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agendaActivitats del mes de febrer

CASAL DE JUBILATS
Dia 17 a les 5 de la tarda.- Assemblea 
General  Ordinària
Dia 22.- Excursió Al Museu Maricel de 
Sitges, sortida a les 8 del matí. Dinar 
a Cambrils i  a la tarda visita a Salou.  
Preu :34 €
TEATRE DE SALT
Dia 10.- Cap al tard.- Amb Ramon Ma-
daula—Dir. Sílvia Munt – 18 €
Dia 17.-  La Strada.- Dir. Xicu Masó 
–Centre d’Arts Escèniques de Terras-
sa—18€
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Del 8 de Febrer al 3 de març, exposició: 
“Un viatge ple de veus”, al 15 de Febrer 
a 2/4 de 9 del vespre, activitat “lectora-
musical” relacionada amb l’exposició
- Presentació del llibre de Nicolàs 
Bouvier “Crònica japonesa” (dia 1 a 
2/4 de 9 del vespre) amb presència de 
l’editor Josep Iglésias
- Primera xerrada del cicle de conferènci-
es (dia 8 a 2/4 de 9 del vespre) “El Menú 
de l’escriptor: l’assaig avui” amb Josep 
Lluís Barona “Els clàssics i la divulgació: 
dues versions de l’assaig científi c”
- Grup de Lectura (dia 15 a les 8 del 
vespre) tertúlia sobre “Un perfecto 
equilibrio” de Rohinton Mistry
- Cinefòrum (dia 22 a les 9 del vespre) 
amb la pel·lícula “La batalla de Argel” 
de Gillo Pontecorvo. Presentació a 
càrrec de Carles McCragh
Secció infantil:
- Racó de contes
Dia 2 a les 6 de la tarda “De què s’ha dis-
fressat el senyor Disbarat” amb D. Arquè
- Dia 16 a les 6 de la tarda “Kakeki-

Kontes” amb Perleta& Els Mitjons
- Descobrim la música:
Dia 9 a les 6 de la tarda “Audició dedi-
cada a Carnestoltes
Dia 23 a les 6 de la tarda “Audició de-
dicada a les llegendes”
- S’explicaran contes al local de l’as-
sociació de veïns “La Massana” (Dr. 
Ferran, 36) el dia 24 de Febrer a les 
12 del migdia amb la Sessi Sitjà
BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
Racó de contes
Dia 8 a les 6  de la tarda: “Va de Brui-
xes” amb Vadecontes
Dia 22 a les 6 de la tarda: “Contes de 
Carnaval” amb Joan de Boer
- Tallers d’escriptura creativa amb 
Maria Melguizo
Dia 1 per a nens i nenes de 5 a 7 anys, 
a les 6 i a les 6,30
Dia 15 per a nens i nenes de 8 a 10 
anys, a les 6.
LA MIRONA
1/02 .- Banc de Proves: BEARLIN + 
MAR ABELLA - GratuÏt LA BOMBO-
LLA (SALA 2)
2/02 .- MELENDI LA MIRONA (SALA 1)
3/02 .- JORGE DREXLER presentant 
“12 Segundos de Oscuridad” AUDITO-
RI DE GIRONA  Sala Sinfònica
3/02.-  HIP HOP FIGHTERS LA MIRO-
NA (SALA 1)
4/02 .- Presentació del COR DE GOS-
PEL de La Mirona LA MIRONA (SALA 1)
9/02 .- LOS ROLLERS - Grup de ver-
sions rock del cantant de M-CLAN LA 
MIRONA (SALA 1)
10/02 .- LA TROBA KUNG-FÚ LA MI-
RONA (SALA 1)

11/02 .- Espectacle Infantil amb JORDI 
TONIETTI LA MIRONA (SALA 1)
15/02 .- Banc de Proves:  ORCHIDIA 
+ NEUROTIC HELL - GratuÏt LA BOM-
BOLLA (SALA 2)
16/02 .- PERE ESPINOSA LA MIRO-
NA (SALA 1)
17/02 .- BERENGENA’S BROTHERS 
REVIVAL AMB CONFUSSION FUSSI-
ON I PECES IN THE RIVER LA BOM-
BOLLA (SALA 2)
23/02 .- JERE - GratuÏt LA BOMBO-
LLA (SALA 2)
24/02 .- CARNAVAL DE SALT   
25/02 .- TOTE KING  
CASA DE CULTURA “LES BERNAR-
DES”
CICLE DE CONFERENCIES: “Tras-
torns per dèfi cit d’atenció i hiperactivi-
tat”, a càrrec del Dr. Josep Cornellà. 
Els dijous 1, 8, 15 i 22 de febrer i 1 de
març a les 8 del vespre.
Els temes són:
1-Conceptes bàsics. Característiques 
dels nens amb dèfi cit d’atenció.
2 - És hiperactiu el meu fi ll ?
3 - Evolució al llarg del creixement: 
des de la infància fi ns a l’edat adulta, 
passant per l’adolescència.
4 - Tractament mèdic dels trastorns 
per dèfi cit d’atenció.
5 - Tractament: orientacions a la famí-
lia, reeducació.
EXPOSICIONS:
Pau G. “Sensacions i cares” Pintura, Sa-
les Central i Aguilera. Martí Artalejo. Sèrie 
“Metamorfosi”, Art Digital, Sala DocaDel-
pech. Enric Soy, pintura Sala Sant Jordi. 
David Sánchez, pintura, Sala El Porxo.
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Les Deveses dels animals
Durant aquests darrers anys la factoria cultural de la Coma-Cros ha 
estat, juntament amb la planifi cació urbanística, una de les prioritats 
pressupostàries del Consistori. De cares als propers anys, i superades 
aquestes esperades obres, és el moment de plantejar nous reptes al 
municipi. Sens dubte, arranjar carrers dignifi ca la vida dels soferts vi-
latans, encara que hi hagi zones, com les del barri vell, abandonades. 
Certament la construcció del parc Monar ha estat un dels primers actes 
amb cara i ulls dels darrers vuit anys. Però no només pel que signifi ca 
de reurbanització d’una zona bruta i descuidada, sinó pel que signifi ca 
ambientalment parlant. Cal endreçar el pati del darrere i aquest n’és 
un primer pas. Una ciutat com Salt, densa i mal poblada, no necessita 
només quatre arbres esquifi ts a les noves voreres, i més si el jardí ja el 
tenim. Un patrimoni vegetal i animal que no es pensa com a tal i que 
moltes ciutats voldrien. Tenir arbres grans i bonics i algun ocell no és no-
més una necessitat estètica. Qualitat de vida també signifi ca espai per al 
lleure, l’esport i el passeig en un indret mínimament natural, cuidat però 
sense urbanitzar. En aquest sentit les Deveses són, des de fa vint-i-cinc 
anys, una gran assignatura pendent. 
Des de l’adequació del Pla dels Socs, a mitjan dels anys vuitanta, tot han 
estat paraules i pedaços, inclosa l’original rehabilitació del safareig o la fi  
d’alguna indústria. Tothom coneix la problemàtica urbanística de la vila, 
però ningú és conscient que tenim la sort de tenir un riu, uns camps i uns 
boscos que l’envolten. La ciutat li ha girat sempre l’esquena. Ha mirat 
només al sud. I la modernitat no consisteix només en infraestructures. 
Només un grapat de ciutadans sensibles organitzats en algunes associ-
acions, amb més voluntat que mitjans, se n’han preocupat de debò. No 
així la majoria de regidors en la matèria o cap alcalde. Ara que s’apro-
ximen temps difícils i temes delicats, com l’ampliació de l’autopista o el 
tren d’alta velocitat, potser és el moment de planifi car defi nitivament les 
deveses en lloc de destruir-les. Ordenar les hortes i fer un parc de ve-
ritat, que respecti al màxim la natura, però que l’aproximi al ciutadà i la 
dignifi qui, tampoc demana un esforç econòmic monumental. Però sí un 
xic de voluntat i sensibilitat política. Tots ens en benefi ciarem. 
Us imagineu per un moment que el casalot del Marquès i els seus jar-
dins fossin propietat de tots els saltencs i el centre regulador d’un gran 
espai verd? Potser tancaríem una història de Salt per obrir-ne una altra 
que com a societat ens mereixem.            



AA4

entrevistaTres dècades dedicades al futbol regional

L’Antoni és un saltenc vinculat a l’esport des de fa més de 30 anys. Una trajectòria pel futbol regional 
que li ha merescut més d’un guardó. Precisament, l’Antoni Torà recorda molt bé el dia que li van donar 
la Medalla de l’Esport de la Generalitat. Just l’endemà li diagnosticaven un càncer. La vida té aquestes 
coses i, com va assenyalar en Joan Manel Serrat amb molt d’encert, allò important no és tant el que 
ens passa sinó com ho afrontem. Així ha estat com l’Antoni, tot i confessar que se sentia molt espantat 
en un primer moment, no va voler amagar el que li passava i ha superat satisfactòriament una recent 
operació, fi ns al punt que ja torna a estar en plena forma i fent suar els cadets del Quart.

-Com es troba, Antoni?
-Després de tres mesos de l’ope-
ració puc dir que em trobo bé. La 
veritat és que em va agafar molt 
desprevingut, perquè no tenia ni 
idea que tingués cap problema de 
salut. Vaig anar a buscar unes anà-
lisis i em van dir que tenia un càn-
cer. No m’ho hagués pensat mai. 
Però bé, ara fa tres mesos que em 
van operar i estic bé. Ara em trobo 
molt bé, però déu n’hi do... 

-És una notícia que ningú vol 
sentir...
-Espanta molt. Quan t’ho diuen, 
passen dos mesos que nit i dia tens 
això al cap. A més, en el meu cas, 
per sort, no havia tingut mai cap 
problema de salut, a banda d’algu-
na lesió relacionada amb el futbol.

-El més important és que ara es 
trobi bé. I s’hi deu trobar, perquè 
continua entrenant, no?
-Mare de déu! Al cap d’un mes ja 
tornava a entrenar el Quart.  

-Sempre ha estat amb el futbol 
o també s’ha implicat amb altres 
esports?
-Bàsicament amb el futbol. Fa cap 

a 30 anys que entreno i he passat 
per diferents equips. També he es-
tat durant 12 anys fent gimnàstica 
a la gent del poble de Sant Gregori, 
gimnàstica de manteniment. Vam 
començar que érem 6 o 7 i vam ar-
ribar a ser 18 o 20, i així 12 anys. 
Després em vaig posar amb el 
Quart, que és on estic ara. 

-I a la feina també està relacio-
nat amb el món de l’esport, ja 
que treballa al Fontajau, no?
-Sí. Vaig estar força temps treballant 
en una botiga de decoració, però ara 
ja fa 18 anys que treballo per l’Ajun-
tament de Girona. Primer al pavelló 
de Santa Eugènia, tres anys des que 
es va inaugurar, i ara ja feia 13 anys 
que estava al pavelló de Fontajau. 

-Així és fàcil relacionar-se amb 
el món de l’esport, però la seva 
afi ció ja venia d’abans, no?
-Sí, sí. El primer equip que vaig 
entrenar va ser el Bescanó, pri-
mer juvenils, després el primer 
equip; després el Coma Cros, el 
Salt, l’Anglès, Santa Coloma de 
Farners, Caldes, Cassà, l’Escala, 
el Montessori durant 5 anys, el 

Sant Gregori i ara el Quart.

-Déu n’hi do! I sempre la mateixa 
categoria, amb mainada de la ma-
teixa edat?
-No, he passat per moltes dife-
rents categories. A Sant Gregori, 
per exemple, feia l’entrenament 
físic del primer equip i després els 
alevins. Ara, aquí a Quart, estic 
portant els cadets.

