agenda.
A c tiv ita ts del m es
XIRUCAIRES
9-10-(11-12) octubre. Ascenció al Vignemale (2700
m). Sortida de dos o quatre dies. Alta muntanya.
17 octubre GR-92/Cadaqués Roses. Caminada
de 4 a 5 hores
29 d'octubre. Escalada a la Fuixarda.
SALA DE FESTES "LA MIRONA"
1 d'octubre. LOS DELTONOS
9 d'octubre. Gospel en viu: CENTRAL CHOIR
CASA DE CULTURA "LES BERNARDES"
Inici de curs 2004-2005
Cursos de: Llengua anglesa, francesa, italiana. La
comunicació efectiva. Curs de grafologia.
Informàtica. Fotografia. Cursos de cuina.
Cursos temàtics: Tast de vins, cuina de Nadal,
curset d'alta pastisseria, cuina de peix, cuina de
primavera-estiu, gelateria, ioga, gimnàstica de
manteniment, ball country, curset d'automassatge,
curset de fiodo-shiatsu, curs de tai-xi, seitai,
educació corporal, curset de jardineria, art floral
nadalenc, l'art de fer paquets, curs de labors,
herbes remeieres, aromateràpia, curs de vitralls,
taller de tècniques decoratives, apadorisme,
l'encant de l'escriure, teràpia del riure.
Cursos per a escolars: llengua anglesa per a
nens. Curs intensiu de llengua anglesa, curs de
conversa de llengua anglesa, tallers d'estiu, curset
terapèutic per deixar de fumar.
Cicle de conferències: Temes de salut mental de
nens i adolescents a l'abast de pares i educadors.
Les matriculacions es poden realitzar a la
secretaria de la casa de cultura.
Exposicions
Pintura. Úrsula Tarmer, de l'Escala i Manuel Tello
de Barcelona. 3 sales.
Pintura. Esther Martínez, de Barcelona. Sal Sant
Jordi.
Semicaricatura. Raül Vidal, de Sant Gregori. Sala
El Porxo.

BIBLIOTECA JAUME MINISTRAL I MASIÀ
Dia 8 d'octubre. Racó dels contes: Va de poesia:
Pouem poemes amb Pepa Llobet. Hora: 18h.
21 d'octubre. Trobada grup de lectura.. Hora: 20h.
22 d'octubre. Racó dels contes: cistells de contes
amb Xavier Fàbregas. Hora: 18h.
Exposició: "Salt, la cultura no té fronteres"
BIBLIOTECA MASSAGRAN
22 d'octubre. Racó dels contes: El llop, ei llop amb
Sessi Sitjà. Hora: 18h.
28 d'octubre. Racó dels contes. Hora: 18h.
SALT SARDANISTA
12 d'octubre. Audició doble de sardanes amb la
Cobla Principal de Banyoles i la Cobla Foment de
la Sardana. Hora: 17h. Lloc: Pista Poliesportiva.
CASAL DE JUBILATS
21 d'octubre. Excursió a Colliure (Catalunya Nord).
En aquest poble es troben les restes de l'escriptor
Antonio Machado. També conserva part de les
muralles medievals. Sortida a les 8h. Dinar al
restaurant "Can Mas". A la tarda ball a la sala
principal. Preu: 30 euros. Informació telf: 972 23
21 80.
TEATRE DE SALT
1 d'octubre. "84 Charing Cross Road" Dir. Isabel
Coixet. Hora: 22h.
7 d'octubre. Pastora en concert. Hora: 23h.
8 d'octubre. Chab Samir en concert. Hora: 23h.
10 d'octubre. Aïssawas de Fes (Marroc). Cicle
músiques del món. Hora: 19h.
17 d'octubre. "Mi suicidio" de Henri Roorda amb
Mario Gas. Hora: 19h.
22 d'octubre. Toud'sames (Bretanya). Cicle
músiques del món. Hora: 22h.
24 d'octubre. "Recitarcanzoni". De Francisco Di
Francescantonio. Hora: 19h.
29 d'octubre. "Deux voix". De P.P. Passolini i Cor
Herkstróter de la Cia. ZT Hollandia. Hora: 22h.
30 d'octubre. "El fantàstic Francis Hardy" de Brian
Fel. Teatre Romea. Hora: 22h.

Les entitats que vulguin incloure les seves activitats en l'Agenda de La Farga, poden fer-Ies 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
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Un país norm al
Passat ja l'estiu , un estiu amb uns Jocs Olímpics a Atenes, que els
feia molt especials per celebrar-se al bressol de l'olimpisme, hem
pogut llegir tot un seguit de comentaris, anàlisi i valoracions de tota
mena sobre els resultats assolits pels esportistes que varen competir
en representació de l'estat espanyol. La majoria es congratulaven
dels excel·lents resultats assolits, 29 medalles, sense mes
consideracions.
Però si filem prim sobre la participació i els resultats, es interessant
conèixer, per exemple, que tot i que la població de Catalunya representa
el 13,50% de la població de l'estat espanyol, els nostres atletes
representaven el 29,80% de la delegació espanyola (96 de 322), i
aquests atletes catalans varen aconseguir el 38% de les medalles (11 de
29), això ha estat poc o gens divulgat.
Aquestes xifres ja haurien estat d'escàndol si algun esport d'equip
hagués tingut la sort o l'encert de guanyar alguna medalla, doncs també
eren catalans i catalanes el 58% de les jugadores de bàsquet femení, el
69% dels jugadors de bàsquet masculí, el 54% dels jugadors de
waterpolo i gairebé el 100% del hoquei herba.
Seria convenient, així de passada, que els mandataris espanyols de
l'esport fessin una reflexió sobre si, el repartiment de recursos per a
l'esport, el tracte que ens han dispensat fins ara, s'adiu als resultats que
han aconseguit els catalans per a Espanya.
Del coneixement de les xifres aportades crec que podem extreure'n una
senzilla reflexió, hem d'adonar-nos que tenim un nou i important
argument per continuar pensant que, el nostre país, Catalunya, hauria
de ser un país normal i poder competir als Jocs Olímpics com qualsevol
altre nació del planeta, no sols no faríem el ridícul, sinó que ens
situaríem al nivell de nacions molt més grans que la nostra, que tenen
estat.

Poti-poti
27

La Farga no se solidaritza
necessàriam ent amb les opinions
expressades en els articles signats. La
Farga autoritza la reproducció dels
articles sempre que se n'indiqui la
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entrevi
E ntre n e ard e n ta ls i robots. Un passeig per la
línia del tem p s am b en R obert S ala__________
EI p a s sa t 15 de s e te m b re , EI Punt
D iari p u blicava que a C aldes de
M a la v e lla s'h av ia tro b a t l'e s q u e le t
s e n c e r d’un bòvid de m és d'un m ilió
d'anys. U na tro b a lla de
e x c e p c io n a ls
nosaltres
ja c im e n t,

a

les m és

E u ro p a .

visitàvem
to t

ju s t

es

Q uan

aquest
veien

les

e x tre m ita ts del d a rre ra de l'a n im a l.
Poc

a

poc,

els

arqueòlegs

n 'evid en ciaven el co n to rn tra ie n t-n e
la so rra am b l'aju d a de p in zells. Per
Nom : R o b ert S ala
Edat: 41 anys
N a s c u t a: S alt
R e s id è n c ia a c tu a l: T a rra g o n a
P ro fe s s ió : A r q u e ò le g . P r o fe s s o r d e
p re h is tò ria a la U n iv e rs ita t Rovira i V irg il
de T a rra g o n a
T re b a lls d e s ta c a ts : -M e m b re de l'equip
d 'A ta p u e rc a , grup g u a n y ad o r d el P rem i
P r ín c e p d 'A s t ú r i e s d 'I n v e s t i g a c i ó
C ie n tífic a i T è c n ic a el 1 9 9 7 .
-T re b a lls en m ú ltip le s ja c im e n ts de la
p ro vín cia de G irona. El m és re c e n t al
C am p dels N in o ts, C ald es de M a la v e lla ,
on s'ha tro b a t un e s q u e le t de bòvid d e m és
d'un m ilió d'anys.
-C o au to r del llib re E n ca ra no som hum ans,
j u n t a m e n t a m b l'E u d a ld C a r b o n e ll,
d ire c to r de l'equip d 'A ta p u e rc a .
-Parli'm dels seus orígens,
quins records té de Salt?
Perquè ara ja deu fer temps
que no hi viu...
-Els meus records de Salt tenen a
veure amb un poble que va
créixer de cop. Cap allà els anys
60-70 va passar de ser un poble
petit de pagesos que havien
deixat el camp per treballar a la
indústria, com el meu avi, a rebre
un fort impacte immigratori. Es va
passar d'un poble de cases
petites, fetes de còdols i entorn

o

d a ta r -n e

l'e d a t

p r e c is a

c a ld r à

e s tu d ia r les dades que o fe reix e n les
r e s te s

m il·le n à r ie s

de

p o l·le n ,

p la n te s i el m a te ria l g e o lò g ic ... Són
p re c is a m e n t els e s tra ts de la te rra
a llò

que

m és

m'impressionà.

C ad ascu na de les ca p e s de la fossa
p re s e n ta
d ife re n t,

un

c o lo r

cada

nivell

i

una

fo rm a

m a rc a

una

è p o c a , c e n te n a rs d'anys pels quals
han

d e s fila t

c a n v is

g e o g rà fic s ,

e s p è c ie s a n im a ls i hu m an es. P o tser
ens con vind ria re c o rd a r de ta n t en
ta n t

que,

ai

c a p d a v a ll,

és

ben

c o n tin g e n t la n o stra e x is tè n c ia .

de la fàbrica a un poble de pisos.
Jo mateix, que sóc fill d'una
immigrant andalusa, vaig viure
en el primer conjunt de pisos que
es va construir a Salt, el grup
Verge Maria. Vista l'actualitat, és
m olt in te re s s a n t co m p a ra r
aquests dos moments: aquesta
crescuda dels anys 60-70 i el
moment actual en què Salt torna
a ser el municipi amb més
creixem ent a causa de la
immigració. Jo recordo també un
Salt que creixia anàrquicament,

amb blocs de pisos en carrers
que no existien, estrets, foscos...
I són aquests llocs on ara
s'instal·la la nova immigració.
-Parli'm dels orígens de Salt. A
l'època prehistòrica què hi
havia en els terrenys que avui
pertanyen a la població?
-El Ter. El Ter és el gran
articulador d'aquesta zona. Quan
es fan obres a Salt es pot veure
com el subsòl està format per un
gran paquet de còdols, de palets

entrevista
de riu, que arriba a 10-15 metres
de profunditat. Això són els
aports del Ter al llarg de
centenars de milers d'anys, que
ens indiquen les fluctuacions del
riu en aquest territori. Tot aquest
pla que va des d'Anglès, la
Cellera i fins a Sant Julià de
Ram is ha esta t re p le t de
materials del Ter. I a les ribes del
riu hi hem trobat grans quantitats
d'eines humanes de pedra. Des
de les més antigues conegudes a
Catalunya -al Puig d'en Roca-,
que poden arribar a tenir un milió
d'anys, fins a molt modernes. Bé,
molt modernes per a nosaltres:
entre uns 20 i 25.000 anys. Per
tant hi tenim tota la història
humana. El nostre territori és un
territori de pas, on els primers
ocupants d'Europa de fa més
d'un milió d'anys ja van passar-hi.
-En el llibre que van escriure
vostè i Eudald Carbonell
parlen de la importància de
socialitzar la tècnica. Però,
digui'm, en general la gent té
interès per assolir aquest tipus
de coneixements?
-Els darrers anys, tot l'equip
d'Atapuerca ha produït desenes
de llibres que han estat comprats
i, sovint, devorats pel públic.
L'evolució humana, conèixer els
orígens i com hem canviat és un
tema que ha apassionat sempre.
Si al nostre país aquesta
tem àtica no ha pres més
rellevància és perquè no hi ha
hagut una acadèmia dedicada a
això. Tot i així, aquesta és l'única
via per trencar amb una societat
marcada pels dogmes religiosos,
que ja va sent hora... Tota la
inestabilitat del món, en bona
m e s u ra , ve d o n a d a p e ls
enfrontaments entre diferents
pensaments religiosos. El que
nosaltres proposem amb la
socialització de la tècnica i de la
ciència és trencar amb això i
iniciar la cultura laica que ja des
del moment de la Il·lustració que
s'està proposant. I en un poble
com Salt això és molt important,
perquè el coneixement dels
orígens i l'evolució és el que pot
unir a tots els vilatans. En canvi,
un món governat per les cultures
particulars, pel pensament

