacances. Les carreteres 
estan plenes de cotxes, els 
hotels i pensions estan plens i 
problemes tens de trobar un 
lloc per deixar-te caure de 
l ' e s g o t a m e n t  de l es  
merescudes  vacances.  
Restaurants plens, piscines 
plenes, el mar que no hi cap 
ningú més i en els darrers 
t e m p s  e l s  b o s c o s  i 
muntanyes són més plens 
d'humans que en l'època 
d'anar acollir bolets.

Per acabar, hi ha el fet de 
to ta  a q u e s t a  m og ud a  
militarista i terrorista i la seva 
lluita, molt particular, que 
porta a terme en Busch i els 
seus "muchachos". Cada 
vegada t'estan complicant 
més la vida a l'hora de triar el 
país que vols anar a visitar. 
D'entrada, qualsevol agència 
et posarà traves si vols anar 
en algun lloc amb tendència 
musulmana, que per altra 
part són els mes exòtics i 
econòmics. Pertant, ara toca 
Europa, el continent més 
segur.

Tot plegat, es hem complicat 
una vegada més la vida per 
p o d e r  t e n i r  a q u e s t e s  
merescudes vacances i 
gaudir-les.

Que tingueu unes bones 
vacances.

Guillem Terribas
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ensenyament
CFA Les Bernardes/ Escola d'adults de Salt

Premi 3 de març. Premi Mestres 68
C/Sant Dionís, 42 17190 SALT . Tf. 972-24.14.10. a/e b7007014@centres.xtec.es

www.xtec.es/centres/b7007014

El Centre de Formació d'Adults Les Bernardes/Escola d'adults de Salt és un Centre 
Públic de formació de persones adultes dependent del Departament d'Educació de la 

Generalitat de Catalunya. Disposa d'un equipament material i didàctic idoni i d'un equip 
de mestres amb experiència i voluntat de servei al poble. Després de prop de 30 anys de 

vida, volem refermar el nostre compromís de continuar fent de l'educació una eina 
solidaria de progrés personal i comunitari.
No desaprofitis l'ocasió de formar-te i 

augmentar les teves opcions de benestar: 
VINE A L'ESCOLA D'ADULTS DE SALT!

CURS ACADÈMIC 2004-05
CURSOS I ACTIVITATS FORMATIVES

CURS DE PREPARACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR 
A Salt prepararem les matèries específiques següents:

Economia i organització d'empreses 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
Biologia

Cost del curs: La part comuna 50 euros de materials didàctics.
La part específica: 70 euros per cada matèria ( materials més classes).

Inici del curs: 4 d'octubre

? GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Va adreçat a les persones que vulguin obtenir la titulació bàsica necessària per accedir al món 
laboral o completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de Graduat en Educació Secundària. El 
títol de GES substitueix i actualitza el Graduat Escolar.
El GES consta de 3 nivells d'un curs acadèmic cadascun.
Els continguts del GES es donen en mòduls de durada trimestral.

l r  trimestre 2n trimestre 3r trimestre
Comprensió oral Textos escrits Llegir per pensar
Anglès I Taller d ’escriptura La premsa
Economia domèstica La temperatura Geometria plana
La Salut Recursos naturals Aliments i nutrició
La Terra, l ’espai on vivim Un llarg cami cap a la civilització Viatjar per Catalunya
Comentari de textos no literaris Teatre llegit Temes i mites
Lectura de la imatge Anglès II Recital de poesia
Operacions numèriques Organismes i entorn Transformacions

algebraiques
El món invisible Tècniques d’estudi El món del treball
La població d ’avui i perspectives de 
futur

Del feu a les Amèriques La forja del nostre present

Teatre Club del llibre Viatge literari
Comentari de textos literarios Cine-fórum Anglès III
Genètica Estadística Trigonometria
Tecnologia i habitatge Un món feliç? El canvi de la matèria
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ensenyament
CFA Les Bernardes/ Escola d'adults de Salt

CURS DE PREPARACIÓ DE LA PROVA D' ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MÉS 
GRANS D E 25ANYS
Des del curs 2001-02 la Fundació Universitat de Girona Innovació i Formació de la UdG 
s'encarrega de la preparació de la prova específica.

AIXÍ, DONCS, A SALT PREPAREM LA PROVA COMUNA  
I A LA UdG LA PROVA ESPECÍFICA

Cost del curs: 45 euros (materials didàctics). Les classes són gratuïtes.

CURS DE PREPARACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU 
SUPERIOR
Per aquelles persones sense titulació acadèmica que vulguin accedir a un cicle formatiu de grau 
superior però no disposin de la titulació acadèmica suficient.
A S alt prepararem les matèries específiques següents:

Economia i organització d'empreses 
Matemàtiques aplicades a les ciències socials 
Biologia

Cost del curs: La part comuna 50 euros de materials didàctics.
La part específica: 70 euros per cada matèria ( materials més classes).