-Però el grup de gimnàstica de 
què em parlava estava format per 
gent adulta. Qui porta més feina, 
la mainada o la gent més gran?
-El grup de gimnàstica va ser una 
cosa molt especial. Es va cre-
ar una pinya molt maca. A còpia 
d’anar a fer sopars i, com que a mi 
m’agrada molt fer regalets, a fi nal 
de temporada sempre els obsequi-
ava amb un trofeu a cadascú; i així 
es va anar fent un ambient molt 
bonic, gairebé com una família. 

-I hi ha molta diferència entre el 
funcionament de cada equip? 
-Bé, depèn de la categoria, i en el cas 
dels juvenils varia una mica segons 
si els jugadors cobren o no. Quan re-
ben un sou, se’ls pot exigir més. Però 

Nom: Antoni Torà Pagès
Edat: 62 anys
Professió: treballador de l’Ajuntament de Girona 
al pavelló de Santa Eugènia i al pavelló de Fon-
tajau
Nascut a Salt, viu a Santa Eugènia
A més a més: implicat en el món del futbol regi-
onal des de fa més de 30 anys. 
Medalla de l’Esport de la Generalitat el 2006 per 
la seva trajectòria en el món del futbol.
Actualment entrena els cadets del Quart.
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entrevista Entrevista a Antoni Torà 

bé, a mi tant m’agrada entrenar els 
juvenils com els més petits. He tin-
gut sort, també, que en l’època que 
entrenava juntament amb el meu cu-
nyat vam tenir una molt bona ratxa. 
Amb el Coma Cros vam aconseguir 
pujar de categoria, amb l’Anglès tam-
bé vam quedar campions i van pujar. 
Amb el Caldes, dos anys seguits. I 
així et vas engrescant.

-I l’equip content!
-Sí, sí. A més, jo sóc d’una manera 
que faig molta pinya amb els pa-
res, intento que hi hagi un ambient 
favorable i distès.  

-En aquests equips regionals 
suposo que és molt important 
la relació amb els pares, al fi nal 
deu ser com una família...
-Sí, i tant. Sobretot amb els més 
petits, ja que els pares els han de 
portar cada setmana al partit. I al-
tres trobades que es fan, com el 
sopar de Nadal i coses així que 
són molt maques.  

- I això que avui dia sembla que 
tractar amb mainada i adoles-
cents sigui la pitjor de les pro-
fessions! Ha notat més difi cul-
tats en els darrers anys?
-Sí, han canviat coses. El que 
passa amb els més petits és que 
estan molt emparats. Estan molt 
acostumats que els pares els ho 
facin tot, un detall és que molts 
els carreguen la bossa després 
de l’entrenament i el nen ja la dei-
xa a terra de manera automàtica. 
I amb els més grans, abans feies 

d’entrenador i prou, avui dia fas 
una mica de psicòleg. Passa que, 
de cop, un noi dels que ho feia for-
ça bé baixa de rendiment. Al cap 
d’uns dies t’explica o que ha renyit 
amb la parella o que ha perdut la 
feina. Potser això últim abans no 
passava tant, no hi havia tanta in-
estabilitat laboral, suposo. 

-Les activitats en aquest àmbit 
regional solen donar més sacri-
fi cis que benefi cis... què és el 
que l’empeny a seguir?
-Primer de tot que m’agrada molt 
el futbol, molt. Però també perquè 
ja no sabria què fer si ho deixés! A 
més, jo ara m’acabo de prejubilar i 
així sé que cada dia a dos quarts 
de 6 tinc aquella activitat a fer. I 
que m’hi trobo molt bé. En l’equip 
cadet que porto a Quart tinc una 
mainada meravellosa i uns pares 
també molt agradables. Per a mi, 
sempre ha tingut més coses bones 
que dolentes, aquesta activitat.  

-I el futbol de primera divisió el 
segueix també, suposo...
-Sí, ostres sí. Si hi hagués la meva 
dona aquí, t’ho podria confi rmar. 
El dissabte juguem amb els cadets 
de Quart, el diumenge al matí vaig 
a veure el primer equip, del Quart 
també. Molts diumenges a la tarda 
vaig a veure el Girona, el dissabte 
al vespre veig el partit que fan a la 
televisió i el diumenge en compro 
un del pay per view.

-Déu n’hi do! La seva dona no 
està una mica gelosa del fut-
bol?
-No, per sort a ella també li agrada 
força el món del futbol. Sempre ha 
fet molt bona relació amb les do-
nes de la gent dels equips i elles 
fan altres activitats mentre nosal-
tres mirem el partit.

-Em deia que de tant en tant va 
a veure el Girona, deu ser dels 
pocs... segons tinc entès.
-Sí, gairebé. El dia que hi ha més 
gent veient el Girona, i tirant llarg, 
potser hi ha unes 700 persones. 

- Per què passa, això? A causa 
de la televisió? 
-Molta culpa d’això la tenen els 
grans equips. Aquí passa que, per 
damunt de tot, s’és del Barça; bé, 

o de l’Espanyol. Vull dir que si vas 
a qualsevol poble, de socis dels 
seus equips de futbol com a molt 
n’hi ha 100 o 200. Socis de la Pe-
nya Barcelonista d’allà on sigui, 
els que vulguis. I amb el Girona de 
bàsquet també passa una mica el 
mateix. Bé, ara una mica menys 
perquè aquest any van molt bé. 
Però a mi, al treballar a Fontajau, 
em deien que per què no abaixa-
ven el preu de les entrades i així 
potser hi aniria més gent. I molts 
dels que m’ho deien el dia abans 
havien anat a veure el Barça ha-
vent pagat gasolina, peatge, entra-
da, entrepà de la mitja part... Però, 
és clar, has anat a veure el Bar-
ça! Ei, i que jo sóc del Barça però 
primer de tot sempre defenso els 
equips de Girona i de Salt.

-I el Quart!
-Sí, i tant! A més a més, haig de dir 
que m’he sentit molt recolzat per tota 
la gent del Quart. Al primer equip, 
nois de 20 anys per amunt, els vaig 
explicar que m’havien detectat un 
càncer. Els vaig dir que hauria d’es-
tar un temps sense venir, que volia 
que sabessin el perquè. Tot i que a 
mi em resulta difícil parlar de coses 
personals, creia que era el que ha-
via de fer i, la veritat, no he deixat 
de sentir el seu suport en cap mo-
ment, i això s’agraeix molt. 

-És que no hi ha cap mal a dir-
ho, no? El que és absurd és el 
secretisme que hi havia amb 
aquests temes, sobretot uns 
anys enrere. 
-Jo crec que sí. Per això els vaig dir el 
que em passava i que no me’n volia 
pas amagar. Ni tampoc els vaig ne-
gar que estava molt espantat, la veri-
tat sigui dita. Just el dia abans m’ha-
vien donat la Medalla de l’Esport de 
la Generalitat en un acte que em va 
emocionar molt, i l’endemà em van 
donar la notícia. M’ho vaig agafar 
molt malament, els primers mesos. 
Però bé, gràcies a la meva dona, a la 
meva fi lla i als meus cunyats, en pri-
mer terme, i també a tot el suport re-
but de la gent del Quart, puc dir que 
em trobo molt recuperat i amb moltes 
ganes de seguir endavant.

Agnès Cabezas Horno
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històriaL’origen de la Generalitat

A causa del ‘pactisme’, es desen-
volupa a la corona catalanoarago-
nesa una estructura política on les 
institucions representatives tenen 
el control del poder legislatiu. No 
és un símptoma de modernitat de-
mocràtica, sinó de debilitat reial. 
La Cort General és des del segle 
XIII la principal institució de la Co-
rona, convocada pel rei. És la reu-
nió dels estaments o braços ecle-
siàstic, militar i reial, per debatre el 
funcionament del país i el fi nança-
ment de la monarquia. La Diputa-
ció del General, o Generalitat des 
del segle XIV, és una institució de 
dret públic de Catalunya, València 
i Aragó. Els seus orígens se situ-
en a les Corts de fi nals del segle 
XIII, on s’acorden comissions amb 
la fi nalitat de recaptar els tributs 
pactats. Un cop conclosa la seva 
tasca, aquesta comissió es disso-
lia fi ns a les properes Corts.
La institucionalitació de la Diputació 
del General es produeix a partir de 
les Corts de 1359 amb Pere III el 
Cerimoniós. A partir d’aquí adqui-
reix un caràcter permanent i predo-
minant en la vida política catalana. 
La Generalitat es compon llavors 
de tres diputats, un per a cada braç. 

Era un òrgan col·legiat i el diputat 
eclesiàstic n’exercia la presidència. 
Ferran I, el 1419, va afegir tres oï-
dors de comptes per a funcions ad-
ministratives. En un principi l’elecció 
dels seus membres depenia dels 
diputats sortints, després es prac-
tica un sistema mixt de cooptació i 
insaculació i fi nalment s’instaura la 
insaculació, un procediment electo-
ral per sorteig. A partir de 1493, en 
temps de Ferran II, la insaculació 
esdevé un procediment permanent 
tant a la Generalitat com al Consell 
de Cent, l’òrgan de govern munici-
pal de Barcelona.
Així, les seves competències són 
en origen essencialment tributàri-
es, és a dir, administrar la fi scalitat 
pactada a les Corts i recaptar el do-
natiu que es lliurava al rei. Els ofi -
cials dedicats a la recaptació, de-
nominats collidors o subcollidors, 
es dividien entre els de Barcelona 
i voltants i els de la resta del país. 
Entre els imposts que gestionaven 
cal esmentar la bolla de plom, que 
gravava la circulació de teixits. 
Amb la dinastia dels Trastàmara, 
dinastia d’origen castellà, la Di-
putació del General es converteix 
des del segle XV en un òrgan de 

govern i defensa de les constituci-
ons del país. Amb els Habsburg, a 
partir del segle XVI, la Generalitat 
adopta un caràcter de direcció mi-
litar i diplomàtica, tant en la Guerra 
dels Segadors, on presidida per 
Pau Claris cerca l’ajuda de França 
i intenta la proclamació d’una re-
pública, com durant la Guerra de 
Successió, on dirigeix l’oposició 
als Borbons. La derrota i el Decret 
de Nova Planta (1716) en compor-
tà la seva supressió.   

J.C.L.

Amèrica fou per als europeus un 
somni de llibertat i benestar. Un 
nou món lliure de reis i senyors 
feudals, un territori immens i ric 
en recursos naturals que supera-
va les limitacions físiques, socials 
i econòmiques de la vella Europa. 
Déu donava a l’home un altre pa-
radís per tornar a començar. Cinc 
segles després, Europa represen-
ta aquest mateix mite per a milions 
de persones d’aquelles vastes ter-
res. Què ha succeït? Per què no-
més el nord del continent ha reeixit 
i vol construir una muralla que el 
separi físicament del Río Grande 
cap avall? 
La resposta la trobem en dues 
formes de colonització que gene-
ren una societat que s’imposa a 
una altra. I és què la colonització 
ibèrica constituí una implantació 

cultural sobre la qual actua el co-
lonialisme anglosaxó, que esdevé 
la causa de la seva actual depen-
dència. A l’iniciar-se l’expansió 
colonial al segle XVI, espanyols i 
portuguesos traslladen a Amèrica 
les formes de producció i d’orga-
nització social de la península: en-
comiendas, latifundis, senyorios, 
control gremial de la producció... 
un munt d’infl uències ‘subdesen-
volupadores’. A l’igual que ho feren 
amb les terres conquerides als mu-
sulmans, els monarques hispànics 
continuen la repoblació peninsular 
a lo grande. Al bell mig d’un geno-
cidi ètnic i cultural es crea un sis-
tema d’explotació amb una clara 
funció exportadora. Es primen les 
extraccions mineres i les activitats 
agropecuàries, tot monopolitzant 
el comerç i marginant la produc-

ció manufacturera. En la direcció 
d’aquesta explotació s’incorpora 
aviat la població criolla, els des-
cendents dels blancs.
Amb el pas del temps, el creixe-
ment demogràfi c del segle XVIII i 
la crisi de la monarquia hispànica 
determinen la ruptura del sistema, 
però no per canviar-lo. Els criolls i 
els mestissos aprofi ten el buit de 
poder per inventar-se una consci-
ència nacional i independitzar-se. 
I així és com es produeix un sim-
ple canvi de protagonistes. El pa-
per que desenvolupava Espanya 
és substituït per Gran Bretanya 
al segle XIX i pels Estats Units al 
segle XX, mentre a l’interior dels 
nous estats les classes criolles 
assumeixen el control. Un sistema 
corrupte i populista formador d’una 
gran polarització social.

