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agendaActivitats del mes de març

CASAL DE JUBILATS

Dia  23.- Excursió per Osona i la Gar-
rotxa. Visita a Rupit dinar al restaurant 
de Coll de Condreu i a la tarda visita a 
Hostalets d’Embàs. Preu 33€

TEATRE DE SALT

Dia 2.- IT DANSA Jove companyia de 
dansa de l’Institut del Teatre Dir. Cat-
herine Allard 
Dia 10.- LAST CHANCE (última oportuni-
dad) de Carol López Teatre Lliure i CAER 
Dia 17.- MATEM ELS DIMARTS I ELS 
DIVENDRES Quimi Portet 
Dia 19 .- LOS MISTERIOS DEL QUIJOTE 
I EL INGENIOSO CABALLERO DE LA PA-
LABRA Rafael Álvarez “El Brujo” 
Dia 31 .- UNA CÒPIA, amb David Selvas 
i Andreu Benito Dir. Jordi Prat 
     
LA MIRONA

01/03 Banc de Proves: COMBO FUNK 
SQUAD + EL SAI + “SOUL”  - GratuÏt 
LA BOMBOLLA (sala 2) 
02/03 ANTONIA FONT LA MIRONA 
(SALA 1) 
03/03 LOS DELINQÜENTES LA MI-
RONA (SALA 1) 
04/03 SESSIÓ DE BALL amb Stels LA 
MIRONA (SALA 1) 
08/03Banc de Proves: MORPHIUM 
+ SUACAM FERNOM  - GratuÏt LA 
BOMBOLLA (SALA 2) 
09/03 Yuri Gagarin + ANTONIO VEGA   
10/03 EL CHICO CON LA ESPINA 
EN EL COSTADO + Festa anys 80 LA 
BOMBOLLA (SALA 2) 
11/03 SESSIÓ DE BALL amb El Tren 
d’Olot LA MIRONA (SALA 1) 

15/03 Banc de Proves: SIBARITAS + THE 
AARON’S + FE ESPERANZA Y AMOR - 
GratuÏt LA BOMBOLLA (SALA 2) 
17/03 BABYLON CIRCUS   
23/03 HAMLET   
24/03 VIOLADORES DEL VERSO   
29/03 Banc de Proves: KONTROVER-
SIA + IMPOST REVOLUCIONARI - 
GratuÏt LA BOMBOLLA (SALA 2) 
31/03 FESTIVAL SKA - Buen Ritmo LA 
MIRONA (SALA 1) 
01/04 SESSIÓ DE BALL amb Blues 
Moon LA MIRONA (SALA 1) 

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”

CURSET DE CUINA MEDITERRANIA
Els divendres 2, 9 i 16, de 2/4 de 8 
a 2/4 de 10. A càrrec de Pep Nogué, 
autor dels llibres “Menjar per un euro”, 
Tastets”, “L’arrós de Pals”, “La cuina 
de les terres gironines”.
EXPOSICIONS
- Sales Central, Aguilera i Roca Del-
pech: Paisatges de Mallorca, per 
Daniel Codorniu, de Palma.
- Sala Sant Jordi: “Sacais romí” (Amb ulls 
de dona). Fotografi es de Martí Artalejo.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

Dijous 8 a les 20 h..- Trobada del grup 
de lectura per parlar del llibre “Inter-
canvi de parelles i altres contes” de 
Roald Dahl
Dijous 29 a les 20,30 .- Cinefòrum: 
“Telèfon roig, volem cap a Moscou” 
d’Stanley Kubrick. Presentació Joan 
Pau Pérez
Secció infantil:

Divendres 2 .- Contes de ratolins amb 
Joan de Boer
Divendres 9 .- Ballmanetes, audició 
per als més petits
Divendres 16 .- Contes per a nens i 
nenes amb Sílvia Escuder
Divendres 23 .- Concert de cloenda de 
les audicions musicals
Tots els actes són a les 6 de la tarda
Biblioteca d’en Massagran
Dijous 8 .- Va de pirates amb Va de 
contes
Dijous 15 .- Taller d’escriptura creativa 
per a nens i nenes d’14 a 15 anys
Dijous 22 .- El rapte de la bibliotecària 
amb Sessi Sitjà
Tots els actes són  a les 6 de la tarda
Dissabte 24:.-  10ª Festa del llibre Ge-
gant de la Massagran. A partir de les 
10 del matí podeu venir a escriure el 
vostre conte.
Dissabte 31 a les 12 del migdia .- A 
l’associació de veïns de “La Massana” 
(Dr. Ferran, 36)  en Xevi Fàbrega ex-
plicarà contes.

PISCINA MUNICIPAL
CURS de SOCORRISTA  AQUÀTIC  
i  PRIMERS AUXILIS homologat per 
l’obtenció del títol ofi cial de socorrista 
aquàtic de la Federació Catalana de 
Salvament i Socorrisme.               
Inici :  dia 24 de març de 2007 .-Lloc :  
Piscina Municipal de Salt  
Dies i horaris:  dissabtes de 9 a 13h. 
matí i de 15 a 19h. tarda,   diumenges 
de  9 a 13h matí
Condicions: edat mínima 16 anys.  Ins-
cripcions fi ns el dia 19 de març
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Escac a l’Estatut
Quan es va pensar la triple divisió de poders, es va fer per evitar polititzar 
la justícia. El poder judicial es confi gura, efectivament, com un poder in-
dependent al servei de la democràcia. La Constitució garanteix els drets 
als ciutadans i totes les autoritats públiques han d’ajustar la seva actu-
ació a la Llei suprema de l’Estat. L’òrgan encarregat d’acomplir aquesta 
missió tan important és el Tribunal Constitucional. Com a intèrpret su-
prem de la Constitució, és independent de la resta d’òrgans i cal que 
gaudeixi de cert prestigi. Designats els seus membres per a un període 
de nou anys, han de ser nomenats entre magistrats i fi scals, professors 
universitaris, funcionaris públics i advocats, tots ells juristes de recone-
guda competència amb més de quinze anys d’exercici. La seva condició 
és incompatible amb qualsevol mandat representatiu, càrrecs polítics o 
administratius, funcions directives en partits polítics o sindicats, les car-
reres judicial i fi scal i qualsevol activitat professional o mercantil. 
Si aquest és un estat de dret seriós, doncs la seva tasca es limita a 
fer complir la llei amb estricta imparcialitat. Però quan s’autoanomenen 
progressistes o conservadors i accepten participar en el joc polític sense 
que ningú els hagi votat, el poder immens que la societat els conce-
deix és malversat. En aquest cas, és just que el poder retorni al poble 
per al seu bon ús. És lamentable que el futur i el govern d’un país, el 
nostre, i fi ns i tot el d’Espanya, estigui en la corda fl uixa per un vot de 
diferència. Si aquests senyors acompleixen el seu mandat legal amb 
professionalitat, han de considerar la plena constitucionalitat d’un text 
exageradament retallat en primera instància i aprovat després per les 
Corts Generals, el Senat, el Parlament i ratifi cat pel poble de Catalunya. 
El que no s’ha guanyat democràticament no es pot pretendre guanyar a 
les clavegueres per simple interès polític i partidista, i menys en nom de 
la llibertat i la democràcia. Llavors el cinisme esdevé delicte i el sistema 
refusable.
Què li resta a Catalunya si el text és de nou mutilat? Tornar a iniciar 
el procés? Reformar la Constitució? Enjudiciar els jutges? Per què no 
s’han presentat recursos en d’altres reformes estatutàries derivades de 
la nostra? Quan s’acorda jugar al joc polític establert per la monarquia 
constitucional, i les normes són manipulades, cal seguir pidolant? Un no 
del TC és un no clar defi nitiu d’Espanya a Catalunya. Espanya esdevé 
llavors un estat de fi reta dominat, com ho ha estat històricament, per una 
dreta rància, un estat que ens esgota i ens menysprea i que no mereix 
que Catalunya hi resti més temps subordinada.
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entrevistaGent del barri

Alguns sociòlegs expliquen que el teixit associatiu és el baròmetre més clar a l’hora de valorar l’estat 
de salut d’una societat democràtica. També és veritat, però, que la raó de la necessitat s’imposa per 
damunt de totes les altres. És així com, en l’època de fi nals del franquisme, els moviments veïnals es 
van tornar més que necessaris, vitals. Avui dia, en un context polític ben diferent, es dóna, curiosa-
ment, un ressorgiment de les associacions de veïns. Hi ha moltes problemàtiques que poden motivar 
els veïns a crear aquestes entitats, però en molts casos hi trobem temes relacionats amb l’urbanisme 
i l’habitatge. Símptoma evident de com l’explotació de terrenys i pisos s’està tornant un problema so-
cial i prova també que la gent comença a reaccionar-hi. 
L’Associació de Veïns del Barri Vell, presentada en societat el passat 5 de juny amb un èxit rotund, tot 
just comença el seu camí i ha de recollir encara propostes i demandes. No obstant això, les més de 
300 persones que s’hi van aplegar demostren, almenys, que hi ha una vinculació molt saludable amb 
l’entorn més immediat. 

-Així que president de l’Associa-
ció de Veïns del Barri Vell... Teni-
es alguna experiència en aquest 
àmbit?
-En una associació d’aquest tipus, 
no. A nivell d’entitats, déu n’hi do. 
He estat a molts grups relacionats 
amb l’esport. Vaig participar en la 
creació del Moto Club Raig Salt, 
també en la del Club Bàdminton 
Salt, he format part del club Pi-
ragüisme Salt-Ter, he estat cap 
a deu anys president del Hòquei 
Club Salt. I sóc encara delegat de 
bàdminton a Girona, i el practico 
també.
-Déu n’hi do. I ara una associa-
ció de veïns. De tota manera, les 
entitats esportives, almenys a 
nivell local, tenen alguna cosa 
de social també, no?
-Sí, i tant. En les entitats esporti-
ves, sobretot en aquest nivell, l’eix 
és la gent. És un lloc de convivèn-
cia, de solució de problemàtiques, 
etc.  
-Sé que hi ha casos d’associa-
cions que existeixen sobre el 

paper però que no han tingut 
un desenvolupament real. En el 
cas de l’Associació de Veïns del 
Barri Vell, existia ja?
-No és nova, no. L’associació es 
va fundar l’any 1987, ara farà 20 
anys. Es deia Associació de Veïns, 
Botiguers i Industrials del Barri Vell 
de Salt, però va deixar de funcio-
nar. 
-Fins ara
-De fet tot això va començar fa un 
parell d’anys, arran d’una iniciati-
va que va tenir un petit comitè de 
gent que es dedicava a convocar 
algun regidor o el batlle mateix i 
se li plantejaven problemàtiques 
o qüestions diverses relacionades 
amb el barri. El que passava, però, 
és que quan es tramitaven les sol-
licituds no es podien fer en nom 
de cap col·lectiu perquè aquests 
actes no es feien com a associa-
ció. A l’hora de presentar qualse-
vol sol·licitud a l’Ajuntament, no es 
tractava de demandes fetes per 
una entitat sinó que eren de tipus 
particular. Es podia considerar que 

no eren prou representatives.
-Aleshores decidiu posar fi l a 
l’agulla
-Ara fa tres mesos que vam co-
mençar a fer les primeres reuni-
ons. D’aquestes trobades ja van 
sortir tota una sèrie de temes que 
creiem que són importants per al 
Barri Vell, tota una sèrie de man-
cances que hem observat. Per 
això ens va semblar necessari de 
tornar a reactivar l’associació i, en 
base a l’experiència d’aquest col-
lectiu que havia començat aquesta 
tasca veïnal i, en canvi, no havia 
tingut massa èxit de resposta amb 
l’administració, vam veure la ne-
cessitat de recuperar l’associació 
i fer el màxim d’associats. Que es 
vegi que és una entitat representa-
tiva del veïnat. 
-Quins són els passos que heu 
fet fi ns ara? 
-De moment, hem estat treballant 
bàsicament tot el tema de la ‘pa-
perassa’, per entendre’ns. Hem 
adaptat els estatuts, hem compro-
vat els objectius de l’entitat i s’ha 

