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agendaActivitats del mes de gener

CASAL DE JUBILATS
Dia 25 de gener.- Excursió al  Mu-
seu Nacional d’Art de Catalunya. 
Sortida a les 8 del matí, fi nalitzada 
la visita,  anirem a dinar al restau-
rant El Lledoner. A la tarda ball. 
Preu : 29 €

CASA DE CULTURA “LES 
BERNARDES
Exposicions:
Associació d’Artistes Plàstics Ciu-
tat de Girona. Pintura, a les sales 
Central, Rocadelpech i Aguilera.
Taller de gravat, d’Eduard Fà-
bregas i Montse Martínez de 
Vidreres, Tècniques 
de gravat a la sala El Porxo i de 
pintura a la sala Sant jordi.

Seguiran els cursos ja començats 

LA MIRONA
7/01 Sessió de ball amb Pa d’àn-
gel (sala 1) 
13/01 Falsalarma la bombolla 
(sala 2) 
18/01 Banc de proves-: la Madre 
del Topo + Munich la bombolla 
(sala 2) 
20/01 D’callaos la bombolla (sala 
2) 
27/01 Almasäla la bombolla (sala 2) 
28/01 Pallassos - los Tetes & Cia 
(sala 1) 
01/02 Banc de proves: Bearlin + 
Mar Abella la bombolla (sala 2) 
02/02 Melendi (sala 1) 
03/02 Hip hop Fighters (sala 1) 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

Grup de lectura
Dijous 11, a les 8 del vespre: “El 
primer home” d’Albert Camus

Grup de Cine-Forum
Dijous 25, a les 9 del vespre: “L’ho-
me tranquil” de John Fort
Presentació i comentari: Guillem 
Terribas

Secció infantil:
Divendres 12, a les 6 del vespre: 
audició musical dedicada a les 
joguines, a càrrec de la Natàlia 
Nadal
Divendres 19, a les 6 del vespre: 
“Cistell de contes” a càrrec de Xevi 
Fàbrega
Divendres 26, a les 6 del vespre: 
audició musical a càrrec de Natàlia 
Nadal
Biblioteca d’en Massagran
Dijous 11, a les 6 de la tarda. “Con-
tes de l’avi Siset” amb la Sílvia Es-
cuder.
Dijous 25, a les 6 de la tarda: 
“Contes de la caca maca” amb la 
Mª Dolors
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Salt al dos mil
L’any 1989 és varen fer unes jornades d’estudi i refl exió sobre el futur 
sòcio-econòmic i urbanístic de Salt i el seu entorn. Seria interessant 
rebobinar aquest entretemps per veure com han passat aquests anys 
transcorreguts per poder fer un seguiment d’aquelles ben intencionades 
propostes; si es varen tenir en compte per acomodar Salt al futur o sim-
plement foren propostes llançades al vent. La del TGV potser una mica 
agosarada, en canvi, els altres temes tractats: demografi a, urbanisme, 
comerç i mitjans de comunicació, eren força possibilistes. No més ne-
cessitaven que la societat civil, hi aportés un cert grau de confi ança, s’ho 
plantegés com a propostes de futur, encara que a vegades, els pronòs-
tics, tot i comptant la bona voluntat, no tot són dreceres.
Les jornades varen ser molt concorregudes, encara que alguna, per la seva 
potència, fou seguida amb cert escepticisme perquè, resumint-ho, posava a 
Salt com el melic del món. Salt  començava a caminar tot solet i fou interes-
sant comprovar el grau de confi ança que ens podíem autoimposar.
Encertar-la de ple hauria estat un miracle; ara, algunes propostes com la 
del TGV ja semblaven una mica agosarades quan ja hi havia moviments 
populars que divergien de la necessitat d’aquesta monstruosa i aïllant 
infraestructura. Amb tot, aquestes visions de futur devien enlluernar per 
no dir enllaminir els possibles benefi ciaris que fi ns hi tot no hi va haver 
cap oposició, fi ns ara que se li a vist el gep.
I quin era l’esquer? Doncs que l’estació del tren seria a Salt –tenia nom i cog-
nom-; “SALT-COSTA BRAVA”. El motiu era degut a l’aproximació amb Girona 
la qual no disposava d’espai per a tal infraestructura; es parlava de palaus de 
congressos, d’hotels, ... de molts serveis que els turistes dels països del nord, 
prou proveïts de divises omplirien els calaixos de la bona gent de Salt.
Doncs sí, es varen reservar els terrenys per a aquesta via sense cap 
oposició fi ns que ens han fet veure que sí, que Girona tenia espai per 
a la infraestructura i ara tot són despropòsits contra el possible pas del 
TGV per Salt. És clar, les mercaderies!. Zero a Un.
El comerç. Això ho haurien d’explicar els botiguers de l’associació de co-
merciants. La ponència sobre l’anàlisi de l’estructura comercial donava 
prous orientacions per com hauria de ser el comerç a Salt. S’ha seguit?
En quan a la planifi cació edifi cable, la proposta no ha tingut cap ressò. 
Es proposava limitar l’expansió cap al pla i la demografi a ha ultrapassat 
la visió teòricament més arriscada. Les Deveses: protecció total. Per 
“a” o per “b” les màquines van envaint el terreny. L’Institut serà la última 
ocupació?
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entrevista“Més que guanyar o perdre, allò important és que 
la mainada aprengui a relacionar-se entre ells, a 
compartir una activitat”

Ningú pot discutir que el futbol té una capacitat impressionant per mobilitzar la població. Parafrasejant l’himne 
blaugrana, podem pensar que aquest joc és “més que un esport” o podem creure que tots plegats hem perdut 
una mica la xaveta i que a alguns ja els va bé que estiguem només pendents del que passa dins el camp. 
Amants o detractors, el que no podem dubtar és que estem parlant d’un fenomen social que involucra no 
només els grans clubs, sinó també petits negocis, comerciants i penyes. Un teixit extens que, sens dubte, no 
tindria tals dimensions si no fos per tots aquests equips locals on pares i mares perden hores de son només 
per veure la il·lusió dels seus fi lls al calçar-se unes botes. 

-Així, és nascut a Anglès
-Sí, però la meva família va venir 
aquí quan jo tot just tenia un any i 
mig. El meu pare va fundar aquesta 
empresa de begudes i des d’ales-
hores que he viscut a Salt.

-I quan comença la seva relació 
amb el Coma Cros?
 -El tema de la Coma Cros ve de 
lluny... Ara fa uns 15 anys que en 
sóc president, però ja abans esta-
va implicat en la junta directiva i, 
si anem més enrere, ja havia estat 
al club com a jugador. Encara con-
servo un carnet de la temporada 
58-59, o sigui que ja són més de 
48 anys vinculat a l’entitat. 

-Així, ha estat un testimoni de 
tots els canvis que hi ha hagut 
en aquesta zona, que no han es-
tat pocs?
-Ha canviat molt i hi ha hagut 
moments de tot. Cal dir que fi ns 
al 1992-93, la fàbrica tèxtil col-
laborava molt activament amb el 
club. Hi aportava uns diners que, 
al tancar-se l’empresa, s’han dei-

xat de rebre i, a partir d’aquest 
moment, ens hem hagut d’autofi -
nançar. Per això hem deixat la part 
de competició a nivell regional i 
ens hem centrat en el futbol base, 
d’escola. 

-I s’han deixat de fer altres es-
ports, no? Jo recordo que es 
feia tennis i altres activitats a la 
Coma, oi?
-Sí. Tennis, encara se’n fa a la ma-
teixa zona esportiva, però està des-
vinculat del futbol. Als inicis estava 
dins el club, però poc a poc s’ha 
creat una altra junta que actua per 
separat. Però sí, va haver-hi una 
època daurada de la Coma Cros 
en què es feia hoquei –equip que 
estava a divisió d’honor-, hi havia 
també botxes, etc. En aquells mo-
ments jo formava part de la junta 
directiva, però quan vaig passar 
a ser-ne president, el 1991, ja no-
més en quedava el futbol.

-Què té el futbol, que atrau tanta 
gent?
-En l’àmbit regional, tothom que es 

troba implicat en el món del futbol 
sol ser perquè té algun fi ll jugant a 
l’equip. T’integres en un club per-
què algun dels teus nens hi juga 
i ja hi ets. Si et pares a pensar en 
la junta directiva ho veus ben clar. 
El que passa és que avui dia els 
nostres fi lls ja no hi juguen, però 
mira, si no hi ha ningú que agafi  el 
relleu, vas seguint.

-I quin és l’estat de salut del 
Coma Cros actualment?
-Ara està en un moment bastant 
bo, diríem que està experimentant 
una revifalla. Ara fa 4 o 5 anys que 
ens trobàvem en un moment en 
què no teníem gairebé equips, dos 
o tres dels juvenils, un cadet i para 
de comptar. En aquests moments, 
tenim un equip per categoria, ex-
cepte els més petits, on hi ha tres 
equips de benjamins, i també el 
que en diuen ‘l’escoleta’, on hi ha 
15 o 20 nanos. Des de fa un parell 
d’anys que sembla que cada vega-
da tenim més gent i més equips. 

-Sempre es dóna molt de ‘bom-

Nom: Josep Ventura Julià                                   
Edat: 64 anys
Nascut a Anglès , viu a Salt des que tenia un any 
i mig
Professió: gerent d’una distribuïdora de begu-
des 
A més a més: president del Coma Cros des de 
fa 15 anys
Unió Esportiva COMA CROS
c/Sant Antoni, 1
17190 SALT
Tel. 972 23 32 11 / 609 41 22  41
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entrevista Entrevista a Josep Ventura 

bo’ als equips grans, però cal 
pensar que el fenomen del fut-
bol sense aquests equips de 
base no tindria el pes social que 
té... 
-Sí, sí. Per mi el més important és 
tenir equips des dels més petits 
fi ns a juvenils. Un cop a la catego-
ria juvenil ja hi ha més mobilitat. Ja 
es fa tot amb una certa professio-
nalitat. Però, a nivell de poble, el 
més important és la base. I sobre-
tot per a la mainada, que més que 
guanyar o perdre, el que és impor-
tant és que aprenguin a relacio-
nar-se entre ells, a compartir una 
activitat, a fer una mica d’esport, 
etc. La missió dels clubs de futbol 
és aquesta: pujar la mainada amb 
un sentit de companyerisme, amb 
unes maneres de fer sanes. 

-Pel que fa a la gestió, no deu te-
nir res a veure la gestió d’un club 
de poble amb un gran equip... 
-No, no. En els equips de primera 
ja hi entra el tema dels resultats. 
Bé, a nosaltres també ens inte-
ressa que es guanyi algun partit, 
perquè si es perd cada setmana la 
mainada també es desanima, es 
perd il·lusió, però no és l’essenci-
al. Per això es procura que juguin 
tots els nanos de l’equip i que s’ho 
passin bé. 

-I quins són els principals mal-
decaps. El tema dels recursos, 
el personal?
-Ara els recursos estan més o 
menys resolts, perquè la gent de 
l’equip paga una quota anual i 
amb això s’autofi nancen les des-
peses de cada jugador. El que és 
més complicat és trobar entrena-
dors, tècnics i un delegat que porti 
l’equip. Com que no hi ha recur-
sos, el que cobren és més aviat 
simbòlic i, és clar, has de trobar 
persones que estiguin disponibles 
a quarts de 6 de la tarda, quan 
comencen els més petits. Però 
bé, ara aquests temes els porta el 
coordinador, de manera que no re-
cau directament sobre la junta di-

rectiva. Nosaltres el que fem, més 
que res, són les tasques adminis-
tratives i guiar una mica la línia de 
funcionament del club.

