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agendaActivitats del mes d’abril

CASAL DE JUBILATS

Dia 19.- Excursió a Carcassona, 
visita al recinte emmurallat i dinar 
a la Jonquera. Sortida a 2/4 de 8. 
Preu 35 € 

PARRÒQUIA SANT CUGAT

Dins el calendari d’actes comme-
moratius del mil·lenari de la parrò-
quia de Sant Cugat:
Dimarts 17 d’abril, al Teatre de 
Salt, a les 20.00 h, l’Agrupació Te-
atral E.S.T.I.L. presentarà “Jesús 
el Natzarè” (lectura dramatitzada, 
estrena), obra de Salvador Sunyer 
i Aimeric i direcció del mateix au-
tor. Entrada lliure.
Dimarts 3 de maig, a la Casa 
de Cultura Les Bernardes, a les 
20.00h, conferència “Església, 
llengua i país”, a càrrec de Mn. 
Modest Prats, fi lòleg.

CASA DE CULTURA “LES 
BERNARDES”

EXPOSICIONS
- Alumnes de l’Escola de Belles 
Arts de Sant Joan les Fonts. Pintu-
ra, dibuix i Fotografi a.  Sales Cen-
tral, RocaDelpech i Aguilera.

- Xa. edició del Llibre Gran de la 
Massagran. Dibuixos, textos i els 
llibres dels anys anteriors. Sala 
Sant Jordi.

- Exposició de Flors. 20, 21, 22 i 
23 d’abril.

TALLER DE REMEIS 
CASOLANS
Per a saber utilitzar els aliments 
i les plantes que tenim a l’abast 
com a 
primera medicina quan no ens tro-
bem bé i com a remei per crema-
des, ferides, 
restrenyiment, colesterol, diarrees, 
al.lèrgies, traumatismes, etc.
Els dijous 19 i 26 d’abril i 3 i 10 de 
maig, de 6 a 8 del vespre.
 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

Dijous 12
A les20 h. Trobada del grup de lec-
tura per parlar del llibre “El palau 
de la lluna”  de Paul Auster

Dissabte 21
A les 12 h. Lliurament dels premis 
del concurs fotogràfi c que sobre el 
tema de la lectura ha organitzat la 
biblioteca amb l’Agrupació Foto-
gràfi ca de Salt

Dijous 26
A les 21 Cinefòrum

Durant tot el mes d’abril,a la Casa 
de Cultura les Bernardes, exposi-
ció  dels contes de la 10ª Festa del 
llibre Gegant de la Massagran
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La llengua i els empresaris
A fi nals del segle XIX ja hi havia estudiosos que pronosticaven la fi  de la 
llengua catalana en un període breu de temps. I el cert és que encara ha 
resistit prou dignament.  Catalunya esdevé una de les úniques nacions 
sense estat d’Europa amb llengua pròpia que, tot i segles de marginació 
i persecució, ha conservat l’idioma. Una llengua que s’ha normativitzat 
relativament d’hora, que s’ha emprat majoritàriament a nivell oral fi ns 
ben entrat el segle XX i en la qual s’han escrit belles obres mestres. Així, 
tot i les difi cultats, la llengua ha subsistit i ha evolucionat perquè social-
ment no s’hi ha renunciat.
El marc polític i institucional ha millorat al segle XXI. L’Estatut del 2006 
ha defi nit el català no només com la llengua pròpia del país, sinó com de 
coneixement obligatori al mateix nivell que el castellà. El tribunal consti-
tucional en diverses ocasions ha resolt favorablement en relació al pro-
cés de normalització lingüística dels diferents governs de la Generalitat, 
la qual gaudeix de competències exclusives en matèria lingüística. En 
conseqüència, i a banda de la voluntat dels nostres representants de 
legislar a favor del català, cosa que poden fer, continua essent voluntat 
dels catalanoparlants que la seva llengua sigui útil com a eina per a la 
integració dels nouvinguts.
Aquesta tasca de la societat civil que ens correspon a tots, quan lle-
gim, quan escrivim, quan anem al cinema o al teatre, quan estudiem o 
treballem, quan ens relacionem en defi nitiva, cal exercir-la amb amabi-
litat però també amb tenacitat. I en aquest camp la responsabilitat de 
l’empresariat és de primer ordre. No és acceptable que no se’ns vulgui 
comprendre quan demanem un tallat en un cafè, que no s’etiqueti un 
producte en la nostra llengua, que no es pugui veure una pel·lícula en 
català o que no s’exigeixi el coneixement, almenys oral, de l’idioma. Ha 
estat l’empresari català qui històricament s’ha servit de la llengua i la 
cultura catalanes per reivindicar a nivell estatal la política industrialista 
que el país ha necessitat. Avui, en temps de globalització i maximització 
del benefi ci, no té perquè ser contraproduent ni a nivell social ni a nivell 
econòmic que l’empresari, que sempre ha rendibilitzat el fet de defi nir-se 
com a català, li giri ara l’esquena. Al contrari, fi ns i tot una bona pràctica 
a nivell lingüístic li pot resultar benefi ciós en tots sentits si es planifi ca 
bé. L’empresari té més que mai una responsabilitat identitària no només 
com un acte de respecte o d’estratègia comercial, sinó com un reconei-
xement a la societat que un dia el va singularitzar com a tal.    
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entrevistaEl complex camí cap a la simplicitat

‘Discreta, franca i meditativa’ és com defi neix l’obra d’en Jordi Gispert, el crític d’art John Gillet. Bé podrien ser 
tres adjectius aplicats a la seva persona. En Jordi, una mica lluny de tot i de tothom des del seu ‘taller-refugi’ 
de Garriguella, ha anat seguint els passos del seu procés artístic just com el camí de la pintura li ho ha dema-
nat. Per bé que tota obra es vegi infl uenciada pel món extern, la força de l’obra d’en Gispert rau en la relació 
única entre el traç i el pintor, aquest moment íntim i gairebé sacre on cada pinzellada ha d’expressar la ‘simple’ 
essència de l’acte pictòric. I el més apassionant de tot, el que fa viure el pintor franc enamorat d’aquest art i 
n’allunya l’espectador poc entregat, és que en aquest espai ínfi m entre la mà i la tela, s’hi troba tot un univers 
de llibertat.

-Així, content, no, amb el Tres de 
Març?
-Sí, sempre s’està content amb una 
cosa com aquesta. Després de tota 
una sèrie d’anys pintant i experimen-
tant, que hi hagi persones que conside-
rin que et mereixes aquest reconeixe-
ment, fa il·lusió.

-He llegit que véns de pintors arte-
sans, què vol dir exactament això?
-La meva família eren pintors-decora-
dors de principis de segle, persones 
que estaven molt ben formades en el 
camp de la pintura i la decoració, tant 
et podien pintar una paret com decorar 
una cúpula o fer un quadre; per això jo 
en dic pintors artesans. El meu pare 
pintava però el més artista era el meu 
oncle Joan. 

-I tens algun record concret de quan 
vas començar a pintar? O en trobar-
te en aquest context va ser procés 
natural?
-Bé, a casa sempre veies algú que pin-
tava, i indirectament t’anaves encoma-
nant d’aquella història fi ns que arriba 
el moment en què penses ‘ostres, això 
m’agradaria fer-ho’. Però sí que recor-
do el primer quadre que vaig pintar.

-Ah, sí? I què era?
-Era una posta de sol a la muntanya del 
Far. Recordo que treballava d’aprenent 
de pintor amb la família en una casa, 
aquí a Salt, que venia recta a la mun-
tanya del Far. Un dissabte sortint d’allà 
vaig presenciar la posta de sol i quan 

vaig arribar a casa vaig pintar aquest 
paisatge amb pintures pastel. Era un 
quadre petitet. Més endavant vaig anar 
a l’Escola de Belles Arts de Salt i, a 
més, a casa sempre hi tenia un ‘coixí’, 
per dir-ho així, de manera que així vaig 
anar seguint. 

-I vas treballar de pintor de parets 
també, oi?
-Sí, vaig treballar durant més de 20 
anys de pintor de parets. No té res 
a veure, però sí que és veritat que 
aquest ofi ci em va ensenyar el que és 
‘la cuina’ de la pintura, la part més tèc-
nica. El pintor de 25 o 30 anys enrere, 
era totalment diferent al d’avui. Havies 
de saber com preparar les pintures, 
com preparar la cola, tota una sèrie 
de coneixements que avui dia no són 
necessaris perquè vas a una drogue-
ria i ho tens tot a punt. Per donar-te’n 
un exemple, les línies a la paret o les 
sanefes es feien amb ‘cola de peix’, 
un material que amb el fred quedava 
pres. Aleshores, jo que era l’aprenent, 
havia d’aguantar el pot de la cola amb 
una espelma a sota perquè no quedés 
presa. Avui dia és diferent, amb les 
pintures plàstiques és un altre món, 
però en aquella època es feien servir 
tot tipus de materials com ara cervesa, 
llet, ou, etc. 