Els veïns de dalt
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història Els veïns de Salt

L’expansió dels EEUU s’inicia a par-
tir de 1890, esgotat el seu creixe-
ment intern i conquerit l’Oest, amb 
la incorporació a la seva infl uència 
de Cuba, Puerto Rico i Filipines, 
les darreres colònies espanyoles. 
Aquesta infl uència serà hegemò-
nica des de la I Guerra Mundial, 
quan el domini britànic es debilita 
per l’esforç bèl·lic i les exigències 
d’administrar el seu imperi. El ne-
ocolonialisme nord-americà es di-
ferencia del britànic per no cercar 
només productes primaris a canvi 
de manufactures, sinó que busca 
la inversió en els sectors produc-
tius dels països dependents per al 
seu control directe. Els EEUU, rics 
en matèries primeres, necessiten 
espai per invertir la seva immensa 
capacitat fi nancera i mercat per als 
seus productes. Així, Iberoamèrica 
resta sotmesa a les pautes de con-
sum dels veïns de dalt. 
El crac de 1929 afectà aquestes 
relacions de dominació i els països 
més potents van pretendre trencar 
l’esquema. En la dècada dels tren-
ta i quaranta, països com Mèxic, 
Brasil o Argentina experimenten 
notables esforços d’industrialitza-
ció. Però l’esclat de la II Guerra 
Mundial va acabar amb aquests 
intents i en reforçà la dependèn-
cia. La postguerra va suposar pels 
EEUU una situació priviligiada 
de control econòmic no només a 
Amèrica Llatina, sinó també a Eu-
ropa i molts altres països del món. 
Concentren els coneixements tec-
nològics i científi cs desenvolupats 
durant la guerra, que grans em-
preses apliquen a la producció. Es 
generen grans excedents d’estalvi 
que es col·loquen a l’exterior (Pla 
Marshall a Europa i inversions a 

Iberoamèrica), iniciant un procés 
de colonització fi nancera i mono-
polització a escala mundial. Això 
asfi xia les possibilitats dels estats 
dependents.
En un món dividit per blocs, encap-
çalats pels vencedors de la guerra, 
EEUU i la URSS, la resposta als 
anys seixanta i setanta és per a 
molts el comunisme. Això genera 
greus confl ictes interns, guerres, 
dictadures ferotges de dretes i rè-
gims com els de Cuba. Però un 
cop esfondrat el bloc de l’Est, i vist 
l’èxit de l´Índia i la Xina, retornen 
als anys vuitanta i noranta a l’Amè-
rica Llatina i l’Àfrica les receptes 
neoliberals. Però tornen a fracas-
sar. Iberoamèrica, els països mu-
sulmans i l’Àfrica negra no tenen la 
potència política i demogràfi ca de 
l’Índia, la Xina, la Unió Europea o 
la Federació Russa, que desenvo-

lupen els seus propis mercats. No-
més MercoSur sembla estabilitzar 
Brasil i el con sud-americà, mentre 
Mèxic suspira per pertànyer a l’es-
pai del nord.  
En resum, el capitalisme necessita 
històricament de grans mercats, i 
no precisament oberts, si no exis-
teix un mateix grau de desenvolu-
pament. La dependència, la cor-
rupció i un nacionalisme eixorc, 
polític o religiós, fa que la família 
humana tingui encara germans 
grans i petits, germans pobres i 
rics, amb totes les tensions soci-
als que això comporta, si no s’es-
tableix un sistema internacional de 
comerç just i equilibrat.    

Joan Corominas

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
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Consell municipal de gent gran - Cuina

Tenim un planter de cuineres i 
cuiners que, encara que sem-
bli una mica granat, té l’es-
perit tan jove que no afluixa 
en les seves activitats. Cada 
15 dies es reuneixen per fer 
alguna demostració particu-
lar d’algun cuinat prou llami-
ner. D’aquesta manera s’ex-
pliquen receptes casolanes 
força senzilles, però amb un 
toc especial que les fa més 
apetitoses, cosa que motiva 
l’intercanvi de coneixements 
per a profit dels paladars de-
gustadors a l’hora de posar-
los en pràctica a cada casa.
Una menció especial per a 
Mero Gudayol, l’únic repre-
sentant masculí que fins ara 
ha estat capaç de participar 
en aquestes reunions de cui-
na, demostrant la seva experi-
ència en l’art de confeccionar 
delicioses menges. Qui més 
s’hi apunta? Jo no, tindria fei-
na a demostrar com  es cuina 

gent gran

un ou ferrat.
Doncs, a part d’aquestes ac-
tivitats, durant l’any fan algu-
na demostració del seu sa-
ber, oferint tastets públics en 
festes al carrer com la Fira 
del Cistell o en Botigues al 
carrer del Veïnat, o per a un 
intercanvi de degustacions 
al juliol i desembre, on cada 
participant aporta el seu plat 
preferit. I a fe que s’hi lluei-
xen! Des de primers plats a 
postres que te’n llepes els 
dits; no crec pas que ningú 
es trobi amb millors menges 
en restaurants de qualitat. El 
toc especial per les ganes de 
superar-se deu ser el resul-
tat dels saborosos plats. Un 
inconvenient de la festa és 
que l’estómac no dóna per a 
tastar-los tots, per poc que pi-
quis de l’un o de l’altre.
Per als que desconeixen les 
activitats que porten a cap les 
diverses seccions del Consell 

Municipal de la Gent Gran, no 
estaria malament que se n’in-
formessin, segurament que 
podrien participar en alguna 
d’elles, que a més d’ocupar 
alguna estona lliure farien re-
lacions socials, de les quals 
tan necessitats estem tots 
plegats en aquest món. Viure 
el dia a dia amb coneixement 
de causa, a més de poder opi-
nar sobre qualsevol situació, 
et dóna una gran satisfacció. 

Ramon Torramadé
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Benvolguts socis d’aquest 
Casal de Jubilats.  El motiu 
d’adreçar-me a vosaltres en 
aquest escrit és simplement 
per demanar-vos la vostra 
camaraderia envers la nostra  
Entitat, directa o indirectament 
tant teva con meva. Tots estem 
immersos en els compromisos 
i afers del Casal, i és aquí on 
vull anar  a parar.
Vull fer una petita crida a la 
vostra comprensió, i és senzi-
llament demanar-vos la vostra  
voluntarietat i assistència als 
actes més signifi catius del Ca-
sal. Es requereix la vostra par-
ticipació  i trobem  a faltar la 
vostra presència a les reunions 
anuals, com són  les  Assem-
blees Generals dels Socis.   
Us farem arribar la convoca-
tòria de la propera a realitzar, 
porta a porta, mitjançant el 
carter, i que cau el dissabte 
dia 17 d’aquest mes de febrer, 
i de  ben cert que tots la rebreu 
. Us encoratjo a participar en la 
reunió, per prendre nota dels 
vostres  suggeriments i alter-
natives, sempre i quan siguin 
constructius (els destructius 

sempre els formulen persones 
que no fan res per als altres, i 
com es  diu, criticar és el que 
costa menys).              
Que quan arribi l’hora de 
comptar els assistents, es pu-
guin sumar, i no al contrari. 
Que ocupin totes les cadires,  
que no en quedi cap de buida. 
Que no tinguem por de passar 
fred,  ja que la trobada és a les 
cinc de la tarda, i encara no 
s’ha amagat el sol. Que mos-
treu la vostra adhesió i cama-
raderia envers la junta directi-

va del Casal, i la millor manera 
de demostrar-ho és sense cap 
dubte la vostra compareixen-
ça, per  rebre  una petita  es-
purna d’aquest caliu  vostre de  
solidaritat  
 Gràcies,  i us hi esperem.

Ferran Márquez i Morgade
President del Casal de Jubi-

lats de Salt  

Compromís dels socis del casalgent gran
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notícies Federació de comerciants de Salt

“La senyora Fina Ferrés, presiden-
ta de la Federació de Comerciants 
de Salt i el senyor Pere Tubert i 
Bassas, conseller Delegat de l’em-
presa Giropark ha signat un con-
veni de col·laboració per la posada 
en funcionament de la nova targe-
ta d’aparcament a Salt.
L’objectiu principal d’aquesta ac-
tuació és el de facilitar als clients 
l’accés als establiments tot mi-
llorant la percepció que es té del 
comerç del centre: el comerç tradi-
cional dóna cada dia més facilitats 
per comprar.
El funcionament és senzill: 

cada establiment regala als seus 
clients targetes carregades amb 
30 minuts de pàrquing gratuït, acu-
mulables fi ns als 90 minuts ja sigui 
amb més targetes o afegint l’import 
restant en metàl·lic a les mateixes 
màquines expenedores de tiquets. 
El comerciant assumeix el 60% del 
cost, l’altre 40% està subvencionat 
per la Federació com a conse-
qüència de l’acord signat.
Aquestes targetes s’aniran recar-
regant, a mesura que es vagin 
recollint a les pròpies màquines. 
L’empresa Giropark s’encarregarà 
de la recollida i, un cop recarrega-

des, les tornarà a posar a dispo-
sició de la Federació que n’és la 
responsable de la seva distribució. 
Les noves màquines expenendo-
res de tiquets que s’han instal·lat 
disposen d’una bústia perfecta-
ment senyalitzada on els mateixos 
clients podran dipositar la targeta 
un cop esgotat l’import total.
El conveni signat té una durada 
inicial de 5 anys, durada equiva-
lent a la concessió administrativa 
per l’explotació de la zona blava 
de Salt.”

Salt, 22 de desembre de 2006

Projecte cuina fàcil per a joves a partir de 15 anys

L’àrea de joventut de l’Ajuntament 
de Salt i la Comissió Gastronòmica 
del Consell Municipal de la Gent 
Gran han iniciat el projecte cuina 
fàcil per a joves.

