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Activitats del mes

Mendoza

cistelleria

nadalenca amb materials de cistelleria. Més 

sobre emigració, immigració i interculturalitat.

Jaume Ministral proposa “Desig de Nadal”, amb la 

biblioteca Jaume Ministral.

infantil i juvenil per a pares i mestres: els millors 

vuit del vespre.

escultura.

desembre.

poden fer-les arribar al correu electrònic: farga@viladesalt.org
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Encara és nadal?
Nadal és una festa cristiana que ha traspassat els límits del món cristià. Ja se celebra arreu del món,

anar gaire lluny per trobar gent que no sap per què se celebra el Nadal. Us faríeu creus de constatar 
quanta gent a casa nostra ignora el sentit d’aquesta festa. Jo ho comprovo sovint amb mainada de 
primer any de catequesi. Els pregunto: què celebrem per Nadal? I la resposta més aproximada que 
solen donar-me és: “l’aniversari de Jesús”. No serà sobrer, per tant, que aquí recordem algunes 
dades històriques.

Jesús. L’Església antiga no va sentir cap curiositat per saber la data d’aquest dia feliç; entre altres
coses perquè això no tenia, ni té, cap interès. Els jueus no donaven cap importància al dia del nai-
xement.
L’evangeli de sant Lluc diu que el naixement de Jesús va coincidir amb un empadronament. I aques-
ta és l’única dada que ens permet suposar que Jesús va néixer durant els mesos d’hivern, quan al
camp no hi ha feina, i en aquesta època es feia l’empadronament. La creença que l’infantament fou
a mitjanit sembla provenir del simple fet que, a Roma, el papa celebrava la primera missa de Nadal 
a mitjanit.

-
prés de la primera lluna plena de primavera i commemorava la resurrecció de Jesús. La reunió de 

festa.
Quan, després de tres-cents anys de persecucions, el cristianisme surt a la llum pública i pot parlar 
obertament del Crist en el qual creu, llavors començaran les baralles sobre doctrina. En parlen els 
qui no són cristians, en parlen els cristians, i no s’entenen de cap manera! Uns diuen: “Crist és Déu”. 

apareixen les grans heretgies, i es reuneixen els concilis que intenten de combatre-les i acaben 
formulant el Credo que encara avui és vàlid. El segle IV, des del punt de vista de les discussions 
teològiques, és apassionant.
Moltes festes cristianes han sorgit com a reacció a disputes doctrinals. En el cas del Nadal, com a 
resposta a l’heretgia arriana, que negava la divinitat de Jesucrist. En el fons, la festa de Nadal vol

La festa de Nadal es comença a celebrar a Roma durant la primera meitat del segle IV i ja s’esqueia
el dia 25 de desembre. El 25 de desembre era el Natalis (Solis) Invicti

-
za una festa pagana, la del solstici d’hivern, quan els dies comencen a allargar-se lentament.
La dimensió tendra i sentimental d’aquesta festa apareix a l’Edat Mitjana, al marge de la litúrgia (ja 

totes.
-

tothom. Les persones excloses de la societat, les que un dia van ser repudiades per la seva família, 
temem l’arribada del Nadal. Les persones que han perdut éssers molt estimats, durant les festes de 
Nadal no poden sinó enyorar temps passats que recorden com a més feliços que el moment present. 
I, avui que hi ha tantes famílies trencades, Nadal suposa per a força gent un record amarg del fracàs 
del seu matrimoni o de la ruptura familiar.

de vida més alt de la nostra història, ja no fa falta saber què se celebra per fer festa, amb el pretext en

d’avançada. El consum sembla un recurs ideal per tapar la manca de sentit de l’existència o la buidor 
d’esperit. Mai no havíem tingut tant com ara, però tampoc avui no es pot tenir tot.

Enric Roura, rector de St. Cugat.
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Dels cables a les arteries, dels
endolls als tendons, en Miquel

combina la seva feina de tècnic
electrònic amb els exercicis del

les seves articulacions, aquest art
marcial ha afavorit també la seva
consciència de la vida i del temps.

podríem dir que el que ve a conti-
nuació és una conversa de migdia
al menjador de casa. Just a l’altre
costat de la paret, la seva família
arregla un hortet on enciams, pe-

seu ritme, com ha de ser.

-Vas venir a Salt per família, per 
feina...

-
nica i en aquell temps al poble no
hi havia gaire res relacionat amb
aquest tema i vaig venir a treballar 

em vaig quedar.

-Com neix l’interès pel Tai Chi?
Fou algun fet concret que li va
despertar la curiositat per aquesta
tècnica oriental?
-Van ser tota una sèrie de factors.
Vaig tenir una lesió bastant com-
plicada al genoll i els metges em
van recomanar que fes algun tipus
d’exercici, perquè, això que passa,

“Que hi hagi un temps 

per viure, que hi hagi 

un temps per fer Tai 

Chi, que hi hagi un 

temps per estar amb 

els amics, que hi hagi 

un temps per enrao-

nar”

Entrevista a Miquel 

Madeo, mestre de Tai 

Chi Chuan

Nom: Miquel Madeo

Edat: 60 anys 

Nascut a: Amer

Resident a: Salt, des de fa 40 

anys

 Tècnic en electrònica

Mestre de Tai Chi 

Chuan

carrer Llarg, 

70, 1ª, dimarts i dijous

anava al gimnàs i un dia, per casu-
alitat, vaig veure un grup de gent
que feia una cosa estranya. Vaig
decidir-me a provar-ho i d’això ja

-Ara fas classes i tot!
-Més que fer classes, jo diria que
ens reunim una colla d’amics a qui
transmeto el que jo he anat apre-

-
ganda, la gent ha anat venint pel
boca a boca. Hi ha qui ho prova i
no li acaba de convèncer i hi ha qui
ho ha provat i li ha agradat. Hi ha
tota una colla, però, que ja devem

una família!

-I com explicaries, breument,
per a tots aquells que no en te-
nen ni idea, què és el Tai Chi?

pregunta que no l’he sabuda res-
pondre mai. Em va agradar força
el titular d’una entrevista que van
fer al meu professor i que deia així:
“Una art marcial sense crits ni tren-
car rajols”. I sí, és una art marcial
xinesa molt antiga que no fa servir 
la violència, que no fa servir la for-

d’intentar canalitzar l’energia inter-
na que tots tenim i fer-la circular,
portar-la allà on nosaltres volem.

la infància. La mainadeta són molt

anar, desinhibits... I aquest seria,
possiblement, un camí per intentar 
tornar cap als nostres orígens.

-Recomanaria el Tai Chi a gent
amb problemes d’ossos o a
aquells que hagin tingut alguna
lesió forta?

per la lesió al genoll però després
vaig tenir un accident, un cotxe em
va atropellar i em vaig trencar el
peroné i el turmell. El metge em va
dir que no tornaria a caminar del
tot bé mai més. Es va equivocar,
i estic encantat que s’equivoqués

Chi, i també a la voluntat d’anar-lo
treballant, ara no se’m nota gens.
La veritat és que molts dels que

ja no ho poden deixar. Fa poc un
company em comentava: no sé 
com podia viure sense això abans,
i és que em noto tan diferent! I!
és que guanyes molta mobilitat,

mi, és un dels millors exercicis que
hi ha i sé que també ho pensen

molt lenta i precisament el pro-
blema de la nostra mentalitat és
que no acceptem les coses lentes,
volem resultats immediats.

-I són durs els exercicis? Vull
dir si hi ha dies que surten amb

Miquel Madeo
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punxades de la
classe?
-No és dur física-
ment, però mental-

fereix una mica el
teu orgull perquè
et sents ridícul i in-
útil quan veus que
no pots fer alguns
moviments molt

frustrant. Jo, la ve-
ritat, als tres mesos

tinc una sort o un 
defecte, no ho sé, i
és que sóc molt tos-
sut! El que es cansa
una mica al principi
són les cames, per-
què es treballa amb
les extremitats infe-

perquè no es força pas a ningú,

suau i relaxada. I aquest és un
dels altres problemes que tenim,
que no ens sabem relaxar. Volem
controlar-nos tot el cos.