-I quins moments han estat els 
millors?
-Potser els millors temps van ser 
els 9 anys en què teníem l’equip 
a primera regional, perquè, dins el 
nostre nivell de club de poble, era 
prou important. Però això arriba 
un punt que no es pot mantenir. 
Tot plegat s’ha anat encarint molt i 
mantenir un equip a primera regio-
nal, que sigui competitiu, sense el 
suport de la fàbrica és molt com-
plicat. A més a més, amb el canvi 
d’ubicació quedem una mica apar-
tats i, en general, el volum de pú-
blic en el futbol provincial ha min-
vat molt en els últims anys. Avui 
dia un club d’aquestes dimensions 
no fa diners en taquilles, ni en ri-
fes. Abans, amb aquests guanys ja 
cobries les despeses de l’àrbitre, 
per exemple. Avui dia no és així. El 
públic són els pares, alguns amics 
i para de comptar.

-I a què creu que es deu això? 
“Tiren” més els grans equips o 
la gent està més a casa?
-Una mica per tot plegat, però so-
bretot és a causa de la televisió. 
Normalment jugues el dissabte o el 
diumenge al matí i, és clar, aquests 
dies ja fan futbol per la televisió de 
més categoria i la majoria de gent 
‘futbolera’, si no té vinculació amb 
ningú que jugui en aquest nivell, 
prefereix quedar-se a casa. 

-Al fi nal deu ser una mica com 
una gran família, la gent de 
l’equip, no? 
-Sí, sí. Molts equips funcionen de 
manera que la gent fa pinya i paral-
lelament fan berenars, alguna cos-
tellada, en fi … És un altre aspecte 
interessant, perquè es crea relació 
entre la mainada, però també en-
tre els seus pares.

-No sé si és el cas del Coma 
Cros, però s’ha parlat en diver-

ses ocasions dels equips de fut-
bol com a eina integradora per 
a la mainada arribada d’altres 
països.
-Sí, jo crec que sí. A més a més, 
ara des de l’Ajuntament també 
s’està fomentant aquest fet. És una 
manera que s’integrin en un grup i 
des de serveis socials s’estan ges-
tionant unes subvencions perquè 
la mainada que no pugui pagar la 
quota pugui jugar i el club rebi una 
part d’aquesta subvenció. 

-És seguidor d’algun altre es-
port a part del futbol?
-El tennis m’agrada molt. També 
perquè un dels meus fi lls hi va 
jugar força temps. Tots dos van 
començar amb el futbol, però el 
segon després es va encaminar 
cap al tennis, i bé, ha estat jugador 
professional durant uns anys. Ara 
fa un parell d’anys que ho va dei-
xar però hi segueix vinculat com a 
entrenador. 

-I és molt diferent un món de 
l’altre? 
-Sí. El tipus de joc que és porta 
al fet que sigui més ‘fi ’, per dir-
ho així. Només són dos jugadors, 
l’afi ció també és diferent, no hi ha 
gairebé públic a no ser que siguin 
d’alta competició.

-El futbol és una mica més ‘ani-
mal’, per entendre’ns... què li 
sembla tota la polèmica genera-
da entre el senyor Laporta i els 
anomenats ‘violents’?
-Estic molt d’acord que la violència 
al futbol s’ha d’eradicar. No sé què 
passa avui dia que la gent està “a 
la que salta” i sembla que alguns 
embogeixin en un excés d’afi ció. 
Però jo diria que això no és ni afi -
ció, perquè un partit no el guanya-
ràs perquè cridis més. Són gent 
que aprofi ten que van al camp per 
treure la seva agressivitat i veure 
si poden divertir-se causant alda-
rulls. Això s’ha d’anar eradicant. 

-De quin equip és?, del Barça?
-Sí, sóc culé.
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La febre d’or

Certament es pensava que la cons-
trucció del ferrocarril esdevindria 
un bon negoci per als inversors 
catalans. L’antic centre de contrac-
tació del saló de la Llotja de Mar 
de Barcelona es consolidaria al 
segon terç del segle XIX com un 
mercat borsari modern per gesti-
onar els capitals que, procedents 
de les activitats comercials, agrí-
coles i industrials, fi nançarien part 
del procés d’industrialització. Calia 
invertir grans capitals i constituir 
grans societats, d’aqui l’èxit de les 
societats anònimes. Paral·lelament 
també apareixia una moderna ban-
ca comercial per propiciar crèdit al 
comerç i la indústria catalana. Les 
anònimes no eren només socie-
tats industrials, sinó també bancà-
ries, d’assegurances marítimes, 
de transports o de serveis públics, 
sectors tots en expansió.
Les crisis de 1857 i sobretot de 1866 

acaben amb successives fases 
d’eufòria borsària, conegudes com 
la febre d’or. La Guerra de Crimea 
(1853-1855) afavorí l’exportació 
massiva de cereal espanyol i una 
puja de preus que acabà amb la 
crisi de subsistències de 1857, any 
de males collites. Això dugué al go-
vern a autoritzar la lliure importació 
i suspendre el règim prohibicionis-
ta de 1820. El fet causà una de les 
primeres grans crisis de la indústria 
cotonera per la caiguda de preus i 
la sobrepoducció. Llavors al mer-
cat fi nancer augmentà l’oferta de 
paper, mancà circulació de diner i 
s’ensorraren de les cotitzacions. So-
bretot afectà les societats bancàries 
i d’assegurances marítimes, on els 
mesos anteriors s’hi 
havia concentrat una 
espiral especulativa.
L’economia real del 
país és a les portes 

d’una recessió. La ‘fam de cotó’ 
derivada de la guerra de Secces-
sió desestructura el comerç i la in-
dústria cotonera, i les companyies 
ferroviàries, que adquirien cada 
cop més compromisos, ofereixen 
resultats decebedors. Les perllon-
gacions entren en servei però els 
rediments són menors als espe-
rats. El 1864 es materialitza la falli-
da de la companyia del Ferrocarril 
de Barcelona a Saragossa, que 
pel fet de ser la primera d’explotar 
una línia acabada era paradigmàti-
ca. La seva fusió amb la de Ferro-
carrils de Saragossa a Pamplona 
signifi ca el fracàs de la societat 
ferroviària més ambiciosa de capi-
tal català. Després acabaria fusio-

història

El primer tren Barcelona-Mataró

entrevista

-I quan el Coma Cros jugava a 
regional, si hagués hagut de tri-
ar entre que el Barça guanyés la 
lliga o alguna competició impor-
tant i que el Coma Cros pugés 
de categoria, què hauria fet?

-M’hauria decantat pel Coma 
Cros, i tant! Sóc soci i seguidor del 
Barça, però jo sóc dels que sopa 
igualment si el Barça perd! Home, 
em sap greu, però no fi ns aquest 
punt. Estem parlant de professio-

nals i, moltes vegades ho dic, les 
afi cions s’estan matant i després 
del partit els jugadors se’n van a 
sopar plegats. Per ells és la seva 
feina.

Agnès Cabezas Horno
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La història no s’ha acabat

Foren molts els que van creure 
que amb la caiguda del mur i la 
desintegració de la Unió Sovièti-
ca havia triomfat defi nitivament el 
règim liberal. A principis dels anys 
noranta els antics països de l’Est 
iniciaven un procés de democratit-
zació, el tractat de Maastricht cre-
ava la Unió Europea, els països 
llatinoamericans abandonaven els 
seus somnis revolucionaris i se 
sotmetien als dictàmens del Banc 
Mundial, la Xina i l’Índia assumien 
plenament el capitalisme i l’Iran 
semblava en fase postislamista. 
No existien els eixos del mal i el 
somriure de Clinton i la revolució 
tecnològica dibuixaven un nou or-
dre mundial dominat pels EEUU i 
basat en el liberalisme polític i eco-
nòmic. Una globalització que havia 
de garantir la pau, la seguretat i el 
benestar al món sencer.
Passats quinze anys és hora de fer 
balanç i el cert és que el món està 
més fragmentat que mai. Molts dels 
antics països socialistes, amb Rús-
sia al capdavant, esdevenen mafi o-
cràcies dominades per l’autoritaris-
me i la corrupció. La Unió Europea 
ha fracassat en l’intent de dotar-se 
d’una Constitució que no comporta-
va una veritable unió política i soci-
al i per les pròpies reticències dels 
estats. Mentrestant, a l’altra banda 
de l’Atlàntic, els cas de Cuba res-
tava com un residu aïllat de les di-
visions del passat. Els efectes d’un 
bloqueig salvatge i la desaparició 
física del dictador acabarien amb 
un règim que es moriria, com el de 
Corea del Nord, d’inanició. Però 
aquests règims resisteixen.
I després n’apareixen d’altres. Pri-
mer s’alcen els indígenes mexicans 
i el seu crit és imitat. Els desastres 
naturals deixen al descobert la 

impossibilitat d’articular sistemes 
capitalistes viables en els estats 
centreamericans. L’Argentina s’ar-
ruïna amb gran escàndol i trenca 
relacions amb el Fons Monetari In-
ternacional. Lula guanya al Brasil 
i Chávez a Veneçuela, exportant 
la seva demagògica revolució bo-
livariana. Morales nacionalitza els 
recursos naturals de Bolívia i Or-
tega es fa de nou amb el poder 
a Nicaragua. I tots democràtica-
ment. Els vells ideals revolucio-
naris i l’antiimperialisme s’estenen 
com una taca d’oli. Una bomba al 
cul de Washington, que sembla no 
adonar-se del que s’està gestant 
al seu pati del darrera. És el fruit 
d’anys i anys de tant menyspreu. 
Durant els anys setanta l’adminis-
tració nord-americana va impulsar 
i sostenir règims dictatorials de 
dretes. Després ha malgastat les 
dècades dels vuitanta i noranta 
amb receptes neocolonials recol-
zades per institucions fi nanceres 
internacionals. Polítiques que han 
enriquit una elit corrupta i no han 
resolt la pobresa d’una població 
que ha perdut la paciència. Però 
els problemes dels americans no 
s’acaben al seu continent.
La Xina i l´Índia segueixen vies prò-
pies de desenvolupament capitalis-
ta de cares a convertir-se en futures 
potències mundials, ambdues nu-
clears. L’Islamisme creixent revolu-
ciona tot el món musulmà. Apareix 
Al-Qaida i el terrorisme internacio-
nal commou Occident. El confl icte 
etern del Pròxim Orient, amb els in-
tents fallits de pau entre israelians i 
palestins, s’agreuja i s’escampa per 
la regió. Només faltava el desastre 
monumental de la guerra d’Iraq, la 
fràgil ocupació de l’Afganistan, on 
s’evidencia la divisió dels aliats, o 

els intents 
d’Iran de 
produir ar-
m am e n t 
a t ò m i c . 
També al-
guns rè-
gims poc 
desitjables 
de l’Àfrica 
negra s’es-
tab i l i tzen 
gràcies al 
petroli i les 
c o m p a -
nyies que 
l’exploten. 
Al mateix temps dramàtiques mi-
gracions del sud cap al nord con-
fi guren noves i complexes realitats. 
En resum, un món que canvia rà-
pidament amb rumb incert, mentre 
les velles democràcies occidentals 
miren al cel i xiulen.
Estem doncs davant un repte cru-
cial per a la humanitat i no en som 
prou conscients. I el què és pitjor, 
tampoc es pensen solucions. Pot-
ser el problema és el de sempre: 
l’ànsia de poder, la intolerància èt-
nica i cultural i la mala distribució 
de la riquesa. És absurd que hi ha-
gin homes i multinacionals més rics 
que molts països i que milions de 
persones no tinguin un rosegó de 
pa per dur-se a la boca. La història 
no s’acabarà fi ns que no s’imposi 
un sistema que garanteixi alhora la 
justícia i la llibertat, un sistema que 
limiti la riquesa i que impossibiliti la 
corrupció, un sistema que faci sos-
tenible ecològicament l’evolució 
humana. Mentre això no es produ-
eixi, quant sofriment i quanta des-
trucció veurem una vegada més 
per l’estúpida vanitat humana?        