Inici del curs: 4 d'octubre

CURS DE PREPARACIÓ DE LA PROVA D'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE 
GRAU MITJÀ
Adreçat a totes aquelles persones sense titulació acadèmica que vulguin preparar-se per a 
superar la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà, la nova formació professional.
Inici de les classes: 4 d'octubre

GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
Cost del curs:
L'import dels materials és de 70 euros o bé de 20 euros per cada matèria solta que l'alumne/a vulgui 
cursar.

PUNT ÒMNIA
Adreçat a aquelles persones majors de 18 anys que vulguin iniciar-se en la informàtica bàsica i 
d'usuari, així com a les associacions i entitats que vulguin aprofitar els recursos per formar els 
seus membres en les noves tecnologies.
Els cursos seran trimestrals, amb dues sessions setmanals de 1,30 hores.
Cost del curs: 18 euros (materials didàctics) Les classes són gratuïtes

CURSOS
L'entorn gràfic de Windows i iniciació Word 

Eines informàtiques d'usuari 
■ Internet 

Iniciació a l'excel i a l'acces 
Tractament d'imatges

MES INFORMACIO AL
Tf. 972.24.14.10 

MATRÍCULES
A partir de l'1 setembre, de 10.00h a 12.00 i de 20.00h a 22.00h

<É>



gent gran
Acostam ent intergeneracional 
del nostre casal

Arran de la meva poca traça com 
a d'escriptor, us demano la 
vostra com prensió al llegir 
aquest escrit, fet amb la intenció 
de donar-vos a conèixer que 
v e r i t a b l e m e n t  és  c e r t a  
l'harmonia regnant entre la gent 
jove i la gent gran, encara que us 
costi de creure. Realitat existent i 
manifesta en algunes activitats 
portades a terme conjuntament. 
Us demano que llegiu aquests 
paràgrafs, vosaltres mateixos 
podreu treure les conclusions 
més adients, esperant que en un 
futur no gaire llunyà, i això és un 
bon missatge, hi hagi en tots els 
à m b i t s  d e l s  c a s a l s  un 
acostam ent sense fronteres 
d'edat.
Els avis no dormim gaires hores 
durant la nit perquè ja ho fem a 
estones durant les hores del dia, 
si no sortim de casa i del maliciós 
sofà, enxampats a les imatges 
de la caixa tonta. El nostre afer 
primordial, i serveixi el consell, 
seria el d'estar ocupats i actius, 
sigui per les program ades 
caminades, sigui per les petites 
trobades de grups per fer la 
xerrada amb altres companys 
jubilats, controvertint opinions

de tota índole, on cada un hi diu 
la seva i més quan ens atrevim a 
parlar de política, arribant a la 
conclusió que tot queda per 
solucionar.
De moment aquestes trobades i 
comentaris no són obstacle per 
decidir-nos a agafar les boles de 
petanca i cap al Casal de 
Jubilats de Salt, i aquest tarannà 
i determinació són la raó que em 
mou a escriure aquestes quatre 
ratlles, no per motius de poder 
competir en un concurs literari, 
si no al contrari, més aviat 
motivat per altres raons que a 
continuació voldria comentar- 
vos.
Un dissabte de maig i amb un 
temps primaveral ofert per la 
mare naturalesa, acompanyat 
del meu nét de nou anys, sortim 
a passejar amb un destí 
concret, arribar-nos fins al 
Casal. Pels carrers per on 
passem en el nostre curt 
i t i n e r a r i ,  t r o b e m  m o l t s  
immigrants de totes les ètnies i 
colors, i cada vegada n'hi ha 
més, formant reunions a les 
c a n t o n a d e s ,  a m b  el  
convenciment que aquestes 
trobades de grups, xerrant amb

un llenguatge incomprensible i 
poc entenedor, deu ser part dels 
seus costums.
Després d'una breu caminada, 
arribem al conegut Casal de la 
Petanca, on trobem jugant a les 
seves pistes, gent jove i gent 
gran. El meu nét exclama: Avi, 
he vist en Jordi i en Marc jugant i 
els seus pares que s ’ho miraven. 
En altres pistes, hi ha els no tan 
joves tirant boles, esperant 
l'equip contrari, altres, parlo de la 
gent gran, entremig de la gen 
jove fent les seves xerrades i 
co m e n ta ris  propi s  de les 
competicions d'aquest joc, ja 
que per unes hores uneix en 
aquest lloc i per mediació d'un 
senzilla activitat esportiva , a 
nens, joves, adults i jubilats. 
M'engresco a jugar una partida 
amb el nét, acompanyats dels 
seus amics, i a tirar boles a les 
pistes, a veure qui fa més punts, 
ja que el primer que puntua 
tre tze  n'és el guanyador .  
Passem una es tona m olt 
divertida, i se'ns fan curtes les 
hores d'aquest encoratjador 
matí.
Em quedo amb el record de les 
paraules pronunciades pel meu 
nét Adrià, un cop arribat a casa 
seva, i comentades amb el seus 
pares. Que no comprenia aquest 
acostament entre la gent jove i 
gran, perquè, degut al gran salt 
d'edats, ja és difícil lligar aquesta 
unió i comprensió entre els uns i 
els altres.
F ina litzo  aquesta  na rrac ió  
verídica, amb la satisfacció que 
no tot és violència, guerra i 
terrorisme en aquest món que 
ens toca compartir i viure, 
t a m b é  hi  t r o b e m  a m o r ,  
comprensió i solidaritat dels uns 
cap als altres, i al meu entendre 
molt ben manifestada i donada a 
conèixer a tots vosaltres en 
aquest senzill escrit.