Introducció
El grup de les Cuineres de Salt va 
néixer ara ja fa 5 anys, amb l’ob-
jectiu de recuperar, conservar i 
donar a conèixer la cuina catalana 
tradicional i aquella més represen-
tativa del municipi de Salt, una cui-
na basada fonamentalment en els 
productes de l’horta saltenca.
Amb aquest objectiu, les cuineres 
realitzen cada any un munt d’acti-
vitats, com la degustació de plats 
típics catalans a la Fira del Cis-

tell, les demostracions per a les 
escoles de Salt, la degustació de 
dolços i coques a la cloenda de 
l’Exposició de Flors i, recentment, 
la publicació del llibre de receptes 
titulat La Cuina de les Àvies de 
Salt, on podem trobar receptes de 
tota la vida, plats més actuals, cui-
na ràpida…
Ara, a més, les cuineres de Salt 
volen posar a l’abast dels joves de 
Salt els seus coneixements per tal 
que puguin fer, de manera senzilla 
i ràpida, alguns dels plats que més 
els hi agradin.
El projecte Cuina fàcil per a joves 
és un projecte intergeneracional  
on les dones grans del municipi 
ensenyaran a cuinar pas a pas als 

joves de Salt.
 Un cop al mes les cuineres de Salt 
envien per correu electrònic una 
recepta de cuina que es penja a la 
web saltjove.cat
- Taller iniciació a la cuina: curs de 
cuina adreçat a joves a partir de 
15 anys, dins de les activitats de 
l’hivern jove.
· Dades: divendres  9,16, 23  de 
febrer i 2 de març
· Horari: 18h a 20h de la tarda
· Preu: 16€
· Inscripcions: del 29 de gener al 8 
de febrer a l’Estació Jove de Salt.
· Lloc on es farà el taller: antic Ci-
nema Núria de Salt, a dalt de la 
Biblioteca Massagran
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Convocatòria reunió notícies

Benvolguts veïns, 
Amb motiu del creixement i del canvi produït al nostre municipi en els darrers anys i 
davant la manca de representació associativa que defensi l’interès veïnal davant l’ad-
ministració, sorgeix la necessitat de tirar endavant l’associació de veïns del barri que 
vetlli per accions futures.  
És per això que us convoquem a la reunió que tindrà lloc:
Dia: dilluns, 5 de febrer de 2007
Hora: 20.30 h en 1a convocatòria i a les 21h en 2a convocatòria
Lloc: Teatre de Salt  (pl. Sant Jaume, 1)
Ordre del dia:
1. Presentació dels membres de la Junta Directiva
2. Presentació dels estatuts de l’Associació de veïns 
3. Torn obert de paraules 

Pel bé del barri, demanem el teu esforç i ens agradaria comptar amb la teva assistència.
Cordialment,

La Comissió

Salt, 22 de gener de 2007

ELS ESTATUTS ESTARAN EXPOSATS UNA HORA ABANS EN EL VESTÍBUL DEL TEATRE 
PER QUI VULGUI CONSULTAR-LOS

ASSEMBLEA GENERAL

REUNIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE VEïNS DEL BARRI VELL

DIA: DILLUNS, 5 DE FEBRER DE 2007
HORA: A LES 9 H. DEL VESPRE

  ( A 2/4 de 9 h. del vespre en 1ª CONVOCATÒRIA)
   

LLOC: AL TEATRE DE SALT

A TOTS ELS VEïNS DEL BARRI VELL DE SALT I PEL VOSTRE INTERÈS, 
ESPEREM LA VOSTRA ASSISTÈNCIA
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Codi tècnic de l’edifi cació

Ha sortit el nou codi tècnic de l’edi-
fi cació (CTE). És el Reial Decret 
314/2006 de 17 de març. És un codi 
que fa temps que s’estava prepa-
rant, era llargament esperat, però 
com que du moltes novetats, segu-
rament donarà més d’un maldecap 
a molta gent. Especialment als tèc-
nics que l’han d’aplicar en el seus 
projectes i direccions d’obra, però  
també als tècnics de les administra-
cions que l’han de fer complir.
Aquest codi neix arran de diferents 
factors:
Primer, per  la gran demanda en el 
nous processos d’urbanització i edifi -
cació, a tot el país, en els últims anys.
Segon, per la major exigència en la 
qualitat de la construcció, que impliqui 
una millor qualitat de vida per a tots.
Tercer, a una nova exigència de sos-
tenibilitat en les seves tres dimensi-
ons, ambiental, social i econòmica. 
Per aconseguir tot això, aquest CTE 
ho fa mitjançant tres nivells de con-
creció:
El primer nivell són uns requisits bà-
sics, la llei orgànica de l’edifi cació ( 
LOE ), de funcionalitat, de seguretat 
i d’habitabilitat.
El segon nivell són unes exigències 
bàsiques,  l’aplicació del CTE, en 
seguretat estructural (SE), seguretat 
en cas d’incendi (SI), seguretat d’uti-
lització (SU), de salubritat (HS), de 
protecció de sorolls (HR), i d’estalvi 
d’energia (HE).
El tercer nivell són uns document 
bàsics, són unes condicions de mí-
nims que han de complir per a cada 
exigència i cada requisit.
El CTE està  en vigor des del mes 
d’octubre del 2006, després d’una 
pròrroga de sis mesos. És aplicable 
a totes les noves construccions i a la 
reforma signifi cativa de les antigues.

Totes aquestes característiques an-
teriors del CTE són semblants a les 
que ja teníem en diferents normati-
ves sectorials, i són conegudes per 
tots,  però una d’elles és nova i per 
si sola, al meu entendre, ja justifi ca 
aquest nou CTE. Em refereixo a 
l’estalvi d’energia HE. 
Crec que ja era hora que s’hi posés 
l’administració per aconseguir aquest 
estalvi energètic. D’aquesta manera 
els edifi cis ja es projectaran tenint 
present aquestes noves normatives 
i introduint-hi les noves energies al-
ternatives, per aconseguir aquest es-
talvi energètic i no ser tan dependent 
de l’única font que utilitzem, com és 
el petroli i els seus derivats.
Desenvolupant una mica aquesta 
exigència bàsica com és l’estalvi 
d’energia HE, en primer lloc explica-
ré quin és el seu objectiu fonamental  
i com ho pensa fer.
L’objectiu fonamental és aconseguir  
un ús racional de l’energia necessà-
ria que s’utilitzi en els edifi cis, reduint 
a límits sostenibles el seu consum, 
i que una part d’aquesta energia 
procedeixi de fonts d’energia reno-
vable, com a conseqüència de les 
característiques del seu projecte, 
construcció, ús i manteniment.
Ho pensa fer en base a:
1) Els edifi cis es projectaran perquè 
els seus tancaments proporcionin 
un benestar tèrmic als seus ocu-
pants, limitant la demanda energèti-
ca en funció del clima de la localitat i 
de l’ús de l’edifi ci.
2) Els edifi cis disposaran d’instal-
lacions tèrmiques apropiades des-
tinades a proporcionar benestar 
tèrmic als seus ocupants, regulant 
el seu rendiment i els seus equips 
(estan preparant un nou RITE).
3) Les instal·lacions d’il·luminació 

disposaran 
de controls 
que ajustin 
les ence-
ses a l’ocu-
pació real 
de la zona 
i l’aprofi ta-
ment de la 
llum natu-
ral.
4) Una part 

de les necessitats energètiques de-
rivades de la demanda de l’aigua 
calenta sanitària o de climatització 
de piscines cobertes, s’obtindrà mit-
jançant energia solar.
5) En algun edifi cis (habitatges de 
moment no) d’usos i superfícies que 
marca el CTE, s’utilitzaran sistemes 
per transformar l’energia solar en 
elèctrica, per procediments fotovol-
taics,  per a ús propi o per subminis-
trar a la xarxa.
Com podem veure són passos que 
es van donant per intentar evitar el 
col·lapse a què estem destinats si no 
mesurem el nostre consum exces-
siu d’energia. Ens haurem d’acos-
tumar a veure plaques solars pertot 
arreu. Trobo molt normal que utilit-
zem una energia com és la del sol, 
ja que la tenim al nostre abast, i en 
principi sembla que té una capacitat 
d’escalfar-nos infi nita. També la tec-
nologia ja ens permet transformar-la 
per a les nostres necessitats. De fet 
ja fa molts anys que es coneixen les 
seves aplicacions i actualment els 
seus rendiments ja són positius.
De les energies alternatives, les que 
avui coneixem, jo diria que la més 
ben situada és la solar, per això l’ad-
ministració la vol regular i aprofi tar. 
Però hi ha una altra energia que té 
una força immensa, si jutgem per les 
destrosses que fa. Em refereixo a la 
que tenim a dins de la nostra terra, 
la que ens provoca els terratrèmols, 
les inundacions i tants de disbarats. 
A veure si surten tècnics capaços de 
trobar una  tecnologia sufi cient per 
aprofi tar i dominar  aquesta energia 
tan gran i a la vegada tan destructi-
va. Desprès ja vindrà l’administració 
i en farà un nou CTE. 

Rafel Sala

col·laboració
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col·laboracióRadio FJL: l’odi que no cessa

Hi ha un powerpoint, tan curiós 
com graciós, fent tombs per la Xar-
xa que explica per què els dipòsits 
de combustible del transbordador 
Shuttle, els anomenats SRB (solid 
rocket boosters), tenen les mides 
que tenen i no pas unes altres. Les 
imatges repassen l’itinerari geo-
gràfi c i històric dels alimentadors 
del giny aerospacial fi ns arribar a 
la rampa de llançament, a Florida, 
però en sentit invers: si els dipòsits 
fan aquelles mides és perquè pu-
guin ser transportats per tren des 
del lloc on els fabriquen, a l’estat 
de Utah, i passar pels túnels que 
travessa el comboi, que tenen 
aquella amplada d’acord amb la de 
la via, que és la mateixa (4 peus i 
8,5 polzades) que la dels tramvies 
de la Gran Bretanya (ja que van 
ser anglesos emigrants els cons-
tructors de la xarxa de vies fèrries 
dels EUA), que és idèntica a la que 
tenien els carruatges antics, i així 
fi ns a remuntar-nos als carros de 
guerra de l’exèrcit romà, que van 
ser fets amb la mida justa per en-
cabir les anques dels dos cavalls 
que els arrossegaven. Deixant de 
banda algunes inexactituds histò-
riques d’aquest conte, que n’hi ha, 
la conclusió jocosa –o no- que en 
treu el seu autor és que “el món 
està fet amb el cul”...

Fent un exercici semblant, el de 
recular fi ns a les causes primeres, 
però en la història dels nostres dies, 
lamentablement també arribaríem –i 
aquesta vegada sense inexactituds 
científi ques, ai las!- a una conclusió 

si fa no fa igual, entre divertida i des-
encantada. Perquè n’hi ha per riure, 
però també per plorar, per renegar 
i per arrencar-se a córrer. L’actua-
litat dels primers dies d’aquest any 
acabat d’estrenar ens ha fet dis-
frutar d’una nova producció dels 
insuperables actors del Club de la 
Comèdia estatal, amb la incorpora-
ció inesperada de la senyora ETA, 
que després de col·locar una potent 
bomba a la novíssima i caríssima 
T4 de l’aeroport de Barajas, amb el 
resultat de dues persones mortes, 
fa un comunicat dient que la “tre-
va permanent” (una fi gura retòrica 
espaterrant i d’una gran comicitat, 
també, amb què ja ens havien ob-
sequiat ara feia una colla de mesos) 
no estava acabada ipso facto, com 
tothom suposava, sinó que conti-
nua tan viva i fresca com abans: 
cap problema! Els seus (suposats) 
interlocutors no ho han pas entès 
així, tanmateix, i s’han afanyat a dir 
que s’ha acabat allò que es dava: ho 
ha dit el Govern espanyol per boca 
del ministre Rubalcaba, que ho ha 
dit en nom del president Zapatero, 
que l’hi deu haver dit a ell empès 
per la contundència de l’atemptat 
–tan fora dels seus càlculs que l’ha 
deixat amb una cara d’estupefacció 
que rivalitzaria amb la d’en Felip IV, 
“el Rey pasmado”-, però també per 
la pressió constant, delirant i insu-
portable de la dreta espanyola tota 
encarnada en el PP, i aquesta tele-
dirigida alhora per la dreta encara 
més dreta dels ultramontans de la 
Brunete mediàtica, una muntanya 
de fems, com dirien els mallorquins, 
coronada per Radio FJL, també co-
neguda per la Cope, des d’on un 
personatge de perfi l sinistre i amb 
una ànima negra com la tinta xinesa 
dicta a tothom qui té a la seva es-
querra –és a dir, tothom, ja que a la 
seva dreta no hi ha ningú més: és 
impossible- com ha de ser Espanya, 
la seva Espanya –l’única possible-, i 
com han de ser considerats en cada 
cas –amb un llenguatge farcit de 
neologismes hiperbòlics destinats a 
l’insult que fa feredat- els que es des-
vien del recte camí, més recte que el 
nas d’en Kevin Kostner. Des del seu 
cau madrileny, cuirassat per una 