Joan Corominas

història

El mur de Berlin

nant-se el 1878 amb la de Camins 
de Ferro del Nord d’Espanya, su-
bordinada al capital francès. Totes 
les societats presenten desaqui-
libris fi nancers. El capital per po-
sar en servei la xarxa és superior 

al pressupostat i els benefi cis són 
insufi cients per abonar els interes-
sos i l’amortització dels emprèstits. 
Llavors milers d’obligacionistes 
s’adonen que no tenen assegu-
rades les rendes. Comença una 

progressiva depreciació dels va-
lors que el 1866 produeix el pànic 
i l’ensorrament fi nal, un dels pitjors 
desastres fi nancers catalans. 

J.C.L.

La febre d’or



AA8

Excursió a Sant Miquel del Fai excursions

La bonança d’aquesta tardor in-
vita a sortir d’excursió i nosaltres, 
acollidors i rebedors d’aquest bon 
temps, ho aprofi tem per fer la nos-
tra sortida mensual. Recordant 
anys passats, la fred feia dies que 
ens havia visitat, i ho notàvem al no 
disposar dels mitjans de calefacció 
existents avui en dia. Ja ho veieu, 
el progrés i l’evolució, acompa-
nyada de la contaminació existent 
en el nostre planeta, que mai no 
voldríem, ens està obrint les por-
tes del canvi climàtic, amb un futur 
incert i també inacceptable per  a 
les properes generacions.  Deixant 
enrere aquestes nostàlgiques im-
pressions, potser per la meva part  
una mica derrotistes, vull capfi car-
me en el goig visual que ens arri-
ba al contemplar durant el nostre 
trajecte paisatges i entorns  mera-
vellosos  que ens ofereix la mare 
natura. Permeteu-me comentar un 
petit detall, basant-me en les fu-
lles dels arbres en aquesta i altres 
tardors, guarnides d’una gamma 
de colors tan diferents,  que crec, 
modestament, que són difícils de 
plasmar en qualse-
vol quadre de pintu-
ra.                          
Aquesta vegada, la 
nostra programada 
ruta es consolida 
dintre  la comarca 
del Vallès Oriental, 
i voltejant per carre-
teres d’alta munta-
nya arribem a  Sant 
Miquel del Fai, fi nal 
del nostre trajecte. 

No dubto que la majoria que llegiu  
aquesta crònica coneix aquest in-
dret, per tant,  no penso allargar-
me en la meva crònica en comen-
taris  més dels  previstos,  ja que 
a vegades manca espai disponible 
dintre de la revista i no desitjo que 
l’escurcin. Abans de començar el 
passeig turístic acompanyats per 
un guia, ens ofereixen una degus-
tació de licor, fet, diuen, de herbes 
de Sant Miquel, però renoi, de 33º 
d’alcohol,  per entrar en escalfor 
(no feia gens de fred, sí humitat). 
Reunits en cercle, el guia ens ex-
plica la història i desenvolupament 
d’aquest conjunt,  els orígens i fun-
dació portada a terme  per un orde 
benedictí. La casa priorat és d’estil 
gòtic, en canvi la seva església és 
romànica, construïda dintre d’una 
roca, única en el nostre país. Les 
seves dues mitges campanes fo-
ren  malmeses durant la no volgu-
da i trista guerra civil.  En una sala, 
passen un audiovisual d’uns deu 
minuts aproximament, que cor-
robora les explicacions fetes pel 
guia en el nostre passeig per l’en-

torn. Els més decidits varen baixar 
i després van pujar els 84 esca-
lons, per  aventurar-se  dintre de la 
Cova, i contemplar-hi les diferents 
formacions de regues  d’estalac-
tites i estalagmites,  fi ns arribar a 
un petit estanc (gorges) artifi cial. 
Resumint, al meu entendre aquest 
conjunt té uns indrets fets d’aigua, 
roca i verd, dintre la seva natura, 
que ens deixa meravellats. Trobem 
parets mil·lenàries que ens expli-
quen misteris i llegendes, i tam-
bé peces d’arquitectura úniques. 
Aquesta vegada cal dir que ens 
queda bon record d’aquest lloc, 
molt diferent al de fa cinc anys, on 
trobàrem cremada la fauna i fl ora 
de les seves muntanyes, degut al 
gran incendi de l’any dos mil.            
De nou a  dintre l’autocar, fent camí 
de tornada,  per endinsar-nos a la 
comarca d’Osona, on en un res-
taurant del poble de Tavèrnoles, 
ens espera l’àgape, que per cert, 
segons les opinions captades i ca-
res satisfetes  pel   grup majoritari 
d’excursionistes, va agradar, així 
com  l’atenció rebuda per part del 
personal encarregat del servei de 
menjador. Resta dir-vos que la pro-
pera, programada  pel dijous 14 de 
desembre, es portarà a terme en 
visites guiades per  l’Alt  Empordà. 
Quedant enrere les festes nada-
lenques, aprofi to aquest escrit per 
desitjar-vos un bon Any Nou 2007, 
de pau i benestar,  i  m’atreveixo 
a  demanar-vos  també que ho feu 
extensible als vostres familiars i 
amics. 

Ferran Márquez i Morgade
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He pogut llegir a la revista ‘La Far-
ga’ un escrit del Sr. Ramon Torra-
madé, i m’ha fet recordar que els 
arbres són com les persones, és a 
dir, que tenen vida i per tant també 
es moren. Els arbres, tal i com diu 
en Ramon, s’han de cuidar, no es 
tracta solament de plantar-los, fal-
ta que de tant en tant s’hi tiri una 
mica d’aigua perquè puguin viure.
Tot això ve derivat que sóc veí del 
carrer Sant Romà de Salt, que en-
tre d’altres és contigu amb la tra-
vessa de Sant Romà, on també 
hi ha arbres dels que es moren; 
l’ajuntament en fa plantar de nous 
i hi fa una primera regada i a par-
tir d’aquí queden abandonats fi ns 
que al fi nal, els petits arbres es 
moren.
Parlant amb alguns altres veïns, 
ens sorgeix el dubte de si a l’ajun-
tament els consta que existeixen 
aquests arbres, ja que, a part de 

l’aigua de la pluja, només 
són regats un cop cada any, 
escassament.
No sé si seria bo o almenys 
interessant fer un acord per 
part de l’ajuntament amb 
algun veí perquè s’encarre-
gués de regar-los. Això sí, 
sempre compensats d’una 
manera econòmica, ja que 
plantar-ne de nous quan es 
moren els que hi ha  per falta 
de rec també costa diners. 
També seria possible l’op-
ció de posar-ne d’artifi cials, 
que tot i que no siguin tan 
ecològics, almenys durarien 
més, a part que evitaríem les 
fulles que embussen els em-
bornals i embruten el carrer i 
les cases dels veïns.

Josep Pericot

notícies

Informadors ambientals 
promouen el reciclatge als 
mercats de Salt

Informadors ambientals del Con-
sell Comarcal del Gironès aprofi -
ten els mercats de Salt del dime-

cres i el divendres per fer promo-
ció de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica. Els informadors 
ofereixen compost a les persones 
interessades i les informen sobre 
el reciclatge.
S’han triat els mercats per fer 

aquesta campanya 
perquè és el lloc on 
es compra la fruita i 
la verdura que son 
els productes que 
més habitualment es 
reciclen a la fracció 
orgànica del rebuig. 
Es preveu que la 
campanya es desen-
volupi durant sis me-
sos amb aquestes i 
altres intervencions 
informatives.

Record dels arbres

El reciclatge a Salt

opinió
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Associació de veïns del barri vell de Saltnotícies

A partir de l’1 de gener de 2007, 
neix la nova entitat jurídica CÀ-
RITAS SALT-Agrupació de parrò-
quies, resultat de la unió de les Cà-
ritas de Sant Cugat i Sant Jaume. 
Reunits en assemblea el 16 de de-
sembre de 2006 els voluntaris de 
les dues Càritas, han signat l’Acta 
Fundacional en presència de Mn. 
Esteve Sureda, director de Caritas 
Diocesana de Girona.
La dedicació de voluntaris i tèc-
nics, una sola junta, una sola 
economia, els mateixos serveis i 

Any nou, Càritas nova

coordinacíó, i noves 
propostes ens ajuda-
ran  a poder realitzar 
amb més efi càcia la 
nostra tasca. La unió 
fa la força. 
En aquests dies de 
Nadal, transformats 
en gran part en la 
Festa Major del con-
sum, en què es fan 
més paleses moltes 
de les situacions de 
marginació i pobresa 

que tenim a prop nostre, voldríem 
recordar el lema de la Campanya 
2006/07 de totes les Caritas :
“ Els drets humans són universals. 
Les oportunitats ho haurien de 
ser”
Bon any 2007  a tots els lectors de 
La Farga

Montse Manén 
Presidenta Càritas Salt

Per a qualsevol informació: 
972 24 24 72.
Hotel d’Entitats, despatx 1.7. c/ St. 
Dionís 42- SALT

Una colla de persones del barri 
vell de Salt estan disposats a tirar 
endavant l’ASSOCIACIÓ DE VE-
ÏNS DEL BARRI VELL DE SALT. 
Fa ja un parell de mesos que hi 
estan treballant i  tenen molta  fei-
na avançada per  legalitzar l’asso-
ciació. 

Aquesta associació tindrà com a 
fi ns fonamentals defensar l’interès 
veïnal i vetllar per la millora dels 
serveis del barri. 
És per aquest motiu que propera-
ment es farà una assemblea per 
informar de totes aquestes actua-
cions. Si no es presenta cap entre-

banc,  es farà el dia 5 de febrer de 
2007, a les 9 del vespre. Pensen 
poder comptar amb un espai ade-
quat, com és el del teatre.
De tot això rebreu informació escri-
ta i concreta als vostres domicilis. 
S’espera l’assistència de tothom 
per al bé del barri.   

CÀRITAS SALT

Agència de la propietat immobiliària
Administració de finques Gestoria Administrativa

Av. Jaume I, 44 baixos - Tels 972 20 88 54/972 20 13 55
Fax 972 21 46 08 - 17001 GIRONA

Passeig Païssos Catalans, 147 - Tel. 972 24 44 92 - 17190 SALT Major, 297-baixos - SALT - Tel. 972 23 41 55   Fax. 972 24 59 56
e-mail: ramosburch@economistes.com

gestió i assessorament
fiscal i laboral
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Escombraries

La vida a la terra és possible, en-
tre altres coses, gràcies a dues cir-
cumstàncies que són imprescindi-
bles, la llum del sol i l’aigua; sense 
aquests dos elements es faria in-
viable la presència vegetal, animal 
i la mateixa existència de l’home. 
Aquí parlarem de l’aigua i especi-
alment la que tenim més a prop .