R obert S ala
religiós, només pot donar una
amalgama plena d'incomprensió.
-Si no busquem allò que ens fa
a tots iguals, que és el fet de
ser humans o homínids, com
se li vulgui dir...
-Exactament. Es tracta de buscar
una fórmula de pensament que
persegueixi la igualtat i la
integració, no la fragmentació de
la societat.
-I això quina estructura política
i/o s o c i a l ho p o d r i a
aconseguir? Perquè anem
canviant de maneres però
sembla que no ho acabem de
trobar...
-Per això es necessita una
implicació total de la societat.
Això s'ha d'empènyer des de
baix. Els polítics el que volen és
guanyar vots i, per tant, fan
programes electorals segons el
que la gent vol sentir, però sense
mullar-se en qüestions de base,
de fons. En aquest país, aquest
any, s'ha empès el govern a anar

en una direcció des de la base. I
en el cas de la ciència i de la
cultura s'ha de fer el mateix. Ha
de ser una base culta, que hagi
passat per l'escola, que hagi
entès que el coneixement és el
que ens fa avançar cap a aquest
b e n e s ta r que te n im . Cal
aconseguir que el coneixement i
la tècnica estiguin a l'abast de
tothom, aquí i arreu del món. Això
permetrà integrar la societat.
-La tècnica i el coneixement
ens han aportat molt però
també és veritat que ens poden
fer molt destructius, penso per
exemple en distòpies com Un
mundo feliz, de Huxley?
-La tècnica pot fer que el
c o m p o rta m e n t hum à sig u i
e n c a ra m és ra d ic a lm e n t
aniqu ila d or,
p e r ò el
comportament humà és previ. Els
humans ho hem fet sempre: els
cristia n s han a n iq u ila t els
pensadors en l'època medieval,
també els jueus, els musulmans,

R obert S ala
el que sigui. Si precisament alguna
co sa p ot tr e n c a r a q u e s t
comportament és el coneixement.
Cal trencar amb aquestes visions
idealistes que creuen que la
tècnica ens ha de portar pel mal
camí.
-La tècnica ens pot ajudar a
evolucionar, però què hem de
pensar de monstres tipus Sara
Montiel?
-Això més que una utopia és una
collonada. No té cap sentit. Els
c ie n tífic s , amb l'e n ginye ria
genètica, ens hem decantat
sempre per una tècnica que faciliti
les coses i que so lu cio n i
problemes. Que algú es vulgui
duplicar no és un problema, ni per
ell ni per la humanitat. Ara, hi ha
molta gent que pateix gana mentre
a d'altres parts del món estem
sobrealimentats. L'Organització
Mundial perla Salut diu que al món
hi ha prou aliment ja no per als 6
mil milions que som, sinó pel
doble. I això amb les tècniques
actuals, amb l'enginyeria genètica
n'aconseguiríem encara molt més.
Aleshores per què hi ha fam?
Perquè no hi ha una socialització
de la tècnica i del benestar. No hi
és per molt que ens omplim la boca
amb campanyes solidàries i
humanitàries. No hi ha una
autèntica socialització perquè a
una empresa li costa menys
cremar les restes d'un producte

que portar-lo a l'Àfrica. Això és
absurd, completament absurd.
-Així vostè seria dels que
pensen que l'home és bo per
naturalesa o dels que creuen en
aquella frase de Hobbes:
"L'home és un llop per a
l'home"?
-L'evolució ens indica que tota
espècie és variable. És a dir, no hi
ha una forma o una essència
humana; tot és variable. De la
mateixa manera que canvia el
color dels ulls, el color del cabell,
els humans podem canviar
l'actitud i el comportament. Ara bé,
els primats -ximpanzés, goril·les i
nosaltres- som agressius. Tota
espècie per sobreviure ha hagut
de ser agressiva. Els humans,
però, en un moment molt inicial,
vam desenvolupar una cosa molt
in n ovadora que va ser la
solidaritat. Els ximpanzés caçaven
petits animals amb els quals
només en tenien per alimentar-se
un o dos. Cadascú es buscava el
seu aliment. Els humans, des de
molt aviat, vam inventar fórmules
per caçar animals grans i així
alimentar un nombre més elevat
de gent. Això és solidaritat. El que
hem de fer socialment és avançar
en aquesta via, el que no pot ser és
que el sistema social i polític sigui
per naturalesa insolidari i que
fomenti el creixement particular
d'un o d'uns quants.

m

-I com s'explica, dins l'evolució,
tota la xarxa de mitjans de
comunicació,
noves
tecnologies, etc.
-Molt fàcil. Els animals de la
prehistòria se servien dels unglots,
la pell, dents, etc. per relacionar-se
amb l'hàbitat. Nosaltres hem après
a caminar amb sabates, a tallar
amb ganivets, a tractar el menjar.
Els mitjans de comunicació són la
continuació d'aquesta mateixa
direcció que mira d'ampliar al
m à xim to te s le s n o s tre s
capacitats. El menjar tractat i cuit
ens ha permès viure molt més del
que ha sobreviscut cap altra
espècie. Ara ja ens podem
comunicar a llarga distància i
implicar-nos amb el que passa al
poble, però també a Iraq. Aquest
és el món humà. Els humans vam
aparèixer a l'Àfrica, però sempre
hem tingut aquesta necessitat
d'escampar-nos pertot arreu: vam
passar a Àsia, a Europa, a
Austràlia, a Amèrica. Els 60 vam
arribar a la lluna, ara tenim
satèl·lits per tot l’espai... Això és el
q u e s o m e ls h u m a n s ,
transformadors nats. Un animal
que transgredeix les fronteres de
l'espai, de la biologia, que ho
transgredeix absolutament tot.
Això és la nostra naturalesa i lluitar
contra això és lluitar contra els
humans.

Agnès Cabezas Horno
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història
A ra fa 5 0 anys a S alt
L'any 1954 va ser tan ple
d'esdeveniments i d'activitats al
nostre poble que faig una acte
d 'in ju stícia fen t-n e esm ent
només de tres, i tractant-los tan
breument com em veig obligat a
fer-ho.
Pel gener, el Patronat Artístic i
Recreatiu de Salt, dirigit amb
intel·ligència i entusiasme per en
Ramon Bover, va iniciar la
sem pre d ifíc il tasca
de
publicació d'una revista del
poble i per al poble: es denominà
"Flama". Una revista nascuda
amb voluntat de servei que
comptà amb la col·laboració de
molta gent. Els números que
guardo tenen 4, 6 o 8 pàgines,
que recullen temes ben variats:
notícies municipals i parroquials,
e n tr e v is te s , re p o r ta tg e s ,
crítiques, concursos, anècdotes,
futbol, contes breus, etc.; i
caricatures fetes amb molta
traça (d'en Murïoz, d'en Raimon
Vidal, del basterdel Veïnat, Miliu
Garanger,...). Tenia el batec de
la jo v e n t u t
d e c id id a i
il·lusionada del poble. Deu
números van publicar-se al llarg
d'aquest any i es pot dir que
érem molts els que esperàvem la
sortida de la "Flama" del mes.
Una
altra fita remarcable
d'aquest 1954 va ser l'arrancada
de l'orfeó "Flors de maig", la gran
obra del saltenc Lluís Julià.
Audaç i dinàmic, en Lluís va ser
capaç d'engrescar un conjunt de
110 veus joves i grans, nois i
noies, i educar-los per cantar
obres de Mozart, Bach, Morera,
B e e th o v e n o M ille t. La
presentació oficial va ser al Cine
Núria el dia 3 de juliol. Abans, el
dia 17 d'abril, dissabte de
P asqua, l'o rfe ó va o fe rir
Caramelles pels carrers del
p o b le . Jo m a i o b lid a r é
l'entusiasm e amb què van
cantar "El brindis" de Mozart;
eren més de les deu de la nit, a la
carretera, cantonada carrer dels
Camps. Era un projecte altament
ambiciós. Sabent que eren
moltes les veus remarcables, és
de justícia esmentar la de la
solista Margarita Lloveras. Cal
pensar que simultàniament i des

del 1947- existia la capella
parroquial "Schola Cantorum"
dirigida per en Josep Junquera
amb
l'Àngel Comalada a
l'harmónium, que aquests dies
assajaven la "Missa Brevis" a
quatre veus.
Un a ltre dia e s p e ra t: la
inauguració de la Biblioteca
Municipal, el 7 de novembre,
amb assistència d'autoritats
provincials i locals. Un primer
pas, certament modest, però es
va donar. Es va instal·lar en una
aula de les Escoles Nacionals.
Aquell matí, al pati de les
Escoles, per solemnitzar l'ate,
l'Orfeó "Flors de maig" va cantar
una selecció de les seves millors
peces i, tot seguit, vam ballar
sardanes amb la cobla Iris. (Sé
que l'Ajuntament està preparant
adequadament la celebració del
cinquantenari de tan important
efemèride).
I molts més actes d'aquell 1954
s'haurien de remarcar: La Gran
Cavalcada dels Reis (amb "65
participants: patges, dames i
llancers reials"); les festes de
Sant Antoni Abat, amb el pes de
la tradició i la desfilada pels a

carrers de genets i cavalls; i la
de Sant Antoni de Pàdua al
Veïnat, amb processó i rés del
rosari. No hi podia faltar el
teatre: guardo els programes de
les representacions al cine
Núria de "Camí de Boira", obra
del saltenc Enric Guasch, i de
la comèdia "Sang Blava" pels
reconeguts artistes Rosa Merlo,
Neus Garrigoles, Maria Vivern,
Josefina Soler, Paquita Casas,
Maria Trias, Alfons Ribera,
Ramon Vidal, Narcís Bagué,
Francesc Paulí, Miquel Sirvent,
Josep Ma Vilagran i Jaume
Arolas. El "Dia de l'Acció
Catòlica", en realitat van ser
tres dies, amb un recital
liricomusical al cine Núria:
canta la soprano senyora
Lloveras, es reciten poesies i
actua el duo musical Albert
Falgueras al violí i Josep
C o m a la d a a l p ia n o ; i
interpretacions al piano per
Joaquima Portabella i Rosa
Pedrosa. I les concorregudes
processons de C orpus, i
Viacrucis. La Festa Major amb
quatre orquestres i balls (a la
Pista), sardanes, concerts,
futbol, i més; un
bonic programa en
deixa constància.
E x c u r s i ó
a
P u ig s a c a lm (35
pessetes),
i
romeries als Àngels i
a Santa Afra;
e xcu rsio n s
i
r o m e r i e s
d 'e s p a r d e n y a i
c a rm a n y o la , de
germanor, de cantar
i riure molt.
E ls te m p s han
canviat, però aquells
també eren molt
nostres.
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C ròniques de V ila p la n a
Vilaplana és a prop del mar, però
en la nostra infantesa era més
lluny o ens ho semblava. Ans de
la guerra del 36, els pobres -que
ho érem tots- no podien viatjar
potser perquè no estava de moda
com ara. Altrament, els nostres
progenitors, sense un ral a les
butxaques per malgastar-se en
francesilles, ni s'ho proposaven
de viatjar, prou que ho feien amb
les quatre tirades a peu de Salt a
Girona cada dia de feina!
Així i tot la relativa llunyania del
mar no ens privava pas que de
tant en tant en mengéssim, de
peix. És clar que no existint
encara els frig o rífics ni la
desassenyada profusió de cotxes
d'avui dia, traslladar-se a la costa
en bicicleta per tornar-ne amb
una caixa de capellanets mig
rebullits sobrepassava amb
e s c re ix els e s fo rç o s més
inimitables. No cal dir que de les
llagostes no en sabíem ni el color
ni que al món fossin... Menjàvem
bacallà, arengades, sardines,
veratsipeixderiu.
El bacallà, a un preu enraonat,
era menja de pobre; ara ho és de
rics, ja ho veieu com va el món!
De les arengades en dèiem
guàrdies civils, no sé per què. Les
coíem a la brasa sobre la llesca
torrada d'un pa de quatre quilos i
us puc assegurar que aquell
esmorzar et retornava l'alè per
molta feina que haguessis
enllestit abans. Durant la

te m p o ra d a del p eix blau,
sardines i verats a cada casa.
El nunci, en "Felipe", exercia
d'anunciant tant si era un Ban
d'alcaldia, com la vacunació dels
gossos o un a ltre im post
qualsevol.. Apareixia amb la
corneta lluent sota l'aixella,
s'aturava a cada cantonada,
enastava l'instrument i cantava a
viva veu:
•Peix per l'arròs a can Triola!
Verat i sardines a ca la Trull!
Amb el benentès que aquell peix
per a l'arròs solia ser mitja
dotzena de musclos i encara
gràcies.
En plena temporada estiuenca,
canviava el disc amb un accent
divertit:
•Peix de riu a can Til·letl
I en Til·let, després de pescar la

peixatada amb enfila amb els ulls
grossos de la Benemèrita com és
de suposar, no esperava pas que
les nostres mares s'arribessin a
casa seva, sinó que acabada la
crida passejava la pesca dintre
una cistella i de casa en casa,
balança en ma, en deixava ací
una embosta allà mig quilo fins a
tenir la cistella buida.
A vegades un solemne esgarip de
la tr o m p e ta e n s o m p lia
d'esbojarrades il·lusions.
•Es fa saber que avui a les vuit del
vespre, a la plaça de la Vila hi
haurà una gran sessió de
comediants. Entrada lliure.
Aquells que vulguin seure,
s'hauran deportaria cadira!