gruixuda paret d’impunitats consti-
tucionals, la bèstia segrega el dikta-
at diari als seus correveidiles, que, 
servils i acollonits a parts iguals, li 
transmeten fi delment les seves con-
signes, les seves lliçons i les seves 
amenaces, més o menys velades, 
sempre de mà dreta a mà esquer-
ra, i sempre parlant en nom de “la 
inmensa mayoría 
de los españoles”. 
¿Com pot ser que 
un individu encauat 
tot l’any com un ós 
a l’hivern pugui cap-
tar exactament allò 
que vol, que neces-
sita o que necessita 
voler “realment” la 
immensa majoria 
d’espanyols? És 
un absolut misteri, 
però és així. I és 
així perquè ell és 
el que crida més, i 
a Espanya des de 
temps immemo-
rials té la raó qui 
més crida: la his-
tòria d’Espanya ho 
diu, i ho diu a crits, 
per ser exactes.
Parapetat rera el 
seu micròfon de Radio FJL, el rei 
de les invectives rastreja el paisat-
ge amb la seva mirada vidriosa de 
gran batraci inquisidor i escampa 
tot seguit, escopint capellans, el 
seu odi entre el paisanatge rebel, 
que és quasi tot: ningú és prou sant 
de la seva devoció, tothom va tort, i 
ell té una feinada a redreçar rumbs. 
Tan fort se sent, des de la seva tro-
na cedida ignominiosament pels 
bisbes espanyols, que fa poc es va 
atrevir a fi car-se ni més ni menys 
que amb el superexpresident Az-
nar!, la icona joseantoniana del 
segle XXI, que s’havia deixat caure 
per Espanya amb un look Camilo 
Sesto molt sospitós, segons la gra-
nota de la Cope: “Siempre ha sido 
muy de su señora, vamos, pero es 
que con estos pelos..., no sé, no 
sé..”, va ser el seu serpentejant co-
mentari.
Aquests dies hem vist el PP fent 
malabarismes hipòcrites per esqui-

“¡El derbi es nuestro!”, van cantar des de la 
Cope al fi nal del partit Espanyol-Barça (3-
1)... De què li deu venir,  aquesta mena de 
“popularitat”, al club periquito? 
(Foto: www.elentorno.com)

“El mayor error es empecinarse en 
el error”, proclama el doctor Rajoy, 
tot  exigint al PSOE que trenqui (?) 
la “negociació” amb ETA, ara que 
l’ETA i la PPeta es tornen a trobar 
en el terreny on se senten més 
còmodes, el  de la intransigència 
mútua... 
(Il·lustració: Serré, a La Vanguardia)
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Elogi de la patata

Radio FJL: l’odi que no cessacol·laboració

La patata és un òrgan de reserva 
de la patatera, que és un tubercle 
que el gènere humà el sostreu per 
menjar-se’l. I poc que li demana a 
la planta que el pugui arrabassar 
del seu medi. Arranca la patatera i 
recull el fruit. De fet, la classe hu-
mana s’aprofi ta dels fruits que són 
per la reproducció de l’espècie, 
se’ls fa seus i s’alimenta d’això. 
L’home és un depredador.
I, així, la relació entre la humanitat 
i la patata ha estat una constant al 
llarg de la història. I la patata ens 
ha alimentat a tots. Diuen que és 
originària d’Amèrica, però no sé 
fi ns a quin punt això pot ser cert, 
ja que és molt estrany que a la 
Mediterrània no tinguésim un fruit 
d’aquestes característiques, quan 
en realitat aquí teníem les patates 
nyames, de tubercles comestibles, 

rics en fècula. El que en podríem 
dir la patatera silvestre que es cria 
d’una manera espontània en bos-
cos i vores dels camps.
Així, podem veure que la patata és 
una cosa molt antiga, tal vegada, 
des dels inicis de la creació i que 
el conjunt de la població la fa seva 
i la utilitza d’una manera habitual. 
És una menja exquisida.
Però amb els segles que fa que 
existeix, no està regulada i sovint 
ens podem trobar patates pel car-
rer o fent cantonada. I això és molt  
perillós, ja que no saben el que 
es pot presentar. I són patates no 
controlades. A més, els pares tam-
poc diuen a les seves fi lles: “nena! 
compte amb la patata”.
Malgrat que tots hem sortit d’una 
patata, no per això ens hem de lliu-
rar en confi ança a qualsevol trum-

fa, ja que hi ha patates que poden 
fer mal. Aquest fruit es pot trobar 
de color groguinós, vermellós o 
més blanquinós. I, també, en argot 
popular s’anomena fi ga, musclo, 
almeja (catanyol) o ostra. És clar 
que els qui tenen més fal·lera el 
coneixen amb el sobrenom de xu-
mino, que ve de xumar.
PD : la referència directa a les pa-
tates infectades no és pas per fer 
un prejudici solament a un dels dos 
sexes, sinó perquè aquest mes he 
parlat de la trumfa. Si no hi ha res 
de nou, el mes que ve parlaré de “ 
Les virtuts del nap”, que també es 
pot trobar en el mateix grau d’in-
fecció. Així, s’ha d’anar en compte 
amb les patates i els naps.

Agapit Alonso i Pont

var la convocatòria de 
manifestació contra 
el terrorisme d’ETA, 
a la qual fi nalment no 
es va sumar malgrat 
els canvis de lema 
que exigia i que se 
li van acceptar; hem 
vist Batasuna fent el 
mateix, però precisa-
ment perquè no esta-

va d’acord amb aquests canvis –els 
extrems es toquen, ja ho diuen-; 
hem vist fracassar -momentània-
ment o no, ja ho veurem- el procés 
de pau encetat, i veiem pujar la in-
tenció de vot de la dreta a les en-
questes. A Catalunya hem vist pujar 
a la palestra una colla de pikhos de 
tall urbanita sorprenentment actius 
que parlen –en “bilingüe”- en nom 
d’un estrany concepte de “llibertat” 
en contra d’un nacionalisme català 
que, pobric, es limita a defensar-se 
–i prou feina que té- i que segons 
ells és d’una agressivitat hitleria-
na... A diferència del vociferant inju-
riador de la Cope, aquests evacuen 

les seves agressives idees amb 
una exquisida bona educació: la 
seva impunitat és, en el seu cas, el 
seu formalisme impecable, i ells ho 
saben i en fan gala. Com a la his-
torieta del principi, representen el 
“Shuttle”, l’extrem més evolucionat 
de la corda. Però no ens enganyés-
sim pas: si anem a l’altre costat, a 
buscar la causa primera, invisible, 
de moltes de les coses i dels casos 
que passen a Espanya, hi trobarem 
el cul d’un cavall.

Fermí Sidera Riera

Les homilies del bisbetó i ànima de la Cope Jiménez Lo-
santos contra els sants que no són de la seva devoció 
són demolidores, i les seves excomunions, fulgurants. 
De moment,  tot i el seu fervor missioner, encara no l’han 
nomenat papa, però tot arribarà. 
(Fotomuntatge: www.kaosenlared.net).

Des de fa uns pocs anys, el poble 
de Salt ha aconseguit un equipa-
ment llargament reivindicat i del 
qual hauria disposat des de molts 
anys abans si no hi hagués hagut 
la proximitat de la ciutat de Girona: 
l’Hospital de Salt.

Aquest hospital diuen que disposa 
de molts avenços en instrumental 
i és un edifi ci ampli i ben il·luminat, 
model de la funcionalitat amb la 
qual es dissenyen els equipa-
ments actuals. És un hospital de 
poca alçada però amb llargs i am-

plis passadissos, de manera que 
hi ha poques escales i ascensors, 
però has de caminar força metres 
per anar d’un extrem a l’altre.
La seva situació, propera als eixos 
de comunicacions, fa que sigui 
fàcilment accessible pels ciuta-

L’Hospital de Salt: un equipament d’esquenes al poble
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L’Hospital de Salt: un equipament 
d’esquenes al poble

col·laboració

dans del sud de l’àrea urbana de 
Girona, amb un ampli aparcament 
situat al sud-est del recinte.
Darrerament sóc un usuari habitu-
al d’aquest centre i he pogut com-
provar que l’accés a peu no està 
pensat per als habitants del poble 
de Salt. En primer lloc només hi ha 
una entrada, situada al carrer Doc-
tor Castany, davant del carrer Lle-
vadores. Si no es vol agafar el car-
rer Doctor Castany, l’alternativa és 
anar pel carrer Ramón y Cajal, però 
llavors no et queda altre remei que 
recórrer el llarg tram de l’avinguda 
de la Pau fi ns a arribar a l’accés.
Tots sabem que caminar és bo per a 
la salut. Potser aquesta accessibili-
tat afavoreix que es practiqui aques-
ta activitat i es redueixen alguns pro-
blemes de sobrepès, sedentarisme 
i dolències diverses. Hem de tenir 
en compte, però, que moltes de 
les persones que s’adrecen al cen-
tre tenen alguna malaltia, són gent 
d’avançada edat o no disposen de 
massa temps per invertir-lo en des-
plaçaments, perquè han d’absentar-
se de la feina per anar a visitar-se o 
a veure algun familiar ingressat.
Com es pot veure a la fotografi a, 
s’ha senyalitzat un carril per a bi-
cicletes, una altra bona manera 
d’apropar-se al centre. La llàstima 
és que a Salt els carrils bici no tenen 
continuïtat i que aquest, concreta-
ment, només està marcat a la zona 
de nova urbanització, sense conne-
xió amb l’espai urbà consolidat de 
Salt. Aquesta situació difi culta l’ac-
cés en bicicleta perquè et fa transitar 
per carrers sense un espai específi c 
per a aquests vehicles, amb un alt 
risc de patir un accident.
L’alternativa a anar-hi caminant o 

en bicicleta és utilitzar alguna de 
les línies d’autobús urbà que s’atu-
ren a l’entrada del recinte. La ve-
ritat és que darrerament, amb la 
posada en funcionament del bus 
circular de Salt, ha augmentat la 
quantitat de connexions i la fre-
qüència de pas, però hi ha dies 
i hores que aquesta alternativa 
és inexistent, perquè els caps de 
setmana no hi ha servei i a partir 
d’una determinada hora, tampoc.
I ja només queda el transport amb 
vehicle particular, que et facilita no 
haver de dependre d’horaris. En 
aquest cas pots deixar el vehicle a 

l’aparcament de pagament 
situat a uns 400 metres de 
l’entrada o buscar un es-
pai de franc al carrer Lle-
vadores, molt més proper, 
però difícil, perquè gairebé 
tots estan reservats per 
als taxis –no sol haver-n’hi 
cap-, motos o contenidors. 
Aquests es soterraran, 
però ja tenen pintades 
les línies que impedeixen 
aparcar-hi al seu davant. 