El Ter és el transport natural de 
les neus del Pirineu i de l’aigua de 
les pluges, potser des que el món 
va néixer. Des de sempre ha anat 
arrossegant terres, llims, sorres 
i còdols, i amb tots aquests ma-
terials es va anar formant l’actual 
Pla de Salt. Els pantans de Sau 
i Susqueda han evitat les peri-

òdiques inundacions i la sortida 
agressiva del riu del seu llit, el qual 
s´ha anat encaixant cada vegada 
més en direcció nord.
L’aigua sempre atrau la vida. Fa 
300.000 anys, aquest territori estava 
format per un gran corrent hídric i un 
atapeït bosc de ribera amb llacunes 
i aiguamoixos que s´estenien cap al 

El riu Ter a Salt

col·laboració

EL NADAL JA VE...
Il·luminat per milers de llumetes, 
d’il·lusions, d’extres i estrelletes.
D’invasions de fl aixos de colors, 
d’andròmines, de detalls i ordina-
dors.
De marques cares, de cotxes i per-
fums, de vins, de dolços i ferums.
D’escudelles carns d’olla i cane-
lons, de gambes, de caves i bom-
bons.
De nines que caminen, ploren i fan 
pipi, de jocs virtuals on guanya el 
més assassí.
De joguines que duren cinc mi-
nuts, de xocolates, carbó i ossets 
peluts.

De sopars d’empresa, d’estudi-
ants, d’enamorats. De cotxes, de 
mòbils i regals embolicats.
De versos, fl autes i tambors, tot 
s’hi val i quan més soroll millor.
La compra, l’espera, el cansament, 
el gastar, el triar, el carregament…
És la festa del consum, de la boge-
ria i la llum.
El pare Noel ha canviat de nació, 
el tió ja no caga torró.
Pau, felicitat…simple paraula, l’im-
portant és un bon menjar a taula.
Els reis han perdut l’enteniment, 
l’essència i el poder de l’orient.
El gall ja no canta a mitjanit, és que 
el Nadal ha perdut el seu esperit.

EL NADAL JA HA PASAT…  
I ens deixa amb un sabor amarg, 
estrany…Després de tanta gresca 
torna a començar l’any.
Pilons de deixalles a les cantona-
des, fred al carrer, llums apaga-
des…
Allí, al costat d’una nina trencada, 
un avet sense vida, de punxa dau-
rada, encara llueix una garlanda 
d’argent que penja d’un fi l, perquè 
no se l’endugui el vent.
És el que queda de la celebració 
del record del naixement d’un in-
fant, que tan sols vol amor.

Júlia Pujolràs Casadevall

El Nadal

Durant el 2006 la policia 
de Salt va multar 343 per-
sones per deixar les es-
combraries fora de lloc
 
La policia local de Salt ha posat 343 
sancions durant el 2006 per deixar 
mobles i objectes abandonats a la 
via pública o deixar les bosses fora 
dels contenidors. Només el darrer 
trimestre els agents han posat 130 
sancions de 100 Euros a persones 
que deixaven mobles a la via pú-
blica i 38 del mateix import a ciu-
tadans que dipositaven la brossa 
fora dels contenidors de rebuig.

Els controls per aquestes infracci-
ons a l’ordenança de convivència 
es fan a les zones on es detecten 
més problemes i els fan agents 
de paisà en cotxes camufl ats. Les 
derivades de la neteja suposen un 
45% de les sancions imposades 
per infraccions a l’ordenança de 
convivència que han estat unes 
800 durant el 2006.
El darrer trimestre també s’han im-
posat 50 sancions de 100 Euros 
per consumir begudes alcohòli-
ques a la via pública i 46 de 150 
Euros per pertorbar el descans 
dels veïns. Les denuncies son 
tramitades per Xaloc, un organis-

me depenent de la Diputació que 
en cas d’impagament embarga al 
deutor.
 

Salt, 13 de desembre de 2006

notícies
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El riu Ter a Salt

Excusar el maltractador

Dijous 14 de desembre: s’estrena 
a 8TV “Amics, coneguts i saludats”, 
un programa de dues hores de du-
rada conduït pel periodista Josep 
Puigbò que inclou un debat sobre 
diferents temes d’actualitat, amb 
la presència en aquesta primera 
edició de Magda Oranich, Antoni 
Puigverd, Joel Joan i Xavier Bru de 

Sala. S’està discutint sobre la par-
ticipació del poble en el comú, la 
interacció entre política i societat, 
i l’augment de l’abstenció en les 
darreres eleccions al Parlament de 
Catalunya. Una de les qüestions 
que el moderador proposa per a la 
dissertació col·lectiva és: On para 
avui la gent que es manifestava 

multitudinàriament a fi nals dels 70 
pels carrers de Barcelona? L’advo-
cada barcelonina diu que aquella 
mateixa gent continua manifes-
tant-se com llavors, només que 
ara són els milions de votants que 
fi quen en cada contesa electoral el 
seu vot a l’urna. Joel Joan, entre 
irònic i irritat, proposa un referèn-

sud, on ja s’estava formant el fèrtil pla 
.  Hi havia diversitat d’espècies vege-
tals i una rica i variada fauna. L’indret 
esdevé de gran interès estratègic per 
als primers homínids europeus, que 
es desplaçaven per obtenir la susten-
tació alimentària. En aquesta plana, 
hi deixaren els primers instruments 
fabricats per éssers intel·ligents; eines 
confeccionades amb còdols provi-
nents del Pirineu i de les serres inte-
riors, dipositats ací pel riu. Aquells pri-
mitius homes i dones preneandertals, 
coneguts científi cament amb el nom 
de Homo heidelbergensis, s’aturaren 
aquí temporalment per gaudir del que 
la natura els oferia en abundància .
Passaren milers d’anys i fi ns a 
l’Edat Mitjana (segle IX) no tenim 
més proves materials per poder 
afi rmar que l’home va establir-se 
en aquesta àrea geogràfi ca . Ela 
agricultors i ramaders canalitzaren 
un braç del riu, el que més tard 
seria la sèquia Monar. L’any 988 
trobem la primera referència en un 
document dels molins i les fargues, 
la qual cosa va diversifi car l’econo-
mia de la vila. Així doncs, entenem 
que la fundació de Salt es justifi ca 
per una concentració de vida crea-
da pel Ter. Al segle XIX s’instal·len 
les indústries tèxtils i al segle XX 
l’aprofi tament de l’aigua per fer-
ne electricitat. A més a més de la 
transcendència en el desenvolu-
pament del poble, aquest corrent 
d’aigua canalitzat compleix una 
altra funció, és la frontera entre 
el món rural i la ciutat, i ha servit 
, fi ns ara, per frenar l’especulació 
del sòl . En aquest espai es troben 
les hortes, les deveses i natural-
ment el riu. Les hortes tingueren 
en temps recents una gran diversi-

tat vegetal de tipus utilitari i espais 
amplis de conreu, ara menys. 
Les deveses és una zona de gran 
interès que permet de contemplar 
un esplendorós bosc de ribera, 
hi ha varietats de salzedes, ver-
nedes, alberedes i acàcies, amb 
plantacions de pollancredes i plà-
tans. És un magnífi c refugi per a la 
fauna, on es poden trobar mamí-
fers, rèptils, aus, amfi bis i peixos.
L’extraordinària coberta vegetal 
d’aquest enclavament és deguda 
al corrent fl uvial; el paratge, d’una 
gran bellesa, no deixa ningú que el 
visiti indiferent, així mateix les esta-
cions de l’any l’impregnen de diver-
sitat . En aquesta zona humida tan 
propera a la vida urbana, sorollosa i 
atrafegada, s’hi pot cercar la solitud, 
el silenci, la calma i la pau. L’abun-
dància botànica produeix una agra-
dable sensació de benestar, d’olor 
de bosc primigeni; hom s’adona 
que és un veritable pulmó vegetal, 
d’una gran riquesa ecològica .
El Ter ha estat el responsable durant 

mil·lennis de l’activitat econòmica i el 
desenvolupament malgrat els reite-
rats esforços realitzats per una part 
de la ciutadania per viure d’esquena 
al riu. Salt seria totalment distint si el 
Ter no li fes companyia.
Hem de dir que aquest curs d’ai-
gua no està sol, diverses entitats 
vetllen per la seva salut; no obs-
tant això, encara fa falta conscien-
ciar part dels saltencs que el riu és 
un valor únic. Al meu modest en-
tendre, considero que aquesta ge-
ografi a agrària i natural requereix 
tota la nostra atenció; ens cal pot-
ser una cultura ecològica genera-
litzada per preservar aquest medi 
ambient als nostres descendents.
Per dir-ho amb l’exactitud neces-
sària, hom s’adona que cal albirar 
l’ahir per veure què ens ha deixat i 
saber-ho protegir per al futur .

Pere Canton i Playà
Secretari de l´Associació Ar-

queològica de Girona

col·laboració
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col·laboracióExcusar el maltractador

dum amb trempera: “Que demanin 
als ciutadans de Catalunya que es 
pronunciïn sobre l’autodetermina-
ció, i veureu com la gent va a votar 
en massa...!”, i recorda que el mes 
de febrer passat es va concentrar a 
la Gran Via de Barcelona una ger-
nació enorme convocada per una 
bona colla d’entitats aplegades 
per la Plataforma pel Dret a De-
cidir, que reclamava de la classe 
política catalana que es complissin 
unes expectatives nacionals que 
fi nalment quedarien àmpliament 
diluïdes i/o desaparegudes en l’úl-
tim tram d’aprovació del nou Esta-
tut de Catalunya. Bru de Sala, que 
té les seves pròpies impaciències, 
constata com de passada que, 
comptat i debatut, al Parlament 
continua havent-hi, com sempre 
fi ns ara, una majoria absoluta na-
cionalista. I en Puigverd, que en 
alguna ocasió ha criticat pública-
ment el paper massa protagonista, 
segons ell, de l’actor en determi-
nades manifestacions pancatala-
nistes, parla del desencís general 
que va recórrer el país de dalt a 
baix com un estremiment després 
que el text estatutari va tornar de 
Madrid prim i desnerit, i dóna la 
culpa de la decepció col·lectiva als 
polítics catalans precisament per 
haver posat alegrement el llistó 
tan alt, oblidant de manera irres-
ponsable que l’èxit de l’empresa 
no depenia d’un Parlament, sinó 
de dos, i sense explicar com per-
tocava que encara li faltava passar 
el tràmit del segon, on l’esperava 
amb les eines esmolades la “Co-
missió del Ribot”, del fuster Alfon-
so Guerra i els seus aprenents. 
“La realitat és la que és”, sentencia 
l’escriptor gironí. “Però la realitat 
es pot canviar, no?”, li replica l’al-
tre... La discussió, acalorada, va 
durar uns minuts, en aquell plató. 
Però és una disputa que fa segles 
que dura. Aviat en farà tres, exac-
tament, des que la nostra realitat 
nacional és la que és, és a dir, la 
que la “realitat nacional” del costat 
vol que sigui.
En un article recent, l’Antoni 
Puigverd venia a dir que per 
aquests verals estem molt avici-