Nom: Fermí Cunill García   
Edat: 48 anys 
Professió: funcionari del Departament 
d’Esports de la Generalitat
Nascut a La Pobla de Lillet (Berguedà) , 
viu a Salt des del 1981
A més a més:  president de l’Associació 
de Veïns del Barri Vell
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entrevista Entrevista a Fermí Cunill

hagut de buscar gent que hi vol-
gués col·laborar a l’hora de formar 
la junta, entre altres coses. A partir 
d’ara, cal canalitzar les propostes 
de la gent i, per això, el primer di-
lluns de cada mes, de sis a vuit de 
la tarda, al Museu de l’Aigua, hi 
haurà una persona que atendrà els 
veïns. També estem preparant una 
adreça de correu electrònic perquè 
la gent ens pugui fer arribar les se-
ves inquietuds per aquesta via. 
-I tot això es va presentar a l’as-
semblea del 5 de febrer al Teatre 
de Salt, no? Com va anar?
-Al teatre es va fer la presentació 
de la Junta Directiva que portarà 
a terme aquesta associació. I va 
anar molt bé. El teatre estava ple 
de gom a gom i fi ns i tot hi va ha-
ver gent que es va haver de que-
dar dreta. Si tenim en compte la 
cabuda que té el teatre, que són 
unes 300 persones, podem dir que 
hi havia més de 320 persones. Va 
ser un èxit i això t’anima molt. La 
veritat és que la gent va sortir molt 
contenta i vam aprofi tar per afi liar 
cap a uns 120 veïns. 
-I que hi assistís tanta gent, vol 
dir que hi ha problemes o és 
simplement que la gent se sent 
vinculada al barri i vol partici-
par?
-Jo penso que vol dir que a la gent 
li ha fet il·lusió que es torni a tirar 
endavant l’associació. Que la gent 
ha dit ‘ostres, mira, l’associació de 
veïns del barri vell, del nostre bar-
ri, a veure què passa, a veure què 
diuen’. Mira, nosaltres ens havíem 
plantejat aprofi tar la trobada per 
afi liar tothom qui hi estigués inte-
ressat, després de la reunió; però 
ja abans de començar la gent es 
va anar engrescant fi ns al punt que 
vam haver de parar i demanar-los 
que s’esperessin a acabar l’as-
semblea perquè si no, no hauríem 
començat mai! Sense saber enca-
ra de què anava, ni què els diríem, 
ja hi havia una cua de gent que 
s’hi estava apuntant. Això demos-
tra l’interès de la gent a participar. 
Més que les problemàtiques, que 
segur que n’hi ha, hi ha una qües-
tió d’identitat de poble, de barri. 
-Semblaria que com més es 

parla de globalització, de grans 
estats, més s’identifi ca la gent 
amb allò proper.
-I és important, molt. Perquè el 
primer que tenim i del que caldria 
tenir més cura és allò més proper. 
El més proper és el barri on es-
tem vivint, les botigues on anem, 
els veïns que tenim, això és bàsic. 
Després podem entrar en termes 
de globalització, que segons per a 
què podria està molt bé, però, en 
realitat, el que acaba sent és un 
tipus de mercat de més consumis-
me, de més multinacionals, i no té 
res a veure amb les persones. És 
el meu parer. ‘Globalització’ és una 
paraula que tothom la té a la boca 
i, en canvi, hauríem de començar 
per nosaltres mateixos, per les 
problemàtiques que hi pugui haver 
a peu de carrer. I tot això inclou 
des del medi ambient fi ns ajudar la 
tercera edat, els joves, l’habitatge 
digne, etc. 
-D’aquí la importància de la vida 
associativa als pobles...
-De tota manera és curiós com a 
Salt, el tema d’associacions està 
molt desenvolupat. Funciona mol-
tíssim. Ho compares amb altres 
ciutats properes com Girona, per 
exemple, i no es pot comparar. 
Aquí tenim des dels Marrecs, als 
geganters, Salt Sardanista, casal 
de jubilats i una timba d’entitats 
esportives que te’n faries creus. Hi 
ha molta vida associativa. La gent 
té aquest tarannà i això és molt im-
portant. Això fa poble, això fa vida. 
És bàsic.
-I hi ha algunes problemàtiques 
que ja tingueu en compte?
-Hi ha alguns temes que ja han 
anat sortint, com per exemple el 
tema de circulació, que no està 
ben resolt al barri vell; també la 
creació d’un minibús que passi per 
tot el carrer Sant Dionís i que pu-
gui enllaçar amb la línia de Girona, 
sobretot per a la gent més gran. 
També hi ha el tema del soterra-
ment dels contenidors, que no s’ha 
fet encara en aquesta barri. Totes 
les qüestions que puguin sortir 
amb la urbanització de la zona 
de la Gasol, que en caldrà fer un 
seguiment. També pensem que fa 

falta un centre de dia per als avis 
i un local per als joves. Això són 
alguns temes que han anat sortint, 
però, evidentment, ara cal veure 
totes les propostes que recolli-
rem, que caldrà exposar, mirar si 
són viables i dur-les a terme. A la 
llarga, esperem fer comissions se-
gons cada tema, on hi hagi algú de 
la junta però on també hi participi 
més gent del barri que s’impliqui 
en cada qüestió.
-Però el barri vell és privilegi-
at...
-I tant, un lloc tranquil, proper a les 
Deveses i a les Hortes, no té preu. 
Nosaltres hem ampliat els estatuts 
per poder tenir també una actua-
ció sobre la zona d’hortes comuns 
i Deveses, perquè volem tenir co-
neixement del que s’hi faci i evitar 
que es pugui malmetre. Està molt 
clar que tot això és intocable. És 
l’únic patrimoni que hi ha a Salt i 
cal lluitar per això. 
-Segons una notícia publicada 
al Diari de Girona, l’Associació 
neix per donar resposta als can-
vis produïts en el poble en els 
últims anys i per defensar els 
interessos veïnals davant l’ad-
ministració. Aleshores, em pre-
gunto, l’administració no res-
pon?
-No és que no respongui, jo tam-
poc no vull entrar en polèmiques, 
ni molt menys, al revés, la nos-
tra idea és la de col·laborar amb 
l’ajuntament, i que aquest col-
labori amb nosaltres, lògicament. 
Però el fet que hi hagi l’associació 
respon una mica al fet que l’ajunta-
ment està entregant molts projec-
tes, Salt s’està expandint molt i ja 
hi ha previsions perquè s’edifi qui 
fi ns a últim terme. I creiem que hi 
ha qüestions que, nosaltres que 
som els qui hi vivim cada dia, ve-
iem que es poden millorar, doncs 
ho hem de proposar. A més, hi ha 
un pla aprovat el 2002 especial per 
al barri vell, però que encara s’ha 
de desenvolupar, i aquest també 
serà un dels aspectes que haurem 
de treballar. 

Agnès Cabezas Horno
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Ensenyament

La Constitució de 1978 estableix 
la indissoluble unitat d’Espa-

nya, però el dret a l’autonomia de 
les nacionalitats i regions que l’in-
tegren. S’articula un règim autonò-
mic pel qual, mitjançant diferents 
vies d’accés, les províncies limí-
trofes amb característiques histò-
riques, socials i culturals comunes 
i els territoris insulars esdevenen 
comunitats autònomes. Ara bé, les 
Corts poden autoritzar l’autonomia 
en territoris uniprovincials o no in-
tegrats en l’organització provincial, 
com són el cas de Ceuta i Melilla. 
Llavors el procés es generalitza a 
tot l’Estat amb un total de 19 au-
tonomies i els respectius estatuts. 
Aquests esdeven la norma superi-
or del subordenament jurídic de la 
comunitat emparats per la Cons-
titució. Es crea un sistema que 
compatibilitza unes institucions 
estatals i unes de territorials i que 
possibilita la transició pacífi ca d’un 

règim dictatorial a una monarquia 
parlamentària descentralitzada.   
Després de la jornada electoral 
del 15 de juny de 1977, el govern 
d’Adolfo Suárez optà per negociar 
directament amb el president de la 
Generalitat a l’exili, Josep Tarrade-
llas, la restauració de la Generalitat. 
Aquest fet es decretà el 29 de se-
tembre de 1977. Fou l`únic acte de 
la Transició que respectà la legimi-
tat de la II República. La Generalitat 
es restablia amb caràcter provisio-
nal a l’espera del règim d’autono-
mia que s’aprovés a la Constitució 
que s’estava discutint i que s’apro-
varia el 1978. D’acord amb aquesta 
Constitució, els territoris que en el 
passat haguessin plebiscitat afi r-
mativament un estatut d’autonomia 
i tinguessin un règim provisional 
d’autogovern, podien accedir a l’au-
tonomia per la via especial de l’arti-
cle 151.2 de la Constitució i assolir 
un sostre màxim de competències, 
superiors a les de les comunitats 
de nova creació.
El procediment d’elaboració de 
l’Estatut s’inicià quan el Consell 
Executiu de la Generalitat provi-
sional convocà una assemblea de 
diputats i senadors catalans amb 
la fi nalitat d’elaborar-ne el projec-

te. L’assemblea es reuní al parador 
de Sau durant aquell estiu de 1978 
i un cop enllestit el text, denomi-
nat Estatut de Sau, es presentà al 
Congrés de Diputats alhora que 
s’aprovava la Constitució i es con-
vocaven Eleccions Generals. L’ob-
jecte no era un altre que no retar-
dar-ne el debat. El 27 d’abril quedà 
constituïda la comissió constituci-
onal del Congrés, que arribà a un 
acord el 13 d’agost. Després de 
superar els tràmits del Congrés i el 
Senat, el text es va sotmetre a re-
ferendum. S’aprovà el 25 d’octubre 
de 1979 amb un 60 % de participa-
ció i un 70 % de vots afi rmatius del 
cos electoral català. Ratifi cat per 
les Corts, el 18 de desembre era 
sancionat pel rei. Entrà en vigor l’1 
de gener de 1980, i aquell mateix 
dia Tarradellas convocà eleccions. 

J.C.L.