Ferran Marquez i Morgade



gent gran
Consell Municipal de 
la Gent Gran

FI DE CURS

Aquest passat juliol, les cuineres 
que participen en les diferents 
trobades per fer intercanvis i 
comentaris sobre receptes de 
cuina, sota l'aixopluc del Consell 
Municipal de la Gent Gran (on són 
els cuiners?), varen celebrar el 
final d'etapa, amb uns bons 
presents, e labora ts amb la 
mestria pròpia d'unes bones 
mans. Com a mostra: els plats 
que acom panyen aquestes  
fotografies
Entrants i postres, xampany i vi, 
tot aportat per les participants 
segons els seus criteris. Que hi 
faltava el rostit? Ei!, ja els fan a 
casa on el podem degustar amb 
tranquil·litat; Haig de reconèixer 
que són molts els plats, o al 
menys la manera de cuinar-los, 
que s'intercanvien en aquestes 
trobades i a lgunes de les 
receptes surten cada mes a la 
revista La Farga. Uns plats 
tradicionals que faltava airejar per 
a coneixementgeneral.
La festa fou ben assistida amb els 
convidats, familiars i autoritats. 
No calien discursos, el paladar va 
fer de jurat i el "cum laude" fou 
concedit per unanimitat. Que 
l'en tesa  és m olt bona, ho 
demostra el fet que ja esperen el 
setembre per tornar-hi. A més de 
l'intercanvi de receptes, hauríem 
d'afegir-hi les relacions socials 
que s'hi fan, tant o més importants 
que les receptes de cuina.



excursiogg
La Seu Vella i el Parc tem àtic  de l'Oli

Tornem-hi nois que no ha estat res! A 
les vuit en punt enfilem l'eix i 
carretera i manta cap a Lleida. 
Parada i fonda per a donar corda a 
l'esma i en acabat, d'una tirada fins a 
la capital de la terra ferma. País de 
bona gent entre els millors. La 
primera, i única visita, és la Seu Vella. 
Quina meravella! Tant pel que fa a la 
c o n s tru c c ió  en s í, com  a 
l'emplaçament. Envoltes el recinte 
per els quatre punts cardinals i 
sempre la vista se’n va de la ubèrrima 
conca del Freser poblada per milions 
de fruiters, més enllà on els aspres 
acullen els ametllers i les oliveres fins 
a la llunyania on la calitja blavosa 
amb tocs morats i maragda difumina 
la ratlla , fent im precises les 
harm òniques o ndu lac ions de 
l'horitzó, lluny, molt lluny. Un paisatge 
de somni.
Quina joia hauria estat haver pogut 
embadalir-se en la contemplació 
d'aquest conjunt abans de que hi 
clavessin les urpes els voltors del 
Borbó que el mil set-cents set ho 
convertiren en caserna i fortalesa per 
tal de subjugar els pobres lleidatans 
que veien esfereïts, sense poder fer- 
hi res, ja que tenien el jou collat, com 
la brivalla causava vertaders estralls 
reconduint barroerament sense cap 
ordre les dependències a fi 
d 'a d a p ta r - le s  a le s  s e v e s  
conveniències, provocant, es clar, un 
empobriment colossal en el conjunt 
de la magna obra. Ara tres-cents 
anys més tard vivim la paradoxa 
d'haver de mantenir, mai tan ben dit,