-En el terreny artístic, de seguida et 
vas decantar per l’abstracció?
-És un camí que segueixes perquè t’hi 
trobes bé. Si jo m’hagués sentit a gust 
fent pintura fi gurativa, doncs, hauria 

seguit pintant així, però com que allò 
no em seduïa vaig anar evolucionant 
cap aquest estil. Fins i tot, a casa tení-
em molts llibres d’art, i a mi ja em cri-
dava més l’atenció la pintura de Klee, 
Kandinsky o Mondrian, que la pintura 
clàssica. Aleshores, és clar, has de 
prendre una opció. 

-Una decisió sincera però arriscada 
també, i més en aquells temps.
-Si tu vols ser una persona mínimament 
lliure has d’actuar amb aquesta since-
ritat. Això vol dir fer una ruptura total 
amb allò que t’envolta, amb el si ven-
dràs, amb el què diran, tota una sèrie 
de conceptes que has de ser capaç de 
trencar per fer allò que realment vols 
fer, allò que et 
surt de l’ànima. 
I bé, això signi-
fi cava haver de 
fer una altra fei-
na, per això em 
passava el dia 
pintant parets i 
després, podia 
fer el que real-
ment volia.

-Així, tampoc 
t’has preocu-
pat de ‘ven-
dre’t’ o de ju-
gar una mica 
a les relacions 
públiques?
-No n’he sabut 
mai jo, d’això, 

Nom: Jordi Gispert
Edat: 58 anys
Nascut a Salt
Resident a Salt 
De professió: pintor
Trajectòria artística:  ha exposat a la Galeria Tau de 
Girona, a la Galeria Mercè Ettinghaussen de la Pera, a la 
Sala Aunkan i a la Sala Estoc d’Art de Barcelona, a San-
defjord (Noruega), Onore (Itàlia) i a Osaka (Japó), entre 
d’altres. 
És l’autor de l’escultura ‘Mururoa 95’, situada al passeig 
Marquès de Camps de Salt i aquest any ha rebut el Premi 
Tres de Març per la seva carrera pictòrica.
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entrevista Entrevista a en Jordi Gispert

de veritat. A part que sóc una perso-
na de poques paraules, jo pinto i des-
prés m’estimo més que tothom tregui 
les seves pròpies conclusions, la seva 
opinió; d’aquí ve que moltes vegades 
no hi posi títol a les obres. Si l’especta-
dor entra dins aquest món meu, doncs 
molt bé, i si no, doncs res.

-De tota manera, en el teu art jo hi 
veig un cert component polític... 
-Ara ja no. Ho he deixat una mica de 
banda. Home, sempre hi ha un rere-
fons polític, tu vius en una societat i 
l’art, sigui quin sigui, facis el que facis, 
sempre rep alguna infl uència de la 
societat que t’envolta. Però bé, amb 
els anys he arribat a tota una sèrie de 
refl exions més interiors, una pròpia fi -
losofi a sobre el que és la vida i quines 
són les meves prioritats.

-En general, però, tu creus que l’art 
ha de tenir aquest punt de comba-
tiu?
-L’art ha de tenir un punt de provoca-
ció, perquè si no, no val la pena, però 
la provocació pot ser una simple for-
ma. És clar que en la nostra època 
vam viure un moment en què tot era 
clandestí, i vulguis o no, els records de 
la infantesa són coses que et queden 
dins i que no et trauràs mai més. Però 
bé, això és una època passada... O no 
tant, de fet, perquè de la manera que 
van les coses... Si fos més jove, pot-
ser marxaria d’aquest país perquè en 
aquests moments s’està veient com 
Espanya és un país de dretes, un país 
conservador, un país de malícia i d’es-
canyar l’altre, un país de rancor... En fi , 
ni em surten les paraules.

-I a nivell artístic? Anem a la cua tam-
bé?
-Pensa que després de la guerra civil, 
aquest país va quedar orfe de poe-
tes, de pintors, de tot. De fet, el meu 
tiet Joan també va haver de marxar 
a França per cames i el meu pare va 
estar en un camp de concentració. Si 
fas una mica de balanç de tot plegat, 
reivindicar gairebé es torna una obli-
gació, més que un dret.

-Potser si la gent tingués un punt 
més de sensibilitat, les coses can-
viarien una mica, no?
-Jo estic segur que sí, seguríssim. Els 
polítics no es comportarien com ho fan 
perquè abans de ser polítics serien 
persones; això és el que faria falta.

-Un conjunt de gravats teus es va 
exposar al Japó. La fi losofi a oriental 
connecta més amb aquest art sintè-
tic que practiques?
-Sí, i arribar a aquesta síntesi és molt 

complicat. A part que ells tenen una 
altra manera de ser, un altre caràcter, 
en la seva tradició artística s’hi troba un 
tipus de traç que ha estat molt estudiat, 
encara que aparentment es tracti d’una 
simple pinzellada, darrera hi ha tot un 
treball. Arribar aquí, i sobretot, saber 
parar a temps, és molt difícil.

-I què diries a aquelles persones 
que, davant de segons quines 
obres, s’exclamen dient ‘això són 
quatre gargots’?
-Ja no hi entro en aquestes disputes, 
però bé, en tot cas cal saber que dar-
rera hi ha un procés de treball molt 
important on no hi arriba qualsevol. Es 
tracta d’una feina molt mental, de gran 
concentració, on hi ha tot un procés 
darrera, un procés d’anys. Jo he anat 
deixant la fi guració, he anat deixant 
també l’abstracció pura i dura que feia 
els anys 80 o 90, i ara he arribat a una 
cosa molt més sintètica, molt més sim-
ple, potser per això que et deia, que he 
anat traient tot allò que sents que et va 
sobrant, tant a nivell personal com amb 
la pintura.

-Es tracta de la recerca d’una certa 
puresa?
-Sí,sí, en la síntesi es basa la pintura 
que intento fer i que en podríem dir pin-
tura sintètica. Es tracta de buscar una 
cosa més espiritual, poètica. Semblant 
als versos orientals, que si no hi estàs 
acostumat són complicats, perquè amb 
només quatre paraules et diuen tot allò 
que et volen dir. Doncs, amb la pintura 
hauria de ser el mateix, poques pinze-
llades i que et diguin el que han de dir. 
Ara, arribar aquí són anys d’esforç i 
d’anar fent i anar fent. 

-Com és el teu procés creatiu?
-Em paro a pensar, tanco els ulls i bus-
co la forma que vull fer. I a vegades em 
surten formes que poden recordar fi gu-
res de la vida quotidiana, però aques-
tes les descarto, perquè no m’interes-
sen. El que intento 
buscar és la simpli-
citat de la forma, la 
seva essència. De 
tota manera, no és 
mai exacta perquè 
la tela sempre et 
guanya. Tu tens 
aquella forma al 
cap però arribar-
hi és molt difícil. 
La qüestió és que 
quan començo a 
pintar, ja tinc l’obra 
força feta mental-
ment, aleshores 
només l’he de re-

produir.

-I els colors, has variat molt la pale-
ta de colors en aquesta evolució?
-Colors en faig servir molt pocs. Treba-
llo amb els tres o quatre colors primaris 
però el groc ja no el faig servir tampoc. 
Faig servir el blau, el vermell, el siena 
o el mangra. Ho he anat simplifi cant tot 
i durant aquests anys he experimentat 
molt buscant la forma, el volum. He 
fet un treball molt subterrani, que no 
és conegut, però tinc carpetes i carpe-
tes plenes de pintures. A vegades, et 
mires alguna peça, què et diré jo, de 
l’any 73 o 74 i t’emportes cada sorpre-
sa... Penso que ara seria incapaç de 
fer-ho, i en canvi, si tanco els ulls, em 
trobo pintant-ho de nou. Tot forma part 
del mateix procés. El que passa és 
que la gent d’avui és molt nerviosa, vol 
resultats immediats i això no pot ser.