-Llavors estem parlant d’un
exercici físic que seria recoma-
nable per a totes edats...

-
porta l’edat, no importa la condició
física. El moviment està destinat a
desbloquejar el que els xinesos en
diuen els meridians del nostre cos.

que estem obrint venes, arteries
i vasos capilars perquè la sang
circuli més lliurement, però no és
exactament el mateix. Nosaltres
diem que fem córrer el Chi, que
seria l’energia vital que tenim tots
al nostre interior.

-Aquesta activitat el deu haver 
-

una nova manera de veure les
coses. Una mica com si es fes
un descobriment, potser?
-Més que un descobriment jo

diria que és com una petita me-
tamorfosi que es va fent de mica
en mica. Vas canviant la manera
de veure les coses, la manera
de plantejar-te la vida. No és que

a ningú, perquè no és pas la meva
feina ni a mi tampoc no me les han
donades mai, però és clar, entres
una miqueta en aquest món i vas
veient que hi ha moltes coses inte-

com el pensament oriental et fa
aprendre les coses: “investiga tu
mateix”. El meu professor deia
moltes vegades ara penseu que 
tot això que us he dit és mentida, 
esbrineu vosaltres què hi ha de
veritat -

i prova-ho”
-És una autorecerca...

i tot tu davant de tu mateix, que és
el més fotut de tot. El que costa 
més és mirar-se a un mateix, mirar 
els altres no costa gaire.

-I ha viatjat a la Xina o algun
punt d’Orient?
-No...
-I té projectes d’anar-hi?,  li faria
gràcia?

Xina no queda aquí a la cantona-
da i anar-hi per una setmana no
m’interessa. La feina actualment

no m’ho permet, però m’agrada-
ria anar-hi un mes o alguna cosa
així, per poder veure el dia a dia

xoc cultural és fort, que nosaltres
som uns estranys per ells i ells

diferències socio-económiques, ja
que és una societat que es troba
en la situació d’aquí fa uns quants

d’una manera i gràcies al que sigui

mateixos- hem arribat a un nivell
impensable... Mira, això mateix
d’enregistrar l’entrevista amb un

-
ria estat impossible.

-Aquest aparell era impensable
fa 50 anys, però és que fer Tai
Chi també ho era. Ara sembla
que hi ha certa moda de tot el
que és oriental, però quan vos-
tè va començar què li deien els
seus amics i familiars?

en Miquel què fa? Tai Chi? I què
és això tan raro?? -
sa res. Mira, al principi la meva
dona també s’ho mirava amb certa
incredulitat i ara ve a fer les sessi-
ons amb mi.

-Li ho dic perquè jo he fet al-
guns exercicis semblants per 
treballar la veu i l’energia i quan

Miquel Madeo
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ho explico em diuen que si m’he
posat en una secta!

vegades ho comentem, quan som
cinc o sis: avui no arribem a ‘sesc-
ta’!!
pensa qui sap què... I de fet, és ve-
ritat que a mesura que vas prenent
consciència del teu propi cos, sen-

ser que algú pensi: ostres aquest,
que rar que s’ha tornat! I la realitat!
és que estàs tornant a la senzi-
llesa del naixement. La mainada
són tan senzills, tan mainada... i a
tothom els agrada perquè són així.
Doncs per què ens hem de tornar 
tan estúpidament controladors i
tan estúpidament rígids?

-I a què atribueix tanta rigidesa i
tanta tensió? Per què hem fet un

Miquel Madeo

món com aquest?

anat girant mica en mica, s’ha fet
grossa i cada vegada l’anem en-

d’arribar algun dia que s’haurà

-
em parlat amb el meu mestre de
tot això i tots dos coincidíem: no
podem anar a contracorrent per-
què ens ofegaríem, però almenys
intentem anar a la vora... Els que
tinguin pressa que passin.

-Que tampoc vol dir tornar a les
cavernes? No vol dir que hàgim
d’anul·lar el progrés...

-

-

nou govern de dretes sorgit de les

de l’aplicació de l’autonomia, la su-
pressió de la Llei de Contractes de

de l’estat, amb homes contraris als
ideals democràtics i republicans,
causà la insurrecció.
     El dia 5 es declarà una vaga ge-

reprimida amb sang a dojo pel
general Franco, i a Catalunya, on

el president Companys l’endemà
al vespre proclamà l’Estat Català
de la República Federal Espanyo-
la, trencant les relacions amb el
govern central i demanant al cap
de l’exèrcit a Catalunya, el general

l’estat de guerra i s’enfrontà pels

L’aixecament no obtingué el suport
popular esperat i la matinada del

-
dició.

-
pés i el govern de Madrid recuperà
les competències. Un coronel

de l’exèrcit fou designat presi-

i governador de Catalunya, i un
tinent coronel assumí les funci-

clausuraren diversos diaris com

-
tractes de Conreu fou derogada i
es desnonaren milers de rabassai-

i els consellers van ser detinguts i

J.C.L.

EL 6 D’OCTUBRE

volem molt més del que tenim? I
tan de pressa? Hi ha un riu amb
un corrent molt fort, doncs els que
tinguin pressa que passin, nosal-

vol dir tornar endarrera. Vol dir que
hi hagi un temps per viure, que hi

hi hagi un temps per estar amb els
amics, que hi hagi un temps per 
enraonar... I és que avui dia sovint
no hi ha temps ni per dir adéu-siau
a una persona. Recordo quan era
petit que el temps passava, ara 

coses no han de ser per demà, han
de ser per ahir! Les coses són molt
més senzilles i moltes vegades les
compliquem innecessàriament.

Agnès Cabezas Horno
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Quan sovintejava l’arxiu, situat 
a l’antic convent dels caputxins,
m’agradava restar uns minuts
observant els turistes que puja-

provocava la immensitat del que
-

Catedral torna a ser reivindicada
toca constatar que és el millor 
que hem construït, arquitectònica

-
perimento el neguit de passejar-hi
només pel gust de contemplar-la:

més, de nit, la seu encara impres-
-

ma, però quan se’n va a dormir en
les nits boiroses d’hivern presenta
un aspecte tenebrosament atrac-
tiu, duríssim. 

Catedral -que és mariana- calia
visitar-la al revés, és a dir, comen-
çant pel claustre romànic per res-
seguir-ne l’evolució arquitectònica.

capitells esculpits amb múltiples 
històries fantàstiques, el viatge
resulta evocador. El vell campanar 
romànic, la torre de Carlemany
(amb la gàrgola de la bruixa que

l’estructura quedi absorbida per la
immensitat del conjunt. L’hauríem
de desmuntar i refer-la peça a
peça en un lloc més destacable,
però això seria un atemptat contra
la memòria històrica.
    La Catedral, que se sap pode-

rosa i presumida, és, com tothom
sap, la més àmplia del món gòtic.
Fou un atreviment fantàstic, un cop
de geni inexplicable. Em pregunto 
com una societat essencialment
‘estreta’ va poder alçar quelcom
d’aparença tan descomunal. Quan

de la facultat per anar-hi a de-

Quan la Catedral se’n va a dormir

ambular. Hi entrava per la porta

indescriptiblement descompensat.
El millor: el silenci i la foscor, que
aclaparen l’esperit. Només els
grans vitralls, delicadíssims, dei-

-
lors. Dins de les seves entranyes
amaga capelles i capelletes, un
tresor artístic valuosíssim (com el

nostra història. 
    Quan hom gaudeix de l’oportu-

nitat de pujar al campanar, feixuc,

a les golfes d’en Josafat, aquell
monstre produït per la repressió
secular, hom té la sensació de
caure al buit. El passeig ofereix
un aspecte desconegut de la nau
i de la ciutat, perquè s’albira tot el
pla. La Catedral s’alça omnipotent
en un petit turó en els darrers

feta per ser observada, és el retrat

plegat, potser, va espantar un xic
els mateixos gironins, que al ma-
teix temps van aixecar un segon

de dimensions més humanes.