Salvador Sunyer

C lar i C atalà
COMPTE AMB EL COMPTE CORRENT
Actualment tenir un compte obert en un banc o una
caixa ja no és cap privilegi de gent molt adinerada.
La majoria de ciutadans en tenim i els fem servir
per a pagaments de rebuts i el cobrament de
nòmines i pensions.
Però hi ha encara moltes persones que fins i tot en
diuen "la compta o la conta" perquè no saben que
el compte és un mot del gènere masculí com ho
són el timbal o el bolígraf, per exemple, noms
que tothom diu correctament precedits de l'article
masculí el.

o

I fixeu-vos encara que el compte corrent, a més
de ser masculí, té una escriptura amb tres
consonants seguides entre la o i la e per distingir-lo
de dos altres mots que són fonèticament
semblants però que en realitat no tenen res a
veure l'un amb l'altre.
I s'escau que tots són també masculins. Alerta,
doncs, amb el compte corrent, el comte
d'Empúries i el conte de la Ventafocs.

ensenyament
E strenem escola!
31 d'agost
Segur que aquesta
nit em
d e s p e rta ré u n e s q u a n te s
vegades i no serà per la calor.
Demà acabo les vacances i tot un
repte nou s'obre davant aquest
curs 2004-2005. Amb la Ma Pau i
la Teresa tenim davant nostre un
repte fantàstic: ESTRENEM
ESCOLA!
Molts i moltes l'haureu vist, és
just al costat de l'escola d'El Pla,

sembla un petit "xalet", és de
color groc i té quatre teulats, té
arbres, molta llum, taules,
cadires, contes i jocs,... Només
falten els nens i les nenes que
amb la seva xerinola, els seus
plors i els seus somriures donin
vida a la nostra escola (de
moment sense nom)
Davant nostre tenim un gran
repte: EDUCAR. Educar de
manera integral tots aquests

nens i nenes que són el futur del
nostre poble i com diu el poeta...
Deixeu-me dir que ja és temps
d'estimar,
que ja és temps de creure en els
prodigis
i que tant se val de les noies que
no hem conegut;
que el poble és com abans
i que algun dia
hi haurà flors aljardí
i vent als arbres
i paraules inventades de nou
només pera nosaltres.
(El fugitiu Miquel Martí i Pol)
Diversitat, multiculturitat, cohesió
social, pau... Totes aquestes
paraules que no siguin només
paraules sinó una realitat, la
nostra realitat.
Bé, segurquelanitdel 14 al 15de
setembre, com els nens i les
nenes, nosaltres també anirem a
dormiramb il·lusió.
15 de setembre

M estres de la futu ra escola
nova

Llibres infantils
Buscant entre muntanyes de
llibres vaig trobar-ne un sense
títol, el vaig fullejar, hi vaig
descobrir historietes que se solien
explicar als infants abans d'anar a
dormir, la Caputxeta Vermella, en
P atu fe t, la B la n ca n e u s, la
Ventafocs... contes populars que
s'han explicat de generació en
generació tradicionalm ent de
forma oral. Aquests contes amb
un toc de fantasia ens han format
moralment, ja que tots, alguns
més que altres, tenen un rerefons
educatiu.
Quan llegim aquestes històries
pensem que són una ximpleria,
una història massa fantàstica per
ser real, però t'ensenyen valors
com l'amistat, la solidaritat, l'amor
... els escriptors dels llibres
infantils es basen en un valor
positiu com l'amistat i creen un
món en el qual passa una història
que fa que aquest valor positiu

prengui forma i d'aquesta manera
els infants l'imiten, de la mateixa
manera que volen imitar els seus
pares.
Ara ens preguntem què seria del
conte de la Ventafocs sense la
sabata, o del conte de la tortuga i
la llebre sense la tortuga honrada,
o de la Blancaneus sense la poma
e n ve rin a d a ... Són elem ents
essencials d'aquests contes que
fa que la trama prengui forma i
tingui sentit i sentiments.
Per això vull fer una crida als pares
dels infants que ara tenen massa
feina per explicar un conte al seu
fill perquè arriben a casa baldats i
l'únic que volen és anar a dormir.
Els hi recomano que facin un
esforç i llegeixin un conte al seu
infant, els ajudarà en un futur
perquè estan carregats d'una gran
força moralitzadora molt positiva
per a tots els nens i nenes
d'aquest món, perquè en un futur

puguin tenir una vida sense
injustícies, sense egoisme i sense
mentides.
També faré una crida a tots els
escriptors perquè s'animin a
escriure més contes populars
dotats de sentiments i de moral
per formar els infants, és a dir, els
futurs adults que dirigiran els
nostres països.
En conclusió, crec que hem de
mirar de conservar la lectura de
llibres infantils i que després
aquests infants s'aficionin a la
lectura que al cap d'uns anys ja
serà una lectura juvenil i finalment
una lectura adulta que farà que
tinguin un criteri més ampli de les
coses, ja que tots els llibres són
escrits per autors amb ideologies i
pensaments diferents.
D'aquesta manera aconseguirem
un món més plural i mésjust.
A nna C larà

o

ensenyament
In ici de curs a l'IES S alvado r Espriu
L'Institut Salvador Espriu ha
iniciat el curs amb una lliçó
inaugural destinada als alumnes
de Batxillerat i del Cicle Formatiu.
Enguany els convidats han estat
el president de PIMEC (Patronal
de Petites i Mitjanes Empreses
de Catalunya - Girona) Sr. Lluís
Batista i el Vicepresident Sr.
Joaquim Aliu, els quals van parlar
de les relacions entre el món
educatiu i el món laboral, entre
formació i treball.
L'elecció del convidat ha estat
motivada per la posada en marxa
d'un nou cicle formatiu de grau

mitjà: "Explotació de sistemes
inform àtics". L'IES Salvador
Espriu fins ara no oferia cap cicle
formatiu i, per tant, ha volgut
destacar en aquest inici de curs la
seva incorporació al món de la
formació professional.
Aquest cicle de grau mitjà
d'informàtica només s'imparteix
al Salvador Espriu, per la qual
cosa acull alumnat d'arreu de les
comarques gironines. L'èxit del
curs ha estat notable; les
sol·licituds van doblar les places
ofertades. Aquest èxit no és
només important per al centre,

també ho és per a Salt. Des de ja
fa uns anys el Consell Escolar
Municipal ha estat reclamant la
necessitat d'ampliar l'oferta de
cicles formatius a la nostra vila. El
fet d'iniciar-se un nou cicle i el fet
que l'antic Institut de Batxillerat
incorpori formació professional
comporta una notable millora per
a tota la població de Salt.
El cicle, dirigit a alumnes que han
obtingut el Graduat en ESO, dura
dos cursos i conté les següents
matèries:

Crèdits

Durada

Instal·lació i manteniment de serveis de xarxes locals

210 hores

Instal·lació i manteniment d'equipaments i sistemes informàtics

210 hores

Implantació i manteniment d'aplicacions ofimàtiques i corporatives

140 hores

Operacions amb bases de dades ofimàtiques i corporatives

140 hores

Instal·lació i manteniment de serveis d'internet

105 hores

Manteniment de portals d'informació

140 hores

Administració, gestió i comercialització en la petita i mitjana empresa

60 hores

Sistemes operatius en entorns monousuari i multiusuari

175 hores

Relacions en l'equip de treball

60 hores

Comunicació empresarial en llengua estrangera

140 hores

Formació i orientació laboral

60 hores

Formació en centres de treball
En acabar aquest cicle formatiu,
l'alumne es troba format com a
tè cn ic en m antenim ent de
sistemes informàtics en entorns
monousuari i multiusuari, en
m a n te n im e n t de s e r v e is

d'internet, en manteniment de
xarxes d'àrea local i en vendes de
TIC pera sectors industrials.
Esperem que, en aquesta
m ateixa lín ia , el re cu rso s
educatius del nostre municipi

310 hores
continuïn ampliant-se per donar
una m illo r resposta a les
demandes de societat actual.

Luís Miguel Sobrino

imo
S a lt com a te rrito ri

Segons l'enciclopèdia catalana,
Salt té una superfície de 6'41 km2.
Aquesta edició ja fa temps que
circula i la població s'ha doblat
encara que no el territori, més
aviat s'ha reduït per motiu
d'infraestructures viàries i amb
perspectives de reduir-lo més.
Són retallades que poca cosa s'hi
pot fer quan es tracta d'obres
d'interès públic.
Aquest fet dels vials, però, no ha
estat prou curós vist des del
costat d'uns saltencs perjudicats.
No s'hi val a dir que quan
s'urbanitzi aquell sector del pla de
Salt, es resoldrà la situació. Com
està la cosa? Doncs que amb la
construcció de l'autovia de
l'entrada sud de l'autopista s'ha
tallat completament el camí del
Perelló, quedant a l'altra banda
unes cases amb l'adreça: Dl. El
Sitjar, sense comunicació directa
amb el municipi i per anar a
l'ajuntament o a l'ambulatori, o
per al carter o la recollida de
brossa s'ha de passar pel terme
de Girona, o sigui, agafar la
carretera de Sta. Coloma.
Fins aquí, podria ser amb
recances-, passador per a qui
disposi de vehicle motoritzat,

encara que el camí està deixat de
la mà de déu. Serà perquè la
meitat d'aquest vial correspon a
Girona i l'altre tros a Salt, que
potser per aquest motiu està
pitjor que una pista de muntanya.
Ja s'han queixat -diuen els veïns, i fa temps, però com si no fossin
d'aquest món.
Intenteu un dia d'anar de visita
per aquells verals a peu o amb
bicicleta, per on passareu? Per
enlloc. Qui travessa la cruïlla de
camins i rodones sense un pas de
vianants? Seria un acte suïcida a
part de ser tractat d'irresponsable
en cas d'un accident.
O sigui, que a part de complir amb
totes les teves obligacions
contributives, has de treure't un
carnet de conduir i agençar-te
d'un vehicle per a les teves
necessitats de desplaçament.
Si el terme de Salt és prou petit i
encara en deixem una part
s e g re g a d a , am b to ts els
inconvenients que representa per
als veïns d'aquella zona, què
pensem fer? Doncs, sigui com
sigui i des de l'ajuntament,
s'h a uria d 'in te n ta r resoldre
aquesta situació amb el temps
més breu possible amb un pas

per sota l'autovia o per on es
cregui més convenient, sempre i
quan no resulti anar a voltar pel
Perelló. El pla urbanístic ja
assenyala un pas de connexió.
Per què no s'executa ara i quan
arribi la urbanització ja estarà fet?
Els drets i deures han de ser per a
tothom i si un veí vol caminar o
anar en bicicleta, que no quedi
aïllat.