També es pot provar de deixar el 
vehicle a l’avinguda de la Pau, vi-
gilant de no allunyar-te massa del 
carrer Doctor Castany, perquè tot 
el tram que es recorre amb el vehi-
cle després s’ha de desfer a peu.
Una possible solució seria que, 
aprofi tant que s’estan realitzant 
unes obres dins del recinte, s’obrís 
un accés al carrer Ramón y Ca-
jal a l’alçada del carrer Prat de la 
Riba o del passeig Folch i Torres 
per apropar l’Hospital a la majoria 
de la gent que viu a l’oest de l’ac-
cés actual. Pels saltencs que vivim 
més al nord –la gran majoria- seria 
una molt bona opció obrir una porta 
–encara que només fos per a via-
nants- al carrer Moreneta. Aquesta 
actuació facilitaria que molta gent 
tingués una millor accessibilitat a 
un hospital que podem i devem 
sentir-nos ben nostre i que, en al-
tres aspectes –atenció sanitària, 
tracte amb el personal, senyalitza-
ció d’espais,... – s’està demostrant 
que és un magnífi c centre amb un 
equip de professionals altament 
qualifi cat i de gran vàlua personal.

Pere Salvatella i Armengol

L’edifi ci de l’Hospital de Salt vist des de l’avinguda de la Pau. Sem-
bla que ja hi ets, però et queda un llarg camí fi ns a la porta d’entra-
da. Pots comptar-hi ben bé 10 minuts de camí, o un quart llarg si 
t’ho agafes amb calma.

L’únic accés al Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt es troba a l’extrem més allunyat del poble 
de Salt. Els aparcaments d’aquest sector estan molt buscats, perquè són gratuïts i propers a 
l’hospital, però són pocs. En aquest sector hi ha un carril bici sense continuïtat cap a Salt.

L’Hospital de Salt vist des del carrer Ramón y Cajal xamfrà amb l’avinguda de la Pau. Des 
d’aquí a l’accés cal recórrer 700 metres. Si el consultori està al sector oest de l’hospital, hi ha 
més d’un quilòmetre. Si hi hagués una porta en aquest punt s’hi arribaria en pocs metres.
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Concurs de pessebres

El Club Tramuntana lliura 
els premis del concurs de 
pessebres de Salt.

Una quarantena de pessebres han 
participat en la XI edició del Con-
curs Popular de Pessebres de Salt 
que organitza el Club Tramuntana 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment de Salt i altres entitats. En 
el concurs hi participen tan pesse-

bres familiars com pessebres es-
colars o col·lectius. 
Enguany, el primer premi ha es-
tat per a la família Soy Fuster, el 
segon  per al CEIP el Veïnat i el 
tercer per a la família Fernández 
Nicieza, i tres accèssits per a famí-
lia Tarrés, Jaume Margenat i a la 
família Quesada Sidera.
El lliurament de premis ha tingut 
lloc aquest diumenge, dia 14 de 

gener, a la seu del Club Tramunta-
na i ha estat presidit per el regidor 
de l’Ajuntament de Salt, Jordi Pla-
nella, el qual ha destacat la impor-
tància de conservar i transmetre 
les tradicions i valors cristians.
En el locals del club també es pot 
veure una exposició fotogràfi ca 
dels pessebres concursants du-
rant tota la setmana, de sis a nou 
de la tarda.

cultura

Un any més s’ha dut a terme la 
cavalcada de reis a la nostra po-
blació.
Des de la Comissió organitzadora 
volem agrair a les diferents entitats 
bancàries que hi col·laboren amb 
caramels i a totes les persones que 
també ens ajuden en el seu mun-
tatge,  a les persones que ens vé-
nen a portar una carreta o l’estrella, 
a les que ens ajuden amb el maqui-
llatge i el repartiment de la xocola-
ta, i, és clar, també a les persones 
que voluntàriament vénen a fer de 
personatges, xofers, patges, ... que 
aquest any vàrem passar del cen-
tenar i mig de persones.
A totes aquestes persones els vo-
lem dir: “MOLTES MERCÈS”, ja 
que sense la seva col·laboració no 
seria possible fer una cavalcada 
com la que es fa.
Des de la Comissió s’ha fet una 
valoració del funcionament de la 
cavalcada d’enguany més positiva 
que la d’altres anys. Tot i això, com 
ja dèiem en un escrit anterior en 

aquesta mateixa revista, seguim 
oberts a que ens feu arribar les 
vostres opinions, ja que aquestes 
també ens ajuden a determinar 
possibles canvis, innovacions, ... 
per als propers anys.
Esperem que els reis us hagin por-
tat moltes coses, i si alguna perso-
na ha rebut carbó, per algun motiu 

deu ser, no?
Novament donem les gràcies a to-
tes les persones que d’una mane-
ra o altra col·laboren amb la nostra 
entitat, ja que al cap i a la fi  es tre-
balla per la il·lusió i la màgia que té 
aquella nit per als més menuts.

Comissió de Reis

Cavalcada de Reis 2007
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Premis literaris de Salt

L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Salt convoca la primera edició 
dels Premis Literaris de Salt · el 
setè cel · amb l’objectiu de fomen-
tar la lectura i la creació literària 
entre la població del municipi, així 
com estimular el coneixement del 
món de l’Aigua i de la Diversitat, 
dues realitats ben presents en la 
història del nostre poble.
Per tal d’aconseguir aquest ob-
jectiu, entre d’altres iniciatives de 
l’Àrea de cultura de l’Ajuntament 

de Salt, es convoquen aquests 
premis amb les següents:
B A S E S
Premi de Novel·la
1. Poden optar al premi totes aque-
lles novel·les editades entre l’1 de 
gener de 2004 i el 31 de desembre 
de 2006.
2. Les novel·les han de ser escri-
tes originalment en català per un 
autor actualment en actiu.
3. Els satencs i saltenques i els 
clubs de lectura de les Bibliote-

ques Públiques de les comarques 
gironines proposaran, mitjançant 
una votació popular, deu obres fi -
nalistes, de les quals el jurat esco-
llirà la guanyadora.
4. El jurat és presidit per una persona 
de prestigi de l’àmbit de les lletres ca-
talanes i integrat, a més, per persones 
vinculades al món de la cultura, prin-
cipalment de Salt i, en tot cas, de les 
comarques gironines, així com l’alcal-
de de Salt i el regidor de cultura que 
actuarà com a secretari sense vot.  

Circ rodó, Circ d’hivern

teatre

cultura

Com a fi nal de la Temporada Alta 
, se’ns  presenta una funció di-
ferent de la resta de tota la pro-
gramació. Una idea ben original 
que va sorgir l’any 1996, per una 
companyia de professionals vin-
culats al circ. Ens van delectar 
amb el seu bon fer artístic com-
binant de manera magistral la 
part esportiva, la part artística i el 
bon humor. Portat a terme per un 
conjunt de pallassos, una balla-
rina i un acròbata, en el següent 
repartiment:

Idea original: Leandre Ribera, 
Claire Ducreux i Teresa Celis
Direcció artística: Leandre Ribera
Actors: 

- Candice Bordes (quadre aeri)
- Claire Ducreux (ballarina)
- Quim Girón (equilibrista)
- Joan Ramon Graell (quadre aeri)
- Rafael López (portor i acròbata)
- Leandre (clown)
- Antònia Ruiz (aeris)
- Cristina Soler (clown)

Direcció tècnica: Teresa Celis
Disseny banda sonora: David Mo-
reno
Il·luminació: Ganecha Gil i Carlos 
Benito
Producció: L’Ateneu Popular 9 
Barris.

Amb la presència de TV3, que ens 
ha divulgat a tota la comarca el bon 
tarannà del nostre teatre i amb un 
ple total, ajudat per la presència de 
molta canalla que va gaudir molt i ho 
va expressar amb forts aplaudiments 
de mans i peus, premiant el bon fer 
d’aquests grans professionals. No 
ens estranya gens que hagin rebut 
enguany el Premi Nacional de Circ.

D’aquesta manera es tanca, d’una 
manera excepcional, una gran 
temporada. Felicitem una vegada 
més tota l’organització que dirigeix 
el Sr. Sunyer, que amb la seva 
presència va ressaltar i premiar un 
treball molt ben fet.

 Josep Pla
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Presentació temporada de teatre de Salt

El dia 12 de gener es va fer la pre-
sentació al Teatre de Salt del calen-
dari d’espectacles programats per al 
1r. trimestre del 2007. Quan surti pu-
blicada aquesta crònica, la primera 
obra ja s’haurà estrenat, però, amb 
tot, l’anunciarem ja que tractant-se 
de l’Agrupació Estil es mereix que 
en quedi constància. L’obra es titula 
El metge a garrotades, de Molière, 
que segurament molts de vosaltres 
haureu vist, perquè anys enrere ja 
havia estat posada en escena en 
el mateix teatre. Tot i així, a part del 
bon fer de tot l’elenc, l’argument és 
tan esbojarrat que et fa riure per més 
mal de queixal que tinguis; en aquest 
temps en què els 
drames estan tan 
presents a les 
notícies diàries, 
passar una bona 
estona gaudint 
d’aquesta obra, 
t’obre una fi nes-
tra a l’optimisme.
A continuació, 
les obres pre-
sentades per a 
aquest trimestre, 
totes elles, estan 

precedides de bones crítiques, se-
gons varen explicar a la presentació 
pel ressò que han tingut en altres 
teatres. Dues d’elles, produccions 
de la casa “Bitò Produccions” amb 
la col·laboració dels Centres d’Arts 
Escèniques de Terrassa i Reus. El 
dia que Salt tingui també, que sem-
bla que està apunt de caure, un 
Centre d’Arts Escèniques amb cen-
tre a la factoria cultural Coma i Cros, 
podrem veure obres teatrals de pro-
ducció pròpia, ja que d’actors no en 
faltaran i de gent capacitada amb 
ganes de produir-les tampoc.
Segons va explicar Salvador 
Sunyer, director de Bitò Producci-

ons, el Teatre de Salt, s’ha guanyat 
un bon nom i no poden afl uixar en 
portar obres de prestigi reconegut. 
El Teatre ha pujat a la categoria 
d’honor i per això els esforços van 
encaminats a mantenir la reputa-
ció, i la prova n’és la bona assis-
tència de públic a totes les actua-
cions teatrals.
Que sàpiguen els majors de 65 
anys, aturats i menors de 26 anys, 
que poden adquirir les entrades 
amb un descompte del 15%.  