Seu de L le ida. Foto J. Canals

a cos de rei el descendent d'aquella 
nissaga de mal averany i record 
infaust, que havíem fet fora a cops de 
roc anys ha, pagar-li un iot que costa 
una tirallonga de milions a fi de que 
pari el sol i s'hi passegi en pilotes i fer- 
nos càrrec del cost multimilionari de 
les bodes faraòniques dels seus 
cadells. Que en som d'orelluts! D'una 
part, això ens passa per obra i gràcia 
de l'ominós general, malhaja, que 
ens tingué el peu al coll al llarg d’una 
vida i ens deixà aquest funest regal 
quan morí. De l'altra degut a la llana 
que duem al clatell i que va fer-nos 
adir una constitució malastruga que 
no ens porta res més que maldecaps. 
Malgrat les atzagaiades rebudes, la 
Seu Vella continua sent una de les 
més importants fites d'atracció de 
turisme cultural, tot i que uns quants 
despistats facin el cap gros al voltant 
de l'encisador claustre contemplant 
pedres i rocs sense entendre res de 
res, ( hi ha d'haver de tot, sinó el món 
no seria món ) no hi ha cap mena de 
dubte que és una visita molt agraïda 
quefa gaudiracorquevols.
Acabada amb recança la visita, amb 
ganes de tornar-hi, cap al parc 
temàtic de l'oli. Primer de tot a dinar, 
que ja era hora. Un entremès com el 
que feia la meva àvia el dia del sant 
del canari, un parell de talls d'embotit 
transparent, quatre brins de verd, una 
llesca de formatge i dos talls de 
tom ata  enganxosa  d 'aquesta  
transgènica que si no vas en compte 
hi deixes les dents clavades. I apa, no 
t'engargussis. Unes barretes de pa 
petites que eren les que feien servir 
els romans per enderrocar muralles 
mitjançant les catapultes i en David 
en la seva fona per a abatre el gegant 
( sense donar mostres de vergonya, 
varen haver de canviar-los totes ) El 
segon plat, més substanciós, un bon 
a rrò s  am b g a m b e s , c o n i l l,  
escamarlans i calamars o sípia, molt 
plaent. Es podia repetir si no en feies

prou. Molts ho feren dient Va, una 
cullerada més! I mentre el cambrer li 
posa, es fan l'orni mirant aquella 
mosca imaginaria allà dalt, esperant 
que n'hi posi dues o tres. I quan 
veuen que els ha omplert el plat 
diuen- home! bé, ja passarà! Per últim 
un parell de talls de vedella amb suc i 
xam pinyons. A repetir també. 
Postres, aigües, vi i cava, cafè i 
gotes. Tret dels inconvenients 
esmentats, un dinarforça bo.
Després de la sobretaula vàrem 
visitar el que, es pot dir, és el museu. 
Un guia molt entès en qüestions d'oli, 
anà posant al corrent dels sistemes 
emprats tradicionalment en l'obtenció 
d'aquest preat producte. Escombrant 
una mica cap a casa va qualificar 
reiteradament l'oli de Les Garrigues 
com el millor del món, diferint de 
l'últim concurs de tast a cegues on 
guanyà amb molt avantatge un oli 
d'un lloc de l’alt Empordà on deu anys 
enrere no hi havia ni una trista olivera 
per a fer ombra als llangardaixos. És 
ben cert allò de que el de casa 
sempre és el millor! A l’exterior del 
recinte hi ha plantada i viva encara 
una olivera que els entesos diuen que 
te dos mil dos-cents anys. Us en 
adoneu? Quan va néixer Crist, ja feia 
dos-cents anys que untava les 
torrades i feia xiular les paelles dels 
ibers ilerdenses. I encara raja!
Era ja l’hora de tornar cap a casa i 
suportar la pallissa de quilometres 
només amb una trista parada per a 
estirar les cames i beure una mica 
d 'a igua. Però ho aguantàrem  
contents d'haver passat una diada 
molt complerta amb una excel·lent 
companyia. Ara, (estem a disset de 
juny) el grup d'excursionistes farem 
vacances i no hi tornarem fins a la 
propera rerevera. Apa, companys 
que tinguem un bon estiu, sense la 
roentor de l'any passat, i fins que hi 
tornem. L'Eulogi

Parc te m à tic  de l'o li. Foto J. Canals



guia de serveis
SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament
Biblioteca Jaume Ministral 
Biblioteca Massagran 
Cementiri Municipal 
Centre Obert Infantil 
Centre Social Mas Mota 
Coma Cros 
Deixalleria 
Escola Bressol 
Escola de Belles Arts 
Estació Jove 
Mercat Municipal 
Museu de l'Aigua 
Oficina Ambiental 
Pavelló d'Esports Municipal 
Piscina Municipal 
Policia Municipal 
Ràdio Salt

Teatre de Salt

CENTRES D'ENSENYAMENT
CEIPEIPIa
CEIPLa Farga
CEIP Silvestre Santaló
CEIP Veïnat Gertrudis Moret
CIFO
Escola d'Adults
E. d'Educació Especial La Maçana 
IES Salvador Espriu 
IES Vallvera
UOC (U. Oberta de Catalunya) 
Ntra.Sra. Del Roser (Dominiques) 
Pompeu Fabra 
Vilagran

ALTRES TELÈFONS D'UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 
Bombers
Casa de Cultura "Les Bernardes" 
Casal de Jubilats de Salt 
Centre Cívic La Cooperativa 
Centre d'Atenció Primària 
Correus
Hospital Psiquiàtric 
Hotel d'Entitats

Jutjat de Pau
Llar de Jubilats "Les Bernardes"