Nogensmenys, les agulles del
seu campanr delaten de nou una

la Catedral és el temple gironí de
referència, aquest és el campanar 

un caràcter, tot i que els conductes
subterranis que creuen la ciutat
amaguen sòrdides històries. I
què no dir del call jueu, signe dels
crims dels temps, o de les podero-
ses muralles, que ho embolcallen

Domènec vaig voler abraçar-les
i no vaig poder. Circulant-hi pel
damunt t’imagines una resistèn-
cia tan mítica com innecessària.

-

l’extenuació de l’ànima. Imagino la
ciutat romana, la medieval, la mo-
derna, i certament les veig, sobre-
posades. Dos mil anys. Romana
com totes, immortal, per sempre
eterna. Història viva de pedra no-
ble i venerable aixecada en una nit
delirant de somnis divins.

Joan Corominas
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-
cions que els nous immigrants
prefereixen aprendre el castellà
perquè ningú els parla en català. I,
pel que podem escoltar en obres,
tallers i botigues, no deixen de 
tenir raó, encara que se’ls ha de
fer entendre que Catalunya té una
llengua pròpia i, si resideixen aquí,
els serà més fàcil conviure amb els

nosaltres estiguem interessats a
parlar la nostra llengua.

podem expressar sense represàli-

natius no considerem important
la llengua pròpia, la llengua ma-
terna? Canviem de llengua a la
primera de canvi: pel color de la

-
ben que la persona és d’origen

que sí, que aquestes referències

hauríem d’adonar que no ens fem
cap servei, ni els uns ni als altres;
més aviat distorsionem la norma-
litat a casa nostra. La prova n’és
que els nousvinguts que volen 
aprendre el català, es troben amb
la paradoxa de veure que la llen-
gua que aprenen els resulta inútil,
ja que els natius els parlen una al-
tra llengua. Com podem canviar la

el bum-bum de demanar el reco-
neixement del català a Europa.

molts d’altres, preferiria el reconei-
xement al territori espanyol, enca-
ra que espero que tot vindrà.

-
tadura deixen pòsit. La imposició

castellà- durant tan de temps, si
no és una persona conscienciada
que té molt clar què representa la

llengua per a la identitat de la seva
“tribu”, cal esforç. Ens costarà fer 
camí. Ja ho sé que moltes per-

a Catalunya dient que són del

parlen en castellà amb el conegut
vingut fa anys d’altres terres, tot i
que aquest entén perfectament el

Ens trobem en una època de tran-
sició on caldria posar-hi tots el coll.
Que no sigui com deia l’expresi-

ser perjudicial per a Catalunya. No
diria que sí ni que no, però el que
sigui Catalunya depèn més de no-
saltres que dels immigrants. Fem
un petit esforç, amb el propòsit de
mostrar-nos tal com som, que serà
la millor manera perquè el nostre
país conservi la seva identitat i
veurem que en poc temps, amb
els nousvinguts, ens entenem par-
lant clar i català.

Ramon Torramadè

Llengua i immigració
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En aquest mes de desembre s’ha 

dia, la major part de ciutadans
s’obliden de realitzar aquest acte
tan important i que ens aporta

no podem pas dir que, en aquesta
ultima generació, els reis no ens
han aportat un bon progrés, molts
de cotxes, ordinadors, internets,
telèfons mòbils, etc.
I, així, la ciutadania és més feliç i 

anys, t’adones que tot són objec-
tes, que la major part dels casos
són per passar l’estona i que en
realitat només són joguines i, així,
el cavall és de cartró, la nina de

Carta als reis

de fantasia.

enrera, quan els colonitzadors
portaven la nostra civilització i el
progrés al Nou Món. I que, a canvi
de miralls i quincalla, aquella bona
gent els donaven el millor que te-
nien, l’or.

últims passaran a la història com
l’adaptació de l’Estat espanyol al
nou ordre econòmic mundial, és
a dir, ajustar la Iberia al nou capi-
talisme.

escriguem la carta als reis pensem
molt bé el que hi posem, no sigui

que a canvi de quatre “xorrades”
perdem el millor de nosaltres ma-
teixos.

Com que els últims 25 anys han
estat de decepció quant al que
representa sa majestat, per haver 
alliberat les forces del capitalisme
tecnocràtic cap a un desenvolupa-
ment neocapitalista total, aquest
any no escriuré la carta als reis
sinó al president de la república.

Agapit Alonso i Pont. 

El nostre teatre, un cop més ple
de gom a gom, viu la voraç història
del fantàstic “Francis Hardy”.
El públic, en un absolut silenci i
respecte durant l’obra, que va ser 

tres intèrprets.

vides personals amb un text excel-
lent, que donen lloc a un amor pro-
fund entre ells quasi inexplicable.
L’enamorament els ajuda a supe-

La cèlebre companyia d’espec-
tacles anomenada “La Fura dels

-

Teatre

Mirona.
L’actuació va ser molt esperada i
ben rebuda pel públic.
La primera part de l’espectacle
va resultar notable i els espec-
tadors van tenir l’oportunitat de
participar-hi, fent-se seva una
“experiència personal”.
No va ocórrer així a la segona
part, perquè els actors no van
encertar amb l’actuació i el pú-
blic va lamentar el contrast de la
primera part amb la segona.

com tots sabem, a La Mirona s’hi
oferta qualitat en els espectacles

i d’això ens en va fer esment la

a tots els ciutadans de Catalunya

J. Pla  
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-
vador Espriu van elaborar 
un diari en una activitat 
promoguda per “El perió-
dico”.

venir a l’Institut dos joves educa-
dors de “El periódico” per explicar 
com funcionava un diari, com era
un dia laboral dins la redacció,
quines seccions havia d’incloure,
com es triava la portada, etc. Des-
prés d’aquesta primera sessió, els

grups per ocupar-se de les dife-
rents seccions i van iniciar la feina
per elaborar el  veritable diari que
sortiria en català i en castellà, una
llengua per a cada grup-classe
que hi participava.
Es van escollir dos fotògrafs i dos
maquetadors, que es van encar-

regar de la impressió del diari. La
resta de la classe es va dedicar 
a passar les notícies, prèviament
redactades, a l’ordinador. Els
alumnes, un cop acabada la seva
tasca, van lliurar la informació als
maquetadors i aquests van passar 
la informació a les pàgines del
diari.

d’un dels educadors de “El peri-
ódico”, van decidir quina era la
notícia més important de totes les
realitzades per poder establir els
criteris de portada. Finalment, els
maquetadors imprimiren el diari fet
pels “nous redactors” i va  sortir EL
PERIÓDICO D’ESO
Espriu.

-
tisfactòria i a la vegada  permet
participar en un concurs a nivell de
Catalunya.

Alumnes de 4t d’ESO 
del Salvador Espriu.

(Irene Hueso, Montse López, 
Laura Roura, Xavier Santaen-

gracia, Cristian Venzal)

Els alumnes de 4t d’ESO 
del Salvador Espriu, 
periodistes per un dia

Hola!, som els alumnes i profes-
-

tre que poca gent sap on és!
-
-

cats i un pati molt gran.

mes hem fet la primera castanyada.
El dia abans vam anar tots junts a
buscar castanyes i a fer un estudi
del bosc. Després  vam preparar  
una exposició amb  les mostres.
I el més divertit de tot va ser la
festa que vam fer al pati amb jocs,
cuita i menjada de

“guai”!

Fins aviat!

Els alumnes i professors 
del SES de SALT

Notícies del SES de Salt
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-
portància ja que ho he estat fent 
aquests últims trenta anys, però
avui sí que és un dia diferent, per-
què és el meu últim dia a la fàbrica
GASSOL.
Els motius tots els sabeu, l’empre-
sa ha comunicat a tots els treballa-
dors que pensa tancar i compen-
sar-los amb una indemnització.
Els treballadors ho han acceptat i
l’empresa els va avisant quan han

He sortit de casa una mica abans
de les vuit, encara era fosc i els
llums del carrer eren encesos. He

sempre tan ben arreglat que em fa
la sensació d’entrar en un balneari
i no en un centre productiu, m’ha
vingut el record del primer dia que

despatx, ara tot sol, quan abans
hi havia feina per cinc treballadors,
he recollit algunes coses de tipus
personal i m’he posat a somiar i a
pensar què ha pogut passar.