R.T.

teatre

esport

El dia 26 de desembre es va ce-
lebrar a les pistes del club el me-
morial “JOSEP CEBRIÁN” , dirigit 
a tots els socis del casal que hi vo-
len participar. Aquest any, un total 
de 47 jugadors es van apuntar en 
aquest campionat que va comen-
çar a dos quarts de nou del mati 
en punt. Prèviament s’havia fet el 
sorteig amb caps de sèrie, es van 
fer 4 grups de 4 equips cadascun 
i els dos primers van passar a les 
semifi nals per enfrontar-se per als 
4 primers llocs, que eren els que 
tenien premi.  El guanyador abso-
lut va ser l’equip format per Pep 
Quintana i Josep Ma Macias, que 
van derrotar a la fi nal l’equip de 
Dolors Espinosa, Josep Jorquera 

i Pilar Vila. El 3r lloc va ser per a 
Manuel Romero, Loli Vázquez i 
Angelina Busquets, que varen 
guanyar a Joan Roldan, Yolanda 
Jorquera i Emilia Vila, els quals 
van fer el 4t lloc. El president del 
Casal, Sr. Ferran Márquez, va fer 
entrega dels lots corresponents i 
va desitjar bones festes a tothom. 
Tot seguit va convidar tots els asis-
tents a fer el típic vermut de Sant 
Esteve a les mateixes pistes.
La lliga dels diumenges continua es-
sent molt animada, ja que les distàn-
cies en els primers llocs de la clas-
sifi cació s’han escurçat una mica 
i tenim 4 o 5 jugadors amb moltes 
possibilitats de guanyar la lliga.
També la lliga dels dissabtes a la 

tarda continua la seva marxa i una 
bona colla de jugadors es troben a 
partir de les 4 de la tarda per dispu-
tar un parell de partides abans que 
comenci a fer més fred. Els gua-
nyadors d’aquest últim mes han es-
tat Josep Jorquera, Pepita Cobos i 
Enriqueta Pagès, i tots ells van re-
bre els premis corresponents.
També voldria agrair a tots els es-
taments ofi cials, empresaris del po-
ble i a tots als socis i simpatizants, 
que d’una manera o altra ens aju-
den a tirar el club endavant. Moltes 
gràcies a tots i esperem comptar 
amb ells aquesta nova temporada 
del Club Petanca Salt.

Josep Boó i Alech

Club Petanca Salt



AA21

www.revistalafarga.net

La Farga, revista de Salt. 
El maig del 1979 surt a la llum el 
nº 1 de la revista com a butlletí del 
Casal de Jubilats i Simpatitzants. 
L’afegit de simpatitzants, al Casal 
de Jubilats, li ve de que l’any de la 
fundació del Casal, el 1972 hauri-
en estat pocs els socis i es va ofe-
rir que en pogués ser soci tothom 
que pagués una quota i continua 
igual. Podríem dir que és un Casal 
atípic; en aquell temps un grup de 
jubilats jugaven a la petanca a la 
plaça dels Peixos i entre el Bisbat 
que va cedir el terreny (l’hort del 
Rector) i les aportacions econòmi-
ques de la fàbrica Gassol , a més 
d’altres donacions, es va agençar 
l’espai per al joc de petanca i es 
va construir l’edifi ci on està situat 
l’actual Casal.
Al entrar-hi jovent que tenien al-
tres inquietuds, varen decidir l’any 
1979 editar un butlletí que refl ec-
tís les activitats del Casal i donar 
oportunitat a tothom que tingués 

alguna cosa a dir, hi col·laborés 
i així fi ns ara. Mai, fi ns fa 5 anys 
la revista havia estat dirigida per 
jubilats, entre altres coses, per-
què aquests eren treballadors de 
fàbrica sense altres objectius que 
passar una estona distrets en les 
hores d’oci.
El primer nº de La Farga surt amb 
16 pàgines i ja amb la portada en 
color, han passat 28 anys i la revis-
ta amb algunes millores continua. 
Primer com a butlletí i anys més 
tard com a Revista de Salt de la 
qual fa 4 anys que tenim registrada 
la capçalera. És clar que ha tingut 
als i baixos i que en certs moments 
algú ja li havia cantat les absoltes 
però, ha reviscolat de totes les en-
sopegades.  Els últims 6 anys, amb 
una tirada de 1500 exemplars, surt 
els primers dies de cada mes amb 
28 pàgines i ja anem pel nº 238. 
Entremig editem l’extraordinari de 
La Farga, Festa Major, que surt al 
juliol i va pel nº 17.

Si la revista va néixer amb l’objec-
tiu d’informar del què i el perquè del 
Casal, en el transcurs del temps 
s’ha anat fent portaveu de la vida 
social del poble. També ha facilitat 
la publicació d’opinions diverses re-
lacionades amb l’entorn; i pensem 
que aquesta línia ha de ser el ob-
jectiu a mantenir. Les seves pàgi-
nes estan obertes a tothom.
Com sempre, l’equip de redac-
ció ha estat format per gent vo-
luntària -que ja és un mèrit en 
el temps actual-, intentem fer-la 
més assequible, sobre tot per a 
gent de Salt que volta pel món. 
A partir del mes de Febrer la tro-
bareu cada primers de mes a la 
Web...
Hem de fer constar, molt especial-
ment, el nostre agraïment a l’Ajun-
tament, Diputació, Generalitat i a 
tots els anunciants que ens han 
estat fi dels ja que sense ells no 
hauria estat possible la continuïtat 
de la revista. 

www.revistalafarga.net
La nostra Web
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Llúdrigues a Salt

Ja fa força temps que es diu que 
les llúdrigues han tornat a poblar el 
riu Ter al terme  municipal de Salt. 
No sé si infl uenciats per les infor-
macions rebudes, són algunes les 
persones que m’han dit que n’han 
vistes i jo, que freqüento tot sovint 
les visites al riu, no he tingut la sort 
de veure’n cap. Tampoc no dubto 
que hagin pujat pel Ter o camps a 
través a partir de la repoblació als 
Aiguamoixos de l’Empordà (pen-
so que tota l’aigua és molla), i dic 
camps a través perquè el riu Ter, a 
partir de Girona, no sembla gaire 
apte per a la circulació de llúdri-

gues. Ara que, quan pregunto de 
quin color i de quina mida eren les 
mencionades llúdrigues (no fos que 
les confonguessin amb algun ramat 
de cabres i ovelles que tot sovint 
pasturen per aquell entorn), em di-
uen que negres i d’una mida així, 
separant els braços per donar-me 
una idea proporcional. Els haig de 
dir que el que han vist són visons, 
bastant freqüents pel paratge.
Que els visons s’han fet seu el 
territori, només s’ha de veure com 
se la campen per aquells verals. 
Més d’una vegada, quan el grup 
de Projecte Rius hi anem a fer al-
guna inspecció, veiem algun visó 
que tranquil·lament se’n va, segu-
rament per la molèstia que els cau-
sen aquells intrusos que envaeixen 
un territori que s’han fet seu. Com 
han arribat aquest mamífers a Salt? 
Sentireu totes les versions fi ns a 
culpar-ne els ecologistes, igual-
ment com quan apareixien tants 
escurçons per la Garrotxa, hi havia 
qui havia vist llançar-ne caixes des 
d’un helicòpter. Deixem-ho aquí.
Amb totes aquestes històries, i no 
dubto dels entesos que diuen ha-

ver trobat excrements de llúdriga 
pel Ter i la Llémena, m’arriba la 
notícia de la presentació al pati del 
Museu de l’Aigua d’unes noves llú-
drigues. Com que aquest estiu, ofi -
cialment, es va celebrar el bateig 
de tres cigonyes nascudes a Salt, 
el primer que se m’acut és que les 
llúdrigues  han fet niu en algun 
racó del mencionat pati del Museu 
(no era d’estranyar, ja que al cos-
tat hi passa la sèquia); sense més, 
agafo la màquina de fer fotos i cap 
allà, no era un fet gaire usual. Sor-
presa! No hi havia niu pròpiament 
dit, sinó un naixement conceptual-
ment ocupacional. Resulta que el 
grup escultòric de la plaça de la 
Vila, que són tres llúdrigues, es-
tan força deteriorades i se n’estan 
fabricant unes de noves per reem-
plaçar-les. L’efemèride s’inclourà 
en els actes per a commemorar la 
diada del Tres de Març.  Vet aquí 
la història i llegenda de les llúdri-
gues de Salt. Fins ara només les 
he vistes de pedra. Tant de bo que, 
algun dia, els exemplars vivents 
siguin tan habituals i visibles com 
els visons

UNQUEHIERA

No fa gaire temps, Salt era una ciu-
tat petita amb una població on es 
parlava només el català i on tots els 
costums catalans eren viscuts per 
les persones. Avui, podem dir que 
encara que sigui una ciutat molt 
antiga s´ha trobat amb la moderni-
tat. La seva evolució més gran va 
començar amb  l´arribada de les 
indústries tèxtils. Moltes persones 
van arribar a SALT en busca de 
millors condicions de vida. Els més 
grans encara recorden quan van 
arribar els castellans. Per a ells era 
un poble molt diferent, amb un par-
lar que no es podia entendre i unes 
maneres de menjar i viure que mai 
havien vist. Tot allò semblava molt 
estrany.
El temps va passar, molts nens van 
nàixer i la ciutat va créixer. Era un 
lloc d’oportunitats. Quan tota aque-

lla generació d’immigrants va aco-
modar-se i els seus fi lls van fer-se 
grans, es va formar una subcultura 
on els confl ictes van estar una mica 
amagats. 
 Per a molts semblava que tot 
marxava molt bé. Quina sorpresa! 
Més immigrants van començar a 
arribar, però ara no solament cas-
tellans sinó persones vingudes de 
diferents  llocs d´arreu del món.Un 
altre cop la gent no entén el parlar 
dels nouvinguts, no entén els seus 
costums. És tot un confl icte cultural 
que afecta les relacions i la convi-
vència, però els nens segueixen 
naixent, creixent i ells seran la nova 
població de SALT en un futur que 
és molt a prop . 
Tots aquells que ara són nens for-
maran una nova cultura, on els 
diferents elements culturals, dels 

que viuen aquí i dels que arriben, 
els donaran una nova manera de 
veure i entendre el món. Aquesta 
nova generació parlarà català sen-
se accent, com tots aquests que 
han viscut aquí “tota la vida”, però 
parlarà també molts altres idiomes. 
Serà una generació que tindrà més 
coneixement del món i de les se-
ves realitats. Tindrà més informació 
i més experiència de com és do-
lent el racisme, la discriminació i el 
menyspreu. Segurament serà una 
generació que parlarà amb més 
llibertat sobre tots els temes de la 
vida. Una generació apta per en-
tendre les diferents cosmovisions i 
que sabrà aprofi tar el millor de cada 
grup cultural.
Em penso que els mestres (dic els 
mestres perquè són els que pas-
sen més temps amb aquesta nova 

opinió

Un futur prominent per  a Salt
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Fa pena! Vas pel carrer i veus pa-
res Noel per tot arreu enfi lant-se 
pels balcons com si fossin gats. Vo-
leu dir que sabem on som? Tenim 
la imaginació tan avall, que no fem 
més que copiar el que ens ve de 
fora com si així estiguéssim més al 
dia. Volem ser tan cosmopolites que 
fem el paper del lloro. No sabem el 
perquè, però si d’altres el pengen 
deu estar de moda i nosaltres no 
serem menys, i així podrem anotar 
al full del dia a dia el nostre propòsit 
de seguir el corrent. Quin futur més 
galdós anem promocionant!
No és pas que pensi que s’han de 
seguir tant sí com no les tradicions, 
però sí que penso que cada país 
té la seva cultura i tradicions i si no 
tenim la mentalitat sufi cient per al-
menys no denigrar-la, podrem anar 
deixant rastre perquè els nostres 
néts no es perdin pel camí. Que el 
Tió, el Nadal, els Pessebres i els 
Reis són festes religioses? Doncs 
sí, però tan nostres pels anys de 
tradició que arrosseguen, que di-
ria que tant catòlics com agnòs-
tics, creients com no creients, fan 
una aturada per celebrar-les. Per 
tant, què hi pinta el pare Noel?  Bé, 
que algú d’altres terres commemori 
aquestes festes  segons els seus 
costums, no hi ha res a dir; ara, que 

Un futur prominent per  a Saltopinió

el mimetisme ens faci copiadors, no 
m’agrada i per això ho manifesto.
I es veu que no sóc sol. Sembla 
que a algun Tió no li fa pas massa 
gràcia aquesta invasió i ha plantat 
cara a un pare Noel despistat que 
es pensava que era ben desitjat a 
tot arreu. No solament a ciutats i 
viles  han assentat residència, sinó 
que alguna casa de pagès els ha 
ofert acollida. Ja veieu aquesta 
foto que acompanyo. Alto les se-
ques! Busca’t altres paratges que 
aquesta masia manté les tradicions 

heretades dels avis i no sou ben-
vingut  Encara que sembli que l’ha 
esclafat, és més l’aparatositat que 
l’efecte. El pare Noel en va sortir 
indemne perquè el Tió, com tota la 
bona gent, en dies tan assenyalats 
i de tants bons desitjos, potser amb 
un pèl de remordiment, procurem 
comportar-nos.  Massa notícies 
de guerres, de morts i misèria ens 
arriben d’Orient. A vegades penso: 
¿no podrien posar pau als seus pa-
ïsos aquests Reis que tanta bona 
nova ens porten a casa.