-Com valores l’art d’avui dia?
-Mira, hi ha coses que estan molt bé 
i d’altres que són una verdadera por-
queria. A molts dels pintors d’avui 
trobo que els falta ofi ci. El concepte 
de quadre, de pintura, després de la 
generació de pintors com en Tàpies, 
en Chillida, en Valdés o en Millares, 
s’ha acabat. No vull dir que no es fa-
cin obres importants, però per mi, el 
que era pintura en sentit estricte, s’ha 
acabat. I si entrem en aquest concepte 
de lirisme, de poesia, per mi el pintor 
d’aquest segle és Miró. M’agrada Tà-
pies, m’agrada Picasso però si he de 
triar, m’estimo vint vegades més Miró. 
Per la sensibilitat, pel traç directe que 
té. És que un traç només es pot fer una 
vegada i s’ha de respectar, perquè és 
així com aquell traç respira llibertat. Si 
el fas dues vegades, ja és mort.  

Agnès Cabezas Horno
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història

Les bases del procès d’industrialització

Ja ha arribat l’hora, davant l’actu-
al situació de contaminació po-

lítica, que els responsables eclesi-
àstics del catolicisme a Catalunya 
es neguin a formar part d’aquesta 
munió de rancis demagogs empa-
rats per les sotanes. Torna la cas-
pa i la manipulació més grotesca 
d’altres temps afortunadament su-
perats, i potser una decisió valenta 
dels bisbes catalans esdevindria 
un toc d’alerta abans no sigui mas-
sa tard. Lluny de predicar la pau i 
la veritat, la Conferència Episcopal 
retorna al nacional-catolicisme i al 
llenguatge guerra-civilista clàssic. 
Nostàlgics de quan eren un poder 
fàctic, i allunyats del món veritable, 
de les qüestions socials que inte-
ressen i dels centres de decisió 
política que enyoren, per sort de-
mocràtics i descentralizats, reduei-
xen un cop més el món del segle 
XXI al seu món particular, mínim 
i inadaptat. No poden omplir les 
esglésies, evitar l´ús del preserva-
tiu o impedir els matrimonis gais, 
però encara poden treure al carrer 

el personal més reaccionari i les 
banderes amb gallines. 
La crispació contínua que generen 
des dels mitjans de comunicació 
que controlen, emprant la calúmnia 
constant, la desqualifi cació personal 
i la instrumentalització, té certament 
poc d’evangèlic. El Partit Popular, 
lluny d’acceptar els darrers resul-
tats electorals i davant la impotència 
d’accedir de nou al poder, es distan-
cia cada cop més de la centralitat po-
lítica conscient de la pèrdua de vots 
que signifi caria l’aparició a Espanya 
d’una formació d’extrema dreta sem-
blant a la que existeixen en d’altres 
estats europeus. I centra la seva 
tasca d’oposició, com mai ho havia 
fet cap altra formació parlamentària, 
en el fi ló de la lluita antiterrorista, tot 
i les evidents contradiccions que re-
sulten de la seva gestió anterior en 
la matèria. Seran els electors, doncs, 
que en els propers comicis premia-
ran o castigaran aquest estil de fer 
política. En tot cas, en democràcia 
els partits serveixen per defensar in-
teressos diversos i legítims, això sí, 

amb més o 
menys intel-
ligència. El 
que és més 
qüestionable 
és la partici-
pació en el 
joc polític i en 
els termes en 
què ho fa de 
la jerarquia eclesiàstica espanyola. 
La complicitat, o si més no la pas-
sivitat, que es desprèn del silenci 
de l’església catalana és més preo-
cupant. I és que la seva tradició és 
una altra. Comdemnar la violència 
i predicar a favor de la convivència 
hauria de ser ara, més que mai, el 
discurs dels seus jerarques. Callar 
no és pas la resposta i ara és un bon 
moment per predicar amb l’exem-
ple. Potser seria l’hora, doncs, i 
com ja s’havia plantejat, de sortir 
de la Conferència Episcopal espa-
nyola i crear-ne una de pròpia més 
propera a una tasca estrictament 
pastoral i al missatge de Jesús.

Joan Corominas

Després de la pèrdua de les 
colònies i les guerres napo-

leòniques, l’economia catalana es 
troba el 1814 desestructurada. El 
col·lapse del comerç determina 
l’ensorrament dels preus agrícoles 
i una persistent crisi de sobrepro-
ducció, així com confl ictes socials. 
Llavors, burgesos barcelonins for-
mulen un nou sistema de relacions 
externes de l’economia catalana 
per liquidar les estructures feu-
dals existents, articular un mercat 
interior espanyol, modernitzar les 
infraestructures amb la construc-
ció del ferrocarril i fer compatible 
el desenvolupament agrícola i in-
dustrial. I l’objecte motor és la in-
dústria manufacturera de teixits de 
cotó estampats, les indianes, que 
desbanquen la tradicional indús-
tria de la llana. Fins a principis del 
segle XVIII, el cotó que es venia 
a Europa provenia gairebé exclu-
sivament de l’Índia, però llavors 
aquest cultiu es generalitza a les 

plantacions esclavistes del sud 
dels Estats Units per obtenir-lo a 
un preu més baix. 
Des de 1820 s’implanta a Espanya 
una política proteccionista per al 
tèxtil i el cereal, però la manca d’in-
fraestuctures i la inseguretat del 
mar difi culten el comerç. L’expan-
sió agrària del segle XVIII ha trans-
format el règim de tinença i explo-
tació de la terra i l’estructura social 
del camp a Catalunya. L’expansió 
de la vinya a les àrees litorals i 
prelitorals signifi ca la intensifi cació 
i especialització de l’agricultura. 
El mas ja no és només una unitat 
d’autoconsum, atès que depèn de 
la comercialització d’una part de la 
seva producció. El mercat determi-
na cada cop més l’economia fami-
liar pagesa i la seva reproducció. I 
la recuperació econòmica exigeix 
un producte d’exportació que equi-
libri la balança comercial. Aquest 
no podia ser un altre que el vi i els 
seus derivats.

El silenci dels anyells

El principal obstacle per recuperar 
els mercats americans residia en la 
manca de nolis de retorn. El con-
tinent americà s’havia convertit en 
un gran productor de cotó en fl oca, 
de forma que la importació d’aques-
ta matèria podia oferir els nolis de 
retorn als vaixells carregats de vi i 
aiguardent. Si els vaixells havien 
de tornar amb càrregues incom-
pletes, els excedents agrícoles no 
haurien estat competitius. És així 
com el comerç marítim inicia un 
nou període d’expansió en base a 
les Antilles. Una política de drets 
aranzelaris diferencials de bandera 
i procedència fa que els productes 
hi trobin un mercat estable i reser-
vat. La presència de catalans a 
Cuba és nombrosa, 
dedicats al sucre, al 
tabac o fi ns i tot al 
comerç d‘esclaus. 
I allí s’embarca el 
cotó en fl oca que, 
procedent dels Es-

Quina colla

Collita de cotó
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Les bases del procès d’industrialització
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tats Units, esdevé la materia bàsica 
de la indústria precursora del pro-
cés d’industrialització.
El comerç esperonà altres sectors, 
com la construcció de vaixells, amb 
un nou esplendor de les drassanes 
fi ns a la dècada dels setanta i la 
introducció del vapor. A mitjans del 

Hemeroteca

L’ANY 1896, EL 
“DIARIO   DE  GE-
RONA”  PARLAVA  
DE  SALT!

El dia 27, entre les 11 i les 12 
del matí,  un gos de Joan Roca 

del  barri de Sant Antoni va mosse-
gar Florenci Puget,  veí del mateix 
barri i comptable de la fàbrica de 
fi lats i teixits del Sr. Jacint Vilardell, 
que per preveure qualsevol contin-
gència, per si l’animal estava con-
tagiat d’hidrofòbia, va anar aquella 
mateixa tarda a Barcelona per a la 
curació corresponent. L’Alcalde ha 
demanat que el gos sigui recone-
gut pel veterinari de Girona, Lluís 
Roura.  (29 – 01 – 1896)

La companyia del tren d’Olot a 
Girona ha anunciat la venda al pú-
blic de bitllets d’anada i tornada a 
preus reduïts de Salt a  Amer. (21 
– 01 – 1896)

Els operaris dels Srs. “Hijos de 
Francisco Vilardell  y  Companyia” 
del barri de Sant Antoni celebren 
avui la festa del poble.  (25 de juliol 
de 1896).