Mossos d'Esquadra 
Notaria de Salt 
Parròquia de Sant Cugat

972249191 
972240322 
972405062 
972240506 
972402373 
972235105 
972231681 
972238811 
972238388 
972244235 
972405007 
972231911 
972402148 
972235128 
972240012 
972236306
972249192
972249151
972249152 
972402004

972406106
972235637
972238619
972400092
972405570
972241410
972235930
972240246
972231919
972405067
972233681
972234972
972241757

972201737
085
972234695
972230498
972233883
972243737
972237081
972182500
972242088
972241128
972234012
972232663
972239061
972245446
972230100
972234686

Parròquia de Sant Joan 972236190
Tenatori del Gironès 972249050
Residència assistida "Les Vetes" 972400876
Institut geriàtric Torras 972400563
Residència Geriàtrica Oliva Blanch 972400589

ESCOLES DE MÚSICA IDANCA
Nou Espiral 972242999
[Interval] 972440483

TRANSPORT
Asoc. Empresarial del Taxi 972221020
Taxi Girona 972203377
Taxi Cèsar 608433010
Gironabus 972233243
Autocars Roca 972233572
Autocars Toni 650382778
Emilio Espigarés Ortega 659434833

ADVOCATS
Bufet J . Garrigolas 972242387
Joan Nono Rius 972241544
Miquel Ricard Palau 972405646

CONSULTORIS PRIVATS

DENTISTES
Jaume Rodríguez i Sanahuja 972241007
Dalmau Amorós 972242990
Serveis Dentals Salt S.L. 972232420

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

LLAR D'INFANTS
Petit Jardí 972237927
El Barrufet 972231299
Petit Príncep 972236559
Escola Bressol 972238388

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya 972235878

PSICÒLEGS
Centre Psicològic 972401619
Psicologia i pedagogia salt 972243033
Iglesias Martí, F. 972400160

Per inserir publicitat en aquesta secció, modificar, ampliar o incloure alguna dada, cal que us 
poseu en contacte amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 04 98 o mitjançant el correu electrònic 
farga@viladesalt.org
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Club petanca Salt
esporL

Hola amics. Després de passar la 
Festa Major, tornem a reprendre 
aquesta  secció on in ten to  
esplicar-vos una mica tot allò 
relacionat amb la petanca a Salt. 
Aquest estiu un equip de sèniors 
ha anat a Lleida, els nostres 
amics del Club Petanca Seu ens 
van convidar i nosaltres no vam 
fallar. Van ser unes Hores molt 
d i v e r t i d e s  to t  i que  una 
inoportuna pluja va estar a punt 
d'espatllar-ho tot. El nivell de joc 
va ser altíssim i nosaltres vam 
quedar amb un 6è lloc que no ens 
va fer justícia, ja que vam jugar 
molt bé però el ditxós "PITO" de 
les Hores no ens va ajudar gaire. 
En Tono Duran, la Manolín 
Romero, l'Antoni Ortiz i en Josep 
B o ò  v a n  s e r - n e  e l s  
representants.

També a Huesca es van celebrar 
els Campionats d'Espanya de 
Fèmines. G irona hi va ser 
representada per les germanes 
Espinosa, jugadores del nostre 
Club, i encara que el resultat no 
va ser bo, el solt fet d'anar-hi ja és 
un bon estímul per continuar 
lluitant l'anyque ve.
Dos equips de Salt van anar a 
jugar les Hores de Granollers en 
la categoria fèmines, on també la 
pluja les va acompanyar gran 
part de la nit. Tot i això, el resultat 
va ser discret. Yolanda Jorquera, 
M o n t s e  C a b r é l l e z ,  I sabe l  
Rodríguez, Dolors Espinosa, 
Rosa Santos, Loli Vàzquez, 
Magda Vila i Loli del Olmo van 
s e r - n e  l e s  j u g a d o r e s  
representants.
El mateix dia, Lluís Roca,Tono 
Duran, Manolín Romero i Josep 
Boó jugaven les XII Hores de 
l'Esplanada, aquí, i per no variar, 
també es va assolir el 6è lloc.
A Sant Pol de Mar, també el Salt 
hi ha estat present a les seves 
Hores. Un Club que per cert té 
unes instal·lacions municipals 
magnífiques, amb unes pistes 
molt complicades per jugar-hi, 
tant a l'hora d'arramblar com per 
als tiradors, ja que les dificultats 
són màximes. La pluja, com tot 
aquest estiu, va fer suspendre la

com petic ió  quan fa ltaven 2 
partides i les nostres dones 
lluitaven pel segon lloc. En el 
m o m e n t  de s u s p e n d r e  la 
competició estàvem en 5a posició 
a 2 punts de les segones i es va 
donar aquest resultat com a bo.