ats, i que ens queixem per ganes 
de queixar-nos, reclamant utòpi-
ques pàtries i eteris patrimonis, 
mentre que hi ha poblacions, com 
les dels africans que es tiren de 
cap a l’aventura europea amb les 
pasteres de la desesperació, que 
tenen moltíssims més motius de 
queixa que nosaltres, i que en can-
vi van fent sense dir ni piu. És un 
pensament que no puc entendre, i 
encara menys compartir-lo. A veu-
re: que hi hagi un pitjor comporta 
que un s’hagi de conformar amb el 
seu mal? I si fos així, ¿quina seria 
la línia de tall, el percentatge que 
dóna dret a la reivindicació, primer, 
i després a la solució del proble-
ma? I a més d’això, ¿on és escrit 
que vetllar pels teus interessos i 
anhels t’impedeixi de fer-te solidari 
amb els dels altres? Qui ho diu que 
la simple necessitat de sobreviure 
d’uns deslegitimi la necessitat més 
complexa de viure d’altres?
A Catalunya tothom té més o 
menys cobertes les primeres ne-
cessitats (si no hi incloem la d’ha-
bitatge, que és un ‘dret’ d’allò més 
tort...), però ¿què hi ha de la so-
birania, del dret a decidir sobre la 
pròpia vida (col·lectiva)? Aquí hi ha 
qui decideix per nosaltres, en exer-
cici de no se sap quin privilegi. I a 
aquest abús ningú hi posa fre. Fa 
tant que dura, amb tanta intensitat 
i de maneres tan diverses, i el te-
nim tan interioritzat, que ja sembla 

formar part de la nostra naturale-
sa, o de la naturalesa de la nostra 
relació, si més no. Ningú compta 
que algun dia s’hagi d’acabar: per 
part espanyola ningú ho espera, i 
per part catalana ningú no hi con-
fi a (i pocs, massa pocs, breguen 
per aconseguir-ho). El benefi ciari 
d’aquesta situació anormal, l’amo, 
hi està massa aviciat –aquest sí: 
en viu-, i el perjudicat, l’esclau, hi 
està massa avesat. Mala peça al 
teler, doncs...
Per veure-ho, només cal fer una 
mirada panoràmica al nostre en-
torn, i la conclusió és que tothom 
en aquest país, tots i totes, partits 
polítics i partides polítiques, da-
vant la persistent presència del 
‘company’ espanyol, d’una bruta-

Com el King Kong del cinema, el rei Kong espanyol també s’ha de cruspir una donzella 
de tant en tant: un dia és un tall d’Estatut, un altre dia una opa de Gas Natural a Endesa, 
un altre Ràdio 4, l’endemà els programes en català de TVE-Sant Cugat, l’altre unes hores 
birlades a l’escola primària per al castellà, després el control dels aeroports, o dels trens..., 
i sobretot els impostos, la gran vianda base de la seva dieta.

A en ZP li plouen els problemes: els espa-
nyols de debò que té a la dreta, en comptes 
de fer-li costat, sospiren perquè el tímid i 
delicat procés de pau a Euskadi fracassi: 
així, els socialistes no es podrien posar la 
medalla, i ells podrien tornar a la dialèctica 
de les garrotades, on tan a gust se sen-
ten...
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Transport públic

Excusar el maltractadorcol·laboració

Hem de reconèixer l’encert de 
l‘Ajuntament d’augmentar el trans-
port públic. De la manera com està 
el trànsit, la millor oferta per des-
plaçar-se, a part que et resulta més 
econòmic, és l’autobús; és clar que 
podríem parlar de la bicicleta o anar 
a peu, però avui no toca.
Ens costarà deixar aparcat l’auto-
mòbil. Encara que sigui una eina 
de treball, no hi ha dubte que 
també és un senyal d’ostentació. 
Recordo sempre aquella frase 
d’un estat veí quan va sentenciar: 
Aquell que va a peu (ell tenia cot-
xe) deu anar malament de butxa-
ca. O sigui que encara estem men-
talitzats que anar en cotxe fa se-
nyor. Som capaços d’aguantar tots 
els inconvenients i costos per tal 
de fer-nos veure i aquesta és una 
mentalitat força arrelada, és igual 
que la benzina voli per les altures, 

és igual que col·laborem a l’escal-
fament del planeta, és igual que 
els embussos ens facin maleir els 
ossos d’autoritats de trànsit i plani-
fi cadors d’ajuntaments. Anirem en 
cotxe allà on la ment ens dicti en-
cara que després ens queixarem 
quan hem de pagar per aparcar, si 
no volem que ens surti més car si 
se l’emporta la grua.
Amb l’ampliació d’horaris, a certes 
hores veus que els autobusos cir-
culen amb poc passatge, és nor-
mal; totes  les novetats necessiten 
un rodatge perquè siguin accep-
tades. Igualment podríem dir del 
circuit interior de Salt, no hi ha el 
costum de fer gaires passes per 
arribar-nos a la parada; a vega-
des, però, també hi vas a peu per-
què no són tan llargues les distàn-
cies d’un cap a l’altre del poble. Tot 
i així aquest circuit era necessari 

i més si s’amplia com s’està pro-
jectant un autobús més petit que 
pugui circular pel Barri Vell, que 
completaria la connexió perime-
tral de Salt, facilitant-ne l’ús a més 
persones. Ara que s’està constru-
int el gran aparcament al costat de 
la sèquia Monar, que podrà des-
congestionar de vehicles alguns 
carrers del sector, seria l’ocasió de 
fer-hi circular el minibús. 
Encara que potser és demanar 
massa, no estaria malament, imi-
tant la veïna Girona, concedir uns 
viatges gratuïts als veïns de més 
de 70 anys. I encara millor que 
fos possible, amb aquests viatges 
gratuïts, la connexió  amb l’àrea 
metropolitana. No estic escrivint 
una carta als Reis, perquè quan 
aquesta petició surti a la llum, ja se 
n’hauran entornat cap a l’orient.

Camina Mira i Observa

litat contrastada, prenen la postu-
ra d’excusar-lo, per activa o per 
passiva. Ja s’hi compta que l’ogre 
es menja de tant en tant un nen, o 
una donzella, a tall de King Kong, 
i sobretot, no el despertéssim pas 
de la seva migdiada satisfeta: “Ja 
sabem com és, què hi vols fer?, 
prenguem paciència...” (“...i si 
se’ns acaba, en comprarem més”, 
que deia el president Pujol). Tenim 
el cos ple de morats, i aquest ti-
pus carregat de mala llet ens pot 
estossinar sempre que li vingui de 
gust, es veu, vagi o no fart de vi, 
sigui per desfogar-se o per divertir-

se. ¿I nosaltres no tenim altre re-
mei que aguantar aquest subjecte 
vil i les seves maltempsades, els 
seus capricis i les seves dèries, 
les seves borratxeres i les seves 
al·lucinades, els seus pets i els 
seus rots? I si el portéssim davant 
de la justícia? Què hi diria un jutge 
imparcial –internacional, natural-
ment-, assabentat del cas?
Aquesta Espanya tan superba i tan 
ufanosa d’haver-se inventat una 
modèlica ‘Transició’ que enlluerna 
el món, d’haver aprovat molt aviat 
una llei del divorci (redactada per 
un ministre anomenat Fernández 

Ordóñez que va morir tremolant de 
por per la possibilitat que algun dia 
Catalunya es divorciés d’Espanya) 
i de ser dels primers a permetre el 
matrimoni entre persones del ma-
teix sexe, aquesta Espanya que 
presumeix de ser una avançada 
en la lluita contra la violència de 
gènere, ¿quan es veurà sotmesa 
ella mateixa a l’interrogatori de la 
justícia, per respondre de la vio-
lència, visible o soterrada, amb 
què sustenta, de forma mesquina 
i miserable, la seva pròpia existèn-
cia? 

Fermí Sidera Riera
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Demografi acol·laboració

Segurament que Salt mai no ha-
via crescut tant en nombre d’habi-
tants com de poc temps ençà i no 
diguem ara quin futur tenim amb 
els milers de pisos entre obra ac-
tual i els previstos. És inevitable? 
Potser sí, encara que no se’n par-
la gaire, els totxos es van enfi lant 
sense aturador mentre quedi un 
pam de terreny disponible o, si no, 
cases unifamiliars a terra i pisos 
enlaire. Tot això facilita que alguns 
estadants de barris més degradats 
vagin a viure als nous edifi cis, tot 
facilitant habitatge als immigrants 
amb menys poder adquisitiu. És la 
llei de l’oferta i la demanda. La llei 
de la selva.
Tot plegat fa que aquests nous es-
tadants, per necessitats personals 
i econòmiques, algunes vegades 
s’amunteguin en pocs m2, cosa 
que pot motivar malestar a la res-
ta de veïns, afavorint, a més, que 
per manca d’espai o per costums, 
siguin més presents al carrer, so-
bretot la mainada.
Ara bé, sembla que sigui un tema 
tabú i se’n parla poc a nivell ofi cial, 
quan al carrer és un tema força re-
current. Ja sé que farà uns 6 anys, 
des de l’Ajuntament es va fer l’in-
tent de parlar sobre aquesta qües-
tió, però va faltar diàleg i d’aquí no 
va passar. Penso que s’hauria de 
tornar a intentar promoure un de-
bat seriós per tractar el tema, sen-
se enfrontaments, però sí amb la 
rigorositat necessària per intentar 
una possible convivència veïnal 
que avui, escoltant les veus del 
carrer, no la veus per enlloc.
En podria ser el motiu d’aquest 
debat, dos articles publicats 
aquests dies a un diari de Girona, 
on  Jaume Torramadé, l’alcalde, i 
Iolanda Pineda, candidata del PSC 
a l’alcaldia, expressen el seu punt 
de vista. Punt de vista diferent per-
què la realitat té molts colors i des 
del govern  o des de l’oposició es 
mira amb diferents ulls.
No podem posar en dubte la bona 
intenció dels seus raonaments, 
encara que tots sabem que les 
decisions sobre la immigració es 
prenen de més amunt, i en qüestió 
de residència cap decisió es pot 

prendre a nivell local. En el debat 
es podrien aclarir molts conceptes 
que a nivell de carrer no ajuden 
gents a fomentar la convivència. 
Sobretot explicar –sé que s’ha fet 
altres vegades, però cal insistir-hi-
, quins criteris i paràmetres es fan 
servir per concedir ajuts i beques 
escolars i de tota mena a les famí-
lies necessitades que viuen a Salt; 
explicar com s’apliquen les nor-
mes d’obertures de locals comer-
cials per desfer aquests rumors 
generalitzats que els immigrants 
no paguen impostos o que per part 
de la Policia municipal tenen tracte 
deferent. Segurament que és una 
mínima part de la població la que 
escampa uns rumors totalment fal-
sos, però no ajuden gens a facilitar 
una mínima convivència. 
Tantes frases pejoratives que sents 
contra els immigrants i després lle-
geixes que la patronal diu que se’n 
necessiten anualment 200.000 de 
nous – és clar, no els tenen a casa 

seva-, que els establiments de ser-
veis turístics no troben personal; 
que gràcies als nou vinguts, la Se-
guretat Social pot mantenir el ni-
vell de pensions. Falten o no falten 
immigrants? Segurament que per 
als que volen mà d’obra barata, sí. 
Per als qui es veuen perjudicats, 
sigui per la manca de perspectiva 
de feina o per altres expectatives 
molt raonables, diran que no. Ja 
sé que és difícil arribar al conjunt 
de la població, però intentem-ho 
i mirem de concertar uns debats, 
amb el ressò necessari, que po-
drien estar organitzats per alguna 
entitat local com EINA, en el qual 
opinessin polítics de tots el partits 
amb representació a l’Ajuntament.  
Segur que l’enfocament serà di-
ferent des del govern que des de 
l’oposició, però si no se’n parla, el 
temps no hi va a favor.