-
xions m’ha semblat sentir que la
fàbrica  em preguntava:
F- Rafel, que te’n vas?
R
ja no els faig falta.
F- Els altres treballadors també
em deixaran?
R- Molts ja ho han fet i els que que-
den ho faran els propers mesos.
F
mi?

Adéu a la Gassol

R- No ho
sé, però
no crec
que la
producció 
es torni a
posar en
m a r x a . 
Més aviat
p e n s o
en altres
projectes, 
però sense nosaltres i sense tu.
F- Vols dir que tots els meus edi-

2

elèctriques, d’aire comprimit, d’ai-
gua, de vapor, de telèfon, les de
sanejament, les d’aire condicionat
... etc, aniran totes a terra?
R
ja no tenen sentit i per fer una al-
tra activitat tampoc seran massa

d’emmagatzematge i logística....
F- I tot això com és possible?, ja
que  durant aquests  cent anys
d’activitat he sigut una de les em-
preses més sòlides i de més pres-

que el sector tèxtil era el pilar i el
valor més important del sector in-
dustrial català. 
R- Hi ha moltes circumstàncies i
moltes variables que hi poden ju-
gar, però jo les resumiria en dues
com a més importants i bàsiques
(a tots els enginyers això de resu-

En primer lloc,p ,
en el  mercat ha caigut en picat
aquests últims anys. Els nostres
costos de fabricació d’un quilo de

fets molt relacionats
entre ells: la globa-
lització  i la desloca-
lització de les em-

dia es fabriquen

a l’Índia i a la Xina,
amb uns costos de
personal entre una
sisena i una vinte-
na part més baixos

que els nostres salaris. Els seus
costos d’energia són més baixos
i en molts casos estan subvenci-
onats per l’estat. Els seus costos
relacionats amb el medi ambient
són  inexistents i per a nosaltres

preu de l’aigua que gastem, sigui
de la xarxa municipal o dels pous,
l’aigua que evoquem al clavegue-
ram i els costos del manteniment
de les depuradores, la gestió dels
residus produïts, els controls de la
contaminació atmosfèrica, el con-
trol de la legionel.losi, controls de
sanitat, controls de sorolls, control
de les plagues, rosegadors i in-
sectes... controls i més controls.
Els seus costos relacionats amb
la seguretat industrial són nuls, i
els nostres  són cada vegada més

-
dents, el metge d’empresa, les
sonometries, les revisions indivi-
duals de la salut dels treballadors,

al mercat a uns costos molt més
baixos fa que es pugui oferir a un

que el mercat és ben lliure i es
pot comprar on vulguis sense cap
barrera aranzelària, els nostres
clients compren a fora.
En segon lloc,g , les inversions dels
nostres empresaris no es fan en
empreses tèxtils a  Catalunya,

-
pliar-les ni per fer-les noves. Els
nostres empresaris estan cansats
de perdre diners any rera any i
veuen que els seus capitals van
disminuint i que la seva empresa
va en orris. La solució que tenen
és  plegar  i dedicar el capital a una
altra activitat, o posar la fàbrica en

augmentat les nostres inversions
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l’Est d’Europa, a l’Índia i sobretot a
la Xina, i tot això amb el beneplàcit
dels nostres polítics. Encara diré
més, ells mateixos es dediquen
a inaugurar les noves fabriques a
la Xina, i mentrestant tanquem les
d’aquí. No sé si han pensat que
tancant les fàbriques catalanes a
tots ens costa més, ja que hem de
pagar més parats, més problemes
familiars, més problemes locals,
etc. No crec que obrint-les fora
hagin aconseguit parar l’entrada
d’immigrants, només heu de do-
nar una volta pels nostres pobles.
Crec que el capital sempre  busca
els més alts rendiments, tot i que
també millori la vida d’aquella
gent. Estem en un  sistema econò-
mic capitalista ultraliberal, els rics
cada vegada més rics i els altres
més esclaus (de les hipoteques,

-
ques que penso que són vàlides
per intentar explicar per què tan-

però també per altres empreses
manufactureres que tinguin el
cost del personal com a part im-

tèxtil, però seguiran altres sectors
industrials. Ens quedarem amb un
país que viurà del turisme (si som

serveis.
        Ja sé que el sector tèxtil ha si-
gut el valor més important i també
un dels pilars fonamentals  que va
fer desenvolupar el teixit industrial

polítics diuen que
ara aquest model
ha quedat des-
fasat, que estem 
massa desenvolu-
pats i hem de fer 
coses més difícils i 
complexes. Jo tinc 
els meus dubtes
sobre aquestes 
teories, més aviat 
crec que has de
fer molt bé tot allò
que coneixes i que
hi tens una llarga
tradició.

F- I què me’n dius dels empresaris,
dels tècnics i dels treballadors?
R-
per dur l’empresa a bon port, però
no ha pogut ser. Les variables que
depenien d’ells les han sabut mou-
re amb encert i valentia. Han tingut
pressions per tots costats, des del

proveïdors, els clients, etc. Crec
que només ells creien en la via-

han comprès que no tenia solució,
ja que la variable fonamental, que
és el preu, no depenia ni de les 
màquines, ni dels directius, ni dels 
tècnics, ni dels treballadors.
F- Quin futur creus que m’espera?
R
curt termini pots servir per magat-
zem, tant de productes tèxtils com
d’altres.
que serviràs per alguna operació
immobiliària, sempre que  prèvia-

més sòlid.

a donar una volta per la fàbrica i
acomiadar-me dels meus com-

a la gent que com jo fa tants anys 
que és aquí lluitant per fer viable
aquesta empresa, i veure que no
podem fer res per salvar-la. Ens
donem ànims mútuament i ens
desitgem molta sort en la propera
etapa laboral, que espero poder 
aconseguir ben aviat.

passant  pel pati per última vega-
da. Em tornen els records d’aquell

entrar-hi per primera vegada.

em diu que tingui molta sort, però
deuen ser imaginacions meves.
Entro a casa i molt amablement  la

dissabtes, com sempre, seguiràs
anant en bicicleta amb tots els 
teus amics. 

amics són els veritables valors de
la nostra vida.

Rafel Sala i Oller
Enginyer Industrial

Durant més de trenta anys tre-
ballador de la GASSOL

Adéu a la Gassol
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Nets i arreglats sense passar 

actualment la tenim, amb la roba
planxada i mitges o mitjons ben 

utilitzada-, de bon matí cap al col-

ja que era molt important que arri-
bessis a saber escriure una carta i
això més els nens que les nenes, 
perquè els nens, en el moment
d’anar al servei militar poguessin

aprendre a comptar amb cèntims,
pessetes i duros per poder defen-
sar-te en les compres ordinàries.
Importància tenien els senzills 
treballs manuals.

- Doncs una classe més endavant
- No!
- Doncs una classe més endarrera!
Eren llavors els tests pedagògics i 
psicològics que s’utilitzaven.
Matí i tarda al parvulari - particular-
o a l’escola segons l’edat.

qualitat.
Els dijous a la tarda, festiu, també
a la sortida d’escola dels “dies 
llargs” i en època de vacances,
anàvem a les hortes. M’agradava
molt anar-hi amb els veïns! Mentre
els hortolans treballaven  la terra,
els menuts i no tan menuts ens 

banyàvem els peus a la reguera
o regueró per on baixava una
aigua nítida en la qual et podies

que consistia en una completa i
suculenta amanida.
Dies llargs, les espardenyes, un
bon calçat per anar lleuger i, a
més, de poc cost econòmic.
Dies curts, temps d’hivern. Els
esclops a punt per dies de molt de
fred. Recordo que dins d’aquest
calçat, el pagès o hortolà hi po-
sava palla, que ajudava a tenir 
els peus calentets. El foc a la llar.

botifarres vermelles entre les bra-
ses i les cebes al caliu!

seguides plogudes, perquè podia

es desbordaria amb les corres-

comportava, inundant el poble.
Què veies pel camp? El carretó, el
carro o la carreta, els animals per 
conduir aquests dos últims carru-
atges i després llaurar, si era con-
venient; també unes dones que
anaven a fer herba per als conills
duent el cabàs o cistell i el cavic,
i unes altres carregades amb un
feix de llenya a l’esquena, per es-
calfar la casa en temps d’hivern.
Els “tuts” de les fàbriques t’orien-
taven en tot treball que desenvo-
lupaves.

a buscar a la casa de pagès que
tenia vaques o bé era repartida a
les cases particulars quan aquella
era lluny del nucli urbà. El cafè es
trobava ben calent a les cafeteries
o el cridaven pel carrer.