C a m in a M ira i O bserva

opinió
F arts de Fòrum
Ara que s'ha acabat el fòrum i que
no hi ha cap possibilitat que
aquest article pugui influir ningú a
no anar-hi o bé a l'inrevés, doncs,
què diu aquest? Ara hi anirem!
Deixeu-me, estimats lectors, que
us digui la meva visió d'aquest
macromèdia que s'ha muntat al
voltant de no sé què?
El fòrum ha estat desencertat,
desgraciat des d'un prim er
moment. Aquest fòrum ha estat
portat pel nou ca pita lism e
imperant fins a l'extrem de volerne fer cultura. L'altre element
d is c o r d a n t ha e s ta t e ls
organitzadors, que alguns han fet
de tot. Però que, com qualsevol
cosa que ens porten a la boca,
sona, doncs, els altres a ballar-la.
Ells són el sistema. I l'espectacle
més gros fou el dia de la
inauguració amb l'assistència del
músic més gran de l'estat. Aquest
sí que té un bon flabiol, però amb
tot, són músics sense solfa: ara
entres tu, ara entro jo ...
I això amb el desplegament de
comunicació existent i per haver

a fi d'influir en la població. Però, si
us plau, no hi haurien d'haver
posat la paraula cultura. Perquè
és cu ltura quan in flu e ix i
transforma la sensibilitat de les
persones, si no, és simplement
diversió, distracció o
passatemps. I no crec que el
fòrum hagi in flu ït ningú. I
malament rai quan des del
p r in c ip i als m a te ix o s
organitzadors els preocupava
més l'assistència del públic que
altra cosa.
El fòrum ha estat més una fira per
als governants que res més. I
això no vol pas dir que no hi hagi
pogut haver algun acte prou
interessant. Si el fòrum ha tingut
alguna influència ha estat en
l'aspecte urbanístic d'aquella
zona, però d'això dir-ne cultura...
Aquest capitalisme imperant que
tenim en l'actualitat no té res a
veure amb la cultura, més aviat la
incultura manté el sistema. I com
voleu que el mateix govern en faci
cultura? A més, el fòrum era una
cosa universal, ells ho deien,

però ha estat un enorme fracàs
quant a assistència de públic i el
global de població mundial.
Per això i per l'enorme campanya
desplegada per portar aquesta
comèdia a no sé on..., podríem
dir que estàvem ben farts de
fòrum, ja que ens sortia pertot
arreu, fins i tot en l'etiqueta del
iogurt a primera hora del matí. I ja
no diguem de la TV i a qualsevol
mitjà de comunicació.
Gràcies fòrum per haver acabat.

del treball i tot ho suportaren. Ell,
amb molt d'enginy, suors i hores
de feina, sistematitzant tots els
p r o c e s s o s , a d e q u a n t la
m a q uin à ria i p osa n t-se al
capdavant per a exemple dels
c o m p a n y s de tr e b a ll, va
aconseguir fer rutllar la filatura
posant la producció al bell cim de
les quotes de rendiment de les
altres fàbriques, encara que les
lloances se les emportava el fill
del peix gros. Això tant li feia. No
era home de posar-se medalles.
Tot això era el que en sabia d'en
Cinto. Feia molt anys que no el
veia ni en sabia res. M'hi vaig
acostar i tocant-lo del braç l'hi
vaig dir, - Hola Cinto, ja no te'n
recordes dels vells amics? Va
alçar el cap i la mirada se l'hi
endolcí. S'aixecà d'una revolada i
ens fonguérem en una abraçada
tendra i emocionada. Què hi fas
aquí? Mira, tracto de passar
l'estona. I l'Angeleta, què fa?

Llavors amb un rictus d'amargura
en els seu llavis em relatà tot el
que l'hi havia succeït. Al cap de
deu anys de viure a la muntanya,
a l'Angeleta li sortí un mal lleig a
la sina i malgrat que l'operaren i
l'hi aplicaren una teràpia que la
baldava, no va reeixir i al cap d'un
any el va deixar. Està enterrada
en el poble, que va arribar a
estimar i em deixà dit que volia
q u e d a r-se per sem pre en
l'assolellat cementiri que estava
situat al capdamunt d'un petit turó
on hi arribava la sentor fresca de
la ginesta durant la primavera, el
bàlsam de les herbes sanitoses
al cor de l'estiu i la ferum dolça del
fenc sec a la rera vera.
Al cap de poc temps l'empresa
feu una reducció de personal i
com que ell ja era dels vells, amb
cinquanta-vuit anys a l'esquena
fou acomiadat o jubilat, sense
cap mirament ni agraïment pels
seus esforços durant quaranta

A g a p it A lonso i Pont

S oledat
C o n t i n u a c i ó de l ' e s c r i t
aparegut el número passat de
"la Farga"
Carregat de títols, guanyats
mitjançant la influencia del seu
pare, però a l'hora de la veritat un
inepte, totalment incompetent i
maldestre en la feina i en el
comandament del personal.
El desarrelaren sense cap
contemplació. En Cinto va posar
que
com
a co nd ició
l'Angeleta també i anés doncs no
volia estar sol, sense ella el mont
li queia al damunt. Li ho varen
concedir com a favor especial. I
cap a la muntanya falta gen. Se
n'hi varen anar en ple hivern i
s'adonaren allà on havien de
viure, en quin lloc s'havien ficat.
El canvi brutal de temperatura
a m biental
els a g a fà
desprevinguts i se'ls feia costa
amunt acostumar-s'hi. Però eren
gent avesades a les penalitats

inio
anys i escaig en fer rendible
aquell munt de ferralla que l'hi
havia encomanatfeia deu anys.
Se'n tornà cap a la vila on encara
hi tenia la casa, molt atrotinada, i
l'hort fet un niu d'herba. Però tot
o aniré posant en ordre! I els
nois, que fan? Les empreses on
treballaven els van destinar a
l'estranger, un és a San Diego,
Califòrnia, casat i emmainadat i
l'altre, també casat i amb fills viu
a Austràlia. No varen poder venir
ni per dir adéu a la seva mare
que tant els estimava. O sigui,
que ja ho veus noi, a la fi, sol com
una òliba. M'escriuen un parell
de vegades l'any i em diuen
sempre que si hi vull anar només

S o led at
ho he de dir. Però jo em vull
quedar aquí pel temps que em
quedi de vida. Ja ho diu la dita
popular arbre vell trasplantat, és
arbre mort - i quan falti, que em
tornin al costat de l'Angeleta on
hi vaig cada dues o tres
setmanes a portar-li un ram de
flors collides a l'hort, netejar una
mica el nínxol i fer-li una estona
de companyia, o ella a mi.
Parlem i parlem, dels nois que
no tenim a la vora, de les nores
que no coneixem, dels nets que
no poden ésser la nostra il·lusió
d'avis perquè no parlen ni una
paraula de la nostra llengua, del
malaguanyat angelet que se
n'anà massa d'hora i que diu

l'Angeleta que ha retrobat allà
dalt... Cada vegada que hi vaig,
torno amb més recança. Deleixo
per quedar-m'hi! I la mirada se
l'hi enfosquí i una altra cop es
perdé en el no res de la seva
pregona, fosca i negra soledat
d'home que ja no li resta res on
agafar-se. Res on estintolar la
seva antiga ferrenya voluntat.
Cap motiu pera desitjarviure..
Amb un nus a la gola, coïssor als
ulls i un singlot amargant a la
boca vaig adonar-me que en
Cintoja no era d'aquest món...

l’Eulogi

Putin, una nova a m en aç a
El segrest dels escolars a
Ossètia del Nord i el seu
desenllaç tràgic tindrà les seves
conseqüències al món durant
els pròxims anys. Així ho va
prom etre el p resident rus
Vladimir Putin després de la fi
del segrest. Amb aquesta nova
tàctica per acabar amb el
terrorisme a Rússia, Putin s'ha
apuntat al carro que George W.
Bush va iniciar amb "els atacs
preventius" a potències que,
possible m e n t, podrien ser
p e r illo s e s p e r a ls s e u s
interessos. Tot i aquest avís,
encara queda veure si Rússia
s'unirà a "l'eix del Bé".
Ho faci o no, l'anunci de Putin ja
el col·loca com a una nova
amenaça per a la gent de tot el
món, pera la gent corrent que és
al·liena a les decisions que
prenen els polítics que governen
el seu país o qualsevol altre
(EUAi, a partird'ara, Rússia).
Els atacs preventius, a part dels
dubtosos interessos que hi ha al
darrere, han demostrat la seva
ineficàcia per acabar tant amb
Ben L a d e n com amb
l'organització que ell dirigeix i
que cada dia té més afiliats, AlQaeda.
La guerra d'Iraq va aconseguir
derrocar Sadam Hussein, però
aquest és l'únic objectiu que es
va obtenir. Per contra, milers de
civils, gent del carrer, han mort,

moren i moriran a Bagdad,
Nayuf o a qualsevol ciutat
iraquiana. Els membres d'AIQaeda o grups terroristes
islàmics lligats a la xarxa de Ben
Laden han augmentat perquè
tots els musulmans del planeta,
de Singapur al Regne Unit, han
sentit aquesta guerra com un
atac als seus germ ans i,
finalment, l'amenaça de la
resposta terrorista no afecta els
dirigents polítics, sinó qualsevol
persona que vagi a treballar, a
comprar oa estudiar.
Després de més d'un any
apareixent a les pàgines del
diari, la guerra i la posterior
ocupació d'Iraq ha portat més
s o f r im e n t d e l q u e e n s
pensàvem. No només l'han patit
els iraquians, sinó que Al-Qaeda
va respondre, a l'exterior, a
Espanya, i va estendre el dolor a
dues-centes famílies de Madrid i
la preocupació i alerta a la resta
d'estats que van donar suport a
Bush en la seva croada contra
Sadam i les armes de destrucció
massiva.
Tot i aquests desastrosos
resultats dels atacs preventius
quant a seguretat i pau mundial,
Putin també s'hi vol apuntar. El
duo que Ben Laden i George
Bush formaven com a principals
amenaces per als ciutadans de
qualsevol país, ara s'hi unirà el
president rus. Segurament, la
i

capacitat bèl·lica de Rússia no
permet ocupar cap país, però la
seva intervenció a Txetxènia, la
manera de resoldre els segrests
massius (ara a l'escola de
Besian i, fa dos anys, al teatre de
Moscú) i el menyspreu que els
dirigents russos han mostrat
sempre cap a la vida humana,
a lm e n y s a m b e ls s e u s
compatriotes, són exemples de
la nova amenaça que assetjarà
els habitants del món.

C arles Torram adé
Burgués

natu
Per a una nova c u ltu ra de l'aigua:
R eflexionar, a c tu a r i p a rtic ip a r
L'aigua és una de les substàncies
més abundants al nostre planeta,
però, tot i això, hi ha zones on
aquest recurs imprescindible per
a la vida és molt escàs. L'aigua
dolça potable només representa
un 0,008 % de tota l'aigua de la
Terra i cal tenir en compte que la
seva distribució és molt irregular.
La major part d'aquesta aigua es
troba dipositada a les glaceres de
Groenlàndia i l'Antàrtida.
A mesura que la nostra societat
primitiva ha anat avançant, la
població ha experimentat un
creixement extraordinari i el
consum d'aigua ha anat creixent
de manera proporcional. Si bé és
cert que la Terra disposa d'una
gran quantitat d'aigua dolça, la
impossibilitat d'explotar algunes
r e s e r v e s i la c r e i x e n t
contaminació que pateixen les
aigües continentals fan que la
d is p o n ib ilita t d'aigua dolça
potable sigui cada vegada
menor. Des de principis del segle
XX fins ara, la població de la Terra
s'ha multiplicat quasi per tres,
però el consum d'aigua ho ha fet
per sis. D'una forma general, el
consum d'aigua per persona
presenta una clara relació amb el
desenvolupament econòmic de
cada país. Així, mentre en països

com Nigèria, el consum mitjà
d'aigua per habitant és de 37
l/persona i dia, en altres països
com Canadà o els Estats Units el
consum pot arribar als 400 litres
persona i dia.
És bo reflexionar sobre la
quantitat d'aigua que consumim
durant la nostra activitat diària i
pensar com podem actuar per tal
de consumir-ne menys.