I, finalment, com a plat fort tenim 
les XIV Hores Internacionals de 
Salt. Aquí de pluja no en vam 
tenir i el sol va ser el denominador 
absolut, igual que l'equip de 
Dolors Espinosa, Fina Espinosa, 
Antònia Espinosa i Carmen 
M unoz que van l i derar  la 
c la ss ifica c ió  durant  to ta la 
competició. Com sempre es va fer 
la presentació dels equips, els 
parlaments del president del 
Club,  del  r ep resen t an t  de 
lAjuntament, l'am ic Joan Boada, 
i del president amb funcions del 
Casal, el company Ferran 
Màrquez. Després d'escoltar els 
himnes de Catalunya i França i de 
fer un petit "repiscolabis " de 
benvinguda, a les 6 en punt es va 
donar inici a la competició, que va 
durar fins a les 8 del matí, amb 
unes pistes força plenes de públic 
per seguir les partides. En 2n lloc 
es va classificar el Granollers B; el 
3r lloc per Rosa Santos, Loli 
Vàzquez, Magda Vila i Loli del 
Olmo, del Salt; el 4t lloc per les

jugadores de Lleida del C.P. Seu i 
el 5è lloc per l'altre equip de 
Granollers. Després de l'esmozar 
es va fer l'entrega de premis i 
record per a totes les jugadores 
participants.
Volem agrair des d'aquí a tots els 
estaments oficials, Ajuntament, 
Diputació, Consell Comarcal del 
G ironès, C onse ll C ata là  de 
l 'Esport ,  als anuncian ts  del 
programa i als col·laboradors que 
ens ajuden a tirar això endavant. 
Sense ells no es podria fer.
També a les XII Hores 
d'Avinyonet 2 equips del Salt hi 
van ser presents i aquí el temps 
també va acompanyar. Antonio 
Munoz, Toni Munoz, Oscar Lara i 
Jordi Pujol van quedar en 4a 
posició i Manolín Romero, Antoni 
Ortiz, Xevi Mir i Josep Boó van 
fer el 7è lloc.

Josep Boó i Alech



Gastronomia
Espatlla de xai amb 
patates de "platillo"

I n g r e d i e n t s  ( p e r  a 4 
persones)

1 espatlla de xai tallada a 
trossos
1 kg de patates de "platillo"
1 cabeça d'all
1 ceba petita
1 got petit de vi blanc
oli
sal

Elaboració

Pelar les patates i fregir-les 
amb bastant d'oli fins que 
quedin ben rosses. Cal coure- 
les a poc a poc i tapar-les 
perquè quedin ben cuites de 
dintre. Al final de la cocció les 
destaparem  per tal que 
acabin de quedar rosses i les 
reservarem. Cal posar-hi sal 
al gust.
Posar una part de l'oli de fregir 
les patates en una cassola.

Salpebrar l'espatlla de xai i 
posar-la a la cassola a rostir 
amb la cabeça d'all i la ceba. 
Quan estigui rossa, tirar-hi el 
vi blanc i deixar-ho coure fins 
que redue ix i una mica.  
Després, afegir-hi les patates 
i una mica d'aigua, just que ho 
cobreixi. Deixar-ho coure una 
mica i ja estarà a punt de 
servir.

Suggeriment: aquest plat 
també és molt bo fet amb 
conill.

Recepta de la Sra. DOLORS 
BOSCHiPRUNELL
Comissió Gastronòmica del 
Consell de la Gent Gran de 
Salt.

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 PROMOCIO
Grans Ofertes en Venda de Cotxes i Serveis f  Q  i’
Vine a la nostra exposició i veuràs els KlwnaBBH
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