-

bullida, acompanyada, si la butxa-
ca responia, d’un tros de carn o
d’un ou.

-
-

ven no hi arribava, hi posaven “la
torna”, que consistia en un tros de
pa o de coca. Quan necessitaves

cases tenien una “bota de vi”- o bé
anaves a la botiga que el tenien

en grans bo-
cois.
I “al toc
d ’ o r a c i ó , 
animetes al
racó”. Les 
monges de
santa Clara
amb la cam-
pana en un
toc especial

segons el que anunciaven- i quan
començava a enfosquir tocaven

migdia.
 I els dies de festa com s’actuava?
Hi havia la missa dominical, sem-
pre al matí, ja que per combregar 
s’havia de guardar un rigorós deju-
ni eucarístic i això no aconsellava

esperar gaires hores.

taverna, i les dones, generalment
-

prés els autobusos del “Fidué”,

passejar.
Veies també gent gran reunida en
una casa o asseguda en cadires al
carrer, jugant a cartes.
Cal destacar la Festa Major. Que
bonic veure les famílies reunides

amb carbó d’alzina, roure o cas-
tanyer funcionaven “a tot gas” per 
coure el pollastre, l’ànec, l’oca o el

cava- sense mancar-hi ni l’aigua,
ni el vi, ni licors. Unes bones pos-
tres i el cafè deixaven els comen-
sals satisfets.
El pou i el safareig eren “les neve-
res” per conservar els aliments.
Dies d’un record inesborrable eren
també els del segar i el batre. El
batre, servint-se del cavall que
sobre l’era batia les espigues de
blat o altre cereal, s’havia acabat.

-
mava la gent.

estil pallola, posat per resguardar-
se dels raigs de sol que els acari-
ciaven i amb el dall o la falç com a

El Salt de la meva infància



14

eines per dur a terme la feina que
els corresponia. El segar i el batre
eren uns dels treballs més durs en
el món agrari, formaven un quadre

-
ca del anys trenta.
La fressa del tractor al posar-lo en
marxa, el moviment de la màquina
que es produïa a l’uníson, el pa-
lleter preparat amb barret i amples
ulleres que amb la força de les

El Salt de la meva infància

mans aniria fent el paller que li do-
naria forma cònica al voltant del pal
vertical clavat a terra, que el pagès

homes que entregaven les garbes
sortides de la garbera als que dalt
la màquina les posaven a la boca
d’aquesta i que separaven la palla
del gra, els sacs que s’anaven om-
plint mentre sacsejava la màquina,
el pagès quan les anava retirant i
que en treia algun grapat per veu-

Finalment, es para el tractor i la
màquina, i baixa el palleter per 
una escala de fusta adossada al 

superior del pal una cassola, olla
o objecte similar, i en molt casos
cobrir la part de dalt amb un vesti-
ment de cuiro per a resguardar-lo
de les humitats.
Quan ha passat més de mitja cen-
túria de tot això narrat, una en sent

certa nostàlgia, però en queda un
saludable record i una història en-
grescadora.

Maria Rosa Puig i Dalmau.

Volant entre núvols de cotó, quina

sobre un cavall alat... , m’acompa-

quina olor!... , m’acosto a un arbre,
m’assec a la seva ombra....,de
sobte un pip-pip eixordador fa que
em tapi les orelles... , tot es difumi-
na... , tot gira... ,què passa?...

-

de la meva mare i m’aixeco. Un
altre dia ha començat. Miro per la

no s’acabarà mai aquest hivern!

em tempta a tornar-me a estirar al
llit que està tan calentó.

dono una mica de voluntat a les
meves cames perquè m’ajudin
a aixecar-me del llit i anar a la
cuina. Descalç, toco el terra gelat

la cuina, miro al meu voltant i estic

només hi ha les sobres del sopar 

llet desnatada i baixa en calories
de la maniàtica de la meva mare

-
mari i en trec el cafè. Un cafè ben
carregat de bon matí aixeca els
ànims tot i que... quins ànims ha
d’aixecar a les set del matí, quan
nomes tens ganes de dormir?

-
servo tot el meu voltant; una nota
de la meva mare que diu que vagi

fred exterior... vull anar a dormir!

començo a despullar... quin fred!
Després de dutxar-me em miro al
mirall, dutxat faig més bona cara,
tot i que quan em pentini estaré

a l’habitació, em canvio i ara estic
molt millor.

que m’ha deixat la meva mare per 

comprar, les claus, el mòbil... ara
haig de sortir al carrer. M’abrigo

quin fred! El desembre acaba de
començar i cada dia fa més fred!
Començo a anar cap a la univer-
sitat... hem començat un altre dia!
Esperem que sigui millor que ahir.

Anna Clarà i Roura

El matí
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-
pez, president que fou (i quin goig 

durant vuit llarguíssims anys (en

i que ara, reciclat en una mena de

estudiants de la Universitat de 

sempre m’ha fet pensar fortament

dels llarguíssims anys de franquis-
me rampant. Em refereixo a aquell
personatge que en el llenguatge 
de l’època se’n deia un “abusón”,
un individu més aviat obtús i curt 
de gambals, i que per això era fà-
cil trobar-lo entre els que repetien
curs, de manera que solia passar 
un pam o dos als de la resta de la
classe; com que tenia més força

a repartir mastegots entre els
més dèbils, especialment si eren
més brillants que ell a l’hora de

conducta tan poc meritòria el feia
odiós entre els petits de la classe, 
però tampoc li comportava gaires
simpaties per part del líder o dels

estudiants que per fer-se respectar 
no els calia recórrer a l’ús, i encara
menys a l’abús, de la força física

ni mental, de les quals anaven
sempre ben servits. L’actitud que
prenia davant d’aquests, com que
no els podia dominar, era la de fer-

nostre personatge era tan fort amb
els dèbils com dèbil amb els forts.
Exactament aquesta és l’actitud
del cabdill popular, la seva perso-
nal i -en forma de línia ideològica-
la del partit que ell dirigia (i que en-

que fa a la relació del govern de
l’Estat amb els pobles petits (ge-

que aquest inclou, ho vulguin o no,
dins les seves fronteres: amb les
nacions “perifèriques”, mà dura,
implacable; pressió sense des-

incessant, gota malaia, laminació

límits formalment democràtics,
“acoso y derribo” utilitzant tota la
maquinària de l’Estat (i també els

“España, lo único importante”,
com deia el vell eslògan del seu
vell mentor, i a l’enemic, ni aigua.
En canvi, amb els pobles forts,
i especialment el més fort de la
classe, el nostre home -i de la seva
mà el seu monolític partit- és d’un
llepa que tomba d’esquena, d’una

llagoteria que fa sentir 
vergonya aliena. Ho
vam veure, nosaltres
i tot Europa, astorats,
amb la seva descon-
certant política exterior,
que va culminar amb la
sarsuela que van esce-

que tan nefastes con-

L’amic de l’amic americà

-
cies ha
c o m -
p o r t a t ,
especi-
a l m e n t
per al
p o b l e
iraquià,
p e r ò
t a m b é
per a
l ’ e s p a -
n y o l ,
que va
pagar la broma amb un atemptat
terrorista que va costar la vida a
dues-centes persones, i lesions
físiques i psicològiques a uns
quants centenars més. En el cas

podríem dir que es va clavar una
coça al seu propi cul, perquè l’ope-
reta que van muntar l’endemà ell
i els seus, volent fer passar bou
per bèstia grossa i fer-nos creure
a tots que aquella salvatjada era

vots a cabassats, li va costar, en
un tancar i obrir d’ulls, perdre les

après alguna cosa, d’una lliçó

precisament el punt fort d’aquesta
mena d’alumnes, forts amb els
altres alumnes més dèbils, però
dèbils amb els més forts que ells,
tinguessin o no raó. “He’s my fri-
end”, acaba de dir en Josemari als

apuntant i disparant amb bala con-
tra el seu successor en el càrrec, “i
a mi em convida al seu ranxo, i a tu
no, elis, elis!”