El dia a dia d’una escola és fre-
nètic. Els nostres alumnes (en 

aquest cas petits)   no sé com a 
vegades no s’estressen ( nosaltres 
ho estem sovint), ara fem medi, 
ara rutines, ara mates, sempre 
llengua…, però ara també un grup 
ha d’anar a la biblioteca a fer in-
formàtica, a regar l’hort… i l’altre 
es queda a l’aula a fer el que toca, 
després ja canviarem i així van 
passant els dies i els cursos.
A vegades fem exercicis de relaxació…
De tant en tant, però, canvia el rit-
me de l’escola i una activitat espe-
cial o una sortida  trenca la rutina 
diària i fa que tinguem tots plegats 

un respir, bé, no es ben bé així, ja 
que aquest fet comporta una pre-
paració, és a dir, una feina extra 
i un “esvalot” general per part de 
tota la comunitat educativa.
En aquestes alçades del curs ja 
hem passat uns quants moments 
d’aquests: sortides a les deveses, a 
la ludoteca, a la biblioteca… Festes 
de  la castanyada, el Nadal, la diada 
de la no-violència , la inauguració de 
la nova temporada de l’hort. . .
Aquesta va ser una inauguració so-
lemne,  ens vam reunir al punt de tro-
bada  de l’escola i primer vam canviar-
li  el vestit a en Quimet (el nostre es-
pantaocells), que després de passar 

ensenyament

L’Estatut de 1979

Manifestació

Els homes de l’Estatut
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Ensenyament

Agència de la propietat immobiliària
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ensenyament
tot l’estiu li havia quedat descolorit i un 
xic esparracat i  més tard vam cantar-
li la seva cançó. Ara ja tenim una altra 
feina, que és la de  regar, treure her-
bes i recollir el que tenim plantat, feina 
que ens agrada molt ja que vol dir que  
hem tingut molta cura  de tot el que en 
el seu moment vam plantar.
Dilluns a la tarda va arribar el rei 
Carnestoltes, vol dir que ha arribat 
el Carnaval, la bogeria i la disbau-
xa (controlada) per uns dies ha ar-
ribat a l’escola!
Des del CEIP el Gegant del Rec  
fi ns aviat i mentrestant no us es-
tresseu i sigueu feliços. 

Pili Alonso

Centre de recursos per a la gent grangent gran

El passat dia 15 de febrer, l’Ajunta-
ment de Salt va presentar el can-

vi de destinació de l’antiga guarderia 
de la Gassol per convertir-la en un 
centre de recursos per a la gent gran. 
Així, parlant per sobre, hi ha més de 
2.500 persones grans a Salt i d’elles 
unes 700 que viuen soles; no vol dir, 
però, que totes tinguin necessitats fí-
siques i econòmiques per a uns ser-
veis especials, tot i que els serveis 
que s’hi oferiran estaran a disposició 
de la gent gran necessitada.
El nou centre disposarà d’un ves-
tíbul i diferents despatxos, a més 
d’una sala d’entitats d’uns 45 metres 
quadrats per a reunions i una sala 
polivalent. Aquest centre, a més 
d’estar a disposició per a reunions i 
activitats del Consell Municipal de la 
Gent Gran, comptarà amb tallers de 
memòria, gimnàstica, fi sioteràpia, 
podologia i altres com bugaderia i 

servei de menjar a domicili. Tot de-
pendrà, és clar, de les peticions que 
hi hagi, comptant que els serveis 
que s’hi donin seran a un preu  més 
ajustat que el del mercat.
Al Barri Vall de Salt hi ha molta gent 
gran que tindrà a la seva disposició 
uns serveis molt necessaris per a fa-
cilitar-los una vida més còmoda, no 
cal dir que el centre estarà a dispo-
sició de tota la gent gran de Salt, on 
seran atesos en totes aquelles pro-
blemàtiques diferents que es donen 
al centre de Serveis Socials. Una 
altra de les funcions d’aquest centre 
serà facilitar i ajudar a crear una xar-
xa de relacions socials entre la gent 
gran que viu sola i no sap, moltes 
vegades,  com relacionar-se
L’administració d’aquest centre 
anirà a càrrec del Consorci de 
Benestar Social de Girona i Salt.

R.T.
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Assemblea

El passat 17 de febrer es va ce-
lebrar l’Assemblea ordinària 

anual de socis al local social del 
Casal de Jubilats Psg Verdaguer 
nº 1
Amb un minut de silenci en memò-
ria dels socis que ens han deixat, 
es comença la reunió.
Poques novetats, els assistents 
varen aprovar per unanimitat tots 
els punts de l’ordre del dia entre 
els quals hi havia el programa de 
l’exercici de l’any passat i com a 
punt principal l’estat de comptes. 
Per al proper curs es continuarà 
programant una continuació de 
l’exercici anterior ja que sembla 
els socis en sortiren prou satisfets: 
excursions, balls, revetlles, treballs 
manuals, ...
Un dels projectes que es repeteix 
anualment és el tema de l’aire 
condicionat i calefacció, la instal-
lació actual és antiga i costosa de 
mantenir, sobre tot per la despesa 
d’energia que consumeix. També 
caldrien algunes altres reparaci-
ons que pel seu cost, de moment 
no és assumible.
Per part de la Junta es va proposar 
augmentar la quota 1€ anual que 
encara que no resoldrà cap cost fi -
nancer, ajudarà a pal·liar els costos 
energètics que properament ens 
anuncia el govern. Per al pròxim 
any la quota serà de 13 € anual
A precs i preguntes hi va haver 
tres intervencions: una proposant 
a la Junta de mirar de tenir con-
tactes amb la recent creada As-
sociació de Veïns del Barri Vell i 
amb la nova instal·lació prevista 
per l’Ajuntament a l’antiga guarde-
ria de la Gassol com a Centre de 

gent gran

Recursos per a la Gent Gran, uns 
contactes que en 
facilitessin la co-
ordinació ja que 
tant el Casal de 
Jubilats com l’As-
sociació de Veïns 
i també el Centre 
de Recursos per 
a la Gent Gran es-
tan ubicats al ma-
teix barri. Una al-
tra: que s’intentés 
esbrinar perquè 
va disminuint la 

concurrència a la revetlla de fi nal 
d’any i l’altre es referia a l’augment 
de quota.
Com a fi nal, encara que el Presi-
dent ho va assenyalar al comença-
ment de la reunió, caldria menci-
onar la poca assistència de socis. 
Ja sabem que aquest és un mal 
general però, en certs moments 
desanima a les persones que ma-
ten hores per servir com millor sa-
ben, als socis del Casal i a l’hora 
de recolzar-los amb la seva pre-
sència, es queden a casa.

La Farga
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Filla predilecta de Saltnotícies

La Maria Rosa Puig ha estat nomenada fi lla predilecta de Salt. En hora bona! És una bona notícia que a les 
persones que desinteressadament procuren un millor benestar i qualitat de vida al poble, rebin el merescut 
homenatge com a estímul i agraïment . Autora de 7 llibres, algun d’ells tractant temes de Salt referents a la 
terra i l’aigua, seran un bon referent per a futurs historiadors. També cal destacar la seva generositat per les 
donacions efectuades a l’Església i Ajuntament d’unes propietats que mereixen el seu reconeixement.

LA FARGA

El jurat del Premi Tres de Març 
tria els premiats d’aquest any 

Els premiats son Jordi Gispert i la 
Xarxa
L’artista Jordi Gispert i l’entitat La 
Xarxa, dedicada a organitzar es-
pectacles infantils, són els guardo-
nats amb els Premis Tres de Març 
d’enguany. El jurat dels premis ha 
proposat al Ple municipal que, a 
més dels dos premiats, aprovi un 
reconeixement al bar la Bodega 
del carrer Major, que ha tancat les 
portes després de 56 anys.
Jordi Gispert i Montenys ha dedicat 

La senyora Fina Ferrés, presi-
denta de la Federació de Co-

merciants de Salt i el senyor Pere 
Tubert i Bassas, conseller Delegat 
de l’empresa Giropark ha signat un 
conveni de col·laboració per la po-
sada en funcionament de la nova 
targeta d’aparcament a Salt.
L’objectiu principal d’aquesta actua-
ció és el de facilitar als clients l’ac-
cés als establiments tot millorant la 
percepció que es té del comerç del 
centre: el comerç tradicional dóna 
cada dia més facilitats per comprar.

la seva vida a la pintura, sigui en el 
vessant artístic, com en l’ensenya-
ment o en el ram de la restauració 
i emmarcament de quadres. Ha fet 
exposicions individuals arreu de les 
comarques gironines i també a Itàlia i 
al Japó; i col·lectives a diversos punts 
de Catalunya, al País Basc, Perpinyà 
Andorra o la Gran Bretanya.
La Xarxa està formada per un grup 
de voluntaris que  des de fa molts 
anys organitzen espectacles per 
a nois i noies amb l’objectiu de 
contribuir a la seva formació com 
a persones, i tenen una presència 

intensa i constant en la programa-
ció cultural de la vila.
El jurat ha considerat demanar al 
Ple municipal que aprovi un re-
coneixement al bar la Bodega de 
Salt, que recentment ha tancat les 
portes. El bar la Bodega no és una 
entitat i no pot optar als Premis 
Tres de Març, però el jurat voldria 
que fos reconeguda la seva con-
tribució a la vida associativa de la 
vila en un moment en què no hi ha-
via centres cívics ni sales de reuni-
ons públiques i aquest establiment 
feia funcions de local social.

El funcionament és senzill: cada es-
tabliment regala als seus clients tar-
getes carregades amb 30 minuts de 
pàrquing gratuït, acumulables fi ns als 
90 minuts ja sigui amb més targetes 
o afegint l’import restant en metàl·lic 
a les mateixes màquines expenedo-
res de tiquets. El comerciant assu-
meix el 60% del cost, l’altre 40% està 
subvencionat per la Federació com a 
conseqüència de l’acord signat.
Aquestes targetes s’aniran recarre-
gant, a mesura que es vagin recollint 
a les pròpies màquines. L’empresa 

Giropark s’encarregarà de la recolli-
da i, un cop recarregades, les tornarà 
a posar a disposició de la Federació 
que n’és la responsable de la seva 
distribució. Les noves màquines ex-
penendores de tiquets que s’han 
instal·lat disposen d’una bústia per-
fectament senyalitzada on els matei-
xos clients podran dipositar la targeta 
un cop esgotat l’import total.
El conveni signat té una durada ini-
cial de 5 anys, durada equivalent a 
la concessió administrativa per l’ex-
plotació de la zona blava de Salt.”