Ahir al matí, sembla que per qües-
tions de poca cosa, es varen en-
frontar dues operàries d’una de 
les fàbriques del poble fi ns arribar 
a les mans, sortint-ne una ensan-
grentada després de la baralla. (7 
– 10 – 1896)

La baralla de les dues obreres de 
Salt va ser per qüestió ... de panta-
lons. Res, el món al revés.
Indignades dues noies de que una 
altra hagués merescut les atenci-
ons d’un pretendent d’elles, la van 
esperar a l’antiga carretera, com 
que encara era de nit i pensant 
que era la seva rival, a una noia 
que passava per allà, li van fotre 
una forta palissa, que van lamen-
tar a l’adonar-se del seu error.
No obstant això, no van desistir 
dels seus propòsits i quan passà 
la víctima que esperaven, se li van 
tirar a sobre i li varen marcar la 
cara amb un ganivet. Així ens ho 
han explicat.  (18 -10 -1896)

La premsa local ha parlat molt 
aquests dies de que s’ha inaugurat 
les obres del tram  del tren d’Olot 
que faltava entre Salt i Girona. (24 
– 11 – 1896)

Més, de Salt

El Guarda Jurat del Sr. Marquès 
de Camps, Josep Vilamú, va sor-
prendre a  A. V. M. de  10 anys 
dedicat a l’estudi i a J. P. M. d’11 
anys i treballador de fàbrica, do-
miciliats a Salt, en el moment que 
recollien pinyes d’una propietat del 
Sr. Marquès,  valorades en uns se-
tanta-cinc cèntims de pesseta. El 
jutge va absoldre els dos proces-
sats per irresponsables, carregant 
d’ofi ci les costes i recomanant a 
les seves famílies que els vigilin i 
els eduquin.  (Arxiu provincial de 
Girona- any 1886 – Judici nº 50)

El Guarda Jurat del Sr. Marquès 
de Camps, Josep Vilamú, va tro-
bar els nois J.P.C. de 17 anys, 
aprenent de paleta, i J. A. R.  de 
15 anys, jornaler, tots dos veïns 
de Salt, tallant un arbre sec d’un 
bosc del terme, propietat del Sr. 
Marquès, amb l’objectiu d’em-
portar-se’l a casa per cremar-lo, 
considerant el seu valor en una 
pesseta. Els dos processats foren 
condemnats a una multa de cent 
vint-i-cinc pessetes i a la meitat de 
les costes, en cas d’insolvència, la 

segle XIX s’amplia el tràfi c amb al-
tres països i es consoliden circuits 
comercials triangulars. S’exporta 
vi i aiguardent a Río de la Plata a 
canvi de carn seca i salada pels es-
claus de les plantacions cubanes. 
Després es carrega cotó directa-
ment als ports nord-americans. La 

guerra de Secessió (1861-1865) és 
un sobresalt, però el sistema resta 
funcionant fi ns a la crisi agrària de 
fi nals de segle, la competència del 
vapor i la guerra de Cuba.

J.C.L.

història
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DANSALT 2007

En commemoració del Dia In-
ternacional de la Dansa (29 

d’abril), NOU ESPIRAL i l’AJUN-
TAMENT DE SALT, amb la col-
laboració de la DIPUTACIÓ DE 
GIRONA, TEATRE DE SALT, LA 
MIRONA – LA BOMBOLLA, BTM 
SOUND, MARTÍ ARTALEJO i ES-
PAI GIRONÈS, han organitzat, per 
al proper mes d’abril, una sèrie 
d’actes que tenen la DANSA com 
a eix central: el festival DANSALT 
2007.
Aquest festival constarà de dife-
rents activitats relacionades amb 
el món de la DANSA, que s’esde-
vindran en diversos espais del mu-
nicipi de SALT.
• Hi haurà actuacions variades 
de diferents estils de dansa a la 
“Cúpula de Foc” de l’ESPAI GI-
RONÈS durant el matí i la tarda 
del dissabte 14 d’abril.

• El dissabte 21 d’abril, l’escola de 
Dansa NOU ESPIRAL obrirà les 
seves aules gratuïtament durant 
tot un matí, per tal que tothom 
qui vulgui pugui fer un « tastet » 
de diferents estils de dansa.

• El  mateix dissabte 21 a LA BOM-
BOLLA, sala 2 de La Mirona, hi 
haurà una Festa de la Dansa 
amb la presentació de diversos 
treballs coreogràfi cs dins l’acte 
anomenat ESCENARI OBERT.

• El dia 28 d’abril al TEATRE DE 
SALT hi haurà la convocatòria 
del 4t CONCURS COREOGRÀ-
FIC SALT 2007 i l’ESPECTACLE 
DE DANSA del 1r i 2n premi de 

l’anterior edició del concurs core-
ogràfi c.

ACTUACIONS DE DANSA

Durant el matí (de 12.00 a 14.00 
h) i la tarda/vespre (de 19.00 a 
21.00 h) del dissabte dia 14 d’abril, 
per inaugurar el festival DANSALT 
2007, una sèrie d’actuacions de 
diferents estils de DANSA s’aniran 
succeint a la “Cúpula de Foc” de 
l’ESPAI GIRONÈS. 
Alguns professionals i afi cionats 
de la dansa, alumnes i amics de 
Nou Espiral, mostraran peces cur-
tes d’estils tan diferents com dan-
sa contemporània, fl amenco, bre-
ak-dance, capoeira, tango argentí, 
dansa oriental, hip-hop, etc.
Aquest acte té la fi nalitat d’acostar 
la dansa a tothom i mostrar-la com 
a mitjà de comunicació i expressió 
obert a qualsevol persona, sigui 
quin sigui el seu estat físic, social, 
cultural, etc.
LA DANSA OBERTA
LA DANSA PER A TOTHOM
LA DANSA COM A ENRIQUI-
MENT PERSONAL
LA DANSA COM A INTEGRA-
DORA SOCIOCULTURAL

CLASSES GRATUÏTES

El dissabte dia 21 d’abril l’Escola 
de Dansa NOU ESPIRAL obrirà 

les seves aules i, juntament amb 
professorat especialitzat, oferirà, 
de forma gratuïta, “classes-tastet” 
de diferents estils de dansa com 
dansa oriental, fl amenco, dansa 
contemporània, hip-hop, break-
dance, salsa, tango argentí, capo-
eira, etc., especialment destinades 
a gent no iniciada en cap d’aques-
tes tècniques.
Per poder assistir a les esmenta-
des classes, només cal inscriure’s 
a la mateixa escola durant els dies 
previs. Tel. 972 242 999
Aquestes classes són exclusiva-
ment per a joves i adults i seran 
entre les 11.00 i les 14.00 h.
LA DANSA DIVERTEIX
LA DANSA ALLIBERA TENSI-
ONS
LA DANSA COM A AFICIÓ

ESCENARI OBERT

El mateix dissabte 21 d’abril, a les 
22.00 h, a la sala 2 de La Mirona 
“LA BOMBOLLA”, hi haurà una 
festa on no hi faltarà la música 
perquè tothom pugui ballar i on 
s’obrirà l’Escenari perquè profes-
sionals i amateurs de la dansa pu-
guin mostrar les seves creacions 
de petit format, prèvia inscripció 
(www.nouespiral.net).
L’entrada serà gratuïta gràcies a la 
col·laboració de LA BOMBOLLA / 
LA MIRONA.

presó subsidiària d’un dia per cada 
cinc pessetes tal com diu el codi 
vigent. (Arxiu provincial de Girona 
– Any 1886- Judici nº 56) 

El passat 16 de febrer, Jaume Pi-
bernat i Massana va entrar a casa  
del seu veí de Salt, aprofi tant que 
la porta estava oberta, per em-
portar-se una perola valorada en 

Hemeroteca

quatre pessetes, també el dia 20, 
a casa d’un altre veí, Joan Bona-
dona, va sostreure dues peroles 
més valorades en vuit pessetes 
que va vendre a la botiga de ferros 
vells de Girona, de Bernat Butiñà, 
per dotze pessetes. Fets que es 
declaren provats.
Condemnem a Jaume Pibernat 
Massana, com autor dels dos de-

lictes diferents de robatori, ja que 
el seu valor no passa de deu pes-
setes, a la pena de tres mesos i un 
dia d’arrest major per cada un dels 
delictes, pagar les accessòries i 
tornar als seus propietaris les pe-
roles. (Arxiu provincial de Girona, 
-Any 1899).

Textos recollits per 
Josep Recasens i Adroher 

cultura

ABRIL, mes de la DANSA a SALT
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DANSALT 2007

VEURE DANSA DESPERTA 
EMOCIONS, LA DANSA ÉS 
UNA FESTA !!!