Ramon Torramadé

Un carrer de Salt, Torres i Bages
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Fem que el Nadal torni a ser el que era col·laboració

La Verbena de la Paloma

El dia 22 de novembre, a les 3 de la 
tarda, ens vam reunir a la plaça dels 
Peixos i en diferents llocs del carrer 
Major, molta gent que en molt d’en-
tusiasme ens vàrem apuntar per 
anar a veure “La verbena de la Pa-
loma”, del cicle de la sarsuela. Era 
una gentilesa de la Caixa de Terras-
sa i amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment i el Consell de la Gent Gran.
Una vegada vàrem tenir els auto-
busos tots complets ens vàrem di-
rigir a Figueres, lloc de la represen-
tació, on vàrem arribar a les 4 de 
la tarda. Com que la representació 

no començava fi ns a les 5, vàrem 
fer un cafè i vàrem passejar per la 
rambla de Figueres, donant-li així, 
amb la nostra presència, molt més 
de caliu a una ciutat tan bonica.
El teatre estava totalment ple, va 
venir gent de totes les comarques 
gironines. La sarsuela tenia tres ac-
tes, en els quals l’acció passava a 
Madrid durant la festa de la Paloma 
en una nit de revetlla. Varen cantar 
tonades tan boniques i conegudes, 
com són: “Una morena i una rubia” i 
“Donde vas con mantón de manila”, 
tot envoltat en un món de picares-

ca, molt 
ben inter-
pretada per 
la compa-
nyia lírica 
de la ciutat 
Comtal.  La 
par t ic ipa-
ció era de 
trenta ac-
tors, sota 
la batuta de 
l’orquestra 
titular de la 
companyia. 
Acabada la 
vetllada, el 

patrocinador, Caixa de Terrassa, 
ens va agrair la nostra participació 
i ens va comunicar que la pròxima 
funció serà a Girona.
Acabada la funció a les vuit del 
vespre, vàrem tornar cap a Salt. 
Tot molt ben organitzat i progra-
mat per la Sra. Elvira, de la secció 
de  cultura del  Consell de la Gent 
Gran. 
Vam arribar a 
les nou del ves-
pre i ens vàrem 
acomiadar fi ns 
a la propera 
representació, 
que serà al tea-
tre municipal de 
Girona

Josep Pla

gent gran

Bé doncs, fi nals de gener, fa fred, la 
vida torna a la normalitat, el Nadal 
s’ha acabat, la companyia de la llar 
de foc es transforma en la companyia 
de l’ordinador. Les estones sense fer 
res es transformen en estones caòti-

ques carregades d’estrès i de feina. 
Aleshores és l’hora d’afrontar la 
realitat, la bombolla del Nadal s’ha 
trencat, tocar de peus a terra.
Al banc no hi ha diners i la feina, 
dura, comença altre cop. Quin es-
très! Aquesta època, com molts 
diuen, l’anomenem la “Cuesta de 
enero”, tots hi hem passat, oi? 
Després de polir-nos la paga do-
ble amb regals ve l’hora de les la-
mentacions i ara ens penedim de 
no haver mirat bé els preus i d’ha-
ver comprat tantes coses inútils... , 
però bé, ens haurem d’estrènyer el 
cinturó per poder arribar a fi nal de 
mes i tornar a la normalitat.
La culpa de tot això, qui la té? La 
publicitat? Els reis? El pare noel? La 
sogra? La societat? La culpa, la te-
nim nosaltres... per escoltar-nos els 

fi lls i mirar totes les propagandes per 
estar a l’última moda de tot, per dei-
xar-nos infl uir, enganyar...Com afron-
tar aquesta allau de consumisme? 
Aquesta pregunta ens la fem tots... 
què necessito? Què compro? En 
aquesta època els preus pugen, no 
compres el que necessites, ¿perquè 
centrar totes les compres en aquesta 
època, quan tot és més car?
Hem de separar conceptes, el 
Nadal s’està convertint en comprar, 
la festa de Nadal ha perdut el seu 
simbolisme...hem de tornar a recu-
perar l’esperit del Nadal, celebrar el 
que s’ha de celebrar, que el Nadal 
no es converteixi en una època de 
comprar, de fer dinars espectacu-
lars, l’un darrera de l’altre... fem 
que el Nadal torni a ser el Nadal.

Anna Clarà Roura  
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El musical més petit

En un acte molt emotiu, sobretot 
pel parlament de Sebas Parra, la 
màquina que ha arrossegat la fei-
xuga càrrega de l’escola d’adults, 

es va presentar el llibre 30 ANYS 
AL SERVEI DEL POBLE. Un lli-
bre molt explicatiu i que, a més 
de fer un resum del que han estat 
aquests 30 anys a l’escola d’adults, 
també és una petita història d’un 
temps que serà interessant conèi-
xer per als futurs saltencs, ja que 
el que queda escrit té la possibilitat 
d’anar a parar a les mans de futurs 
interessats en la vida dels seus 
avantpassats.
Encara que avui sembli normalitzat 
l’ensenyament d’adults a la vila de 
Salt, no és ben bé així, cada dia es 
veu més col·lapsada pels alumnes 
nouvinguts ansiosos d’integrar-se 
a la nova, per a ells, cultura nos-
tra. També hi ha, cal dir-ho, gent 
de Salt que pels motius que sigui 

està interessada a ampliar la seva 
cultura i amb això de les noves 
tecnologies com la de la informà-
tica té una clientela considerable; 

l’escola dóna l’oportunitat a 
persones que, fora de l’edat 
escolar, vulguin ampliar la 
seva cultura.
En un primer apartat, són 
diverses les persones i en-
titats que aporten una pin-
zellada de com es vivia Salt 
en temps del naixement de 

l’escola i d’alumnes que han pas-
sat per les seves aules. En un se-
gon, un reportatge fotogràfi c de la 
vida de l’escola. I en un tercer, els 
mestres i professors que han estat 
l’ànima necessària perquè l’escola 
d’adults re-
sistís l’em-
bat de la 
indiferència 
de les au-
toritats res-
ponsables 
de la cultu-
ra en gene-
ral. També, 
S a l v a d o r 
Sunyer, el 
poeta nos-
trat més 

premiat en àmbits culturals, com-
plementa amb el seu treball algu-
nes pàgines d’aquest llibre.
Pot ser que qui va viure directa-
ment i patir el començament de 
l’escola d’adults senti més emo-
cionalment el pas endavant, ben 
ferm, que ha fet possible el seu 
arrelament i, segurament, aquest 
llibre ha despertat un temps de 
lluita que molts esperàvem que fos 
millor. Tot i que la vida passa, dedi-
quem un record esperançat al que 
fou possible, i perquè no defalleixi 
en el futur.
A Sebas Parra, i a tot l’equip de 
l’Escola d’Adults, gràcies pel llibre  

R. Torramadé

ensenyament
30 anys al servei del poble

Sota la direcció de Daniel Anglès i 
la musical de Sergi Cuenca, amb 
un ple total tots els dies que es feia 
la representació, se’ns presenta al 
nostre teatre una obra musical. In-
terpretada per sis veus d’una gran 
qualitat. Els intèrprets són: Daniel 
Anglès, Pilar Capellades, Sergi 
Cuenca, Susanna  Domènech, 
Chenia García i Joan Vázquez. 
Els noms dels musicals són: Med-
lley, Evita, Taules i cadires buides, 
Pensa en mi i Com si mai no ha-
guéssim dit adéu.
Varen començar les actuacions 
sota la llum d’unes espelmes i unes 
cançons plenes d’amor i tendresa. 
Transmetien a l’espectador una 
sensació de tendresa i benestar, 

que arribava molt endins dels nos-
tres cors. Una de les cançons va 
ser Evita, molt sentimental i popu-
lar, que va delectar el públic, a més 
d’altres de molt maques, i acabant 
amb un tema molt entusiasta que 
feia referència a la llibertat.
El públic de la sala, posats tots 
drets, no deixava que s’acabés 
l’espectacle, aconseguint que al-
guna cançó la tornessin a cantar. 
Puc dir que de tots els espectacles 
que han passat pel nostre teatre, 
en la meva humil opinió ha sigut el 
que més m’ha entusiasmat, potser 
perquè sóc un gran fan de la músi-
ca catalana.
Han passat deu anys des de la 
seva primera aparició i la compa-

nyia es pregunta què passarà amb 
aquest nou espectacle. Jo opino 
que si tot ho fan com en aquesta 
mostra, serà insuperable. 

Josep Pla 

teatre
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ensenyament

El dissabte 11 de novembre, 250 ex-
treballadors i extreballadores de la 
desapareguda Coma Cros ens vàrem 
trobar per fer un dinar de germanor.
Va ser una diada molt entranyable, 
molt maca, molt ben organitzada, i 
des d’aquí vull donar les gràcies a 
l’Ajuntament i a tots els que varen col-
laborar a fer d’aquest esdeveniment 

una veritable  festa per a tots 
nosaltres. 
Tots recordàvem, després 
de tants anys, uns més i 
altres menys, però amb 
molta nostàlgia i com si fos 
ahir,  els anys que vàrem 
treballar entre aquestes 
quatre parets. Són tan-

La cuina catalana té una llarga tra-
dició. El primer llibre de receptes 
conegut, el Llibre de Sent Soví, on 
podem trobar més de dues-centes 
receptes, data de 1324 i és un dels 
receptaris més antics d’Europa. 
D’aleshores ençà s’han editat in-
nombrables llibres que recullen els 
plats típics de la nostra terra, de 
la nostra cultura. Un dels més re-
cents s’ha editat a Salt amb el títol 
de La cuina de les àvies de Salt.
Amb aquest llibre les cuineres 
de Salt han volgut contribuir a la 
conservació i difusió de la cuina 
catalana en general i, molt espe-
cialment, de la cuina de Salt, en 
ambdós casos una cuina basada 
fonamentalment en els productes 
obtinguts de la terra i que, per tant, 
tradicionalment s’ha adaptat als 
recursos existents a cada zona ge-
ogràfi ca i a les estacions de l’any.
A Salt la presència d’importants 
cursos d’aigua, el riu Ter i la sè-
quia Monar, que fan que tinguem 
una terra molt fèrtil, han possibi-
litat l’existència d’una important 
agricultura d’horta que ha estat la 
base de la cuina de la zona, de la 
cuina que amb cura i rigorositat 
van recollint les cuineres de Salt.
Enguany aquest col·lectiu ha en-
gegat una nova iniciativa per difon-
dre la cuina tradicional catalana i 
transmetre els seus coneixements 
als més petits. Per això per pri-
mera vegada ofereixen un recurs 
educatiu dirigit als alumnes de 4t 
de primària de les escoles de Salt. 
Els objectius que es proposen són 
donar a conèixer l’activitat de les 

cuineres de Salt, facilitar la des-
coberta dels productes de l’horta 
saltenca i de les receptes més tra-
dicionals que s’hi poden elaborar 
i ensenyar a elaborar algunes re-
ceptes senzilles.
Amb aquest recurs es proposa un 
treball interactiu en què, partint del 
diàleg entre tots els participants, 
es refl exiona sobre què identifi ca 
la cuina de diferents països i cul-
tures, aprofundint especialment en 
els elements que identifi quen la 
cuina del nostre país.
Una vegada identifi cats els pro-
ductes que es cultiven a les nos-

tres terres i els plats que tradicio-
nalment s’hi han elaborat, els nens 
i les nenes col·laboren en la prepa-
ració d’algunes receptes senzilles, 
com una amanida feta amb els 
productes de l’horta o unes delici-
oses galetes. Per fi nalitzar l’activi-
tat, tots poden degustar els plats 
elaborats.
Aquesta proposta, que ha estat 
molt ben acollida pels alumnes 
que ja hi han participat, està dispo-
nible per a les escoles de Salt fi ns 
al mes de juny.