Federació de comerciants

Premi Tres de març
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notícies Associació de veïns del Barri Vell de Salt

El dia 5 de febrer a les 9 del ves-
pre, al teatre de Salt, es va fer 

l’assemblea de l’Associació de Ve-
ïns del Barri Vell de Salt.
Va ser un èxit de públic, el teatre es-
tava totalment ple, hi havia algunes 
persones dretes. Es va fer la pre-
sentació de la nova junta, que esta 
formada per dotze persones. La jun-
ta no està tancada i esperem que 

s’hi apunti més gent, com a vocals 
o per les comissions de treball que 
s’estan creant per fer l’estudi de les 
diferents problemàtiques del barri. 
El president va explicar la feina feta 
fi ns aquest moment, que fonamen-
talment és: els estatuts, la legalitza-
ció de l’associació i la preparació de 

l’assemblea. El fi ns primordials de 
l’associació són la defensa de l’in-
terès veïnal davant l’administració i 
vetllar per a la millora de tots els ser-
veis, urbanístic, mobilitat, culturals, 
serveis d’atenció a les persones, 
infants, joves i gent gran, etc.
També es varen començar a fer so-
cis. Per apuntar-s’hi, cal fer-ho al 
Museu de l’Aigua, el Mas Llorenç, els 

primers dilluns de cada mes de 
6 a 8 de la tarda. La quota és 
de 5 euros per persona, 2 euros 
per als jubilats i gratis per als jo-
ves fi ns a 18 anys. Aquí també 
atendrem i prendrem nota dels 
vostres suggeriments.  Tam-
bé us podeu dirigir a qualsevol 
membre de la junta.  Tenim una 
adreça electrònica, que és: bar-
rivellsalt@hotmail.com. Penseu 

que com més socis tinguem, més for-
ça podrem fer davant l’administració.
La junta actual està formada per un 
president, que és en Fermi Conill, 
un vicepresident, que és en Rafel 
Sala, i una secretaria, que és la 
Fanny Carabellido. El càrrec de 
tresorer de moment no està cobert 

i provisionalment se’n fa càrrec en 
Rafel Sala. Els vocals són: Salvador 
Sunyer, Martí Fita, Antoni Sorribas, 
Àngel Palmarola, Narcís Font, Fina 
Casellas, Anna Burrassó, Mercè 
Camprubi i Tona Torras. 
No volem deixar passar l’oportunitat 
de donar les gràcies a tots els assis-
tents a l’assemblea, esperem que 
aquesta assistència multitudinària  
continuï en properes convocatòries, 
sigui per problemes concrets o per 
l’assemblea general. També a tots 
els components de la junta, ens dóna 
més ànims i responsabilitat per repre-
sentar els interessos de tot el barri.

La junta

Associació senegalesa Ndimbeul

Membres de l’associació sene-
galesa NDIMBEUL lliuren un 

escut a l’Ajuntament de Salt
Membres de l’associació de se-
negalesos NDIMBEUL han lliurat 
un escut de la vila de Salt realitzat 

en sorra a l’alcalde de Salt Jaume 
Torramadé, que els va rebre a 
l’Ajuntament.
L’escut és obra de Samb Mbaye, 
d’origen senegalès i resident a 
Salt.

Durant l’any 2007 es compliran 
els 1125 anys del primer es-

ment documental de la parròquia 
de St. Cugat de Salt. En un perga-
mí de l’any 882, que es custodia 
a l’Arxiu Capitular de la Catedral 
de Girona, s’esmenta la “Parochia 
Sancti Cucuphatis in Salto”.
El Consell Parroquial de Sant 
Cugat va creure oportú celebrar 
aquesta efemèride amb l’objectiu 
de fer-nos conscients que venim 
de lluny, atès que fa molts segles 

Commemoració dels 1125 anys  de la parròquia de Sant Cugat

que existeix una comunitat de cris-
tians a Salt, i probablement conti-
nuarà essent-hi present en el futur 
durant força més anys que no ens 
pensem. Aquesta convicció ens 
anima a passar la torxa de la fe a 
noves generacions.
Els orígens i la història de la nos-
tra parròquia es confonen en bona 
part amb els de la vila; per tant, 
conèixer les arrels històriques co-
munes pot interessar a molts con-
ciutadans, independentment de 

les seves creences o conviccions. 
Per aquest motiu, hem elaborat un 
programa obert a tots els saltencs, 
amb un seguit d’actes que comen-
cen el proper 8 de febrer amb una 
conferència amb el títol de Salt: 
dels orígens fi ns a l’any 1000, a 
càrrec de J.M. Nolla.
 
Per a més informació podeu trucar 
al tel 972 234 686
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Premis literaris cultura

Benvolgut soci/a:
Com ja bé deus saber, la nos-

tra entitat celebrarà ben aviat elec-
cions per tal d´elegir nova junta di-
rectiva.
Aquesta primera legislatura ha estat 
emocionant: amb més o menys en-
cert s´ha donat a conèixer l´entitat 
i s´ha acomplert l´objectiu inicial 
de fer activitats regularment  i de, 
a més, fer-les  pensant  que fóssin 
atractives per a tothom: de munta-
nyencs a escaladors, de bicicletai-
res a esquiadors, de boscatans a “ 
farreros”, o  de families amb maina-
da a alpinistes solitaris...

Un cop assolides aquestes fi tes ini-
cials bàsiques, estem convençuts 
que, en aquesta etapa que aviat 
començarem hem d´anar un xic 
més enllà: potser no n´hi ha prou 
en “només muntar sortides”, o pot-
ser n´hauríem de muntar d´altres 
tipus, o participar més activament 
en la vida del poble... o potser po-
dríem tirar endavant aquella idea 
que fa temps et ronda pel cap! De 
ben segur que més d´una vegada 
se t´ha acudit  alguna activiat que 
a través de Xirucaires hauries dut 
a terme!
És per això que ens adrecem a 

tu, perquè ens diguis com veus 
l´entitat, què podriem fer per mi-
llorar-la, perquè aportis les teves 
idees, els teus suggeriments, per-
què col.laboris a formar una entitat  
més representativa, més dinàmica, 
més oberta, ja sigui des de fora o 
formant part de la nova junta que 
s´elegirà ben aviat. 
Trucan´s i parlarem; de moment 
som la Dolors, en Jep, en Joel , en 
Nap, en Pe , en Xitu i tothom qui 
en tingui ganes!!
Atentament,
Els quatre ximplets que volem for-
mar la nova junta Xirucaire.

Xirucaires
esport
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A cavall del burro català

En un article que ha fet forro-
lla, publicat a la plana web del 

Centre d’Estudis Jordi Pujol, el pre-
sident estat de Catalunya feia una 
mica de radiografi a del país i aïlla-
va tres defectes que ell creu que 
caldria extirpar del cos nacional: “la 
conyeta, la fatxenderia i l’especta-
cle”. Deixarem aquests dos darrers 
per a una altra ocasió, tot i la for-
ta temptació d’imaginar amb cara i 
noms algun exemple concret en el 
qual pogués estar concentrant el 
President el microscopi de les se-
ves refl exions. Respondrem aquí, 
per al·lusions, els seus comentaris 
sobre l’exemple, que sí que dóna 
en el seu article, de “l’estil de la 
conya que no du enlloc”: l’adhesiu 
amb la imatge del ruc català que 
molts automobilistes “de bona fe” 
del país porten –portem- enganxat 
al darrera del cotxe (com a deriva 
més o menys espontània, per cert, 
d’una campanya que va néixer per 
reivindicar el guarà català, una es-
pècie que es troba en perill d’ex-
tinció, seria bo no oblidar-ho). “Di-
guem-ho clar: això del burro català 
és absurd”, opina el president Pujol, 
que de tota manera assegura que 
entén “tota la fi losofi a sorneguera i 
en el fons displicent del burro com 
a símbol”. Sorneguera?, displicent? 
Depèn. Podria ser ironia? Sí, efec-
tivament: Josep Ferrater Mora la va 
incloure (a “Les formes de la vida 
catalana”, un llibre -escrit el 1944!- 
que tots els catalans faríem bé de 
tenir a la tauleta de nit) entre els 
distintius del caràcter català, i “en 
un to més aviat positiu, i potser te-
nia part de raó”, admet Pujol, però 
ve a dir que hi ha països –els bri-
tànics, per exemple- que s’ho po-
den permetre, mentre que en el 
nostre cas, un país sempre a mig 
camí entre la (auto)construcció i la 
(auto)destrucció, podria ser un fre 
per a l’ambició com a col·lectiu na-
cional. “La ironia ajuda a suportar 
situacions difícils, però també pot 
esterilitzar”, conclou el president 
enretirat. Bé, sí, d’acord, és una in-
terpretació. Però hi ha alguns altres 
aspectes, no necessàriament con-
tradictoris, que hi podríem afegir.

Per exemple: 
a) El burro no és un animal sola-
ment risible, o ho és sobretot pels 
que troben menyspreable la labo-
riositat (cada vegada que algú des 
de la Meseta parla de la “laboriosa 
tierra catalana”, ¿no teniu la sen-
sació com si aquest algú us esti-
gués passant la mà pel llom, com 
comprovant quina ganga d’animals 
de mena tan manyaga la poblen, 
aquesta terra?). L’ase no té l’ele-
gància, l’elasticitat, la rapidesa ni 
la força del cavall, però té les se-
ves pròpies virtuts nobles, també. 
Això comptant que la tossudesa, 
que és el seu tret més blasmat, no 
ho sigui, de noble... Canviem-li el 
nom, diguem-n’hi fermesa, resis-
tència: què tal?, sona millor, així? 
Perquè, traspassada a qualitat 
política, ¿podem dir que la Re-
sistència francesa, per exemple, 
tan mitifi cada, era també cosa de 
burros?, o bé d’un poble de natu-
ralesa noble i indomable? I Cuba?: 
aquell seu “Resistiremos!” prové 
d’una gent tossuda, ferma?, o pot-
ser són una colla de burros sense 
futur, defensors d’una causa per-
duda? Eren burros els cubans que 
van aconseguir al fi nal del segle 
XIX treure’s de sobre els espa-
nyols que els hi pujaven a cavall? 
I els catalans: fem el burro també, 
com diuen alguns, “celebrant una 
derrota” cada 11 de Setembre?

b) “Ni el símbol de Catalunya pot 
ser un burro ni la conyeta pot ser 
una arma de conscienciació de la 
gent. El burro no aspira a la vic-
tòria, ni tan sols al respecte”, diu 
el president en el mateix article. 
Correcte, però aquesta moda 
del ruc adherit al cotxe no podria 
ser, pregunto, resultat de tota un 
seguit d’anys de veure els nos-
tres representants polítics anar a 
Madrid, amb una gran seriositat, 
certament, per tornar-ne repeti-
dament esquilats, com en el con-
te d’en Joaquim Ruyra? La ironia 
de l’escriptor gironí quedaria curta 
encara comparada amb escenes 
recents de presa de pèl a la cort 
del Regne (ara amb governs, a 
Madrid i a Barcelona, diferents 

dels del temps del molt honorable 
Pujol). “El qui riu últim riu millor”, 
diu la dita, i a vegades les dites 
l’encerten. Però de moment els 
que s’han fet un tip de riure, amb 
la política tan “seriosa” de la comi-
tiva de polítics catalans a Madrid, 
són en ZP i el seu enrotllat gabinet 
de companys socialistes. És a dir, 
que l’humil burro dels cotxes seria 
un símptoma no pas de conformis-
me o resignació, sinó d’emprenya-
menta, que és molt diferent.