4t CONCURS COREO-
GRÀFIC SALT 2007

Seguint amb la línia de l’any pas-
sat, hem convocat la quarta edició 
del Concurs Coreogràfi c, que serà 
el proper dissabte 28 d’abril a les 
21.00 h al TEATRE DE SALT.
En aquesta ocasió la recepció 
d’inscripcions i vídeos/DVDs fi -
nalitzarà el 28 de març, i, a partir 
d’aleshores, s’haurà de fer la pre-
selecció, en què s’apartaran les 6 
peces que entraran a concurs. La 
informació i les inscripcions es po-
den fer a través de www.nouespi-
ral.net
En aquesta edició s’ha mantingut 
l’import del 1r premi, que constarà 
de 1.000 €, i s’hi ha afegit un 2n 
premi de 500 €.
A més, els guanyadors estaran pro-
gramats dins del 2n trimestre de la 
temporada 2007 de la programa-
ció estable del Teatre de Salt, dins 
l’edició 2008 del DANSALT i en el 
festival DANSA A CEL OBERT de 
Tarragona.
Amb això, les joves, petites o des-
conegudes companyies tenen la 
possibilitat de portar a escena les 
seves creacions.

ESPECTACLE DE DANSA

El mateix dissabte dia 28 d’abril, 
el primer i segon premi de l’edi-
ció 2006 del Concurs Coreogràfi c 
presentaran les seves noves cre-
acions.

L’espectacle s’oferirà després del 
concurs, mentre el jurat delibera, 
i tindrà una durada de 30 minuts 
aproximadament.
El primer premi va ser per a la core-
ògrafa THÉRÈSE LORENZO, que 
presentava  “I tu, hi toques?” amb 
la interpretació de Meritxell Ballús, 
Lorena Callejas i Aïna Gispert. En 
aquesta ocasió ens presentaran 
una composició més elaborada de 

la mateixa coreografi a, amb una 
durada d’aproximadament 20 mi-
nuts i amb la incorporació de Carla 
Macau. Les músiques utilitzades 
són de R. Aubry, P. Ayerbe, P. Agou 
i P. Glass i ens mostra la lluita per 
sobreviure de quatre dones que 
“no hi toquen”, que han preferit la 
soledat a les companyies indesit-
jables. Ens mostren els seus pen-
saments, els seus desigs, la seva 
particular manera de veure i viure 
la vida. Entre elles no existeix cap 
lligam, tan sols un espai irreal. 
El segon premi fou per la coreogra-
fi a “Tierra sin mal” interpretada per 

Cecilia Colacrai, Fabiana Andreat-
ta i Silvia Machado i coreografi ada 
per aquestes tres ballarines i Vir-
ginia Tuttolomondo i Mª Eugenia 
Baldomá. La música l’havia com-
post Raúl Barboza. En aquesta 
ocasió ens presentaran “Raiz I”, que 
forma part del projecte “Tierra sin 
mal”, creació i interpretació de Sil-
via Machado i Andrea Acosta amb 
la col·laboració de Cecilia Colacrai i 
Sonia Busquet i amb una durada de 
10 minuts aproximadament.

Kuka

cultura
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notícies Associació de veïns del Barri Vell de Salt

Llúdrigues

Espai d’oci per a joves

El dia 5 de març es va fer la 
presentació de tots els compo-

nents de  la Associació de Veïns 
del Barri Vell de SALT a l’Ajunta-
ment. 
L’alcalde de SALT, el Sr. Jaume 
Torramade, ens va rebre molt ama-
blement a la sala de Plens. Ens va 
comentar el plans previstos per 
al barri vell, PERI 2002. D’aquest 
pla, la primera actuació que es 
farà serà l’arranjament dels car-
rers Aguilera, Mollera, Sant Joan, 
Santa Afra i  Fidel Aguilar. També, 
l’Ajuntament farà una reunió infor-
mativa a tots els veïns del projec-

te d’urbanització 
d’aquests carrers. 
Va ser una prime-
ra reunió que va 
servir per presen-
tar-nos i nosaltres 
ho vàrem apro-
fi tar per comen-
tar-li de manera 
general tota una 
sèrie de temes i 
problemàtiques 
del barri.  Es va 
quedar que des-
prés de les eleccions es nomenarà 
un interlocutor  entre l’Ajuntament 

i l’Associació. 

la Junta

Ja tenim noves llúdrigues a la 
plaça de la Vila. Les anteri-

ors, amb el temps s’havien anat 
deteriorant, el material en que fo-
ren construïdes no resistia el pas 
del temps; ara que els arbres de 
la Plaça ja comencen a fer goig, 
les noves llúdrigues que són de 
pedra, material més resistent,  do-

naran un ambient més acollidor a 
l’entorn. El dissenyador ha estat 
Lluís Mateu, el mateix de les ante-
riors escultures; l’autor n’ha estat 
el picapedrer, mestre de l’Escola 
de Belles Arts de Salt, Enric Sala .
L’acte de presentació fou prou llu-
ït, a part dels parlaments correspo-
nents amb la presència d’alumnes 

El plenari d’alumnes de secun-
dària de Salt demana un espai 

d’oci per a joves de 14 a 18 anys
El plenari d’alumnes de secundària 
de Salt es va constituir ahir al ves-
pre a Salt i va acordar portar al Ple 
Municipal d’abril la seva demanda 
d’un local per a joves de 14 a 18 
anys. Els joves demanen un local 
sense fum ni alcohol on sigui pos-
sible fer activitats de dia o de nit 
i que disposi de billars, futbolins, 

jocs... i la possibilitat d’escoltar 
música. Els joves pretenen amb 
aquesta iniciativa evitar haver de 
sortir del municipi  per divertir-se.
A el plenari d’alumnes de Secun-
dària hi participen alumnes de tres 
instituts públics i un de concertat. 
En la seva reunió d’ahir van apro-
var el seu reglament de funciona-
ment.
Els joves van fer propostes en els 
camps de l’urbanisme, seguretat 

ciutadana i serveis públics, joven-
tut, ensenyament, medi ambient i 
esports, però mitjançant votacions 
successives es va acordar portar 
el proper ple municipal d’abril la 
proposta d’un local perquè puguin 
reunir-se i passar l’estona dins el 
municipi. Seran els propis alumnes 
qui defensaran la seva proposta 
davant del Ple Municipal.

 Salt, 7 de març de 2007

de les escoles que foren els encar-
regats de destapar les llúdrigues 
i la placa-recordatori, i el reparti-
ment de llúdrigues de xocolata,G 
es va escenifi car la tant agradable 
i divertida obra “Fem un Salt histò-
ric” a càrrec de Debòlit Teatre.

La Farga
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Plantada d’arbres a les deveses de Salt

Nova escultura a la plaça Tres de Març

notícies

Bona participació en la 
plantada d’arbres a les 

deveses de Salt.  “10 anys 
recuperant les deveses”
Més de 50 persones van partici-
par, aquest diumenge 25 de febrer, 
a la plantada d’arbres al parc de 
les Deveses de Salt, organitzada 
pel Club Tramuntana i amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Salt. 
L’acte d’enguany va consistir a 
plantar arbres de bosc de ribera en 
un antic curs del riu Ter situat en-
tre la bassa de les Cigonyes (Pla 
dels Socs) i l’aiguamoll del Veïnat. 
També es va fer una neteja de l’ai-
guamoll. 
S’han plantat 40 arbres i arbustos 
de bosc de ribera  (10 arços blancs 

grossos, 4 verns, 2 aurons negres, 
3 aurons blancs, 3 avellaners, 7 
freixes de fulla petita, 5 àlbers, 2 
gatells i 4 saüquers). 
La plantada d’arbres es va realit-
zar entre les 10 i la 1 del matí. A les 

11.30 h  els  participants van ser 
convidats a un esmorzar (botifar-
rada) al Pla dels Socs per agafar 
forces.
Des de fa 10 anys el Club Tramun-
tana ve organitzant anualment la 
plantada i neteja de l’aiguamoll del 
Veïnat i les ribes del Ter. El primer 
acte que es va organitzar va ser 
una profunda neteja de l’aiguamoll 
del Veïnat el febrer de l’any 1997. 
El Club Tramuntana és un club ju-
venil situat a Salt, que organitza 
activitats culturals i esportives, i es 
fonamenta en la necessitat d’om-
plir el temps lliure dels nois amb 
activitats formatives. 
 
NOTES:
Per a més informació truqueu a 
Xavier Margenat al 680 15 85 02. 