Però no només cal reflexionar.
Cal que canviem la nostra
m anera d'actuar. Cal que
a p re n g u e m a v iu re am b
harmonia amb la Terra. Cal que
gestionem de forma eficaç i
sostenible els recursos naturals i
que siguem conscients de les
lim ita c io n s que a ix ò ens
suposarà en el nostre estil de
vida. I cal que participem si
volem que el futur de la Terra
continuï presentant tot el ventall
de colors que ens ofereix.
El projecte RIUS
Tenint en compte aquestes i
altres raons, els membres de
l'Associació Hàbitats van idear ja
fa alguns anys el "Projecte Rius".
L'objectiu principal d'aquest
projecte és fomentar la

participació activa de la societat
en la conservació i millora dels
nostres rius. Aquest projecte
fomenta l'apropament de les
persones al riu i permet conèixer
com són i com funcionen, la seva
importància ambiental i social,
així com el problem a que
pateixen i què podem fer per
millorar-los.
L'eina bàsica del "Projecte Rius"
és la inspecció del riu, que
consisteix en unes visites en grup
al riu realitzades periòdicament
(un cop l'any com a mínim) en un
tram e scollit. En aquestes
inspeccions, i u tilitzant els
materials que ofereix l'Associació
Hàbitats de forma gratuïta, es
realitza l'anàlisi de l'ecosistema
fluvial.
Les dades de camp obtingudes
pels diferents grups participants
constituiran la base de Plnforme
sobre l'Estatdels nostres Rius".
Aquesta primavera, des de
l'A s s o c ia c ió M a rfu ll hem
coordinat la inspecció del riu Ter
al seu pas per Salt. En aquesta
inspecció hi han participat
diverses entitats del poble:
l'A g ru pa m e n t E scolta Sant
Cugat, el Club Piragüisme SaltTer, el Club Tramuntana i el Casal
de Jubilats de Salt. Esperem que
en properes inspeccions s'animin
a participar-hi més saltencs i
saltenques.
Per a més informació podeu
visitar la pàgina web del "Projecte
Rius" (www. projecterius.org) o
bé a d re ç a r-v o s a M a rfu ll
(marfulldesalt@correu.vilaweb.c
om).
QUANTA AIGUA UTILITZEM PER:

Rentar-nos les mans?
2-18 litres
Rentar-nos les dents?
2-12 litres
Dutxar-nos?
20-80 litres
Fer una rentadora?
60-90 litres
Utilitzar el rentavaixelles? 18-30 litres
Rentar els plats amà?
15 litres
Buidar la cisterna del WC? 6-10 litres
Alacuina i perveure?
10 litres
Neteja de la casa?
10 litres
Rentar el cotxe?
400 litres
Regaria gespa al jardí? 400 litres per
100 m2

Dades del Departament de Medi Ambient

icies
V II Fira del C istell de S alt
Per setè any consecutiu, el
municipi de Salt celebrarà la seva
fira del cistell. L'estructura que es
podrà visitar aquest any manté,
en línies generals, la que hem
anat consolidant aquests darrers
anys: envelats individualitzats
dintre el recinte de la plaça de la
Vila per als cistellers i una carpa
gran a l'interior del pati del museu
on es portarà a term e la
realització de la peça gegant, els
tallers pera la mainada, els relats
dels conta contes, etc. Una de les
novetats que es podrà veure
enguany és la presència de
l'Escola de Cistelleria de Vigo (A
Casa do Cesteiro), una institució
que ha agafat una gran volada
aquests darrers anys a través de
l'impuls i l'ajut de la Xunta de
Galícia. Cal dir que aquesta
escola ha revitalitzat la tipologia

de la cistelleria tradicional gallega
adaptant-la a les necessitats
actuals.
Pel que fa a l'e x p o s ic ió
relacionada amb la cistelleria que
s'ubicarà a la sala d'exposicions
temporals del Museu de l'Aigua
de Salt, enguany es podrà
contem plar una mostra de
cistelleria tradicional catalana, en
la qual es podran veure els
principals models i les tècniques
de treball que fan possible les
seves tècniques de construcció.
Enguany la peça commemorativa
de la VII Fira del Cistell és la gàbia
de perdiu. Aquest objecte és una
mena d'estri teixit amb vímet
natural amb cul rodó, parets
reixades i de forma cònica acabat
amb una nansa. Serveix per a
guardar-hi la perdiu mascle,

perquè serveixi de reclam per
anar a caçar. Aquest any hem
encarregat aquesta peça a en
Paco Trepat, cisteller de Lleida, a
qui també hem encomanat la
tasca de fer-la com a peça gegant
durant la fira, amb la col·laboració
d'altres cistellers.
Igual que l'any passat, esperem
la implicació dels veïns de Salt en
la fira i molt especialment dels
veïns del Barri Vell i del sector
A u t o p i s t a en el p r o c é s
d'engalanament i embelliment de
la façana urbana a través de
motius de cistelleria o similars,
per tal de donar un caràcter
encara més festiu a la nostra fira.
Us invitem a participar-hi.

Andreu Bover i Pagespetit

DISSABTE 2 D'OCTUBRE
9h
Inscripció al concurs de pintura ràpida
10 h
Obertura VII Fira Internacional del Cistell de
Salt
11 h
Inauguració de la VII Fira del Cistell i de
l'exposició "Catalunya Cistellera"
14 h
Hora límit per al concurs de pintura ràpida
16 h
Inici construcció d’una cabana de vímets i de
la peça gegant
17 h
Passejada per les Deveses de Salt
17.30 h
Festa castellera a càrrec dels Marrecs de Salt
18,30h
Música i danses populars a càrrec del grup
Trifòlium
20 h
Cloenda del primerdia
DIUMENGE 3 D'OCTUBRE
10.30 h Obertura del segon dia de la fira. Demostracions
de cistelleria a l'interior
11.30 h
Tallers de cistelleria a l'interior del recinte firal
per ala mainada
13 h
Cercavila a càrrec dels Gegants de Salt.
Representació de la llegenda del llac de Salt a través del
ball de cavallets a càrrec de Kimbedeball.
13.30 h
Tast de plats de cuina de temporada a càrrec
del grup de cuineres del Consell de la Gent Gran de Salt
17 h
Acabament de la peça gegant
17 h
Relats de contes per als nens
18,30h
III Trobada de corals a l'església de Sant
Cugat de Salt

SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA
EN FERRO I ACER INOXIDABLE

Durant els dies de la celebració de la VII Fira del Cistell es
podran visitar2 exposicions:

MOBRA, S.L.

IV concurs de Pintura Ràpida a l’Escola de Belles Arts de
Salt
Exposició: "Catalunya Cistellera" a la sala d’exposicions
temporals del Museu de l’Aigua de Salt

Canals per a la construcció i lampisteria
Doblat de xapes i talls
TALLER: Camí antic de Salt a Vilablareix-Tel. 972 23 53 17 - 17190 SALT

i

notícies
X X Concurs de C as tells de T arrag o n a
Els Marrecs de Salt són una de
les divuit colles convidades a
participar en l'edició d'enguany
del Concurs de Castells de
Tarragona, el referent més
important de la temporada que
aquest any acompleix la seva
vintena edició.
Tradicionalment el món casteller
ha tin g u t com a punt de
referència aquest esdeveniment
espectacular, que, un cop cada
dos anys, aplega les colles més
importants del moment. La Plaça
de Braus de Tarragona s'omple
de gom a gom per veure els
millors castells de la temporada i
les colles que han demostrat ser
les més punteres del panorama
casteller.
Els Marrecs de Salt hi participen
també aquest any (ja ho van fer
en les edicions del 1998 i del
2002) . De les més de seixanta
colles que omplen actualment el
panorama casteller, només les
que han assolit els millors
castells i la millor trajectòria
durant les dues últimes

temporades tenen l'oportunitat de
participar-hi.
Els Marrecs de Salt en el passat
Concurs del 2002 van aconseguir
una meritòria setena posició.
Marrecs de Salt és ja una colla
reconeguda i valorada dins del
panoram a casteller, per la
seriositat i la rigorositat en el seu
treball. Però el fet de pertànyer a
una zona geogràficament molt
allunyada de Tarragona, fa que
els marrecs de Salt hagin de
realitzar un esforç extra per tal
d'aconseguir el suport necessari i
afrontar així, amb el màxim de
garanties, un repte d'aquesta
envergadura. Per això, els
Marrecs inicien una campanya
informativa per tal de convidar els
castellers de totes les colles de
les nostres comarques i de la
Catalunya Nord i els aficionats i
simpatitzants del món casteller,
però sobretot i molt especialment
totes aquelles persones que
vulguin donar-los un cop de mà
en aquesta fita, a acompanyar-los
el dia 3 d'octubre a la Plaça de

Braus de Tarragona.
En d e f i n i t i v a , es t r a c t a
d'encoratjar la societat gironina
perquè "faci pinya" a la colla
castellera de casa nostra i així
puguin desplaçar un nombre
s u f i c i e n t de p e r s o n e s a
Tarragona per poder fer castells
millors i més ferms. Podran fer-ho
assistint durant aquest mes de
sete m b re als a ssaigs que
realitzen cada dimarts i cada
divendres, 9 a 11 del vespre a
l'antiga fàbrica de la Coma-Cros
de Salt (carrer Sant Antoni, 1
davant de "Les Vetes"). Pel dia de
Concurs, està previst organitzar
el viatge a Tarragona (totalment
g r a tu ït) , p e rq u è a q u e lle s
persones que vulguin, puguin
donar suport a la colla en el
moment de fer els seus castells a
la plaça i perquè també puguin
g a u d ir, des d 'u na p o s ic ió
realment privilegiada (a peu de
plaça), d'aquest gran espectacle.

Josep Ferrer

H istò ria de S alt
Des del passat mes de maig s'ha
començat un treball de recerca
de fotografies i material gràfic
relacionat amb el poble de Salt.
L'editorial Efadós del Papiol,
Barcelona, edita una col·lecció
de llibres anomenada L'Abans
que es basa en la recreació
històrica de diferents pobles i
ciutats de Catalunya. Es tracta
d'explicar com era la vida
quotidiana dels pobles d'abans
de 1965. A les comarques de
G irona, a ctu a lm e n t, s'e stà
realitzant la recerca i propera
publicació a les poblacions de
Girona, Banyoles, Lloret, Blanes i
és clar, Salt.
Actualment el procés d'edició
està en la fase de recerca de
fotografies i documentació de les
mateixes i dels temes que
tracten. Els temes dels que es

E q uip a s s e s s o r d el

la h is tò ria d e S a lt
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H istò ria de S alt
recull material són els següents:
Entitats vinculades amb
la cultura i l'esport.
Hostals, fondes i cafès.
Festes populars: Tots
Sants, Nadal, Reis, Tres
Tombs, Carnaval,
Setmana Santa,
Corpus...
Festes locals: Aplecs, la
Festa Major, festes de
carrers...
Esdeveniments
personals: bateigs,
comunions, casaments,
enterraments.
Esdeveniments històrics
importants: visites
d'autoritats
eclesiàstiques, civils o
militars, riuades o
nevades, altres actes
destacats.
Indrets i monuments del
patrimoni històric local:
places i carrers, barris,
fonts, les deveses, el
Veïnat i el Barri Vell...

Establiments comercials
i oficis perduts o que
encara perdurin.
Fàbriques: seccions,
productes que s'hi
elaboraven, la gent que
hi treballava, activitats
que s'hi
desenvolupaven...
Mitjans de transport: el
ferrocarril, les tartanes,
els primers autobusos i
cotxes, el taxi...
Les fotografies recollides poden
ser en qualsevol suport o format
(paper, clixés, plaques de vidre) i
cal que siguin en blanc i negre i
anteriors a 1965.
La publicació sortirà a la venta en
fascicles. El número 0 sortirà el
proper 5 de novembre i serà
g ra tu ït per to te s a q u e lle s
persones que el vagin a recollir
als quioscos, llibreries i estancs
del poble. Amb aquest número es
regalen també les tapes del llibre.
A partir del número 1 el cost serà
de 2'10 € amb una periodicitat

setmanal durant un any, és a dir,
52 fascicles.
Per deixar qualsevol fotografia
que tingui o alguna informació o
persona que en pugui tenir sobre
els temes esmentats poden
adreçar-se a:
Arxiu Municipal
Ajuntament de Salt
Tel. 972 24 91 91
PEP ROS NICOLAU
Antropòleg
XON COLOMER
Arxivera de Salt
Un cop acabat el llibre, l'editorial
Efadós farà donació d'una còpia
digital de totes les fotografies que
s'han recollit per l'elaboració del
treball a l'Arxiu d'Imatges de
l'Ajuntament de Salt, amb la qual
cosa el patrimoni documental
g r à f i c s a l t e n c es v e u r à
notablement enriquit gràcies a la
col·laboració dels ciutadans i
ciutadanes de Salt.