Fermí Sidera Riera
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Premi a la millor 
esportista de 
promoció
Paula Creus i Cubero

molt clar que l’esport que més li
agradava era la gimnàstica artís-
tica i quan parlem de gimnàstica

una referència a nivell de les nos-
tres comarques i a nivell català
Com a tota bona esportista a la

més d’entrenar diu que s’ho pas-
sa d’allò més bé amb les seves

segons ens comenten des de
l’equip tècnic, es motiva molt i
destaca especialment per la seva 
competitivitat.

Premi al millor 
esportista de 
promoció
Gerd Serrasolses i Solà

-
ves - freestyle

totes aquestes modalitats, però
a nivell competitiu ha optat per 
una de les modalitats més joves,
atractives i en constant evolució

freestyle

ha guanyat la Copa d’Espanya en 
-

cia i València, ha format part de la 
selecció espanyola i ha participat
en el Campionat d’Europa de Fre-
estyle en categoria júnior

Festa de l’Esport 2004

Premi al millor 
esportista veterà 
Soledad Martínez Magdaleno
Esport: atletisme
Entitat: independent

amics, es va iniciar en el món de

gràcies a una cursa popular que
organitzava  l’empresa on treballa-

que a més de guanyar la primera
cursa a la qual va participar es va
adonar que el fet d’anar a córrer 
la feia estar més bé, ràpidament el
fet d’anar a córrer es va convertir 
en un hàbit. 

a la pràctica d’activitat física també
-

piona de Catalunya de Judo, i al

de culturisme.

Premi al 
millor equip
Paula Creus i Cubero
Xènia Casassas i Sayols
Carla Pajón i Serrano
Clàudia Quintana i Vidal

Clàudia són les gimnastes que

-

De ben petites inicien la seva ac-
tivitat esportiva de les mans del

Catalunya. Les primeres compe-
ticions són tota una experiència i
des del primer moment tenen clar 
que han de treballar molt però tam-
bé tenen molt clar que fer esport
vol dir divertir-se i passar-ho bé.
El proppassat mes de juny, junta-
ment amb altres companyes del

tal de participar  als campionats

nivell individual amb medalla de
plata en terra i barra per a Carla

per a Xènia Casassas i medalla
de bronze en salt i tercera en la

del pòdium.

Premi a la millor 
tasca d’entitat
Salt Gimnàstic Club

-
versari de la seva fundació.

ha fet un treball difícil però alhora
engrescador, en la tasca de la pro-
moció d’un esport poc conegut i

anys han passat moltes nenes pel

del club, en Rafael Cusí, l’inici de
les obres del pavelló de gimnàs-
tica, tantes vegades reivindicat
i desitjat, seria el millor regal
d’aniversari i l’element necessari
per a la consolidació d’una entitat

-
nàstic Club.

Premi a la 
millor esportista
Carme Garcia i Rigau
Esport: esquí alpí

La Carme està afectada per una

cataractes congènites als dos
ulls, que redueixen la seva visió

acabat els estudis de periodisme i

també és l’entrenadora dels equips

que es juga amb els ulls tapats i
amb una pilota amb cascavells.

va ser convocada pel selecciona-
dor nacional a una concentració
de promoció i aquell mateix hivern
va participar en el seu primer 
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Campionat d’Espanya, on va sor-
prendre a gairebé tothom amb un
segon lloc en la cursa de gegant.

el Campionat d’Espanya: bronze
en eslàlom especial i plata en el

van convocar a una concentració
amb l’equip nacional d’esquí per 

-
ciar la seva preparació de cara al

Premi al millor 
esportista
Miquel Martínez i Gifre
Esport: bàsquet

En Miquel Martínez s’ha format
com a jugador als equips de base

encara era jugador de 
categoria júnior.    
Ja de ple en aquesta 
nova etapa com a 
tècnic va estar unes
temporades com aju-

l’oportunitat d’en-
trenar un equip mini 

Fabra.

Premi espe-
cial Vila de Salt
Rafael Cusí i Recuero
Esport: bàsquet i gimnàstica ar-
tística

perquè de forma habitual aquest
premi s’atorga pels mèrits acumu-

lats al llarg de tota una trajectòria
com a esportista, entrenador o di-
rectiu, així com per la promoció del
nostre poble a partir de qualsevol
àmbit de l’esport. Doncs bé, mal-
grat la seva joventut, en Rafel ha
fet tots aquests mèrits i més.

-

l’Hèctor, la Maria, La Fina, la Ro-

encetat el tercer mandat  com a

del mes d’octubre, els guanyadors
-

van rebre un petit obsequi com
cada mes.

en acabar les partides de la lliga
de tarda, el club va organitzar la
tradicional castanyada que cada
any organitzem a les pistes del
club. Vam tenir força gent i les
castanyes van sortir molt bones i
el garnatxa també.

novembre, els nostres jugadors

ser seleccionats per la Federació
Catalana per participar en el cam-
pionat de seleccions internacional
que es va celebrar a Esplugues
del Llobregat. Els resultats no van
ser gaire bons, però és una expe-
riència més de cara a properes
convocatòries.
La lliga social dels diumenges al
matí, de moment va molt bé, ja

donen cita cada setmana per jugar 

i el fred que comença a fer, el dia

a jugar la lliga provincial, vam fer 
un esmorzar a base de botifarres
i pa amb tomata i un bon vi negre
d`aquell que ressuscita un mort. I
tot seguit a jugar a petanca, que és
la nostra feina.

de la lliga provincial de clubs, que
comença la segona volta. Fins
ara només hem perdut un partit

-
tat victòries. Els resultats són els

Cassà.....................2

Figueres................2

però la falta de dates ens ha obli-
gat a retardar-ho a aquests dies

Josep Boó i Alech

Club Petanca Salt
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
CASTELLER IBRAHIM, DE 
JOSEP TORRENT

Espriu, es va fer la presentació de
-

Ibrahim

rent, Ibrahim. L’acte era convocat
-

per Eloi Roca, periodista casteller,
que va destacar la importància que
tenia per al món casteller la publi-

El protagonista, Ibrahim, és un

que viu una experiència que li can-

una “marreca” que l’inicia en la
màgia dels castellers.

Setmana marreca

que havia tingut en la seva expe-
riència personal com a membre
d’una colla de castellers i com a

-
nes jornades castelleres amb els

estarà farcida de diferents actes
cada dia. 
Diumenge 14:

tindrà lloc una diada castellera a les 
-

-

-

del balcó del local de la colla castellera 

La jornada del diumenge s’acabarà 
amb un dinar de germanor de les tres 
colles.
Dilluns 15:
Els Marrecs organitzen una competi-
ció de futbol sala, entre els diferents 
membres de la colla, al pati de l’escola 

Dimarts 16:

setmana marreca, la presentació del 

i aquest llibre està ambientat a la Vila 

-

-

senyor Eloi Roca, periodista casteller.
Dimecres 17:

any rere any diferents membres de la 
Colla demostren les seves habilitats 

culinàries.
Dijous 18:

Cugat, sobre les diferents tècniques 
de concentració dels atletes d’alta 
competició i com aquestes tècniques 
es poden utilitzar en l’aixecament de 
castells.
Divendres 19:

Colla, que com és habitual solament 
la comissió organitzadora té coneixe-
ment on es realitzarà. 