Aquest migdia l’Alcalde de Salt, 
acompanyat de regidors de 

l’equip de govern ha inaugurat 
una nova escultura a la plaça 3 de 

Març, obra de l’artista Sergi Aguilar. 
Sergi Aguilar que va estudiar a 
l’Escola Massana i al Conservato-
ri de les Arts del Llibre. Entre els 

anys 1968-1973 va dissenyar joies 
i elaborà gravats i dibuixos. L’any 
1970 passa a dedicar-se a l’escul-
tura. El 1977 és nomenat profes-

sor de l’escola Eina. 
El 1979 exposà, 
amb altres artistes 
de l’estat espanyol, 
al Guggenheim Mu-
seum de Nova York.

Salt, 3 de març de 
2007
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Recollida selectiva de residusnotícies

L’Ajuntament de Salt posa en 
marxa una campanya per mi-

llorar la recollida selectiva de resi-
dus
L’Ajuntament de Salt ha posat en 
marxa una campanya per millorar la 
recollida de selectiva de residus al 
municipi. La constatació que Salt és 
el punt d’arribada a la península de 
molts immigrants, fa necessari fer 
sovint campanyes informatives com 
aquesta perquè molts nouvinguts 
desconeixen les normes que regei-
xen l’eliminació de deixalles. La cam-
panya no és limita a informar i educar, 
sinó que recull dades per millorar la 
manera d’enfocar el tema en el futur.
La campanya té una durada previs-
ta de sis mesos i la realitzen quatre 
informadors ambientals que abor-
den les persones que porten les 
escombraries als contenidors o bé 
informen en llocs de molta concur-
rència com el mercat o les sortides 
de les escoles. Els informadors no 
només fan avinent als ciutadans la 
normativa de la recollida de bros-
sa, sinó que els fan una enquesta 
per veure quina informació tenen i 
quin us fan de la deixalleria o de la 
recollida selectiva.
La campanya incideix especial-
ment en la necessitat de posar les 
bosses dins els contenidors, a la 
importància de fer recollida selec-
tiva i d’evitar els errors a l’hora de 
triar els contenidors. Per això es 
fomenta posar sempre a rebuig els 

materials que siguin dubtósos i es 
fomenta separar la fracció orgàni-
ca que és fàcil de distingir.
A més d’informar i conscienciar els 
usuaris, els informadors, que parlen 
diversos idiomes, fan enquestes per 
conèixer quin us fan de la recollida 
selectiva, quines son les seves per-
cepcions i quines necessitats tenen.
Aquesta campanya, fi nançada per 
l’Ajuntament, a diferència de les 
anteriors, enlloc de posar l’accent 
en la separació dels materials, 

centra els esforços en que les es-
combraries es posin dins dels con-
tenidors, sense oblidar la necessi-
tat de reciclar.
Aquesta campanya és la quarta 
que es fa els darrers anys per pro-
moure la recollida selectiva i a més 
permetrà obtenir dades per analit-
zar les causes que difi culten la re-
collida selectiva i dissenyar noves 
politiques de difusió en aquests 
temes i la implementació de nous 
serveis de recollida.

Salt, 15 de març de 2007
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Enderrocats els antics vestidors 
de la piscina d’estiu

Els antics vestidors de la Piscina 
Municipal d’estiu de Salt han 

estat enderrocats. Aquest actuació 
s’emmarca dins de la renovació de 
la façana nord de la pista coberta 
poliesportiva que consisteix en la 
construcció de graderies que a la 
seva part inferior tindran espai per 
a magatzems i uns nous vestuaris 
que donaran servei tant a la pisci-
na com a la pista poliesportiva.
Les obres tenen un termini previst 
d’execució de deu mesos  

L’Ajuntament lliura les maletes d’en Bondia a les escoles

notícies

Contenen jocs i materials peda-
gògics.

Aquest migdia l’Alcalde de Salt, 
Jaume Torramadé, ha lliurat a les 
escoles de Salt les Maletes d’en 
Bondia”. Aquestes maletes con-
tenen jocs i materials pedagògics 
desenvolupats per l’empresa Tot 
Oci per portar a les escoles les 
campanyes cíviques d’en Bondia.
Els objectius de la campanya d’en 
Bondia, que es va posar en marxa 
l’any passat son portar als nens i 
nenes d’entre 4 i 10 anys els va-
lors de la tolerància, la convivèn-
cia, el respecte al mobiliari urbà i 
el reciclatge.

Salt, 19 de març de 2007

Salt s’està preparant per entrar 
al rècord Guinnes. Com a data 

escollida, la propera Festa Major. 
Una comissió formada per entitats 
interessades a posar el nom de 
Salt al mencionat rècord ja hi està 
treballant. En la reunió que vàrem 
mantenir el passat 6 de març al 
Pavelló d’Esports amb la presèn-
cia de delegats de 16 entitats de 
les 40 adherides al projecte, es va 
fer una exposició del projecte; es 
tracta d’engalanar amb banderetes 
la major quantitat possible de car-
rers del poble. Es parlava de col-
locar 25 Km de tires de garlandes 
pels carrers de Salt i fer la Festa 
més vistosa a vilatans i forasters. 

Es diu que el rècord, en aquests 
moments, està situat en 16 Km i 
sembla que serà fàcil superar-ho. 
I si fos possible arribar a tots els 
carrers de Salt, que en conjunt ar-
riben als 35 Km, es podria parlar 
d’utilitzar 100 Km de banderetes.
Ja fa dos anys que barrina pel cap 
dels promotors quina se’n podria fer 
per fi gurar al llibre Guinnes, mentre 
han anat madurant aquesta idea. 
Ara el que cal és posar-la en pràc-
tica i es demana que les entitats hi 
aportin la seva col·laboració i en les 
pròximes reunions que hi hagi, que 
s’avisaran, ja es vagi concretant la 
formació de grups per distribuir la 
feina. De personal sembla que no 

en faltarà; la manera de col·locar 
aquestes tires serà més compro-
mesa tenint en compte que s’hau-
ran de situar a més de 5 m d’altura 
per resguardar-les del pas d’alguns 
vehicles que arriben als 4 m i en 
carrers amples no serà tan fàcil. 
Són problemes tècnics que men-
trestant s’hauran de resoldre.
El que sí que cal és contactar, a 
part de les entitats, amb els veïns 
de molts carrers per veure si hi do-
nen un cop de mà i ells mateixos 
engalanen el seu, de carrer.  Quan 
hi ha il·lusió i ganes de tirar enda-
vant una proposta en benefi ci del 
poble, no podem dir que no; el mè-
rit serà de tots. N’anirem parlant.

Ramon Torramadé

Rècord Guinnes



AA15

Des de Sant Laurent de Maroni 
(Guaiana Francesa)

col·laboració

Coneixent la Guaiana (30/12/06)
Passem la nit de cap d’any a 

les platges d’Awalà i Yalimato, allà 
on el riu Maroni desemboca, amb 
el Suriman a l’altre costat. Aques-
tes platges són conegudes arreu 
del món perquè d’abril a juny les 
tortugues Luthe, que arriben a 
pesar 700 Kg, hi vénen a pondre. 
L’última vegada que vam anar-hi 
n’hi havia una de morta surant a 
l’aigua.
Als dos poblats, fets de cabanes 
de palla i “carbetos” (coberts on es 
penja l’hamaca per dormir), hi vi-
uen amerindis, coneguts per ser un 
poble pacífi c fi ns que els europeus 
els van portar l’alcohol. Les caba-
nes i els “carbetos” les fan amb les 
fulles d’una planta anomenada Rà-
fi a. Trenen les fulles i en fan sostres 
consistents (i preciosos) que supor-
ten les pluges torrencials. Malgrat 
la consistència dels sostres, han de 
refer-los cada 3 o 4 anys. Si veiés-
siu la feinada que hi ha!
Aquest vespre, vigília de Sant Sil-
vestre, farem una ofrena al déu de 
la pluja perquè ens deixi tranquils, 
i si plou com aquests darrers dies 
ha fet, farem companyia als peixos, 
a les meduses i a les tortugues 
d’Awala-Yalimapo. Els mosquits, 
més aviat les mosquites, surten 
amb el punxó esmolat afamades 
de sang després d’un bon ruixat. 
D’ençà d’un parell o tres de set-
manes les pluges s’intensifi quen 
en intensitat i freqüència malgrat 
que els guaianesos no es posin 
d’acord a l’hora de situar-les en el 
mapa anual, que és el calendari. 
Uns et diuen que l’època humida 
va de gener a març, d’altres afi r-
men que el mes de maig és el pit-
jor i encara  hi ha altres versions 
que asseguren que va començar a 