c) En el moment de posar-se en 
marxa aquest invent polític que 
anomenen la Transició, el carceller 
franquista estava grogui, i avergo-
nyit, tot i la seva gruixuda pell de 
goril·la, de veure’s descobert pel 
món sencer encara bavejant de rà-
bia i esquitxat de sang dels demò-
crates que havia estat torturant du-
rant 40 anys de totalitarisme. Ales-
hores hi havia l’opció real d’acabar 
de deixar-lo KO i tombar-lo –“se-
gur que tomba, tomba, tomba, i 
ens podrem alliberar”, cantava el 
país-, però en comptes d’això els 
que portaven el timó polític de la 
societat van estimar-se més apos-
tar per fer-lo passar per la dutxa, 
treure-li les crostes, tallar-li les 
grenyes, afaitar-lo, empolainar-lo, 
vestir-lo d’Armani i treure’l a pas-
sejar per Europa, on, amb gran 
goig per part dels que havien tom-
bat Hitler trenta anys abans i que 
es van desentendre dels pobles 

col·laboració

“Planta’t el burro” o “Planta’t com el bur-
ro”? La plantada massiva de l’adhesiu del 
guarà català admet diferents interpretacions, 
i algunes no tan estúpides com semblen...
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d’Espanya i dels seus carcellers, 
de seguida va ser homologat com 
a un més de la colla i se li va donar 
entrada solemne a les institucions 
de pau –Mercat Comú, com se’n 
deia llavors- i de guerra –OTAN, 
actualment reconvertida en ONG 
de pacifi cació-. Amb aquestes cre-
dencials, el carceller, disfressat 
ara d’europeu modern, ja es podia 
dedicar novament al seu vell ofi ci 
de guardià, però no pas de les llò-
bregues presons del passat, sinó 
d’asèptics mòduls de vidre domo-
titzats. Per dins es devia petar de 
riure, veient com els seus matei-
xos presos li havien pagat i avalat 
el canvi de look...

Aquest és l’adhesiu que hau-
rien de portar els automòbils 
catalans a la matrícula, però 
en aquest tema de les “xapes” 
aznarianes algú també es va 
passar de llest... Mentre hi 
hagi burros hi haurà espavilats que aniran a 
cavall, és evident.

d) I fi nalment, “això del burro” no 
deu ser tant de per riure, veient 
les reaccions irades d’alguns cas-
tellans, com aquell suposat peri-
odista salmantí que l’estiu de fa 
dos anys va descobrir el famós 
adhesiu a Platja d’Aro, i que ho va 
explicar després als seus lectors 
en un article ofensiu i fastigós, que 
acabava dient: “¿Y qué oponen al 
toro los gerundenses? Nada más y 
nada menos que un burro. No nos 
lo podíamos creer, pero es verdad. 
Desde que Pujol no los controla y 
tienen  ese  gobierno anarquista 
y frentepopulista, Cataluña ya no 
es lo que era”. Naturalment, llegint 
la resta del text, quedava clar que 

l’home, tan irònic que es pensava 
que era, no havia entès res de res. 
I ves per on, ¿no és precisament 
aquest, la seva incapacitat per en-
tendre i aprendre, l’atribut més ne-
gatiu del burro?

   Fermí Sidera Riera

La celebració del Carnaval és 
una de les festes més popu-

lars. Se celebra en els països que 
tenen tradició cristiana, precedint 
la quaresma. En general, en molts 
llocs se celebra durant tres dies, i 
els designa amb el nom de carnes-
tolendas, i són els tres dies anteri-
ors al Dimecres de Cendra, que és 
el dia que comença la quaresma 
en el Calendari Cristià. Se suposa 
que el terme carnaval prové del 
llatí medieval “carnelevarium”, que 
signifi cava “llevar la carn” i que es 
referia a la prohibició religiosa de 
consum de carn durant els qua-

ranta dies 
que dura 
la quares-
ma. En 
certs paï-
sos que el 
Carnaval 
està molt 
a r r e l a t 
com a ce-
l e b r ac i ó 
p o p u l a r , 
i ja allu-
nyada del 

seu signifi cat religiós, allarguen 
els festejos als caps de setmana 
del mes de febrer i de vegades el 
primer cap de setmana de març.
Avui dia, hi ha llocs cèlebres pels 

seus festejos tradicionals i espec-
taculars, que atreuen el turista i 
l’amant dels costums de cada lloc, 
com ho són el Carnaval de Rio, el 
de Santa Cruz de Tenerife, el de 
Oruro a Bolívia, el de Corrents a 
Argentina i el de República Domi-
nicana, amb les seves diferents 
expressions, des del Vegano fi ns 
al de Santo Domingo. Se celebra 
en els diferents llocs de formes 
similars, ja que sempre es pre-
sencien desfi lades de carrosses, 
comparses formades per grups de 
màscares o ballarins vestits amb 
un mateix estil que caracteritza a 
cadascuna d’elles, màscares re-
presentant diferents personatges 
reals o al·legòrics, així com balls 
de disfresses i diversió amb coti-
lló, típic d’aquesta data. En alguns 
llocs s’estila que les màscares per-
segueixin els vianants amb bufetes 
que s’utilitzen per espantar, donar 
cops no massa forts o fer riure; en 
altres llocs és típic l’ús de serpen-
tines, paper picat, escuma moles-
ta i fi ns i tot  mullar amb aigua, en 
poms, globus i recipients. 
L’antifaç modern és un vestigi 
de les festes de Bacus i Cibeles. 
Bacus, déu del vi, i Cibeles, una 
deessa pagana, deessa de la ter-
ra, són símbols d’aquesta popular 
festa que amb els anys ha anat 

guanyat importància, en el pas del 
temps, cada un d’una manera di-
ferent, complint doncs la tradició 
religiosa abans de quaresma o 
simplement veient-la com una fes-
ta més on passar-s’ho bé.
Prop de casa nostra, molts pobles 
han optat per fer del carnaval una 
autentica festa, un gran especta-
cle de llums i colors i que ningú de 
les rodalies es pot perdre.
I doncs, ja teniu la disfressa 
d’aquest any? Ja heu pensat qui 
sereu durant un dia darrera d’una 
màscara? Colors, vestits, sabates, 
pentinat... tot a punt per anar dis-
fressat i passar sense vergonya 
davant de la gent sense que et pu-
guin titllar de boig!
Doncs bé, agafant la meva disfres-
sa us dic adéu i us desitjo un bon 
carnaval!

Anna Clarà

Carnaval
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El nap és una planta d’arrel car-
nosa o prima segons les vari-

etats. Així podem veure els camps 
plens de naps amb un verd viu fi ns 
que vénen les primeres glaçades 
i cessen el seu desenvolupament 
amb el refredament de l’ambient i 
no fan res; alhora adquireixen un 
verd més fosc. A l’hivern, és molt 
dur anar a buscar naps amb la ter-
ra glaçada.
Però, a la vida hi ha naps freds i 
naps calents. I, d’una manera apa-
rent, els naps calents són més fà-
cils de remenar, ja que no tenen 
aquella fredor. I un nap té la ca-
pacitat de produir un gran efecte, 
amb potència i efi càcia. També pot 
portar a terme una bona penetra-
ció en un ambient olorós, adequat 

i agradable. És un temps íntim. 
A més, els naps poden ser comes-
tibles i són exquisits acompanyats 
amb una bona ració de nata, me-
renga, o llet de pot condensada...
Ens podem trobar naps llargs,. 
curts, amples i prims. No hi ha una 
forma general o idèntica de naps i 
així cadascú té el seu.
Però s’ha d’anar en compte, ja que 
hi ha naps infectats  i tant és així que 
poden destrossar tota una vida.
També, amb el nap es poden realit-
zar tota una sèrie de jocs d’una ma-
nera individual, i així hi ha el clàs-
sic  que varen inventar els simis o 
aquell altre de la mosca nàufrag, on 
l’individu posa el cos sota l’aigua en 
una banyera i la punta del nap so-
bresurt a la superfície i, amb una 

mosca que per endavant se li han 
tallat les ales, se la deixa córrer per 
l’illa petita. L’insecte fa meravelles.
En l’argot popular, els naps els po-
dem anomenar cigaleta, trompa, 
mànec, pistola, etc. ... I, com deia 
aquell pare obsessionat per l’apa-
rell dels seus fi lls i que els hi mirava 
cada dia, els deia: Nois!, amb un bon 
mànec podeu anar pertot  arreu... 
És clar que n’hi ha que tenen un nap 
tan petit que sembla més que res un 
cacauet o un pistatxo i quan es des-
envolupa no dóna per a més.
PD: una altra qualitat peculiar o ca-
racterística del nap és que és un 
anti-estressant si l’apliquem en la 
justa mesura i en el moment oportú.

Agapit Alonso i Pont

Quan llegiu que una infraes-
tructura s’ha declarat d’inte-

rès  públic, poseu-vos a tremolar; 
vol dir que és una obra imposada 
sense tenir en compte el perjudici 
que causa en certs sectors. Sec-
tors que no compten massa en el 
sistema macroeconòmic, que és el 
que s’avalua a l’hora de l’Espanya 
va bé, Catalunya va bé. Això no 
vol dir, vistos els plantejaments ex-
posats, que no sigui en un principi 
necessària aquesta obra pública.
Per què una obra es declara d’in-
terès públic? Doncs, per no haver 
de donar explicacions a perso-
nes o pobles perjudicats per aital 
trasbalsament. És com aplicar un 
estat d’excepció limitat, però exe-
cutiu, que té la facultat d’arrosse-
gar tot el que troba per davant, 
siguin persones, cases o boscos 
sense gaires explicacions. Com 
a exemple, la línia de 400.000 V. 
Per interessos no gaire explicitats 
i amb previsions exagerades, uns 
senyors decideixen que aquesta 
línia de transport elèctric vinguda 
de França és necessària per abas-
tir el consum del TGV i el dèfi cit a 
la indústria de les nostres comar-
ques. Contes a la vora del foc per 
a nens petits o gent refi ada.
Sabem, perquè fa anys que volta 

aquesta pretensió de fer passar 
per territori espanyol aquesta línia 
elèctrica procedent de França, que 
el pas per terres gironines deu ser  
perquè pensen que  serà el lloc on 
hi haurà una oposició més atenua-
da. Ja varen intentar de fer-la pas-
sar pel país basc i alguna cosa els 
va fer entendre que calia buscar 
altres indrets.
Segons ens demostren, l’Estat no 
ha de donar comptes de res quan 
no vol. L’objectiu d’aquesta línia, 
segons veus de fi ar, és portar 
electricitat sobrera de França cap 
a Portugal i el Marroc; de moment! 
Més tard seria el transport al revés; 
per l’oposició a les centrals nucle-
ars, pel perill que comporten ara, 
i d’aquí a mil anys, pels residus 
que produeix, seria desmantellar 
les centrals d’aquí i traslladar-les a 
països africans per portar el sub-
ministrament cap aquí.
Aquesta línia, vist des de la 
Catalunya Nord i les terres gironi-
nes, té una oposició important per-
què no és necessària pels motius 
que expliquen i pel gran impacte 
que causarà pel territori on passi 
i pel perill a la salut que compor-
tarà als afectats directes, encara 
que diguin que això de perjudicar 
la salut no està comprovat; si en 

realitat fos així, ja ho haurien com-
provat. Veiem a més, que el TGV 
no necessita 400.000 V, ni el de 
Madrid-Sevilla ni els que funcio-
nen per Europa necessiten tanta 
potència. Cada dia es tanquen 
més fàbriques, grans consumido-
res d’aquesta energia; llegeixes 
que a Barcelona en disminueix el 
consum, el que vol dir que l’en-
gany és clar.
Per altra banda, s’està insistint a la 
població perquè consumeixi més 
electricitat amb electrodomèstics 
com l’aire condicionat i altres arte-
factes elèctrics. Públicament pas-

Interès públic
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sa el mateix amb il·luminacions 
innecessàries de monuments i 
edifi cis. No hi ha voluntat ofi cial 
d’aprofi tar energies alternatives 
que mitigarien el canvi climàtic. 
No, aquí el que interessa és grans 

infraestructures que donin sucu-
lents benefi cis al capital malgrat 
que la mare terra en surti perjudi-
cada. No som de la cultura del no; 
som de la cultura de viure sense 
malbarataments. Per tant, el que 

es necessita és força sentit comú 
i ganes, els que poden decidir, per 
no espatllar més aquest  canvi cli-
màtic que tant ens anuncien i que 
no fan res per evitar-lo.