Laura Albertí Ibarz

Conèixer la cuina de les Hortes 
de Salt

Dinar d’antics treballadors de la Coma Cros
cultura

Per a més informació i inscripcions, podeu trucar a la Factoria Cultural Coma Cros, Tel. 
972 23 16 81, o escriure a lalberti@viladesalt.com.
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Dinar d’antics treballadors de la Coma Croscultura

Si penseu que parlar en castellà als nouvinguts és un gest de bona educació, ANEM MALA-
MENT!
Perquè, com aprendran el català si ningú els hi parla?
                                                    
Els 300 alumnes que estan aprenent el català ens diuen: TU QUE ETS D’AQUÍ, EM PARLA-
RÀS EN CATALÀ?  

- És un acte de SOLIDARITAT, perquè ajudem els nouvinguts a practicar-lo.

- És un acte d’AUTOESTIMA, perquè parlant català mostrem una forma de viure i de pen-
sar.

- És un acte de CIVISME, perquè contribuïm al fet que el català sigui la llengua d’acollida.    
                
ELOGIEM la gerència de SUPER VERD La Nova Fruiteria, de Salt, perquè la major part dels 
seus productes són etiquetats en català.   
 

Servei de Català del Consorci per a la Normalització Lingüística

Ajuntament de Salt      972  24 91 91     salt@cpnl.cat

tes les anècdotes i les vivències 
que ens vam explicar, que moltes 
d’elles semblava com si passes-
sin  en aquell moment. Molts de 
nosaltres no podíem contenir les 
emocions recordant aquells fets i 
no vàrem tenir temps d’explicar-ho 
tot, perquè ens va passar volant.
Encara recordo com si fos ahir ma-
teix, quan vaig començar a treballar-
hi, primer, menant  l’hort del director 
i, desprès, a la fàbrica. Dins la fà-
brica, vaig passar pel batan, obrint 
les bales, després per les cardes i 
les contínues, tots aquests llocs a 
la secció de fi latura,  per les taules 
de repassat a la secció de teixits i 
fi nalment de mecànic, untant les 
màquines. La meva dona sempre 
va estar de teixidora als telers.
Recordem molt bé les relacions de 
treball entre tots nosaltres, érem 
com una família i tots ens interes-

sàvem pels problemes que 
teníem,  intentant ajudar-
nos. Ara ja fa molt que es-
tem jubilats i no coneixem 
tant les relacions laborals, 
però parlant amb la gent, 
sembla que tothom va a la 
seva. És per tot això que 
l’esperit d’aquesta trobada 
s’ha de mantenir.   
Ens va saber molt de greu 
quan la fabrica va tancar, 

perquè era una part molt impor-
tant de la nostra vida la que hi và-
rem passar. Però – sincerament 
- quan hem vist com han recuperat 

aquests edifi cis i els han convertit 
en uns espais culturals per al bé 
de tot el poble, crec que ha sigut 
un gran encert i estem realment il-
lusionats per tot el que han fet i el 
que faran.
Amics i companys, antics treba-
lladors de la Coma Cros, us de-
sitgem molta sort a tots i fi ns a la 
propera.

Josep Palmerola 
 Magda Batalle
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50 anys del grup Sant Cugat

Un primer dissabte d’un mes de 
febrer i d’un any molt fred, con-
cretament el 1956, es va fer l’acte 
ofi cial d’inauguració i lliurament de 
les cases del grup Sant Cugat.
Hi vinguérem a viure unes quan-
tes famílies ja formades, d’altres 
tot just acabats de casar i també 
grups familiars amb més d’una ge-
neració.

D’entrebancs i maldecaps no n’hi 
faltaren, però al cap dels anys i 
molt contents dels esforços, el grup 
gaudeix d’aigua, d’il·luminació i 
pavimentació. Tal com s’explica en 
diversos articles publicats al pas 
d’aquests anys, abans érem un 
grup allunyat del Salt pròpiament 
dit i ara estem al rovell de l’ou.
També, un mes de febrer però 
ara del 2006, un grup de veïns 
residents convoca a totes les per-
sones que ara hi viuen i als seus 
familiars a una reunió per sonde-
jar l’ambient del veïnatge i obtenir 
l’aprovació per preparar una fes-
tassa. D’allà sortim una vintena 
de persones disposades a dedicar 
part del nostre temps pels veïns. 
Formem dues comissions per tal 
d’agilitzar les trobades i la feina a 
fer. Una, assumeix la part més bu-
rocràtica com formar l’Associació  
Cultural i Recreativa de veïns del 
Grup Sant Cugat, redactar el pro-
jecte per presentar a l’Ajuntament 
de Salt i a la Diputació de Girona 

per tal d’obtenir subvencions, pre-
parar l’edició d’un llibre-recordatori 
i una exposició. L’altra és l’encar-
regada de muntar una festa on hi 
pugui participar des del més petit 
al més gran dels veïns, familiars i 
amics. 
I, ara fem un petit repàs de com ho 
hem celebrat.
El divendres 14 de juliol, a les 

vuit del vespre, el 
Sr.Jaume Torrama-
dé alcalde de Salt, el 
regidor Sr.Josep Mu-
sellas, la Sra. Isabel 
Casal (directora de la 
Casa de Cultura “ Les 
Bernardes “) i la Pre-
sidenta de la nostra 
Associació Sra. Elvira 
Negrell  donaven el 
tret de sortida a tota 
aquesta moguda. In-
augurem l’exposició 
de fotografi es i docu-
ments que donen fe 
de que han passat 
50 anys. Totes les fa-
mílies ens han deixat 
fotografi es molt entra-
nyables on molts hi 
hem reviscut  la nos-

tra infantesa i joventut i d’altres ja 
són històriques com l’”apiadero”, 
el camp de futbol, la via del tren, 
el pou...
El dissabte cap a les quatre de la 
tarda va caure un xàfec que a tots 
ens va preocupar però que a la ve-
gada va anar molt bé. Va anar molt 
bé perquè només va ser un ruixat. 
Va refrescar la temperatura i ens 
va asserenar a tots els organitza-
dors.
Van comen-
çar els més 
petits afai-
tant globus, 
fent dansar 
el gegant i 
els cap-gros-
sos..., també 
berenant. A 
l’Església de 
La Massana 
s’hi va cele-
brar l’Euca-
ristia Domini-

cal amb un 
record vol-
gut pel di-
funts de tot 
el grup i al 
cap d’una 
estona và-
rem anar 
o c u p a n t 
els nostres 
llocs, un 
d ’ aque l ls  
555  que 
hi havia i 
es va sentir 
un:
“Bona nit a 
tots. Bona nit Carrer Rafael Masó. 
Bona nit Carrer Xavier Montsalvat-
ge. Bona nit Passeig dels Països 
Catalans. Bona Nit Carrer Roca 
Delpech. Bona nit Passeig Mar-
quès de Camps. Bona nit Plaça 
Sant Cugat.”
Després de donar la benvinguda i 
unes quantes recomanacions pel 
bon funcionament de la vetllada, 
es va fer la presentació del llibre. 
Llibre que s’ha pogut editar gràcies 
als ajuts rebuts de l’Ajuntament de 
Salt i la Diputació de Girona i al Di-
rector del diari El Punt, el Sr. Emili 
Gispert. Llibre amb articles, cedits 
molt amablement per la revista La 
Farga, la Revista de Girona i les 
participacions desinteressades 
de l’arquitecte Ramon Ripoll i del 
fotògraf Martí Artalejo. A tots ells 
el nostre més sincer agraïment. 
Llibre no molt i molt professional 
però sí molt emotiu.
El sopar va anar molt bé i per cert! 
molt bo. I com en tots els aniver-

cultura
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50 anys del grup Sant Cugat

Club Petanca Salt

Espero que el torró, el cava, els 
apats familiars o amb els amics, 
i totes les celebracions típiques  
d’aquestes diades hagin sigut 
d’allò més profi toses, i que pu-
guem començar l’any amb noves 
energies i bona salut.
Pel pont de la Puríssima, i més 
exactament el dia 8, va tenir lloc 
a les pistes del club un torneig so-
cial per sorteig amb caps de sèrie, 
al qual vam incloure un dinar per 
a tots els participants i acompa-
nyants d’aquesta diada. Durant el 
matí, mentre uns jugàvem a la pe-
tanca, en Llobet en Toni i en Jaume 
anaven condimentant dues casso-
les de vedella amb bolets i patates 
de la terra, que només amb l’olor 
ja hi cantaven els àngels. 
Es van formar 2 grups de 4 equips 
que es van enfrontar tots contra 
tots i es classifi caven els 2 primers 
de cada grup, per enfrontar-se per 
als 4 primers llocs. Després de pa-
rar una bona estona per culpa de 
la pluja, es va jugar la fi nal, que la 
va guanyar l’equip de Josep Ros, 
Manel Granda i Quim Parés, al der-
rotar Joan Roldán, Paquita Colom 

i Josep Boó, que van fer el 2n. Els 
3rs classifi cats van ser Manel Ros, 
Angelina Busquets i Carles Ros, i 
el 4t lloc per Marc Fauchs, Josep 
Ros Fornells i Antoni Sorribas. A 
tots ells se’ls  va fer entrega d’uns 
lots de Nadal com a premi. Hi van 
participar un total de 24 jugadors.
La lliga provincial ja s’ha acabat i 
el nostre equip al fi nal ha quedat 
classifi cat en 3r lloc, ja que les úl-
times jornades ens vam espavilar i 
vàrem treure molts bons resultats, 
tant a casa com a fora, gràcies a 
tots els jugadors participants en 
aquesta lliga, ja que suposa estar 
lligat durant unes quantes setma-
nes per defensar el club.
La lliga dels dissabtes continua 
jugant-se sense cap incidència i 
amb força gent a les pistes.També 
la lliga dels diumenges continua el 
seu camí i a partir d’ara esperem 
incrementar la participació amb els 
jugadors que sortien a jugar l`altra 
lliga.
El dissabte dia 9 va tenir lloc a l’ho-
tel La Terrassa de Platja d`Aro el 
sopar entrega de trofeus als gua-
nyadors dels campionats organit-

zats per la Federació Catalana de 
Petanca, que s’han portat a terme 
al llarg de tot l’any. Nosaltres hi te-
níem una important representació, 
fi ns a un total de 17 jugadors van 
tenir el seu trofeu, que van ser en-
tregats pels diferents membres de 
la Federació Catalana. També dins 
el mateix acte, en Josep Mª Maci-
as, integrant d’aquesta Federació 
des de feia molts anys, va anun-
ciar la seva desvinculació com a 
sotspresident, amb un petit discurs 
de comiat, en el qual va donar les 
gràcies a la gent que ha tingut al 
seu voltant tots aquests anys.
El proper dia 20 de gener tindra lloc 
l`Assemblea General Ordinària del 
Club Petanca Salt, al local social i 
a dos quarts de sis de la tarda. Su-
poso que els socis hauran rebut la 
convocatòria per carta, però recor-
do a tothom que l’assistència és 
molt important per a tots els socis, 
ja que és el lloc i el moment per sa-
ber el funcionament del club a tots 
els nivells. Us hi esperem a tots!