l’octubre. Tota aquesta incapacitat 
de donar un temps a una situació 
em fa pensar en les illes Salomó, 
on no solament quina era l’època 
dels mangos, sinó que la data de 
naixement era una etiqueta que no 
es plantejaven. Aquí a la Guaiana 
francesa i al Suriman, fruit d’una 
colonització molt més exacerba-
da, m’imagino que tothom sap poc 
més o menys el dia que va néixer.
El problema de mares solteres 
menors d’edat i de transmissió de 
malalties lligades al sexe, el tenen 
igual, potser una mica més amortit. 
Les diferents comunitats ètniques 
viuen aïllades les unes de les altres 
i no adopten fàcilment els missat-
ges d’higiene i protecció que vénen 
de les institucions franceses. Els 
esclaus procedents de l’Àfrica, amb 
l’abolició de l’esclavatge (el 1794 i 
1848), s’instal·len en poblats a la 
riba del riu Maroni. Encara ara no hi 
ha carreteres que arribin a aquests 
poblats, cosa que pot signifi car 5 
dies de piragua per arribar-hi.
Els amerindians, que van ser els 
primers de viure a la Guaiana, són 
a l’interior de la selva amazònica, 
a la zona prohibida on cap de les 
altres comunitats de la Guaiana 
té permesa l’entrada per evitar la 
transmissió de malalties que ells no 
suportarien. Els hmongs, gent de 
Laos que van ajudar els francesos 
a fer la guerra al Vietnam, van ser 
acollits a la Guaiana els anys 70.
El 1987, amb el cop d’estat que 
va haver-hi al Suriman, van arribar 
10.000 surimanesos i encara cal 
comptar la comunitat de brasilers, 
els “metro” (francesos que vénen 
de la metròpoli), els xinesos i els 
catalans, un metge i jo. Cadascú 
amb cultes i creences diferents, 
ben engalipats.

Hi ha dues llengües ofi cials a la 
Guaiana , el francès i el crioll gua-
ianès. La majoria de gent no en 
parla ni l’una ni l’altra. Pots parlar 
tranquil·lament el TAKI-TAKI (un 
dialecte fet de l’anglès que em fa 
pensar en el PITJIN de les illes 
Salomó), el xinès (malgrat que 
la gent de Laos deu tenir la seva 
pròpia llengua), el portuguès (els 
brasilers que s’instal·len per aquí 
tampoc parlen gaire el francès), 
l’espanyol (m’havia oblidat de dir 
que també hi ha una bona colla 
de gent de Puerto Rico), l’anglès 
(sempre hi ha algun despistat), I 
el CATALÀ ! (entre nosaltres en la 
intimitat).
La majoria dels buscadors d’or són 
brasilers, en principi és una pràctica 
legal que ha de seguir les normes, 
però els rius van plens de mercuri. 
A Cayene, la capital, hi ha joieries a 
cada cantonada. A Paramaribo, la ca-
pital del Suriman, a cada dos passos.
 Vet aquí una petita visió de la 
Guaiana; afegida a la història que 
s’explica a les escoles, si més no. 
El que és difícil d’entendre i expli-
car és com totes aquestes ètnies 
poden viure en el mateix país sen-
se barrejar-se o, encara més, sen-
se matar-se entre ells. Pregunta 
que jo plantejo cada vegada que 
en tinc oportunitat als “nadius” que 
parlen francès. Potser algun dia 
algú em respondrà ...

Eva Torramadé  
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Autoodi induïtcol·laboració

“Piove: porco governo!”, diuen 
a Itàlia, on, com a tot arreu, la 

culpa de tot és dels que manen, 
segons la dita popular. Aquesta 
és una. La complementària seria 
aquesta altra: “Cada poble té el 
govern que es mereix”, una ex-
pressió que solen rebotar a qui els 
vol escoltar els derrotistes conjun-
turals o vocacionals, un espèci-
men que abunda entre nosaltres, 
a Catalunya, i referint-se al nostre 
Govern natural o al tutelar. Ficant 
aquestes dues expressions a la 
coctelera, en sortiria aproximada-
ment una idea que deu subsistir en 
el nostre subconscient col·lectiu, 
atenent les vegades que surt a 
la superfície en forma de comen-
taris que sentim fer en veu alta:  
els catalans som tan soques, ens 
deixem entabanar tant i amb tanta 
facilitat, que tenim el que tenim (i 
no tenim el que hauríem de tenir 
perquè ens ho deixem prendre) 
perquè ens ho mereixem. I entre 
els “mèrits” que fem hi hauria, na-
turalment, el govern, o governs, 
que elegim, i sempre equivoca-
dament, és clar... Què hi ha sota 
d’aquest pensament tan fatalista, 
que sempre acaba fatalment amb 
una garrotada descarregada sobre 
la nostra autoestima com a poble? 
Què ho fa que sempre ens tirem 
pedres a la pròpia teulada? Per 
què sempre sospirem, com el poe-
ta, per anar nord enllà, a una terra 
suposadament poblada de gent 
més noble i lliure, més civilitzada 

que nosaltres? A 
què ve aquest 
menyspreu per 
les coses pròpi-
es del país, pels 
fruits del geni del 
país? Per què 
trobem ridícules 
troballes nos-
tres, individuals o 
col·lectives, que 
altres països no-
més una mica xo-
vinistes –és a dir, 
normals- exhibi-
rien amb tot l’or-
gull, amb tota la 
fatxenderia, fi ns 
i tot amb sense 

gens ni mica del sentit del ridícul? 
Per què els catalans no ens hem 
de poder permetre fer el ridícul, si 
ens dóna la gana? És perquè som 
apocats, pacífi cs i mansois, que no 
hem guanyat mai cap guerra, com 
diu el tòpic?, o és perquè no hem 
guanyat mai cap guerra, que som 
pacífi cs, enraonats –massa i tot- i 
pactistes de mena –fi ns a la con-
descendència, sovint-, contempo-
ritzadors i apocats, en defi nitiva, 
gota guerrers? Bref: ¿ens falta allò 
que li penja al toro, com diuen els 
braus veïns de ponent que ens to-
regen i/o ens munyeixen?
A veure, anem a pams. Si un poble 
és la suma dels individus que l’in-
tegren, estarem d’acord que deter-
minats comportaments col·lectius 
es poden explicar pels mateixos o 
semblants mecanismes psicològics 
que condicionen el de les perso-
nes individualment. Així doncs, un 
poble és defi nit pel conjunt de les 
seves particularitats, però també és 
el resultat de la seva pròpia història, 
oi? Aleshores, no podem perdre de 
vista cap d’aquests condicionants 
quan ens mirem a nosaltres matei-
xos amb ulls d’entomòleg per deci-
dir de quina pasta estem fets, els ca-
talans, i si ens mereixem o no la sort 
(tantes vegades adversa) que ens 
ha deparat la història al llarg dels 
anys i dels segles. Per començar, 
la nostra (d’història) és molt llarga: 
la tenim molt més llarga que alguns 
que estiren artifi cialment la seva per 
fer veure que són països que tenen 
tots els atributs per ser més que els 
altres, i encara pitjor, per creure i fer 
creure que això (que és una false-
dat) els dóna certs drets sobre els 
altres que tenen a la vora.
La història és la que és, però, i els 
homes d’avui en som hereus, per a 
bé i per a mal, independentment que 
la coneguem o no, en siguem cons-
cients o no. Quan això que en diuen 
Espanya va néixer, Catalunya ja feia 
temps que existia, i que se la cam-
pava. Però aquell plançó va créixer 
amb força, i de seguida va quedar 
clar per a tothom, veient com esban-
dia moriscos i jueus de la Penínsu-
la, que era de la mena carnívora de 
“La botiga dels horrors”, el cèlebre 
musical de Broadway versionat aquí 