Ramon Torramadé

En paraules de Daniel Goleman 
(autor d’Intel.ligència Emocio-

nal) tots tenim dues ments, la que 
pensa i la que sent, i juntes constru-
eixen la nostra vida mental. Actuen 
conjuntament, ja que les emocions 
alimenten les operacions racionals 
i aquestes ajusten les primeres. 
Però quan apareixen les passions, 
l’equilibri es trenca i se segresta 
la ment racional. Per comprendre 
el poder de les emocions sobre el 
cervell pensant, l’etern confl icte 
entre els sentiments i la raó, cal 
veure com ha evolucionat el nos-
tre cervell. 
És un quilo i escaig de cèl·lules i 
sucs neuronals unes tres vega-
des més gran que el dels nostres 
cosins evolutius, els primats. Du-
rant milions d’anys el cervell ha 
crescut de baix a dalt, fet que es 
repeteix en cada embrió humà. La 
seva regió més primitiva, el tronc 
cerebral, la compartim amb totes 
les espècies que tenen un siste-
ma nerviós rudimentari i es troba 
a la part superior de la medul·la 
espinal. Aquesta àrea no pensa ni 
aprèn, regula només les funcions 
vitals bàsiques com la respiració 
o les reaccions automàtiques que 
asseguren la supervivència. És el 
cervell de l’Edat dels Rèptils, on el 
xiuxiueig d’una serp era un senyal 
d’atac imminent. 
Del tronc cerebral van sorgir els 
centres emocionals. L’arrel més 

primitiva de 
la nostra 
vida emoci-
onal radica 
en el lòbul 
olfactori, un 
conglome-
rat cel·lular 
que permet 

l’olfacte. Fou un òrgan clau per a la 
supervivència, ja que l’aliment o el 
verí, la parella sexual, la presa o el 
depredador tenen una olor carac-
terística. En aquests estadis, eren 
uns pocs estrats neuronals que 
analitzaven les olors per a classifi -
car-les (comestible o tòxic, sexual-
ment disponible, enemic o aliment) 
i per ordenar al cos les accions a 
efectuar mitjançant el sistema ner-
viós (menjar, vomitar, aproximar-
se, allunyar-se, caçar).
Amb l’aparició dels mamífers apa-
reixen nous estrats neuronals que 
van envoltant el tronc cerebral a 
tall de rosquilla. Aquesta part es 
denominà sistema límbic (del llatí 
limbus, que signifi ca anell) i és el 
responsable del desig i de la rà-
bia, de l’amor o la por. L’evolució 
del sistema límbic va proporcionar 
dues eines revolucionàries: la me-
mòria i l’aprenentatge, fet que va 
afavorir una presa de decisions 
molt més intel·ligent per a sobre-
viure. Així, si un aliment feia em-
malaltir, el pròxim cop s’evitaria.
Fa uns cent milions d’anys, el cer-
vell dels mamífers fa un pas extra-
ordinari, el desenvolupament del 
neocòrtex, uns nous estrats de cèl-
lules cerebrals que seran la base 
del pensament i dels centres que 
processen les dades registrades 
pels sentits, un bulb de teixits re-
plegats sobre si mateixos que con-
fi guren l’estrat superior del sistema 
nerviós. El de l’Homo Sapiens serà 
el més gran. Apareix la conscièn-
cia d’existència, la refl exió envers 
el sentiment, els sentiments sobre 
les idees, l’art, la cultura i la civilit-
zació.
Si les estructures límbiques ge-
neren sentiments com el plaer o 
el desig sexual, el neocòrtex i les 

seves connexions amb el sistema 
límbic estableixen, per exemple, el 
vincle entre la mare i el fi ll i el com-
promís de criar-lo. En les espècies 
sense neocòrtex, com els rèptils, 
l’afecte matern no existeix i els 
nounats han d’amagar-se per no 
ser devorats per la mare. La mas-
sa neta de neocòrtex en els hu-
mans anirà augmentant i farà pos-
sibles més i més interconnexions 
neuronals entre el sistema límbic 
i el neocòrtex, més que qualsevol 
primat, fet que explica perquè som 
capaços de desplegar un ventall 
molt més ampli de reaccions. Però 
aquests centres superiors no go-
vernen la totalitat de la vida emo-
cional, perquè els fets emocionals 
decisius apareixen en el sistema 
límbic. Això confereix als centres 
de l’emoció el poder de dominar el 
pensament i fi ns i tot d’actuar inde-
pendentment.
Les emocions, doncs, són impor-
tants per a l’exercici de la raó. En 
la dansa entre el fet de sentir i el 
fet de pensar, l’emoció guia les 
nostres decisions capacitant o 
incapacitant el pensament. Igual-
ment, el cervell pensant té un 
paper fonamental en les nostres 
emocions, excepte quan aquestes 
es desborden i prenen el control de 
la situació. Així disposem de dos 
cervells i dues menes de possibles 
intel·ligències, la racional i l’emo-
cional. Per això el QI (quofi cient 
d’intel·ligència) no és l’únic a tenir 
en compte, sinó també la intel-
ligència emocional. Característi-
ques com la capacitat de motivar-
nos, de controlar els impulsos, de 
regular els nostres estats d’ànim, 
d’evitar que l’angoixa o les fòbies 
interfereixin les nostres facultats 
racionals, o la capacitat d’empatit-

Les nostres dues ments
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zar, són aptituds importants en la 
societat d’avui. Les persones edu-
cades emocionalment, és a dir, que 
governen adequadament els seus 
sentiments i saben interpretar i re-
lacionar-se efectivament amb els 
sentiments dels altres, gaudeixen 
d’una posició avantatjosa en tots 
els camps de la vida, de les relaci-
ons professionals a les personals. 
Aquells, en canvi, que no saben 
controlar la seva vida emocional, 

col·laboració

He llegit una sèrie d’articles - 
d’un monogràfi c sobre l’ener-

gia - que presenta el Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya. 
Hi ha més d’una vintena d’articles, 
tots fets per enginyers experts en 
el camp de l’energia. Algunes de 
les seves conclusions et posen els 
pèls de punta i fan pensar, a tots 
nosaltres en general, i a les nos-
tres autoritats en particular.
Una de les dades més signifi cati-
ves diu que a les reserves d’ener-
gies fòssils – diguem el petroli, per 
entendre’ns – li queden uns 26 
anys.  Això és comptant amb un 
creixement com els actuals i sense 
fer res per aturar-ho. Tot allò que la 
naturalesa va trigar milions d’anys 
a crear, nosaltres els humans ens 
ho gastarem en uns 150 anys. Sort 
que som – els humans – els més 
intel·ligents de tots els animals!
Tots tenim una part de culpa d’arri-
bar als extrems abans comentats; 
nosaltres com a particulars i les 
nostres autoritats, amb l’exemple 
que ens donen de com gestionen 
les infraestructures, els edifi cis i 
els espais públics. No sé si vosal-
tres teniu la sensació, com tinc jo, 
que en general s’està malbaratant 
molta energia. Aquells llums que 
cremen innecessàriament, la ca-
lefacció que no para d’anar,  l’aire 
condicionat que va a totes hores 
a l’estiu, i agafar el cotxe per fer 
dues passes. I els edifi cis públics, 
tan macos, tan espaiosos, en tants 

El crac energètic

de volums, però tan poc funcionals 
i des del punt de vista energètic, 
tan malversadors i costosos de 
mantenir. I els espais públics, tan 
ben il·luminats, amb una quanti-
tat de llum totalment innecessà-
ria, funcionant tota la nit, amb una 
alta contaminació lluminosa i sen-

se preveure cap sistema d’estalvi 
d’energia.
La veritat és aquesta, tots volem 
fer uns edifi cis meravellosos que 
siguin l’enveja dels nostres veïns, 
però realment ja pensem en el que 
han de servir i com s’hauran de 
mantenir?. Estic segur que si pen-
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es debaten en lluites inter-
nes constants que limiten 
les seves possibilitats d’èxit 
i felicitat.

Joan Corominas
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Cicle de Sarsuela: Molinos de viento

teatre

El 17 de gener vàrem sortir de 
la plaça dels Peixos, com és 

normal, amb els autocars de Giro-
nabús per anar al teatre municipal 
de Girona. L’obra en qüestió era 
representada per la companyia lí-
rica de la ciutat comtal i per defe-
rència de l’obra social de Caixa de 
Terrassa, amb la col·laboració del 
Consell de la Gent Gran, sempre 
sota la perfecta organització de la 
Sra. Elvira.
Després de fer les diferents pa-
rades al carrer Major, ens vàrem 
dirigir a la plaça de Catalunya de 
Girona,  una hora abans de la re-
presentació i que es va aprofi tar 
per fer un cafè. 
Va ser una obra molt ben interpre-
tada per 17 grans professionals 
del gènere líric, acompanyats per 
l’orquestra titular de la companyia. 
Amb un sol acte i dividit en tres 
quadres de Pablo Luna.
L’obra representa uns mariners 
que arriben a un poble i comencen 
a seduir totes les que troben. Els 
mossos del poble – que no feien 
ni cas de les dones – es posen en 
guàrdia al veure la nova situació. 
La protagonista s’enamora del ca-
pità del vaixell, el qual li correspon, 
però al fi nal han de marxar, ja que 
un vent els va portar i un altra se’ls 
va endur. 
Acabada la funció, es varen fer 

col·laboració

séssim així, segurament amb la 
meitat de l’edifi ci passaríem. 
De la manera que estem actuant, 
no solament estem acabant amb 
tots els ous, si no que també  ens 
quedarem sense la gallina. 
Hem d’aplicar ja, sense més demo-
ra, totes les energies alternatives 
que són tècnicament possibles. 
Totes les millores tecnològiques 
per l’estalvi d’energia. A les nos-
tres llars, als edifi cis, als espais 

públics, als transports, etc. Hem 
de projectar tots els edifi cis  pen-
sant més en l’estalvi d’energia que 
no pas en altres característiques 
purament estètiques.
Gràcies a les fonts d’energia, el 
foc, el carbó, el petroli, el gas, etc. 
els habitants del món van augmen-
tar molt ràpidament i el seu desen-
volupament va ser espectacular. 
Espero que ara - que això s’aca-
ba - els humans siguem una mica 

més intel·ligents i no deixem que 
les fonts d’energia ens aniquilin. 
Tinguem molta cura amb l’estal-
vi d’energia i deixem d’especular, 
aprofi tant totes les energies reno-
vables i les millores tecnològiques 
que tenim al nostre abast. Apli-
quem ja  un model energètic que 
sigui sostenible, basat en l’efi cièn-
cia, l’estalvi i les fonts renovables. 