Camina, mira i observa

El Pare Noel

generació, potser encara més que 
els seus pares) de SALT (i per què 
no dir de tota Catalunya?) tenen 
una gran tasca a les seves mans: 
donar a aquesta nova generació 
tota la informació necessària per-
què coneguin el lloc on viuen, els 

seus costums, 
la seva història 
i la seva identi-
tat. Ajudar-los 
a veure que 
per ser un bon 
ciutadà català 
no cal rebutjar 
tot el que han 
après fi ns ara. 
Al contrari, tro-
baran sempre 
solucions més 
creatives, tin-

dran una visió més àmplia de la 
vida humana i dels seus patiments.
Així doncs, encara que ara molts mi-
rem  SALT amb menyspreu a causa 
de  l´alt percentatge d´immigració, 
veig amb ulls d´esperança que 

Salt tindrà molt per oferir a aquesta 
societat i podrem arribar a ser un 
model de convivència multicultural 
i intercultural. Així molts vindran a 
SALT per aprendre què és conviure 
en la diferència.
Així que estem en un moment molt 
especial de la història saltenca i 
veig un futur prominent per a SALT 
en tots els aspectes. És necessari 
que treballem tots junts i podrem 
viure aquesta nova realitat que ens 
espera.

Mariani de Souza Chávez  
(Alumna de català del Consorci 
per a la Normalització Lingüís-
tica de Salt, que va arribar del 

Brasil ara fa poc més de 3 anys) 
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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
Pastís salat de gambes i porro

Elaboració:

En primer lloc, preparar la pasta brisa, que és la 
base del pastís. 
En un bol, posar-hi la farina, una mica de sal, la 
mantega i el rovell d’ou, i anar-ho pastant tot junt 
fi ns que ens quedi com serradures. Llavors afegir-
hi una o dues cullerades d’aigua i amassar-ho bé 
fi ns que ens quedi una pasta fi na i homogènia. Per 

acabar, donar-li forma de bola, embolicar-la amb un drap i deixar-la uns 10 minuts a la nevera.
Passat aquest temps, estirar-la amb un corró donant-li una forma més o menys circular, i posar-la en un motlle 
baix apte per anar al forn, prèviament untat amb mantega. Una vegada tinguem la pasta ben posada, punxar-
la una mica amb la punta d’un ganivet i posar-la a coure al forn, a 200º durant 10 minuts aproximadament.
Un cop passat aquest temps, la reservarem.
Per preparar el farcit, en primer lloc cal batre els ous sencers en un bol. A continuació, afegir-hi la crema de 
llet, les gambes pelades i crues i els porros que prèviament haurem fregit. Afegir-hi les 3 clares a punt de neu 
i abocar-ho tot damunt la pasta brisa, encara calenta, i ho tornarem a posar al forn durant 15 minuts. Passat 
aquest temps, hi escamparem formatge parmesà ratllat i ho posarem al forn 5 minuts més.

Recepta del Sr. Baldomer Gudayol i Carles.
 Col·laborador de la Comissió Gastronòmica del Consell Municipal de la Gent Gran de Salt.

Ingredients:

Per a la pasta brisa
- 200 g de farina
- 90 g de mantega
- 1 rovell d’ou
- 1 o 2 cullerades d’aigua
- sal
Per al farcit
- 5 ous sencers i 3 clares
- 100 cl de crema de llet
- 200 g de gambes crues
- 4 porros tallats petits
- formatge parmesà
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments

Manuel Aubo Roig
Cecília Lleopats Xifre 22-12-05

Hermes-Hugo Rueda Guerrero
Rafaela Vélez Caparrós 22-12-06

Soledad del Rosario Mora Elguera 
Silvima-Maria Bordon 22-12-06

Defuncions

Enriqueta Cervià Deulofeu  de  84 anys 12-12-2006
Narciso Sidera Solé  de  86 anys 18-12-2006  
Manuel Linares Peinado  de  66 anys 19-12-2006
Enriqueta Fornés Gelis  de 89 anys 20-12-2006
Elena Martínez Fernández  de  66 anys 20-12-2006
Amparo Bagué Pibernat  de  81 anys 21-12-2006
Jaime Meléndez Salvador  de  58 anys 21-12-2006
Maria Mercedes  Mitjà Salvà  de  47 anys 21-12-2006
Ana Carles Ribas  de 90 anys 22-12-2006
Francisco De La Costa Leon  de 83 anys 24-12-2006
Manuel Brugués Feliu  de  71 anys 29-12-2006
Isabel Cubillas Garcia  de  79 anys 1-1-2007
Juan Jaime Martín Fuentes  de  42  anys 2-1-2007
José Antonio Martínez Martínez de 76 anys 2-1-2007
Joaquin Badia Mallol  de 100  anys 3-1-2007
Asuncion Barris Sitjà  de 78 anys 6-1-2007
Pedro Farrés Planas  de  70 anys 7-1-2007
José Maria Bahc Pla  de 54  anys 9-1-2007
Miguel Barris Esteve  de 73 anys 10-1-2007

Naixements

Yerdani Raigoza i Chaibi 20-11-06
MoussaRakkani 28-11-06
Ingrid Baena i López 28-11-06
Ayoub Aali 29-11-06
Younes Tebar i Moreno 30-11-06
Angie-Alexandra Valle i Urbina 30-11-06
Salomon-Junior Corra i Cardoso 1-12-06
Alexia-Daniela Avila i Rodríguez 2-12-06
Yasmina Dini i Bile  3-12-06
Joel Palmada i Puig 4-12-06
Enric Ferrer i Picó 4-12-06
Adama Sidibe 6-12-06
Paula Veigas i Toribio 8-12-06
Eloy Ortega i Ruiz 8-12-06
Mostapha Benali 10-12-06
Sisem Touray 11-12-06
Luís-Byron Macias i Parra 13-12-06
Mahamadou Conth 15-12-06
Fatumata Susoko i Cham 15-12-06
Serena-Kennedy Nosagie  16-12-06
Maysae Boukarma 17-12-06
Sandra Rodríguez i Egea 18-12-06
José-David Mejias i Méndez 19-12-06
Iman Makkani 20-12-06
Victòria John – Omozee 20-12-06
Juan-José Pérez i Corbacho 20-12-06
Anthony-Josua Osorio i Rosales 23-12-06
Yousra Gali 24-12-06
Janke Badjie 27-12-06

El ple es va celebrar sense els re-
gidors Lluís Trafach i Carles Bar-
celó, que van excusar la seva ab-
sència.
Els regidors van aprovar defi nitiva-
ment per unanimitat la relació de 
de propietaris afectats per l’expro-
piació d’una fi nca al carrer Sant 
Dionís 39.
Amb l’abstenció del PSC el ple va 
aprovar les bases reguladores que 
regiran les convocatòries d’ajudes 
per la millora d’edifi cis residencials 
a la zona del pla Salt 70.
Amb l’abstenció de regidor d’IPS-
IC-Verds, Ramon Muñoz, es va 
acceptar la subvenció concedida 

pel Consell Català de l’Esport i es 
va acordar formalitzar un préstec 
amb l’Institut Català de Finances 
per la construcció del nou pavelló 
de gimnàstica.
Amb el vot a favor de la majoria de 
regidors i l’abstenció dels repre-
sentants d’EuiA i IPS-IC-V es va 
aprovar la constitució del consor-
ci per la gestió de la televisió di-
gital pública de la demarcació de 
Girona.
També a,b l’abstenció d’IPS es 
van aprovar els plecs de clàusu-
les per la contractació de serveis 
energètics i de manteniment per 
les instal·lacions tèrmiques de les 

escoles de titularitat municipal.
Finalment el ple va aprovar dues 
mocions:
La primera amb els únics vots en 
contra dels regidors del PP sobre 
la regulació dels ensenyaments 
mínims a l’educació primària, que 
fa referència fer una hora més a 
les escoles en castellà.
I la presentada per IPS i que va ser 
aprovada per unanimitat sobre les 
millores urgents del servei de ro-
dalies i regionals de renfe.

Resum del ple de 22 de gener de 2007
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

Temperatures i pluviometria 
de l’11 de desembre de 2006 al 10 de gener de 2007

Temperatura Màxima: 18,5º el dia 9 de gener.  
Temperatura Mínima: -3,5º el dia 29 de desembre.

Dies de pluja: 3 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 13,6 litres acumulats el dia 15 de desembre. 

Pluja acumulada: 16,1 litres.

Pluviometria de l’11 de desembre de 2006 al 10 de gener de 2007

Evolució de les temperatures de l’11 de desembre de 2006 al 10 de gener de 2007

Encreuats
Solució:

Horitzontals
1.- Pertanyen a la pantomima- 2.- La 
primera – Dóna color -  La cinquena- 
3.- Aliment – Al revés, Adorn – Metall- 
4.- Al revés, aquí – Crit de dolor – Al 
revés, anglicisme que vol dir gel- 5.- 
Vidre d’augment – Al revés, occir- 6.- 
Gallina que cova – Al revés, ciutat ara-
gonesa- 7.- Al revés, oncle a castellà 
– Poble d la Vall d’Artana- 8.- Al revés, 
consonants consecutives – Mogui allà 
que intercepta el pas – Interjecció que 
demana la confi rmació- 9.- Sigla car-
dinal – El fet d’elevar-se el nivell del 
mar – Vocal- 10.- Relatiu al sacerdoci

Verticals
1.- Trossos de paper per a subjec-
tar els fl ocs de cabell- 2.- La primera 
– Reculis – Vocal- 3.- No contesta- Al 
revés, troba – dos cents- 4.- Llinatge 
català -  Al revés, gos – Erol curt- 5.- 
Vas rodó i ventrut de ceràmica – Al 
revés , acceptava- 6.- Cessar de viure 
– Al revés, parlaré- 7.- Mig irònic – Vo-
cal repetida – En ribagorçà, aqueix- 
8.- Part terminal del braç – Al revés, 
fet realitzat per l’home – Al revés, 
possessiu- 9.- Llatina – Circumstàn-
cia oportuna – Vocal – 10.- Conjunt 
de formalitats solemnes.

1.- Pantomímic- 2.- A – Colora – E- 3.- 
Pa – alrO – Or- 4.- icA – Ai – ecI- 5.- 
Lupa – rataM- 6.- Lloca – acsO- 7.- oiT 
– Lexain- 8.- tS – Obri – Oi- 9.- E.- Crei-
xa – A- 10.- Sacerdotal.

Verticals
1.- Papillotes- 2.- A – Aculis – A- 3.- Nc 
– apoT – Cc- 4.- Toa – aC – Ero- 5.- Olla 
– albeR – 6.- Morir – ériD- 7.- Iro – Aa 
– Ixo- 8.- Ma – etcA – aT- 9.- I – Ocasió 
-. A- 10.- Cerimonial.
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