Piscina

Fotos R.T.

col·laboració
M e rc è Brunsom s i S urribas (1 9 0 7 -2 0 0 4 ):
els tem p s difícils
On va, senyoreta ? va dir el
tartaner que hi havia al final del
carrer Nou de Girona. Cap a Salt,
si us plau ! digué la Mercè, sense
saber ben bé allà on anava. Era a
mitjans dels any vint del segle
passat. Ara fa unes setmanes que
amb noranta-set anys fets ens
deixava una saltenca d'excepció
que fou testimoni d'una època,
d'un poble i d'una gent que han
marxat amb ella. Aquesta és la
seva història.
F illa de F o n tc o b e rta , una
desgràcia marca la seva vida ben
d'hora: la mort de la mare per
malaltia quan tenia tres anyets. Un
record difús li resta a la memòria: la
mare filant. Res més. Sempre deia
amb gran tristesa que és el pitjor
que li pot passar a un infant. És
com créixer a cops de puny. I és
que el pare, incapaç de fer-se
càrrec de la situació, repartí els
germans per la família. I li tocà el
pitjor: el convent d'una tia monja a
Figueres. Pels seus orígens
humils, només feia d'escarràs:
pelar patates, fregar de genolls i

veure els reis passar de llarg, a
diferència de les internes que
pagaven.
Cansat de la situació, el pare es
trasllada a Juià i reagrupa la
família. Treballa al camp i al bosc i
amb nou anys participa de les
tasques agràries tradicionals, com
el segar i el batre. El germà gran
entra a Can Pagans, la fàbrica de
Celrà, on sobreviu a les agitacions
dels anys vint. Entossudida que
volia anar a aprendre de lletra,
l ' accept à dona Ger t rudi s
(G e rtru d is M o re t) a canvi
d'escalfar el dinar per als altres
nens. Anys després es retrobaria
amb la docent quan exercí a Salt.
Fou ella mateixa qui li aconseguí
als dotze anys la primera feina:
nena d'encàrrecs a Girona. El pare
s'hi oposava, però cansada
d'aquella precarietat no l'escoltà.
Compra un 'mundu' i a Girona hi
falta gent.
Durant els anys que vindrien va
acabar servint en les millors cases
de la ciutat, amb un munt
d'anècdotes relacionades amb

senyors arrogants, mestresses
que feien passar prim el seu servei
i senyorets impertinents. Fins que
una veïna de Salt, de can Padrosa,
li féu notícia d'una botiga de la vila
que necessitava una aprenent.
L'establiment, ca l'Adroguer, era
propietat de dona Clotilde, que
acabà per convertir-se en la mare
que no havia tingut. Li ensenyà a
comptar i a despatxar, i la serví fins
que es va casar.
Es veu que la cosa anà així: un
xicot de la vila, anomenat Ramon,
que acaba de tornar de la llarga
guerra d'Àfrica, es fixa en ella un
dia que fan circ a la plaça. De tant
anar a comprar caramels, la
mestressa el convida a dinar i a
partir d'aquí s'inicia el festeig. De
sobte, un dia qualsevol, després
de regalar-li un ventall que havien
vist a la rambla de Girona (i que fou
el seu primer regal), en Ramon li
fa: No tinc res, només dues mans
per treballar, però vull que ens
casem. I ella li contesta: Doncs ja
m'està bé, perquè estic igual.
Dona Clotilde li féu el vestit, i el
1930 es casen a Sant Cugat.
La Mercè entrà a la Gassol, on el
marit treballava, i ambdós s'hi
estaren fins a la jubilació.
Instal·lats al carrer Llarg i, després
de la guerra, al carrer de la
Pr ocessó, dur ant més de
cinquanta anys veieren créixer els
fills, i temps després els néts,
formant amb els veïns i els
companys de feina una gran
família en uns temps convulsos
però solidaris. Viuen el sistema
productiu dels anys trenta, la
proclamació de la República, les
vagues, els mítings al Centre
R e p u b l i c à del V eï n a t , la
col·lectivització i el comitè, la
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Col·laboració
M e rc è Brunsom s
revolta social, el racionament (les
ditxoses cartilles), la guerra.
Recorda les llargues xerrades de
dona Gertrudis a casa, amb en
Ramon, i com anaren a votar, per
primera vegada, a les Bernardes, i
la conversió de la fàbrica en
material de guerra, quan feien
projectils en exhaustes jornades
nocturnes mentre els homes eren
al front. Recorda les germanes
Frigolé, revolucionàries, o el
Capità dels lladres, penjat en
estranyes circumstàncies.
En Ramon fou cridat a files molt al
final de la guerra. La Mercè,
després d'enterrar les minses
pertinences al pati de casa, inclosa
una ràdio (hi havia l'ordre de
requisar-les), fugi amb altres
veïnes i les criatures durant la
temuda entrada dels nacionals.

S'ocultaren en un mas al bosc a
Montfullà, on atipaven de farro un
munt de refugiats d'un exèrcit en
franca retirada, mentre els marits
retornaven com podien tot seguint
els pals de la llum. Allà foren
bombardejades quan un caça
enemic va confondre un carro alçat
amb una metralladora. I després la
repressió franquista, l'estraperlo
p e r la ma n c a d ' a l i m e n t s
(espardenyes casolanes a canvi
d'oli, que canviaven a la frontera) i
la mainada per pujar, i la llarga, la
llarguíssima dictadura, superant
les enormes dificultats que
com portà la represa de la
producció.
Quan hom li preguntava com
estava, a la Mercè se li havia sentit
a dir com si res: "Anar resistint,
com deia en Negrín". En fi, la seva

història, senzilla com ella mateixa,
és una mica la història de tots. Li
agradava dir que de la seva vida
se'n podria escriure un llibre, i no
s'explicava com la seva generació
superà aquells temps difícils. Aquí
va en honor seu i de tota aquella
gent, un petit article que intenta
glossar la figura d'una dona
valenta i treballadora, d'una
dignitat extrema, esposa, mare i
àvia per damunt de tot. El seu
record i el seu exemple ens
acompanyaran fins al final dels
nostres dies. Això sí, la seva
desaparició ens ha mort un xic a
tots. Gràcies per estimar-nos tant i
per tot el que vas fer per a
nosaltres, i per a tots. Fins sempre,
iaia.
Joan Corom inas

S a lt i l·1 1 de s e te m b re
Farà més de 60 anys que a Salt
no s'havia commemorat amb un
acte públic per recordar un 11 de
Setembre de trista memòria, pels
fets luctuosos de la conquesta de
Barcelona per les tropes del
Borbó, Felip V.
És fàcil
d'entendre -no parlo del temps
del dictador-, tenint Girona tan a
prop, era millor concentrar-nos a
la capital. Més tard, si mal no
recordo, Salvador Escamilla va
llençar la idea de la trobada
popular del dia 11 a 12, a cada
Ajuntament, per cantar l'himne
p a t r i ò t i c " El s S e g a d o r s " ,
recordatori d'aquella efemèride.
Aquest any, per iniciativa de
l' A j u n t a m e n t , diria que

precipitadament i amb l'edició
d'alguns cartells, però encara
gràcies,
s'ha
iniciat
l'e s d e v e n im e n t am b f or ça
participació. Cal dir que a Girona
fou iniciativa d'algunes entitats i
així continua. Encara que no
s'esqueia gaire, però potser
necessària per ambientar la
trobada, la colla dels geganters
amb cap grossos, gralles i
tambors varen passejar-se per la
vila com aperitiu de l'acte. Éra el
primer any i segur que calia cridar
l'atenció. La novetat fou que, així
com tradicionalment es llegeix un
manifest i tot seguit es canta Els
Segadors, doncs, aquí es va
convidar els presents a pujar a la

BURCH

tarima perquè cada u expressés
la seva visió de la Diada. No
varen ser massa els participants,
però entenc que se li va donar
una frescor a l'acte que no hauria
aconseguit un manifest llegit. Ja
sabem que la espontaneïtat pot
sortir molt bé o molt malament i
amb la lectura d'un manifest,
l ' act e q u e d a p o l í t i c a me n t
correcte. Ara que ha començat
que no s'estronqui i si pot ser, que
les entitats del poble hi participin
a l'hora d'organitzar-lo.

R am on T o rra m a d é

constructors,s.a.

Salt

Cases
Ampliacions
Rehabilitació
C / Pere Coll i G uitó, 3 - Tel. i Fax 9 7 2 23 8 6 0 2 - 17190 SALT (Girona)

i

El nuevo C itroen C2 es un coche lleno de energia. Con auténtico

navegador color y cargador de 5 CD's; 6 airba gs, ABS y ESP,

e s p íritu d e p o r tiv o . M o to re s d ié se l H D i o g a s o lin a de ú ltim a

encendido au tom àtico de luces y sensor de lluvia; re tro viso re s

g e n e ra c ió n de hasta I I O c v y, si lo deseas, caja de c a m b io s

e lé ctrico s, té rm ic o s y re trà ctile s, v o la n te fo rra d o

S e n s o D riv e con m andos en el volante, para estar siem pre en buena

po rtó n trasero con doble apertura y asientos traseros independientes

fo rm a .

Un

e q u ip a m ie n to *

so rp re n d e n te :

clim atizador,

llantas

en cuero,

deslizantes y ab atib les.

de aleación de 1 6 ", re g u la d o r de velocid ad , radar de ayuda

Ven a c o n o c e r el nu evo C itro e n C2 y c o m p ro b a rà s que con un

al

co ch e así està p ro h ib id o 'a b u rrirs e .

a p a rc a m ie n to ,

ra d io -te lé fo n o

con

re c o n o c im ie n to

voca l,

0

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

CITROEN prefiere T O T A L

CONDICIONES ESPECIALES DE FINANCIACIÓN CON CITROEN Qr&dÀi:

NO
TE I M A G I N A S
LO Q UE
C I T R O E N P UE DE H A C E R POR Tl

Modelo fotografiado: C2 1.6‘VTR. ‘ Equipamiento según versiones. Consumo m ixtO (L/100 km .) / EmisiÓn CO 2 (g rs ./K m .): 4,1-6,3 / 108-151

garage andreu
GARAGE ANDREU, SA

info@garageandreu.com / www.garageandreu.com

CITROEN

Ctra. Barcelona, 204-206 - 17001 GIRONA Tel.: 972 2 0 68 08 Fax: 972 20 70 61
Ctra. Palafrugell - Palamós - 17253 MONT-RAS (Girona) Tel.: 972 30 28 25 Fax: 972 30 19 33

música
N ovetats reco m an ad es

CAMARAD KALASHNIKOV: Arma del poble
Els penedencs CAMARADA KALASHNIKOV practiquen un hardcore potent
acompanyat de gralla, que reforça les melodies, llençant crítica social a tort i a dret,
sense complexos. Una novella i prometedora banda que ja revoluciona el jovent
d'aquelles comarques, ens presenta la seva primera gravació, Arma del poble, amb
so de qualitat diexant clar qui son i què fan.

LAX'N BUSTO PRIMER DISC EN DIRECTE
El novè disc del grup sortirà a principi de novembre i
serà una coproducció amb el seu nou segell ( Lax'n
Buso Música) i Música Global Discogràfica. El nou
projecte inclou l’edició simultània d'un CD senzill i un
DVD gravat a la sala La Mirona, on varen assistir un
miler de persones.