Rafel Sala 
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Cicle de Sarsuela: Molinos de viento

Els dies 26, 27 i 28 de gener, 
i estrenant la nova tempora-

da de teatre, se’ns va presentar 
l’agrupació Estil, sota la direcció 
de Rafel Riera, amb l’obra Metge 
a garrotades, de Molière
Una vegada més, aquesta agrupa-
ció teatral ha fet gala del seu bon 
tarannà artístic, fent-nos passar un 
estona molt agradable i divertida. 
L’únic defecte és que era massa 
curta, la gent volia que s’allargués 
per poder riure més. 
Tal com va dir en la seva presenta-
ció el Sr. Salvador Sunyer, trobem 
a faltar més funcions durant l’any. 
Cosa que ja se’ls hi ha expressat 
moltes vegades, degut a l’èxit que 

sempre tenen les seves actuaci-
ons.
L’obra passa en l’entorn d’un ma-
trimoni, en què l’home és un bos-
quetà barrut, savi i masclista.   Se 
li presenten a casa seva un parell 
de senyors cercant un metge que 
pugui curar una rara malaltia de la 
fi lla d’un senyor molt potentat. La 
dona del bosquetà veu l’oportuni-
tat de venjar-se del seu home. Els 
hi diu que el seu marit és el met-
ge que busquen, però que no vol 
reconèixer la seva professió, si 
no és a base de garrotades. Des-
prés d’unes quantes garrotades, 
l’home ho accepta de bon grat, ja 
que veu la possibilitat de fer algun 

cèntim.  Una vegada a casa de la 
malalta, se les empatolla per fer 
de les mentides, veritats de met-
ge. La malalta - que fi ngeix la seva 
malaltia perquè el seu pare la vol 
casar amb un home ric que ella no 
estima- , prefereix un jove poeta, 
però que és pobre. Tot acaba bé 
perquè resulta que el poeta heretà 
una fortuna, el pare ja no hi posa 
cap impediment, la fi lla recupera la 
parla – que era la malaltia fi ngida 
– i tots feliços. Tot un embolic que, 
pel fet de ser tan ben interpretat, 
ens ha semblat curt, ja que l’hora 
i mitja de representació ha passat 
volant.  

Josep Pla

teatre

Metge a garrotades

unes actuacions líriques individu-
als, totes presentades per l’humo-
rista de TV3, en Ramon. Ens va 
fer passar un bon estona amb els 
seus acudits.
Molt bé pel Teatre de Girona, que 

té una sonoritat acústica fantàsti-
ca, ja que des del galliner se sentia 
perfectament.
A dos quarts de nou del vespre es 
va acabar l’espectacle i de la plaça 
Catalunya cap a Salt, on ens vam 

acomiadar fi ns a la propera actu-
ació, que serà a Figueres el mes 
de març.

Josep Pla
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Nostàlgia

El dia 28/01/2007, es va fer un 
acte de comiat del bar La Bo-

dega. Han sigut 56 anys d’unes 
atencions immillorables, portades 
per en Lluís la Carme i les seves 
fi lles.
Va ser molt entranyable. L’emo-
ció es va transmetre per a tots els 
racons del bar. La família i tota la 
gent que hi va participar feia esfor-
ços per contenir les llàgrimes. 
Ja ho dic en el títol d’aquest escrit, 
res més ben dit: nostàlgia i ràbia, 
perquè es tanca un bar que és 
moltes coses més per a tots nosal-

tres. Tot degut a la gran especula-
ció de la constrtucció i l’alça dels 
preus del terrenys. 
Desapareix tota una institució - per 
a nosaltres - la qual tenia com a 
fi  poder reunir molta gent del po-
ble tots els matins per fer petar la 
xerrada, en un temps que tothom 
va a la seva. Són moltes les co-
ses que s’hi cuinaven – a part dels 

bons esmorzars -, algunes 
molt importants de cara a la 
millora del nostre poble.
A la tarda, s’hi trobava 
molta gent a fer la partida 
de cartes i altres jocs. Tot 
el dia seguia la gresca i el 
bon tarannà de tothom que 
passava per allà. Tot això 
que feia poble es perdrà, i 
encara que se n’obri algun 
altre no serà igual, la gent 
es dispersarà i aquest caliu 
de tants anys segurament 
no es recuperarà.
La Bodega ha fet història, 
aquest és el fi  del nostre 
escrit, perquè després dels 
anys quedi constància de 

tot el que la família Casas i Franch 
han aportat al poble.
Felicitats de tot cor, per tots 
aquests anys passats, que he tin-
gut un gran plaer de viure al vostre 
costat,  del vostre amic i veí.

Josep Pla   

opinió
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Carta a la Farga
opinió

Les Deveses

Sembla que amb el cop de mà 
d’una subvenció de l’Agèn-

cia Catalana de l’Aigua, el nostre 
Ajuntament ha emprès, a les De-
veses, una tasca necessària i de 
les més importants que s’hi han fet 
des d’aquella colla dels Amics de 
les Deveses que varen engegar la 
recuperació d’aquells espais tan 
degradats. Segurament que no 
n’hi haurà prou, però el que cal és 
anar-hi anant. 
Llegeixes els diaris i la notícia et 
resulta una mica confusa: L’ACA 
subvenciona amb 44.000 € una 
millora a les ribes del Ter a les De-
veses / L’Ajuntament de Salt inver-
teix 44.000 € en la millora de les 
Deveses. Hom diu , carai! 88.000 
€ de cop a les Deveses ja és una 

bona inversió. Resulta que no, que 
la quantitat són 44.000 € en total, 
el que passa és que la notícia ar-
riba per dos llocs diferents i pot 
crear confusió. De tota manera, 
benvinguda  sigui aquesta apor-
tació i que s’apliqui amb la millor 
correcció possible.
De moment alguna cosa es nota, 
uns bancs i unes papereres molt 
adients amb l’entorn i unes previsi-
ons d’actuació en altres aspectes 
prou interessants: la refeta de la 
resclosa de la bassa del Ter al Pla 
dels Socs, i altres equipaments 
que milloraran l’aspecte d’aquells 
indrets per fer-hi més atractiva una 
sortida per a l’esplai dels nostres 
vilatans (no tots, perquè no hi ca-
bríem, Salt volta  els 30.000 habi-

tants), que tindrem a prop un parc 
atraient.
A partir d’aquí, tots hem de ser res-
ponsables del seu manteniment. 
Així com tots nosaltres volem tenir 
la casa neta i endreçada, igual-
ment hem de fer amb la cosa pú-
blica, perquè, com que és de tots, 
tots hem de procurar aportar-hi la 
nostra voluntat de conservació i 
sempre en resultarà més econò-
mic no embrutar que mantenir-hi 
un equip de neteja. La guarderia 
tan necessària per evitar algunes 
malifetes i també avisar algun des-
orientat que no coneix les normes 
del parc, ja fa dies que actua i la 
veritat és que es coneix la millora.
L’actuació prevista aquest hivern 
mateix de refer la resclosa amb 

Sóc lector assidu de La Far-
ga. Al llegir i rellegir l’Editorial 

del darrer número –dedicat a les 
nostres Deveses amb el títol sor-
prenent de “Les Deveses dels ani-
mals”-, he quedat totalment astorat 
per les paraules i afi rmacions que 
s’hi vessaven.
En la meva opinió, a partir del se-
gon paràgraf, l’Editorial desbarra 
cada vegada més i demostra un 
coneixement superfi cial de les de-
veses i la seva història. Sobretot 
quan afi rma de forma taxativa que 
cap alcalde s’ha preocupat de les 
deveses de Salt. Dir que cap alcal-
de de Salt s’ha preocupat per les 
nostres Deveses és un greu insult, 
una falsedat.
Qui conegui mínimament la histò-
ria del nostre poble i no tingui una 
vena als ulls, no podrà negar que 
el nostre primer alcalde demo-
cràtic, Salvador Sunyer, va tenir 
sempre com a referents del seu 
mestratge l’educació, el respecte, 
l’estima al medi ambient, i un amor 
extraordinari per Catalunya.  Per 
això, l’alcalde Sunyer –seguint la 
lluita que ja havia iniciat el Consell 
Municipal de Salt (1979-1983)- va 
lliurar una dura batalla per recu-
perar els espais de les nostres 

Deveses que aleshores estaven 
totalment degradades. Això li va 
suposar un fort desgast davant de 
les altres administracions i davant 
dels propietaris que reivindicaven 
la propietat de la terra fi ns al riu. 
Per tant, si ara podem gaudir del 
Pla dels Socs, per posar només un 
exemple, és en bona part gràcies 
a la tenacitat del Sr. Sunyer. 
Tampoc crec que ningú pugui ne-
gar el compromís de l’alcalde Co-
romines en relació als temes medi-
ambientals i la seva posició i visió 
en relació a la Ruta del Carrilet, 
ara totalment consolidada. Sense 
la seva il·lusió i tossuderia difícil-
ment avui podríem parlar de les 
Vies Verdes, la primera ruta recu-
perada de tota la península, amb 
el potencial natural i ambiental que 
signifi ca. També va ser, d’entre 
tots els alcaldes de la conca del 
Ter, el que més decididament va 
impulsar el projecte integral Alba-
Ter, que va rebre el reconeixent de 
la Unió Europea com a millor pro-
jecte ambiental.
L’Editorial també desqualifi ca ge-
nèricament la majoria dels regidors 
de l’ajuntament que durant tots 
aquests anys han tingut respon-
sabilitat en les Deveses. Com a 

responsable que vaig ser del tema 
durant quatre anys, em sento dol-
gut per aquesta opinió tan lleuge-
ra, però em sap molt més greu per 
la injustícia que això suposa per a 
regidors com en Martí Fita (1983-
1991), que varen lluitar de valent 
durant aquells anys difícils per re-
cuperar les Deveses i per incorpo-
rar al vocabulari de molta gent la 
paraula “medi ambient”, totalment 
desconeguda per la majoria.
Desconec si la desqualifi cació de 
l’Editorial es volia referir prefe-
rentment a l’equip de govern mu-
nicipal actual. Tant se val, sigui el 
que sigui, el que no es pot fer mai 
des l’Editorial d’una revista com 
La Farga és una desqualifi cació 
genèrica de tota la classe política 
municipal, reduint al no res la fei-
na que els alcaldes i regidors va-
ren fer, amb major o menor encert, 
per recuperar les Deveses de Salt 
i gaudir-ne. En tot cas, s’ha de ser 
valent i, si cal, dir els noms i els 
cognoms d’aquells responsables 
polítics que en opinió de l’Editorial 
de La Farga no han fet res per les 
Deveses.
És per això que goso demanar a 
l’Editorial de La Farga una rectifi -
cació formal sobre el tema.