Naixem ents, casam ents i defuncions  
del de 15 de maig al 15 d'agost

demografia

Naixements

Hawa Touray 13/05/2004
Caria García de Barrio 15/05/2004
Mahamadu Gumaneh i 
Gumaneh 17/05/2004
Mohamed El Mhamdi 17/05/2004
Alfonso-Esteban Bello i Luca 17/05/2004 
Manar Lankdmi 19/05/2004
llyas Bihi i El Morabit 19/05/2004
Yasmina Barghighach 20/05/2004
Salifou Sawaneh 23/05/2004
Lassana Jaiteh 24/05/2004
Adam Dbany 24/05/2004
Kadijatou Sakolly 26/05/2004
Fatumata Susoho 27/05/2004
Clara Menchon i Garrigolas 28/05/2004
Salma Jiab 28/05/2004
Meritxell Martín i Sanmartín 29/05/2004
Duna Gonzàlez i Ribas 31/05/2004
Aniol Gonzàlez i Ribas 31/05/2004
Marta López i Garijo 02/06/2004
Nil Puig i Ribot 03/06/2004
Yasmina Bellaghnach 03/06/2004
Ismaïl Bougrine 07/06/2004
Alba Benjumea Flores 08/06/2004
Jesús València i Delgado 09/06/2004
Romayssa Sekali 09/06/2004
Mohamed-Amine Ben Ayad 09/06/2004
Afra Santana i Fortià 11/06/2004
Ayoub Ben Dahmane 12/06/2004
Fàtima Gumaneh i Singateh 12/06/2004
Karim Lakhadar 13/06/2004
Ismael Ouasaar i Demianyk 13/06/2004
Nihad Salmi 14/06/2004
Carlos Manuel Gómez i Pérez 14/06/2004 
Mimount Khyyat 15/06/2004
Isaí Bautista i Domingo 16/06/2004
Lucia Duran i Martínez 18/06/2004
Paula Baya i Moreno 19/06/2004
Sanae Chana 20/06/2004
Anas Nejjari 20/06/2004
Ayoub Hadra 21/06/2004
Ona Vinas i Torroella 23/06/2004
Gorka Cantos i Oliva 01/07/2004
Luís-Alejandro Ortega i Trejo 01/07/2004 
Pol Barcons i Salvadó 02/07/2004
Zaïnab Saïd 02/07/2004
Janabo Jobarteh 02/07/2004
Àlex Bolance i Hidalgo 03/07/2004
Miquel Romero i Mir 03/07/2004
Seedija Sillah 05/07/2004
Jeremy-Enrique Jackson i 
García 05/07/2004
Joan Roura i Blanch 07/07/2004
Lucio Fidalgo i Verges 08/07/2004
Arnau Vinolas i Ortega 08/07/2004
Nabil Rabaidan 08/07/2004
Umaru Touray 10/07/2004
Kenza Ouggour 10/07/2004
Bader El Bir 10/07/2004
Ciro Jiménez i Bonifacio 10/07/2004
Laia Xifra i Casas 11/07/2004
Yasmina Boukarma 13/07/2004
Ayman Chamil y Karim 13/07/2004
Gabriel Gonzàlez i Munoz 14/07/2004
Mariam Mamoun 15/07/2004
Anas Guehibri 15/07/2004
Joan Garrido Abellí 15/07/2004
Tommy-Alejandro Aguilar i 
Mendoza 16/07/2004
Caria Castro i Cano 17/07/2004
Plàcido-Jesús Pereira i Alemàn 17/07/2004

Mohamed Sillah 18/07/2004
Dina El Haouzi 20/07/2004
Younes Chatib 20/07/2004
Óscar Serrano i Nogueira 22/07/2004
Abdelkarim Jami 22/07/2004
Itziar de la Cuesta i Santacruz 22/07/2004 
Berta Serrat i Llinàs 23/07/2004
Diabou Tigana 23/07/2004
Noelia-Estefania Martínez i 
Bravo 24/07/2004
Fatumata Camara 26/07/2004
Abubakar Bajaha 28/07/2004
Dylan Ballesteros i Falgueras 28/07/2004 
Mofid Laaoni 28/07/2004
Aroha-Thaís Macias i Parra 29/07/2004 
Fernando Czepolkowski i 
Torres 30/07/2004
Júlia Ofalla i Esteban 30/07/2004
Ayman El Khairouni 30/07/2004
Mohamed El Hadrouji 31/07/2004
Adriana_Noemi Rosu 01/08/2004
Mariama Magiraga 03/08/2004
Nora Ortega i Menor 04/08/2004
DoaaAttaouil 04/08/2004
Júlia Comas i Rios 06/08/2004
Yasmine Himer 06/08/2004
Aisatu Barry 08/08/2004
Maria Lagos i García 12/08/2004
Natàlia López i Suàrez 13/08/2004

Casaments

José Antonio Casabo Montiel i Jennia-Julissa 
Castillo Canales 28/05/2004
Agapito Carrasco Trenado i Jacinta-Gladys 
Rivas Hernàndez 04/06/2004
Diego Chillaron Espinosa i Cecilia Castellanos 
Ribas 2/05/2004
Santos Mauricio López i Elsy Orestilla 
Medina 15/05/2004
Antonio Ariza Benjumea i Maria del Mar Otero 
Torres 15/05/2004
Agustí Fita Borrell i Glòria Matas Alonso 

21/05/2004 
Jorge Sànchez Hernàndez i Verònica Sevilla 
Morano 22/05/2004
Alexander Arsanov i Svetlana 
Onofriychuk 24/05/2004
Miguel Moreno García i Sónia Cabezas 
García 29/05/2004
Marcos Triguero Jiménez i Verònica Campos 
Cortés 05/06/2004
Manuel Pulido Varó i Jéssica Guerra 
Martínez 05/06/2004
Redouane Nait Bahloul i Rachida 
Abderrahaman Ahmed 07/06/2004 
Jorge Armadans Puig i Antonina 
Korcheva 11/06/2004
David Pinsach Oliveras i Maria Piedad Palma 
Martín 12/06/2004
Alberto-Efrain López Delgado i Jaene Souza 
Paulino 18/06/2004
Domingo Font Valls i Montserrat Esparraguera 
Sanglas 19/06/2004
Pau Arbonés Sala i Jennifer Benjumea 
Duque 25/06/2004
Kelvin Obasuyi i Bridget Agronlahor 