-
llera dels Marrecs es dóna per acaba-

de desembre, amb l’assemblea gene-
ral de la Colla que no es podrà donar 
per tancada. Enguany la colla saltenca 
ha aconseguit portar a plaça totes les 
construccions de castells de la gamma 

-

del Xè aniversari de la colla, el poder 
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Trobada de delegats

i delegades

reunit avui

La Degana dels Jutjats de

un parell de vegades a l’augment
del nombre de denúncies per vio-
lència domèstica, en el sentit que
s’estaria donant una exageració
o sobreestimació del problema, o
com a mínim un excés en la seva

quantitatiu de denúncies estaria
poc relacionat amb la importàn-
cia qualitativa  que poden arribar 
a tenir només una part reduïda i,
des d’un punt de vista pràctic, el

jutjats amb assumptes de poca

Degana expressaria el pensament
d’almenys una part del món judi-
cial que políticament no s’estaria
enfocant de manera correcta el
problema, i que els canvis legisla-
tius, en concret la reforma del Codi

que complicar el seu tractament.

violència domèstica, estableix uns

es refereix als delictes i faltes de
lesions, de tal manera que aque-
lles lesions que abans no eren
considerades motiu de delicte i
només ho eren de falta per la seva
escassa gravetat, exactament
les que no necessiten de tracta-

ment mèdic o quirúrgic pel seu
guariment, amb la nova redacció
passen a ser considerades com a
motiu de delicte quan s’hagin pro-
duït en l’àmbit familiar o d’anàloga
relació (parelles de fet, relacions
afectives encara que no hi hagi
convivència, relacions de guarda o

De la mateixa manera, també són
considerats delictes els maltracta-
ments en aquests àmbits encara
que no s’hagin produït lesions.

-

augment del nombre de denúncies

-

que la immensa majoria d’aques-
tes denúncies no tenen, ni de bon 
tros, la rellevància dels casos que
arriben als mitjans de comunicació

-
ques. La gran majoria de les víc-
times de violència domèstica que
visitem els metges forenses per tal
d’informar del dany que han patit,
presenten lesions lleus que no han
necessitat de tractament mèdic o

lesions i només han estat víctimes 
de maltractaments sense que
s’hagin produït lesions; és a dir, 

es tracta de casos que abans de la
-

derats només com a falta i ara ho
són com a delicte.

-
gisladors han considerat que sí, i 
el cert és que, excepte en sectors
conservadors de la política o la
judicatura, poques protestes hi

que en les relacions afectives, en
la casa de cada un o el seu equi-
valent, ningú agredeixi, amenaci o
maltracti els altres. Que aquestes
conductes siguin objecte del Codi

-
sar el desig de la societat de no 

-
ministració de Justícia és el menys
dotat dels serveis públics i que les
darreres reformes (judicis ràpids,

acompanyat de majors dotacions
i per tant han augmentat encara

treure importància al problema que
tractem, sinó en reclamar l’atenció

-

proveir-la dels mitjans tècnics i hu-

Jordi Matas Roca
Metge

Violència domèstica

primera trobada de delegats i de-

que ha inclòs un dinar, hi ha assis-
tit escolars de Llagostera, Cassà

Girona, Salt i el Consell Comar-
cal consideren un èxit el Bus Nit

-

res i asseguren que l’any que ve
repetiran l’experiència i estudiaran

tres institucions.

usuaris, un 25 per cent dels que
ha fet servir les targes per a joves
que permetien un descompte del

El dia amb més usuaris va ser el
-

gers durant la nit.

Èxit del Bus Nit
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S’han repartit 1500 tapes de

1880-1965
El divendres 5 de novembre va 
començar el repartiment gratuït

presentació i les tapes del llibre

-

-

L’entrega es pot aconseguir de 
franc a qualsevol llibreria, papere-
ria i quiosc de la vila, ja que forma
part de la campanya de llança-
ment que l’editorial fa d’aquest 
llibre de regal en format fascicles.
La propera setmana es podrà ob-
tenir als diferents punts de venda

s’ha compromès a mantenir durant
tota la publicació.

distribuïdes en 52 fascicles i la

-

oral de trenta-cinc poblacions de
Catalunya, entre les quals hi ha 

Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat,

mateixa província s’està publicant

provenen de particulars i d’àlbums
familiars i no pas d’arxius fotogrà-

diversa i propera a la gent que

dia a dia, silenciosament, entre el
paisatge natural, urbà i industrial
de la vila.
Les persones que disposin d’imat-
ges d’interès encara són a temps
d’aportar-les, ja que els darrers
facicles encara no s’han acabat 
de fer. Les imatges que es recullin

seran indexades i guardades digi-
talment a l’arxiu municipal.
El llibre està organitzat per temes

del calendari del poble. Entre les
-

ços, entitats, carrers... L’imaginari 

davant d’un fet social, els records 
particulars dels esdeveniments 
succeïts al poble i els indrets, al-
guns gairebé oblidats, s’uneixen
amb la voluntat de recuperar la
riquesa social i cultural passada. 
La data que tanca el llibre és un

blanc i negre passa a un segon
pla en una societat immersa de
ple en la modernitat. La data d’inici 

més antiga que s’ha trobat en fer 

aquesta publicació.

que està al capdavant d’aquest
projecte editorial realitzant la

-
ció i, alhora, la recopilació de la
informació a partir de testimonis

del llibre. L’historiador, amb la

i coneixedores de la història de
-

ball d’alt valor històric, producte,
-

ressada de moltes famílies salten-
-

-

Casals i
Casals, Miquel Casellas i Casals,

-

L’historiador continua recollint fo-

que l’ajuntament li ha proporcio-

aquest sentit es fa una crida a
tots els saltencs i saltenques per-

testimoni dels diversos àmbits de
la vida quotidiana d’abans. Qui

-
sevol format i en blanc i negre, pot
dirigir-se a:

Pep Ros Nicolau
Arxiu Municipal

Ajuntament de Salt
Pl. de Lluís Companys, 1

Tel. 972 249191 SALT

L’Abans

-
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Corroborem el que dèiem en an-
teriors cròniques referent a les ex-
cursions, que cada vegada ens hi
acompanyen  més socis del Casal,

ens anima  per continuar ferms  en
aquesta activitat i encoratjar el res-

de portar-les a terme.
Contra tot pronòstic de l’home del
temps, que plouria, que faria fred i

tenir un dia completament diferent,
amb un  bon sol i una temperatura 
molt agradable, més aviat caloro-
sa. La majoria anàvem ben pre-
parats climatològicament i no vam

trobarem  que no farem cas de les
advertències climàtiques i  passa-
rà com  el conte del pastor i el llop,

De bon matí, en ruta cap a la Jon-
quera, on ens espera un bon es-
morzar i ens oblidem de les calo-

passant la frontera francesa,  en
ruta cap al nostre destí: Cotlliure,
un petit poble ubicat en el sud  de 
França, anomenat per molts es-
criptors com la perla de la costa
rocosa. Ha estat un poble escollit 
per poetes i pintors, inspirats per la
màgia del seu cel blau.  El breu  re-
cord que ens emportem d’aquest
poble la majoria d’excursionistes
és simplement que es veu molt

-
diterrani banyen les seves roques
arran de la muntanya pirinenca i
que des d’una atalaia o moll es 
contempla bona part d’aquesta
costa francesa, on la majoria de
excursionistes vam pujar per  gau-
dir d’aquesta visió, degut al dia 
que feia, clar i sense núvols.
La visita voluntària, i m’atreveixo

a dir quasi obligatòria, és la que 
la majoria fa al seu cementiri, per 
veure la tomba on descansen les

Machado, juntament amb la seva

crònica, per parlar d’aquest escrip-
tor, tan sols recordar-vos que el seu

exili s’ha convertit en un símbol que
no ha parat de créixer en el silenci
de Cotlliure, on és visitat , no man-

les terres catalanes, per anar a
-

tera estreta i se’ns fa llarg el camí
a recórrer, esperant que valgui la
pena  el gaudir d’un bon àgape, en
el  restaurant del petit poblet, i per 
cert,  el dinar va estar bé, valia l’es-
tona la passejada, amb autobús.
Després de dinar, donar un petit
passeig pels voltants del restau-
rant i a l’hora programada ruta cap

per el dijous divuit de novembre,
amb la visita guiada  a les grans
bodegues de cava Codorniu. Us
esperem amics, excursionistes.