      Joan Vidal i Casellas
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Les Devesesopinió

Bioenginyeria

1ª Jornada i taller 
pràctic de BIO-
ENGINYERIA en 
l’àmbit fl uvial medi-
terrani

Per primera vegada a Salt, a 
Catalunya, s’han celebrat unes 

jornades referents a la restauració 
i conservació de rius. Promogudes 
per Ajuntament i amb uns ponents 
qualifi cats i experimentats de tot 
l’Estat espanyol i provinents d’Itàlia 
i Portugal, tots ells membres de 
l’Associació Espanyola  d’Engi-
nyeria i Paisatge ens han vingut 
a demostrar el tractament que es 
mereixen els rius i com es poden 
condicionar. Tècniques molt utilit-
zades a l’Europa central
Farà uns deu anys que, llegint una 
revista d’ecologia que explicava el 
tractament que es feia en alguns rius 
del país basc per evitar-ne l’erosió i 
recuperar els més degradats, em va 
semblar que vivia en un altre país 
per la diferència de mires a l’hora 
d’entendre el respecte a la natura. 
Mentre aquí lluitàvem perquè no es 
degradessin més les aigües fl uvials, 
m’adonava de la diferent estima o 
consciències emprades.
Segurament que pertot arreu, però 

encara recordo que quan un estri 
qualsevol no tenia utilitat la frase 
era: el fots al rec. I qui diu l’estri, 
doncs, tots els residus inservibles 
de veïnats i fàbriques; no era es-
trany aquet procedir, l’aigua s’ho 
emportava tot riu avall. Amb el 
temps, amb l’augment de la pobla-
ció, amb les necessitats hidrològi-
ques que s’aplicaven sense me-
sura, amb l’extracció d’àrids, hem 
deixat els rius fets un fàstic i encara 
sort que la natura té prou capacitat 
de regeneració si la deixem fer. Ens 
ha passat amb tot, quan l’abundàn-
cia en el que sigui para a les nostres 
mans, ens sembla que no tindrà fi  i 
la malgastem sense miraments.
Ara és l’hora; bé, ja fa temps que 
era l’hora, però ara sembla que les 
consciències es remouen i hi ha 
més voluntat de mirar-nos els rius 
com a font de vida i intentar amb 
tots els mitjans, comptant que hi 
hagi prou recursos econòmics, re-
fer el que en mal moment no vàrem 
tractar els nostres rius com conve-
nia. És una llàstima, com deia un 
ponent, que els costos econòmics 
d’aquesta recuperació s’hagin de 
socialitzar, quan la degradació, ma-
joritàriament, s’ha produït en bene-
fi ci d’uns pocs. Tot i donar-li tota la 
raó, jo penso que també s’estan so-

cialitzant totes les despeses en ma-
terial bèl·lic, el qual només serveix 
per a destruir. Paguem-ho entre 
tots, però també entre tots procu-
rem defensar les aigües, i uns aires 
més nets, i uns boscos tan neces-
saris per depurar una contaminació 
que un altre dia ens lamentarem de 
la poca consciència humana.
Que aquestes jornades siguin 
un despertar profi tós a tot arreu, 
però molt especialment a Salt, ja 
que aquí, directament, ens hi hem 
d’implicar per la lliçó apresa. D’un 
abocador incontrolat i d’un riu 
abandonat s’ha anat convertint en 
un parc per la voluntat ciutadana; 
el Parc de les Deveses, que si més 
no tenim a l’abast per gaudir-ne. 
Ara toca al riu Ter.

UNQUEHIERA  

unes condicions de durada, que 
no se l’emporti la primera riuada, 
serà una bona feina que ajudarà a 
completar una visita agradable, a 
part del profi t que en poden treure 
els amants de barquejar.
També, el Ter necessita més cabal 
d’aigua, a veure si les dessalado-

res eviten tanta aportació d’aigua a 
Barcelona i canvia l’aspecte del riu. 
Aquest mes de febrer, en una ins-
pecció del grup Projecte Rius del 
Consell Municipal de la Gent Gran, 
la quantitat d’aigua que hi passava 
era de  0’764 m3 per segon. Que 
vol dir una misèria, quan haurien 

de ser 3 m3. El desembre era de 
0’846 m3 i a l’octubre de 1’30 m3. 
A aquest pas, ni la Massana, per 
això és tan necessària la resclosa 
del Pla del Socs, que mantingui a 
un cert nivell la capa freàtica. 

Camina Mira i Observa

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

Preparant el material

Procès de construcció de les defenses
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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



AA25

gastronomia
Pastís de poma

Elaboració:

Estirar bé la pasta de full, donant-li forma rectan-
gular i posar-la en un motlle pla, apte per anar 
al forn o a la safata del forn, damunt de paper 
mantega perquè no se’ns enganxi. A continuació, 
punxar una mica la superfície de la pasta de full 
amb una forquilla per evitar que se’ns infl i massa 
durant la cocció. 
Després, untar-la una mica amb mantega per evi-
tar que s’assequi. 
A continuació, pelar les pomes i tallar-les a la julia-
na. Repartir-les damunt la pasta de full. Al damunt, 
escampar-hi la mantega tallada a trossets petits i 
escampar-hi bé el sucre. Coure el pastís al forn a 
170º aproximadament durant uns 30 minuts.

Recepta de la  Sra. PILAR PLA CANALDA
Cuinera de la Comissió Gastronòmica del Consell Municipal de la Gent Gran de Salt.

Ingredients:

- 1 paquet de pasta de full
- 1 kg de pomes golden
- sucre
- mantega 
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments

Raül Morcillo Roura
Maria-Assumpció Soler Ferrer 25-11-06

Sergio Arqueros Sánchez 
Maria-Àngels Franquesa López 28-10-06

José-Alexánder Dorado Jiménez
Damarys Romero Contreras  13-1-07

Defuncions

Francisca Roca Mateu  de  102 anys 13-1-07
Catalina Angelats Sayols  de 83 anys 14-1-07
Maria Sala Galceran  de  88 anys 14-1-07
Samuel Bertran Giró  de  59 anys 18-1-07
Isidro Carreras Bancells  89 anys 19-1-07
Mercedes Puig Matas  de  99 anys 22-1-07
José Morales Salazar  de  70 anys 23-1-07
Dolores Culubret Rovirola  de  85 anys  24-1-07
Antonio Galdeano López  de  82 anys  26-1-07
Margarita Ruiz Matas  de  71 anys 31-1-07
Bienvenida Mateu Prats  de  93 anys 2-2-07
Enrique Renart Ayach  de  90 anys 3-2-07
Dionisio Martínez Alonso  de  86 anys 4-2-07
Antonio San Nicolás Ruiz  de  85 anys 4-2-07
Miguel Tomàs Artigas  de  74 anys 5-2-07 
Enriqueta Carbó Ciurana  de  93 anys 8-2-07
Teresa AlfallaTomàs  de   92 anys 9-2-07
Claudia Rincon Heras  de  87 anys 10-2-07
Juan Magrià Peradalta  de  71 anys  11-2-07
Thomas Tchabeu  de 60 anys 23-.1-07

Naixements

Narayan Reyes i Pubill 5-12-06
Yanira Bautista i Domingo 8-12-06
Mohamed Bouhout 18-12-06
Albert Burset i González 21-12-06
Peace-Alihya Abu i Olanrewauu 22-12-06
Denís-Cristiano Cracana 24-12-06
Saif –Eddine Hamdan 26-12-06
Alèssia Torrent i Suystun 29-12-06
Fatoumata Magiraga 30-12-06
Lucia Postigo i López 1-1-07
Renato-Esteban Garcia i González 3-1-07
Júlia Pararol i Guix 3-1-07
Martí Ortiz i Sourrue 3-1-07
Joan Moles i Benaci 4-1-07
Luana  Carbonell i Borg 5-1-07
Ilai Allue i Granados 6-1-07
Sara Boureza 6-1-07
Adam Nassiri 7-1-07
Suliman Jawara 7-1-07
Iker Arbós i Garcia 7-1-07
Ali Sillah 8-1-07
Musa Gumaneh 9-1-07
Ayoub Akboua 9-1-07
Bakai Saweo 10-1-07
Cora Galera i Hernández 12-1-07
Alba Amador i Moreno 13-1-07
Amara Bajaha 14-1-07
Yasmina Choua 15-1-07
Lucia Lanzas i Hernández 15-1-07
Milarey Restrepo i Blandoa 15-1-07
Paula Llanos i Nogués 16-1-07
Iman Allaouna 16-1-07
Fatoumata Sabally 19-1-07
Matias Duimouich i Olano 19-1-07
Maria Fernández i Tiscar 21-1-07
Pablo Fernández i Tiscar 21-1-07
Julian Frenandez i Tiscar 21-1-07
Ivan Carrete i Carrasco 21-1-07
Laia Bosch i Martínez 21-1-07

Resum del ple extraordinari del 5 de febrer de 2007

Mohamed Traore 22-1-07
Noemi Pubill i Muñoz 23-1-07
Buing-DavidSalifou 24-1-07
Amin El Bahjaoui 25-1-07
Maria Roberta i Dirjan 26-1-07
Success-Oghoghosa i Omoruyi 28-1-07

Per unanimitat de tots els grups 
polítics amb representació 

a l’Ajuntament es va aprovar el 
nomenament de Rsa Mª Puig 
Dalmau, Filla Predil.lecta de Salt.

Resum del ple ordinari del dia 
19 de febrer de 2007.
Amb l’abstenció d’EuiA i el vot con-

trari d’IPS-IC-V es va aprovar la 
constitució de la Fundació Privada 
de la Factoria Cultural Coma Cros 
i els seus estatuts.
Amb els vots a favor de l’equip de 
govern i EuiA es van aprovar una 
sèrie de modifi cacions de crèdits 
entre partides a les que es van 
oposar els regidors del PSC i van 

abstenir-se PP i IPS.
Per assentiment de tots els grups 
es va acordar concedir els Premis 
Tres de Març a Jordi Gispert i la 
Xarxa. El ple va acordar també 
un reconeixement al bar la bode-
ga, que ha tancat les seves portes 
després de 56 anys.
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

Temperatures i pluviometria 
de l’11 de gener al 10 de febrer de 2007

Temperatura Màxima: 20,5º el dia 19 de gener.  
Temperatura Mínima: -7,5º el dia 27 de gener.

Dies de pluja: 5 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 5,5 litres acumulats el dia 8 de febrer. 

Pluja acumulada: 10,6 litres.

Pluviometria de l’11 de gener al 10 de febrer de 2007

Evolució de les temperatures de l’11 de gener al 10 de febrer de 2007

Encreuats
Solució:

Juguen negres i guanyen amb 
tres moviments.

Solució 1…Dxg2+!! ,   2. Txg2  
Ta1+,  3.  Tg1   Txg1 ++   mat

a    b    c   d    e    f    g    h
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