07/07/2004
Gorka Garagarza Fernàndez i Belén Fàbregas
Ripoll 10/07/2004
Sami El Oumari i Maria Montserrat Jorba

Ballester 13/07/2004
Mohamedi El Ouardani i Kanza Majounti
Oulhadi 14/07/2004
Martiriam Bartra Riera i Miriam Pellach
Granell 23/07/2004
Juan Carlos Carrasco Fernàndez i Carmen
Machado Juan 27/07/2004
Oleksandr Shurduba i Vira
Kohuntnytska 28/07/2004
Manuel Pérez Alcaide i Maria del Pilar Gómez
Pérez 30/07/2004
Joan Francesc Hernàndez Franch i Yolanda
Munoz Romero 30/07/2004
Juan Lara Munoz i Glòria Bruguera
Pijuan 06/08/2004
Jesús Casas Espinar i Inmaculada Pérez
Sànchez 07/08/2004

Defuncions

Eugenio Figueroa Pedrero 19/05/2004
Daniel Arribas de Arquer 22/05/2004
Eliseo García Hoyos 22/05/2004
Maria Pérez Boet 22/05/2004
Purificación del Cabo Campos 27/05/2004
Jose Vargas Utrera 29/05/2004
Carmen Esparraguera Canals 02/06/2004
Juan Planella Soy 07/06/2004
Tomas Rivas Hurtado 09/06/2004
Domingo Segura Ruiz 11/06/2004
Marina Riancho López 13/06/2004
Rita Carreras de Palol 17/06/2004
Rosa Pardo Cuéllar 20/06/2004
Virgilio Blanco García 26/06/2004
Esperanza Canals Falgueras 
27/06/2004
Rosa Romero López 29/06/2004
Conrado Gifre Puig 30/06/2004
Narciso Vernedas Puig 30/06/2004
José Ponsatí Sabench 02/07/2004
Manuel Ramírez Serrano 04/07/2004
Rosa Casals Costa 06/07/2004
Luís Rabionet Rabionet 08/07/2004
Maria Julia Ventura 21/07/2004
Antonio Pardos Valdearcos 22/07/2004
Balbina Carandell Boada 25/07/2004
Vicente Saurina Lloveras 25/07/2004
Kweku Nfuma 26/07/2004
Pedro Masero Escudero 29/07/2004
Alberto Plana Colom 29/07/2004
Jose Comino Ortega 31/07/2004
Maria Dolores Bernabé Miralles01/08/2004 
Juan Mir Mir 02/08/2004
Miguel Àngel Fuentes Arribas 03/08/2004
Maria Pilar Gonzàlez Domingo 04/08/2004
Constantina Ayala López 10/08/2004
Jose Badosa Puigmitjà 10/08/2004
Mercedes Brunsoms Surribas 11/08/2004
Juana Badosa Plana 14/08/2004
Ibrahim Chana 14/08/2004
Antònia Llell Benetti 17/08/2004
Consuelo Panosa Rigau 19/08/2004
Juan José Cuéllar Redondo 20/08/2004



JDoti poti L'acudit foll

Encreuats

1 2 3 4  s  6 7 • • «o

Horitzontals: 1. Gent de mar que una 
nau porta. 2. Embrutar. 3. Consonant 
repetida. Pas estret i fortificat entre 
muntanyes. Interjecció de dolor. 4. 
Cadascun dels moviments que fa 
l'home quan camina. Símbol de 
l'escandi. Que entreté agradosament 
l'esperit. 5. Nom de lletra (pl.). La 
seixantena part d'un minut. 6. Que fa 
deu. Paraules pronunciades en veu 
molt alta. 7. Aniré. Al revés nota 
musical. Nom de lletra. 8. Símbol del 
Sodi. Al revés, exclamació d'alegria. 
Preposició inseparable. 9. Valor, 
coratge (plur.). 10. Qui fa rodells o 
cèrcols pera bótes.

Verticals: 1. Nau a propòsit per a 
llançar torpedes. 2. Soroll anormal de 
les vies respiratòries. 3. Al revés, nota 
musical. Llinatge català. Consonants. 
4. Una petita quantitat. Pronom de 
tercera persona. Al revés, època. 5. 
Òrgan de la visió (plur.). Festa 
commemorativa del naixement de 
Jesucrist. 6. Rebrots que treu una 
planta. Fillol. 7. Vocal repetida. Al 
revés, nom de lletra. Onada. 8. Símbol 
del Crom. Que té una acidesa 
d e s a g r a d a b l e .  A f i r m a c i ó .  9. 
Preocupa, molesta. 10. Que es pot 
orientar.
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El nou veí 
del veïnat
Edifici

Salt 25
Façana carrer Garbí

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
per veure to t  el nostre estoc (D 972 40 60 93

Més de 30 anys construint

http://www.eugesa.es