CULTURA DE RESISTÈNCIA V O L 2
La gent de l'Arran, centre neuràlgic de les lluites populars del barri de Sants de
Barcelona, acaba de treure al carrer el segon volum del recopilatori "Cultura de
resistència", un disc-barricada amb dos objectius: garantir la continuïtat del
centre de documentació sobre moviments socials que impulsen des de 1999, i
potenciar la música compromesa en llengua catalana.
El nou recopilatori s'ha obert a tota mena d'estils musicals i hi inclouran tant
grups novells com consolidats d'arreu dels Països Catalans, amb participacions,
sempre en català, de bandes de la resta de l'Estat espanyol. És el cas del basc
Fermin Muguruza, que hi col·labora amb una cançó inèdita, "Dues nacions", acompanyat de Yacin
Belahcene, cantant dels catalans Cheb Balowsky. En total hi participen 41 grups, entre els quals
destaquen OBRINT PAS, SKAPARRÀPID, HABEAS CORPUS, KITCH, GLISSANDO, BANDA BASSOTI
o els saltencs RÀBIA POSITIVA, amb un tema inèdit dedicat a Salvador Puig Antich.
"Cultura de resistència" és un símbol de la vitalitat d'aquest projecte polític. La clau de l'èxit és que
l'Arran no només resisteix -i que duri!-, sinó que a més construeix alternatives a la rutina del sistema.
O riol P allà s i M oré

músicg
L'hora del pati de La fa rg a
A la segona meitat dels anys 70,
quan Déu hi va fer més que
nosaltres i va cridar finalment el
dictador a criar malves, el país
bullia. Responent a la crida del
poeta, "tot és per fer, i tot és
possible", les forces vives, que
fins aquell moment semblaven
més mortes que vives, es
t o r n a v e n c a d a d i a mé s
a g o s a ra d e s, i d e te rm in a ts
e l e m e n t s c a d a di a mé s
descarats. En aquest ambient de
bullícia generalitzada, la nit d'un
bon dia van confluir al pati del
col·legi La Farga de Salt la
C atalunya d'arrel anarka i
llib e rtà ria , de l'anom enada
contracultura (insòlit concepte,
en un país la 'cultura' del qual,
burgesa o no, estava segrestada,
minimitzada i vigilada per una
altra 'cultura', la de les pistoles i
els cops de porra, vinguda de
fora, com tantes altres vegades,
amb aires redemptoristes, per no
deixar de cultivar la història d'una
vella amistat), i la Catalunya
polititzada, aplegada sota el
mantell unitari de l'Assemblea de
Catalunya, que reclamava a crits
llibertat per a tothom, amnistia
per als comdemnats i un nou
Estatut d'Autonom ia per al
Principat. Precisament aquells
dies l ' exi gènci a s ’estava
concretant al carrer en una
iniciativa batejada amb el nom de
Marxa de la Llibertat, que en
diferents columnes avançava per
totes les comarques del país
donant feina a la Guardia Civil,
que amb gran diligència es

dedicava a reprimir-les allà on en
detectava el més petit brot.
Aquella nit actuava, enfilat dalt
d'un e sce n a ri ai xecat per
v a l e r o s o s v o l u nt a r i s , com
s'esqueia llavors, l'ínclit cantant i
a rtista Pau R iba... El xou
avançava, entre rius d'alcohol i
prim erencs efluvis d'herbes
orientals, i en un moment donat,
l'home, contagiat de l'entusiasme
col·lectiu que ell mateix ajudava a
escampar, va i, agafant-se amb
una mà un peu i amb l'altra
sostenint-se en el micro, llança un
crit: "Viscaaaa la maaaaarxa!!!".
Val a dir que les autoritats
competents, assabentades del
gest, el van elevar a la categoria
de gesta, premiant el cantautor
amb una multa que, en pessetes
d'aquell temps, eren una pasta
gansa. De res no li va servir a
l'interessat al·legar que ell es
referia a la marxa rockera, i no
p a s a l ' a l t r a . . . La f ú r i a
exemplificadora del règim tenia
a q u e s t a i n f l e x i b i l i t a t t an
edificant...
Un servidor recordava aquesta
anècdota l'altre dia, mentre a la
ràdio sonava "No me llames
Dolores, llàmame Lola", una
cançoneta amb la qual el grup
Pastora ha entrat en la llista de
hits d'Espanya, que és com dir del
món m undial. A quest grup
musical l'integren una noia de
Sant Boi de Llobregat, que canta
en castellà amb un curiós accent,
"el de la Ciutat Cooperativa",
segons ella, i els dos germans
Caïm i Pauet Riba, fills de l'autor
d 'a qu e lla g e n ia lita t titulad a
"Diòptria", un luxe en dues
entregues que ha estat votat com
un dels millors discos de la
història de la música catalana.
Doncs bé, entre aquell pastor
d'ovelles hippis i aquesta Pastora
de cosmopolites hispanoparlants,
hi ha hagut uns quants canvis, al
país. Un d'ells és que el castellà
era aleshores la llengua dels
opressors, dels funcionaris i
d'aquell règim odiós, en definitiva,
i el català, per oposició, la dels
oprimits, la del país clandestí que
tanmateix havia sobreviscut, i per

això la que triava la gent que s'hi
volia integrar, al país que es
retrobava a si mateix. El castellà
era la llengua de les aules, però el
català era la llengua del pati de
l'escola. Avui, després de la dita
Transició (cap a on?) i del pacte
olímpic, oprimits i opressors som
amics per sempre, i les dues
llengües, gràcies als bons oficis
dels diferents governs espanyols,
d'una banda, i del longeu govern
català, de l'altra, es troben
f i n a l m e n t en i g u a l t a t de
condicions, i en sana i noble
competició... I, com es diu en
aquests casos, i encara més en
anys olímpics com el present, que
quanyi la millor!
F erm í S id e ra R iera

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

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

CENTRES D'ENSENYAMENT
CEIPEI Pla
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

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

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

Mossos d'Esquadra
Notaria de Salt
Parròquia de Sant Cugat
Parròquia de Sant Jaume
Tenatori del Gironès
Residència assistida "Les Vetes"
Institut geriàtric Torras
Residència Geriàtrica Oliva Blanch

972201737
085
972234695
972230498
972243737
972237081
972182500
972242088
972241128
972234012
972232663
972239061
972245446
972230100
972234686
972236190
972249050
972401014
972400563
972400589

ESCOLES DE MÚSICA IDANCA
Nou Espiral
[Interval]

972242999
972440483

TRANSPORT
Asoc. Empresarial del Taxi
Taxi Girona
Taxi Cèsar
Gironabus
Autocars Roca
Autocars Toni
Emilio Espigarés Ortega

972221020
972203377
608433010
972233243
972233572
650382778
659434833

Jutjat de Pau
Llar de Jubilats "Les Bernardes"

ADVOCATS
Bufet J. Garrigolas
Joan Nono Rius
Miquel Ricard Palau
CONSULTORIS PRIVATS
DENTISTES
Jaume Rodríguez i Sanahuja
Dalmau Amorós
Serveis Dentals Salt S.L.
GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé
MEDICINA INTERNA
Turó Roca
MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals
Riera Serra

972242387
972241544
972405646

972241007
972242990
972232420
972239231
972239063
972241007
972244192

LLAR D'INFANTS
Petit Jardí
El Barrufet
Petit Príncep
Escola Bressol

972237927
972231299
972236559
972238388

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya

972235878

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

972401619
972243033
972400160

FARMACIES
Farmàcia: DAVESA, Major de Salt, 20, 972230568
Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23 972230103
Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157
972233518
Farmàcia: MUNOZ, Ps.P.Catalans, 145972243412
Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645
Farmàcia: ORDIS, Ps. P. Catalans, 71 972237704
Farmàcia: PIFERRER, Major, 269
972231249
FARMÀCIA DE GUÀRDIA
1 d'octubre Farmàcia: PIFERRER
2 d’octubre Farmàcia: DAVESA
3 d'octubre Farmàcia: DAVESA
4 d'octubre Farmàcia: GELI
5 d'octubre Farmàcia: NIETO
6 d'octubre Farmàcia: ORDIS
7 d'octubre Farmàcia: ESCATLLAR
8 d'octubre Farmàcia: MUNOZ
9 d'octubre Farmàcia: PIFERRER
10 d'octubre Farmàcia: PIFERRER
11 d'octubre Farmàcia: DAVESA
12 d'octubre Farmàcia: DAVESA
13 d’octubre Farmàcia: NIETO
14 d'octubre Farmàcia: ORDIS
15 d'octubre Farmàcia: ESCATLLAR
16 d'octubre Farmàcia: MUNOZ
17 d'octubre Farmàcia: MUNOZ
18 d'octubre Farmàcia: PIFERRER
19 d'octubre Farmàcia: DAVESA
20 d'octubre Farmàcia: GELI
21 d'octubre Farmàcia: NIETO
22 d'octubre Farmàcia: ORDIS
23 d'octubreFarmàcia: ESCATLLAR
24 d'octubreFarmàcia: ESCATLLAR
25 d'octubre Farmàcia: MUNOZ
26 d'octubre Farmàcia: PIFERRER
27 d’octubre Farmàcia: DAVESA
28 d'octubreFarmàcia: GELI
29 d'octubre Farmàcia: GELI
30 d'octubreFarmàcia: ORDIS
31 d'octubre Farmàcia: ORDIS

Per inserir publicitat en aquesta secció, modificar, am pliar 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

espcrL
Club p e ta n c a S alt
El 28 i 29 d'agost va tenir lloc a
les pistes del Club Petanca Salt la
21 edició de les XX Hores
In te rn a c io n a ls de P etanca
Sèniors. Jugadors de França, de
les Illes Balears i de les 4
províncies catalanes es trobaren
per jugar aquesta competició
que, de llarg, és la de més renom
en el calendari petanquista de les
nostres contrades. A 2/4 de 5 de
la t ar da va t eni r l l oc la
presentació dels equips amb la
co rre sp on e nt d esfilada per
escoltar els himnes de França,
Balears i Catalunya.
El President en funcions del
Casal, l'amic Ferran Màrquez, i el
President del Club, un servidor,
vam donar la benvinguda als
jugadors i acompanyants i vam
animar els equips a donar el
millor de cada un d'ells per fer
gaudir els nombrosos seguidors
q u e o m p l i e n l es p i s t e s .
Seguidament, el Club va oferir el
t r a d i c i o n a l p i s c o l a v i s de
benvinguda i a les 5 en punt el
gall que ens acompanya durant
tota la competició va cantar l'inici
de la primera partida.
M'agradaria comentar que entre
els jugadors participants en
l'equip de les Balears s'hi trobava
Marco A. Galindo, component de
l'equip espanyol que disputarà el
Campionat del Món a la ciutat
francesa de Grenoble.
Aquest any el nivell de joc ha
superat el de l'edició anterior,
cosa que nosaltres, la junta,
pensàvem que costaria molt.
Dfoncs bé, fins a l'última partida
no es va decidir quin ordre
tindrien les 4 primeres cinquetes
classificades. L'escola Balear de
Petanca es va endur finalment el
gat a l'aigua i només per una
centèsima va quedar per davant
dels francesos de Rivesaltes,
que van repetir igual que l'any
passat el segon lloc de la
classificació. Els lleidatans del
Club Petanca Seu foren tercers,
l'equip de Fontajau van fer el
quart lloc i els notres amis de
l'Esplanada de Mataró, el cinquè,
l’últim classificat amb premi.Un
dels equips del Salt va assolir el
sisè lloc, però no els va servir per

podertenir premi.
Al finalitzar la competició, a la
qual, tot val a dir-ho, hi va assistir
molta gent aficionada a la petanca
i també alguns curiosos per veure
què passava, es va fer entrega
dels premis corresponentes als
equips classificats entre els 5
primers. El Regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Salt, Sr. Robert
Fàbregas, el President del Club
Petanca Salt i la resta de
membres de la junta van fer
entrega dels premis. El Sr.Jaume
Mezqui da, s e c re ta ri de la
Federació Balear de Petanca, va
entregar
una
placa
com m em orativa de la seva
presència i també el Club Petanca
Rivesaltes va fer entrega d’unes
ampolles de vi de la regió de la
Ca t a l u n y a Nor d. D e s p r é s
d’emplaçar els jugadors per a la
propera edició de l'any vinent,
s’acomiadà a tothom amb unes
breus paraules.
Volem agrair a totes les entitats
oficials, Ajuntament, Diputació,
Consell Comarcal del Gironès i
Consell Català de l’Esport, el
suport que rebem i també als
anunciants i col·laboradors, ja
que sense l'ajut de tots ells seria
impossible fer un Campionat
d ’a q u e ste s c a ra c te rís tiq u e s
Gràcies atots.
El dia 2 de setembre van finalitzar
les Nits de Club que durant tot
l'estiu s’han portat a terme els
vespres a les pistes del club.
Aquest any la participació ha sigut
bastant bona, encara que, si
tenim en compte el nombre de
socis, podia haver estat millor,
però n’estem satisfets. Volem
donar les gràcies a alguns socis
perquè quan per diferents motius
ha faltat algun membre de la junta