Josep Boó i Alech

esport

saris no hi  podia faltar el pastís. 
Pastís elaborat per la pastisseria 
Negrell, pastisseria on les seves 
arrels són al grup Sant Cugat.
La vetllada va fi nalitzar amb ball 
per tots els qui tenien ganes de 
fer baixar la fi deuà, pels qui volien 
passar-ho bé o pels 
qui tant sols volien 
moure l’esquelet. 
Com a cloenda del 
cinquantè aniversari 
tenim previst, per més 
endavant, la inaugu-
ració d’una escultura 
cedida pel Consistori 
del nostre poble i rea-

litzada pel professor de Belles Arts 
de Salt, el Sr. Enric Sala.
Tots el qui hem treballat ho hem fet 
amb moltes ganes i només volem 
que en quedi un bon record a totes 
les nostres memòries.
Gràcies i per molts anys!

Comissió de l’Associació Cul-
tural i Recreativa de veïns del 

Grup Sant Cugat.
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Polici a Local 092
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Jaume Ministral 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal  972240506
Centre Obert Infantil 972402373
Centre Social  972235105
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Escola Bressol El Lledoner 972238388
Escola de Belles Arts 972244235
Estació Jove 972405007
Mercat Municipal 972231911
Museu de l’Aigua 972402148
Ofi cina Ambiental 972235128
Pavelló d’Esports Municipal 972240012
Piscina Municipal 972236021
Policia Municipal 972249192
Ràdio Salt 972249151
 972249152
Teatre de Salt  972402004

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP El Gegant del Rec 972232127 
CEIP El Pla 972406106
CEIP La Farga 972235637
CEIP Mas Masó 972243967
CEIP Silvestre Santaló 972238619
CEIP Veïnat Gertrudis Moret 972400092
CIFO 972405570
Escola d’Adults 972241410
E. d’Educació Especial La Maçana  972235930
IES Salvador Espriu 972240246
IES Vallvera 972231919
Institut SES 3 972 234975
UOC (U. Oberta de Catalunya) 972405067
Ntra.Sra. Del Roser (Dominiques) 972233681
Pompeu Fabra  972234972
Vilagran 972241757

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 972201737
Bombers 085
Casa de Cultura “Les Bernardes”  972234695
Casal de Jubilats de Salt  972230498
Centre d’Atenció Primària 972243737
Centre de dia (Les Bernardes) 972425267
Correus 972237081
Hospital Psiquiàtric 972182500
Hospital Santa Caterina 972182605
Hotel d’Entitats 972242088
 972241128
Institut geriàtric Torras 972400563
Jutjat de Pau 972234012
Llar de Jubilats “Les Bernardes”  972232663
 972239061
Mossos d’Esquadra 972245446
Notaria de Salt 972230100
Parròquia de Sant Cugat 972234686
Parròquia de Sant Jaume 972236190
Piscina coberta 972236021
Residència assistida “Les Vetes” 972401014
Residència Geriàtrica “Nostra Llar” 972239199
Tanatori del Gironès 972249050

ESCOLES DE MÚSICA I DANÇA
Nou Espiral 972242999
[Interval] 972440483

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

ADVOCATS
Bufet J. Garrigolas 972242387
Joan Nono Rius 972241544
Miquel Ricard Palau 972 405646

CONSULTORIS PRIVATS
DENTISTES
Dalmau Amorós 972242990
Serveis Dentals Salt S.L. 972232420

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

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

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya 972235878

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

FARMÀCIES de Guàrdia
Farmàcia: DAVESA, Major de Salt, 20.  972230568
Dies: 7, 15, 23 de setembre.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 3, 4, 12, 20, 28 de setembre.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 8, 16, 24, 25 de setembre.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 1, 9, 17, 18, 26 de setembre.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 2, 10, 11, 19, 27 de setembre.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 5, 13, 21, 29 de setembre.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 6, 14, 22, 30 de setembre.

Per inserir publicitat en aquesta secció, modifi car, ampliar o incloure alguna dada, cal que us poseu en contac-
te amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 04 98 o mitjançant el correu electrònic farga@viladesalt.org

guia de serveis
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gastronomia
Porc senglar rostit

Elaboració:

Tallar el porc senglar i posar-lo en una olla a pressió 
amb una mica d’oli. Fregir-lo a foc ràpid. Quan estigui 
ros, tirar-hi un raig de vi negre. Quan s’hagi begut el vi, 
afegir-hi la ceba, la tomata, l’all i deixar-ho coure. Du-
rant la cocció s’hi pot anar tirant una mica d’aigua. Si 
es vol, també s’hi poden posar herbes aromàtiques.
Mentre el porc va coent a l’olla a pressió, tallar a daus 
unes quantes patates i fregir-les una mica en una pa-
ella amb oli, que després s’afegiran al rostit.
Quan el porc senglar ja està una mica cuit, s’hi afe-

geix aigua calenta fi ns que quedi quasi tot cobert, posar-hi sal al vostre gust, tapar l’olla a pressió i es deixa 
coure durant uns vint minuts. Aquest rostit també es pot fer en una cassola normal, però llavors s’ha de deixar 
coure una mica més, entre tres quarts d’hora i una hora.  Afegir-hi les patates i ja estarà a punt.

Recepta de la Sra. Victòria Juan i Mas.
     Cuinera de la Comissió Gastronòmica del Consell Municipal de la Gent Gran de Salt.

Ingredients:

- 1 kg de porc senglar 
- 2 cebes grosses
- 2 tomates
- 1 cabeça d’alls
- 1 kg de patates

- vi negre (sufi cient 
per cobrir els altres 
ingredients)
- aigua
- oli
- sal
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments

Moussa Errejouai
Maria-Antonia Gómez Soteras 10-11-06
Luís-Felipe Guillem
Maria-Josefa Romero Alvarado 13-11-06
Kenneth-Orobosa Idemuaia
Loretta Usiomoifo 15-11-06
Eduard Gonzàlez Cortada
Marta Torres Bahi 17-11-06
Juan-Vicente Verau
Brenda-Elizabeth Gavino Vargas 18-11-06
Alagie Touray  
Natalia-Virginia Garcia 18-11-06
Pedro Carton Aguado
Tatiana Cherepova 1-12-06 

Defuncions

Maria Robles Sánchez de 50 anys 12-11-06
Juan Figueras Roselló de 85 anys 13-11-06
Antonio Juncà Junquera de 70 anys 16-11-06
Lorenzo Bonmatí Bonmatí de 80 anys 17-11-06
Antonia Martínez 85 anys 18-11-06
Ramon Jover Sabaté de 44 anys 20-11-06
Fernando Viedma Navarro de 77 anys 21-11-06
Joan Bartrina Solà de 58 anys 23-11-06
Joaquina Cuatrocasas Muné de72 anys 24-11-06
Maria Quirós Castilleros de 81 anys 29-11-06
Antonio Capdevila Cívit de 77 anys 30-11-06
Gabriel Cladera Ayats de 75 anys 30-11-06
Romualda González Duran de 83 anys 30-11-06
Francisco Coll Alemany de 83 anys 3-12-06
Joan Mataró Casanovas de 81 anys 5-12-06
Francisco Garcia Martínez de 76 anys 6-12-06
Dolores Marco Torrano de 78 anys 7-12-06
Ricardo Roura Carreras de 78 anys 9-12-06
José Palacín Johera de73 anys 10-12-06
Maria Pires Antunes de 64 anys 10-12-06
Juan Virolés Bosch de 88 anys 11-12-06  
Enrique Moner Brugués de 86 anys 14-12-06

Naixements
Esmeralda Rosa i  Aguilera 21-10-06
Fadila Boubnan 22-10-06
Siham Abdessamie 24-10-06
Chadia Haibout 26-10-06
Aya El Garbi 27-10-06
Alae El Ouahidi 28-10-06
Romayssa Bellaghnach 30-10-06
Jihan Amazigh 1-11-06
Izan Romero i Morello 1-11-06
Izan Jiménez i Bonifacio 1-11-06
Belieue-Osezele Okonoboh 1-11-06
Júlia Sarrà i González 2-11-06
Jabon Jadama 3-11-06
Kajal Sachan 4-11-06
Judith Ortega i Garcia 5-11-06
Jaha Sillah 6-11-06
Oumar Mballo 7-11-06
Samar Zarkouni 7-11-06
Jehu Llamas i Galán 8-11-06
Noa Gómez i Cabaleiro 8-11-06
Ayoub Chelfi  9-11-06
Lia Pont i Cassany 9-11-06
Aina Pont i Cassany 9-11-06
Aissaton Diallo 9-11-06
Achraf Chaouki 10-11-06
Dounya El  Khou 10-11-06
Lina Lamaassab 11-11-06
Carla Aguilera i Vallejo 12-11-06
Aya El Khteb 12-11-06
Genesis-Daniela Benites i Cruz 13-11-06
El Mehdi Gieyed 13-11-06  
Dana Arrebola i Fernández 14-11-06
Iona Rovira i Plujà 15-11-06
Fadwa Moussaoui15-11-06 15-11-06
Guillem Martínez Casellas 15-11-06
Hamidou Saioy 15-11-06
Judith Bectran i Garcia 16-11-06
Raül Osorio i Lafuente 16-11-06
Mariam Oukaini 18-11-06
Aaliyah-Omololu Edayi 19-11-06
Aitor Cañas i Ayllón 21-11-06
Elisabeth Holgado Martínez 23-11-06
Coral Garcia i Torrent 25-11-06
Lina Checfi  28-11-06
Natàlia Hidalgo i Vergés 30-11-06

La Farga us desitja un bon any, i si voleu dir quelcom, té les 

págines obertes a les vostres opinions. 

Fem la revista entre tots.



AA27

L’acudit foll

El temps

poti-poti

Temperatures i pluviometria 
de l’11 de novembre al 10 de desembre de 2006

Temperatura Màxima: 23º el dia 5 de desembre.   
Temperatura Mínima: 0,5º els dies 7 i 10 de desembre.

Dies de pluja: 2 dies de pluja. 
Precipitació màxima en un dia: 1,5 l acumulats el dia 8 de desembre. 

Pluja acumulada:2,7 l.

Pluviometria de l’11 de novembre al 10 de desembre de 2006

Evolució de les temperatures de l’11 de novembre al 10 de desembre de 2006

Sudoku
Solució:

1…Dxg2+!!  2. Rxg2   Tg6+   
3.Rh1  Cxf2++ mat

Juguen negres i fan mat 
amb 3

Escacs
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