Ferran Márquez i Morgade

Cotlliure

equipament esportiu com el que

no s’ho podia permetre. Han es-
tat molts anys sense una piscina
coberta i un gimnàscom el que hi
ha ara, en el qual es fan totes les
activitats que es puguin fer a algun

anar a un lloc o un altre, però tot-
hom sabrà que al nostre poble hi
ha un equipament esportiu com
cal, encara que s’hagi inaugurat

quan no estava acabat del tot. 

de canviar la data d’inauguració
però ara ja és una realitat, encara
que a mitges, perquè no dubteu
que quan estigui acabat del tot
l’impacte visual serà millor.
Un cop entres hi trobes tot el que
és necessari per estar en forma,
d’una manera sana i adequada a
cadascú amb el monitor corres-

per a l’esquena, una piscina gran, 
una sala de peses on faràs el que li
convingui al teu cos i el que vulgui 
la teva ment, spinning (ideal per 

classes d’activitats de grup d’allò
més entretingudes i que a més et
serviran per mantenir-te en forma
o posar-t’hi en cas que no ho esti-
guis. Que quedi clar a tothom, anar 

a un gimnàs no és només matar-se
a fer peses sinó moltes més coses
que segurament un mateix no pot 

la piscina et relaxes i desconnectes
de l’estrès que un pugui portar. 

-
messin a anar-hi ja que donaria un
impuls important a un poble que
vol canviar d’imatge. No només en
temes esportius sinó en tots.
D’aquí poc la zona del voltant del
camp de futbol serà un impuls
perquè la gent de fora vegi el que

faran, i a mi no m’estranya amb
equipaments tan complerts i ben

té algun dubte, que no perdi més
el temps, segur que no sortirà
decebut.

La piscina coberta de Salt
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Músiques per la memòria
Assemblea de

Joves de Sabadell.
Els textos que trobareu en aquesta recopilació no són més que un recordatori. Una bufetada a la memòria
d’aquells que assenteixen quan senten que els grans líders polítics marquen l’inici o donen per acabada una

popular crítica més esbudelladora.
01 Andreu & els rumberus: Provocació
02 Gato-el-quiman: Nòmada (nova versió)
03 Pomada: Si em dius adéu (directe)
04 Batzak: Droga als barris
05 Kalash: Clar que sí
06 La pupil·la: Amb pus a l’ànima
07 End of freedom: Great moment
08 Xot: Lo blat
09 Catiuska: L’olor de la festa
10 Stupper suids: Fuckin’ opportunist
11 Defensa propia: Que te importa
12 Desperta ferro: Atac contra l’estat
13 Casablanca benedicta: La meva mar
14 Saiaia: 7/4
15 Labatzuka; Geganta la venjança
16 Jep Cardona: Los verbos de la guerra

La Carrau: quin bori bori
La banda de Terrassa ens presenta el seu nou treball, enregistrat als estudis
La Fournier (Dusminguet) sota la producció de Joseba Tapia.
  Quin Bon Bori, que ja es trova a les botigues des del passat 6 de setem-

bre, ens mostra una Carrau -
nar i fer ballar.
  Fusió de ritmes i instruments tradicionals amb el bo i millor de la música

actual, a Quin Bon Bori hi trobem sardanes a ritme de calypso, reggae amb
soul, lletres de Papasseit que recobren vida i interès a cop de folc...

La
Carrau Quin Bon Bori -
reres sovint autoimposades del gènere folcc -
dolina, guitarra i baix elèctrics, bateria, acordió, trompeta, violí, saxo, trombó,

de tothom!

Revolta 21: No oblidis mai
Des de Sant Pere de Riudebitlles arriba amb força Revolta 21, projecte de
hardcore i metal en català.l
  El passat 6 d’octubre ja ha aparegut la sortida del seu nou treball, No obli-ii
dis mai, de la mà de Propaganda pel Fet! Fins al moment ja puc avançar que
poblacions com Vilafranca del Penedès, Girona, Barcelona, Cardedeu,
Manresa, Tarragona, Sabadell... seran les primeres places en veure i des-
pentinar-se amb el nou directe de la jove banda.

                                                                                          Oriol Pallàs Moré

Novetats musicals
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-
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TIMBAL DE CLOÏSSES, CARXO-
FES I MONGETES DEL GANXET
AMB BROU CURT D’ALL I SA-
FRÀ

Ingredients
Per al brou curt d’all i safrà

2 grans d’all pelats

½ cabeça d’alls

sal

Elaboració
Coure les mongetes i reservar-les.

la i reservar-la.

Per al brou curt d’all i safrà: escal-
-

far la llet, sense que arribi a bullir, i
afegir-hi el safrà. Deixar-ho infusi-
onar uns minuts, i després abocar-
ho en un recipient adequat per fer 
una maionesa. Mentre ho anem
batent, anar-hi afegint l’oli i els
alls. Quan estigui tot lligat afegir-hi

Per les cloïsses: escaldar-les i
treure-les de la closca, reservant-

Presentació del plat: en un plat 

l’anella fer capes alternes de mon-
getes, cloïsses, ceba i carxofes. 

al damunt. El brou d’all i safrà el
servirem amb una gerreta a part.

POLLASTRE DE PAGÈS CON-
FITAT AMB SALSA D’ORELLA-
NES

Ingredients

Per a la salsa
2 escalunyes

-
llastre

oli d’oliva
sal i pebre

Elaboració

dins una cassola cobert d’oli, amb
la canyella, la farigola, el llorer i els

2 hores. Reservar dins el mateix
greix.

Per a la salsa: tallar l’escalunya i 

dins un cassó amb una mica d’oli
-

tinuació, abocar-hi el licor, deixar 
evaporar i afegir-hi el brou de les

a textura de salsa. Colar i afegir 

-
tovin i posar a punt de sal.

Presentació del plat: treure el 
pollastre del greix i
marcar-lo en una pa-

que quedi cruixent.

la salsa d’orellanes
i per decorar podem
posar-hi uns pinyons
i uns trossets de can-
salada.

CODONY, TARONJA I IOGURT
GREC

Ingredients

2 taronges
2 iogurts grecs
sucre (igual quantitat que de polpa

Elaboració

-
-

pelar-los, treure’n la polpa i afegir-
hi el sucre (la mateixa quantitat

ben espès.
-

var-ho a la nevera.

-
gurts i reservar-los.

ingredients al gust.

torrons i neules!

Menú de festa
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va acordar per assentiment  apro-
var un conveni urbanístic per a
l’adquisició de terrenys dins l’àmbit
del pla especial Fecsa-Endesa.

-
mitat l’enderroc d’unes obres fetes
sense llicència en un habitatge del

-
-

car un concurs per a la concessió
d’un quiosc-bar al parc de la Ma-
çana, que farà el servei de lavabos

públics en aquesta zona.

-

es va aprovar la plurianualitat de
les obres de  rehabilitació de la
Coma Cros i una moció demanant

-
lestina.
Exposició al públic:

-

consideri necessàries
Fins al 2 desembre s’exposarà

a efectes de permís ambiental.

-
sàries

Naixements, casaments i defuncions 
del 15 d’octubre al 15 de novembre

Darrer ple municipal

Casaments

Defuncions
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Horitzontals:
-

l’olfacte. Vocal repetida, al revés. 

-

-

la intensitat dels sons.

Verticals: 

llarg que es posa sobre el vestit de 
-

dia. Fenomen que relaciona una 
espècie d’animals i una tribu la 
qual el pren com a símbol, etc. 

-
-

invertebrats. Consonant repetida. 

Solucions horitzontals: 

Solucions verticals: 

L’acudit foll

Encreuats

El temps

Temperatures i pluviometria 
del 14 d’octubre al 17 de novembre