per portar el quadrant, ells ho han
fet sense cap problem a.Per
acomiadar les nits es va oferir un
petit refrigeri a base de cava i
pastes.
El dia de la Diada Nacional
Catalunya vam organitzar el
tradicional campionat per a socis
del Casal, amb el sorteig dels
jugadors participants. Un total de
36 jugaires s’enfrontaren entre ells
a partir de les 9 del matí sota un sol
de justícia, mentre els nostres
amics Llobet, Jaume i Toni
començaren a fer el sofregit per
l'arròs que vam degustar més tard
a les mateixes pistes. Acabat de
dinar es van fer les semifinals i tot
seguit la final, guanyada per la
tripleta Joan Roldan, Quim Parés i
Angelina Busquets.El 2n lloc va
ser per Josep Ros, Xevi Soler i
Pepita Cobos; el 3r, va ser per
Yol an d a J o r q u e r a , Mo n t s e
Cabrellez i Maria Gonzàlez, i el 4t
lloc per Joan Vilar, Antònia
Espinosa i Paquita Colom. També
va guanyar el premi al biberó la
Consol Arbusa, i el premi al
carreau l'Oscar Lara. Es van
donar els premis corresponents, o
sigui, lots d'embotits i tots cap a
casa
No podia començar millor la lliga
interclubs 2004-2005 per als
nostres colors, ja que el dia 12 de
setembre teníem el primer partit al
difícil camp del C.P. Port Bou. Els
jugadors de Salt vam guanyar el
partit per un clar 6 a 3. Esperem
que continuïn els bons resultats en
aquesta lliga, a la qual hem posat
molta il·lusió després de molt de
temps que no es disputava. Si
voleu seguir-la, al tauler d'anuncis
del club hi trobareu el calendari
Jo sep Boó i A lech

gastronomia
In g re d ie n ts
persones)

(p e r

a 4

1 conill tallat a trossos
1 albergínia
1 ceba
1 cabeça d'alls
2 tomates
sal
Perla picada
1 grapat d' avell anes,
ametlles i pinyons i el fetge
del conill

Elaboració
Posar l'albergínia, pelada i
tallada, amb aigua i sal.
Mentrestant, salar el conill i
fregir-lo en una paella amb
oli fins que quedi ben rosset.
A continuació, posar-lo en
una cassol a a part í
reservar-lo.
Amb l'oli de fregir el conill
coure la ceba i els alls tallats
petits sense que quedi
massa ros. Després, tirar-hi
la tomata sense pell. Quan
estigui cuit, afegir-hi una
culleradeta de farina i

Conill am b alb erg ín ia

deixar-ho coure un parell de
minuts. A continuació, tirarhi aigua calenta i deixar-ho
coure uns 5 minuts més.
S eg u id am en t, c o la r el
sofregit
a la cassola,
damunt del conill. Tapar la
cassola i deixar-ho coure a
foc lent durant una estona.
Mentrestant, fer la picada i
afegir-la a la cassola.
Rectificar de sal. Deixar
coure fent la xup-xup.
Escórrer l'albergínia,
passar-la per farina i fregirla en una paella amb oli
abundant. Final ment ,
afegir-la a la cassola,
deixar-ho coure tot junt uns
5 minuts i ja estarà a punt
per servir.

R e c e p t a de la S r a .
MONTSERRAT AMAT i
ALMASQUÉ
Comissió Gastronòmica del
Consell de la Gent Gran de
Salt

OREL-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
Vine a la nostra exposició i veuràs els
avantatges de comprar un O pel a Salt.
També ens podeu trobar a Internet: h ttp ://w w w .g m .e s/g u d a yo l

/ Q <■'
KfllHJíM'A
1 928-1998

N aix em en ts, c a s a m e n ts i defuncions
del de 15 d'ag o st a al 15 de s e te m b re I
Naixements
Lisa Ivie
Oussana Nounan
Iva Qing Lju
Oussama El Hakam
Fatounata Kanteh
Alexia Jiménez Cabezas
Assatu Ssllah
Claudia Pérez Gómez
Antonio David Silva Domingo
Àlex Barinotto Ortega
Dounya El Jalti
Nadia Radajdan Dahmani
Amal Zannouti
Nahanadu Krubally
Luisa Batista Jiménez
Adriàn Calvo Merino
Abaoulaye Diallo
Irsis Jorlrheny Herrera Sànchez
llyas Akil
Maria Alba Rosa
Marwa Khoms
Cristina Cejas López
Achraf Carom
Aya Bouyaounan
Eburahima Jarbi
Bintu Saiay
Ibrahim Drammeh

13/08/2004
13/08/2004
13/08/2004
14/08/2004
16/08/2004
16/08/2004
17/08/2004
17/08/2004
21/08/2004
21/08/2004
21/08/2004
22/08/2004
22/08/2004
24/08/2004
25/08/2004
25/08/2004
25/08/2004
26/08/2004
28/08/2004
28/08/2004
28/08/2004
29/08/2004
30/08/2004
01/09/2004
01/09/2004
06/09/2004
08/09/2004

emografía
09/09/2004
09/09/2004
10/09/2004

Issam Jdaoudi
llyas Zouine
Mohamed El Qasmy

Casaments
Ivan Carreras Comas Anna Ma Coll Portabella
24/07/2004
Jesús Casas Espinar Inmaculada Pérez Sànchez 07/08/2004
4/08/2004
Juan Manuel García - Maria José Sànchez
15/08/2004
Robert Martí Marly Ana Ma Roldàn Molina
20/08/2004
Joaquín Díaz Blanco - Francisca Ferre Manaz
Jordi Pérez Màrmol Maria José Gonzàlez Jara 26/08/2004
04/09/2004
Yimi David Martín Deliny Carely Castro
David Fondon Hormigo Laila Allali
04/09/2004
Francisco Castillo Sonia Sànchez Camacho
04/09/2004
Adolfo Ricardo Expósito Raquel Grimaldi
07/09/2004
Carlos Rio Arroyo Raquel Camacho Gallego
11/09/2004
Defuncions
Miguel Rodríguez López
Luís Rigau Vinolas
Juan Miguel García Marín
Maria Rosa Costa Serarols
José Plana Colom
Mercedes Ribas Marull
Maria Pallas Brugué
Teresa Lapiedra Orpina
Angelina Bofill Servià
Encarnación Garreta Conesa

23/08/2004
25/08/2004
27/08/2004
29/08/2004
30/08/2004
02/09/2004
04/09/2004
07/09/2004
08/09/2004
14/09/2004

D a rre r Ple m unicipal
A Exposició pública:
Està exposat el padró fiscal per al 2004
sobre l'IAE a efectes de notificació
col·lectiva. El període de pagament
finalitza el 15 de novembre.
També podeu trobar al taulell d'anuncis
de l'Ajuntam ent la convocatòria per
presentar sol·licituds per la concessió
d'ajuts per a projectes de solidaritat i
cooperació. La data límit és el 31
d'octubre.
Resum del Ple del 20 de setembre
El defensor del ciutadà va donar
c o m p te d e l seu in fo rm e a n u a l
corresponent a l'any 2003.
El ple va aprovar les dues festes de
caràcter local per al 2005 que seran
Sant Narcís i Sant Jaume
També es va acordar la modificació
dels estatuts del consorci Localret al
que pertany l'Ajuntament de Salt.
El ple va aprovar amb l'abstenció d'ICV-IPS la petició de llicència comercial
per la instal·lació d'un superm ercat
Caprabo al Centre Comercial Pla de
Salt.

El darrer punt de l'ordre del dia va
consistir en aprovar el nom a diversos
carrers del municipi en concret:
Carrer Sant Grau, al carrer situat entre
el carrer de les Filadores al nord i el
carrer Sant Antoni al sud.
Plaça Can Patrac, a la plaça situada
entre el pont de la sèquia Monar al nord
, el carrer Sant Antoni al sud, enfront del
carrer Vicens Vives.
Avinguda de la Pau, al carrer situat
entre el terme municipal de Girona a
l'est i la rotonda del Pont dels Carlins a
l'oest, conegut fins ara com a vial sud o
ronda sud, en la qual s'hi localitzen
q u a tre ro to n d e s q u e ta m b é es
denom inen de la següent manera
com ençat per l'oest: Rotonda Camí
dels Carlins, Rotonda Marquès de
Camps, Rotonda Francesc Macià,
Rotonda Mas Masó-Hospital
Carrer Alfons Moré, al carrer situat al
sector Mas Masó, entre la rotonda de
del Pg. Països Catalans al nord i la
ro to n d a M as M a s ó -H o s p ita l de
l'avinguda de la Pau.

El nou H ospital ja rutlla!
Foto R.T.

Foto R.T.

Carrer Pau Masó, al carrer del sector
Mas Masó, situat a continuació del
carrer Moreneta a l'oest, i el terme
municipal de Girona a l'est, enfrontat
amb el carrer Enric Marquès de Girona.
Carrer Llevadores, al carrer del sector
Mas Masó, situat entre el carrer Dr.
Castany a l'oest i el terme municipal de
Girona a l'est, enfront de l'accés
principal al Parc Hospitalari Martí i
Julià.
C arrer Pla de Salt, al carrer continuació
del passeig Josep Maria Folch i Torres
al sector del Pla de Salt, entre el carrer
Lingen a l'oest i el Pg. Marquès de
C am psa l'est.
C arrer d'en Curta (Josep Puig Puig), al
carrer situat a la Zona Esportiva, entre
el Camp Municipal de Futbol a l'oest, i
el Pg. M arquès de Camps a l'est.
C arrer Sant Roc, al carrer situat entre el
carre r Lingen a l'est i el carrer
Rocacorba a l'est, a la zona industrial
"la Maret".
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Horitzontals

1 Pastís de forma d'espiral fet amb flor de
farina, ou, sucre i llard (plur) 2.- Es
sostindrà a la superfície d'un líquid 3.Símbol del teneci. ;ema de mau curta, alta
i molt ampla usada del Segle XIII a XV.
Consonants 4.- Expulsió violenta per la
boca dels gasos de l'estómac. Mancat de
consistència. Al revés, espai apte per a
transitar-hi- 5.- Nom de lletra (plur). Netegi
6.- Donar amb paraules la nostra
aprovació. Cadascuna de les barres de
ferro amb que es formen ies vies 7.- Al
revés es necessari. Vocals. Al revés mil
cent cionquanta 8.- Antigament, do. Al
revés amagat. Pronom reflexiu
9.Llançarforadesi 10.-Apaivagat.

El tem p s
T e m p e ra tu re s i p lu v io m e tria del 14 d e ju n y
al 9 de s e te m b re

Verticals

1.- Entreveu 2.- Junyit 3.- Consonant
repetida. Al revés canonet ple de
substància explosiva. Existeix
4.-Al
revés, apèndix biològic. Exempt de dany.
El qui té sota el seu domini algú 5.- Al
revés, part dura de les dents. Lloc
retriment 6.- Causar dany a algun cos viu
rebregant-lo. Destreses 7.- Costel·lació
austral. Símbol de l’erbi. Al revés, època
n o ta b le - 8.- Al re vé s p re p o s ic ió
inseparable. Pertanyent a l'anus. Al revés,
nom de lletra 9 .- Relatius a un mite 10.D'una manera servil.

Temperatura Màxima:37° els dies 1 i 2 d'agost
Temperatura Mínima:9° el 20 de juny

Pluviometria. Del 14 de juny al 9 de setembre
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Dies de pluja:13 dies
Precipitació màxima en un dia:20,3 litres el dia 4 de setembre
Pluja acumulada:75,5 litres del 14 de juny al 9 de setembre
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El nou vet
del veïnat
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Edifici
Carrer Major / carrer Garbí

Façana carrer Garbí

•

4 dorm itoris

•

2 banys

•

Cuina equipada

•

Acabats de qualitat

•

Pavim ent de p arq u e t

•

Pàrquing opcional

•

Nom és 5 habitatges

INFORM ACIÓ I VENDA:

EUGESA

CONSTRUCTORA • IMMOBILIÀRIA

Visiteu-nos a:

www.eugesa.es
per veure to t el nostre estoc
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© 972 40 60 93
Més de 30 anys construint