per l’Àngels Gonyalons. “L’èxit mili-
tar i econòmic de l’imperi hispànic”, 
ha escrit l’historiador Xavier Díez, 
“va permetre bastir un poder que re-
queria recursos i lleialtats creixents. 
L’assimilació cultural i política força-
da esdevenia una necessitat per ali-
mentar aquest poder concentrat en 
una elit”. A més de les armes com 
a principal instrument de domini, 
“ben aviat un conjunt d’intel·lectuals 
submisos a la reialesa, d’aquells 
que pomposament s’inscriuen en 
el Siglo de Oro, van esdevenir pro-
pagandistes de la causa nacional 
única, dedicats en cos i ànima a jus-
tifi car la societat estamental i l’abso-
lutisme centralista d’una monarquia 
que únicament satisfeia les expec-
tatives materials de l’aristocràcia. 
Evidentment, és aquí on neix Espa-
nya com a nació, com a construc-
ció intel·lectual artifi cial que acaba 
penetrant en bona part de la psico-
logia col·lectiva difosa des de l’es-
cola i la cultura”. ¿Ho saben, això, 
les masses que el papissot doctor 
Rajoy treu al carrer periòdicament 
per arengar-les ben arengades? Ho 
saben els “españoles de bien” que 
de fet serveixen, com tontos útils, a 
una Espanya que, a més d’arbitrà-
ria i depredadora, no passa de ser 
un clos de “españoles bien”? Se-
gurament no. Com tampoc sabíem 
els nens de les escoles franquistes 
(i paral·lelament, els de les escoles 
franceses de la Catalunya nord, no 
ho oblidéssim pas, monsieur Chirac) 
en nom de quin “destí superior” ens 
emportàvem un clatellot cada vega-
da que se’ns escapava de parlar en 
català a classe... 
“En l’actualitat”, continua Díez, 
“els intel·lectuals orgànics neguen 
la validesa de l’autodeterminació 
en un context democràtic”, tot i ser 
evident i indiscutible que “els argu-
ments que assetgen la identitat ca-
talana no han variat gaire des del 
segle XVI. (...) Ras i curt: és un fet 
de relacions de poder”. Un poder 
que, des dels mètodes subliminars 
aplicats als infants innocents a les 
escoles fi ns als mètodes terroristes 
aplicats a la indefensa població en 
general, permanentment a través 
de la “Santa” Inquisició implantada 
pels Reis Catòlics i cada vegada 

Diu Jordi Castañeda (a Sàpiens , 
núm 52): Per als Reis Catòlics i els 
seus descendents, “la Inquisició va 
passar a ser una eina política de pri-
mer ordre sota el paraigua religiós”.  
(Il·lustració: Pedro Berruguete, “San 
Domingo presidiendo un auto de fe 
contra los albigeses”).
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TV3, la teva

Fent una excepció, avui escriu-
rem sobre notícies que ens 

arriben per televisió. Veient les no-
tícies del vespre un dia d’aquests 
a T V 3, comentaven informacions 
de la Xina –ara la Xina està de 
moda.  Doncs bé, anava del des-
envolupament d’aquell país. No fa 
pas massa temps, quan es parlava 
de la Xina, es planyia  la seva si-
tuació política i econòmica, i ara, 
que sembla que ha despertat i pot 
ser un desafi ament a les potencies 
econòmiques, s’intenta despresti-
giar-la.
Anava que amb el desenvolupa-
ment, la contaminació està degra-
dant aquells espais tan idíl·lics per 
als habitants del territori, provocant 
el deteriorament de rius i paisat-
ges; que ja és la segona nació més 
consumidora d’energia del planeta. 
Segons una interviuada, el govern 
fa moltes promeses mediambien-
tals, però que a l’hora de la veritat 
aquestes no es compleixen.
Ens agrada lamentar les necessitats 
dels altres, però quan veiem que hi 
posen el coll per arriar i se’n surten,  
ja comencem a practicar l’enveja i 
alguna cosa més, no sigui que per-
judiqui el nostre benestar. Els defec-
tes que explicaven eren que el riu 
Groc, aquell mastodòntic riu patia les 
conseqüències de la contaminació i 
ensenyaven quatre envasos de plàs-

tic al marge del riu. Es veu que per 
les nostres terres tenim la casa molt 
neta, i és clar, quan coneixes una 
mica el territori i veus com tenim el 
pati, no saps si et prenen el pèl o és 
que tu confons la gimnàstica amb la 
contaminació i penses: el que passa 
a l’Ebre, al seu pas per Flix, pels abo-
caments d’Ercròs són una bagatel-
la? Suposo que encara no passa a la 
Xina perquè els saltaríem tots a so-
bre culpant-los de canvi climàtic. I pot 
ser que els reporters de T V 3 no co-
neguin els nostres rius, principalment 
el Besós, que tenen a prop, i d’altres 
suposadament pitjors; perquè hem 
d’estar sempre veient la palla als ulls 
del veí i no ens posem unes ulleres 
que refl ecteixin els nostres? Penso 
que és perquè la manipulació és la 
ment que governa el  món.
Quant a la despesa d’energia que 
consumeix aquell país de raça 
groga, tal com explicaven a l’esco-
la, diuen que esgotarà molt aviat 
els recursos energètics de què dis-
posem. Potser sí que accelerarà el 
procés, però és que els països rics 
són els únics que poden gaudir 
del benestar? Per què ells no han 
d’acostar-se al nostre nivell, sigui 
en cotxes i en tota classe d’apa-
rells consumidors d’energia? Pel 
nombre d’habitants i amb l’em-
penta que porten, no seria estrany 
que se situessin en primera línia,  

segons previsions  
governamen ta ls 
d’aquell territori, i 
podrien avançar-
nos en energies 
renovables ja que 
potser miren més 
lluny, vist el pano-
rama mundial.
Que la Xina comen-
ça a preocupar als 
països occidentals, 
sigui en tecnologia 
i altres productes de consum, és 
comprensible degut al seu emer-
gent  potencial humà i econòmic, 
però aquest no ha de ser el motiu 
per a buscar els cinc peus al gat. O 
més ben dit, entabanar els badocs 
que estem mirant la televisió. I per 
més inri, dues tasses, surt al diari 
que el ministre d’Indústria, Sr. Joan 
Clos, inaugura la nova connexió al 
Marroc per la necessitat creixent 
d’energia elèctrica d’aquell país. 
Resulta que Espanya li ven més 
de dos milions de megawats hora, 
al país nord-africà. En què que-
dem, ens falta o ens sobra ener-
gia elèctrica? Cada vegada que-
da més clar que aquests 400.000 
volts seran de pas i no necessaris 
a Catalunya. L’estret de Gibraltar 
el travessen sota el mar, perquè 
no ho fan des de Marsella i ens 
deixen tranquils?

Camina Mira i Observa

que ha fet falta a través de l’exèr-
cit i restants estaments militars, ha 
aconseguit implantar –com a con-
dició necessària- el complex de 
vençuts i l’autoodi consegüent en 
l’ànim i en l’ànima col·lectiva dels 
pobles sotmesos, entre ells els ca-
talans. “No es pot culpar sempre 
els castellans dels fracassos dels 
catalans”, deia fa poc l’hispanista 
John H Elliot a la revista “Sapi-
ens”. Té raó, però no sap pas com 
m’agradaria poder donar la culpa 
sempre i únicament als catalans 
dels seus propis fracassos...!
Les víctimes del terrorisme no es 
mereixen –tampoc les del terroris-
me imperialista espanyol- la síndro-
me que pateixen, amb tots els seus 
penosos símptomes –com el del fa-

mós autoodi-, que si no se’n coneix 
el substrat, o no se’l té en compte, 
poden semblar patètics, i també ri-
dículs (fi ns i tot per a les mateixes 
víctimes, per a més inri!). Com a 
poble arrosseguem un seguit de 
mancances, no cal dir-ho, però no 
ens n’hauríem d’estranyar. Lamen-
tar-les sí, és clar, però no pas fi ns 
a mortifi car-nos (encara més). Els 
catalans sovint parlem del nostre 
“autoodi”, amb massa lleugeresa, 
com a recurs retòric fàcil que és, 
sense pensar que amb això encara 
el retroalimentem més... L’autoodi 
no surt pas per generació espontà-
nia, ni els catalans som masoques: 
l’autoodi dels catalans és induït, per 
interessos polítics aliens i espuris. 
“Autoodi induït”: aquesta seria l’ex-

pressió exacta. 
Està bé ser autocrític, perquè és la 
primera condició per ser exigent amb 
un mateix. Però, parafrasejant el ve-
nerable Jordi Carbonell, que l’autocrí-
tica no ens faci perdre l’autoestima!

Fermí Sidera Riera

“Que la prudència no ens faci traïdors”, va 

dir Jordi Carbonell -a la imatge, del 1976, 

rebent els “arguments” dels grisos agents de 

l’ordre franquista... (Foto: Manel Armengol, 

a FotoForum.net).
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Salt: un poble que creix cap al celcol·laboració

El poble de Salt té una llarga 
història al darrere. Un passat 

de fa centenars d’anys  ha mode-
lat la vila i li ha donat una forma 
característica. En efecte, Salt va 
ser durant molts anys un poble li-
neal: la població es va establir al 
costat de la carretera que anava 
de Girona cap a Anglès.

L’establiment del carrilet de Girona 
a Olot va crear un límit al crei-
xement del poble cap al sud. Al 
nord la sèquia Monar va separar 
–i separa encara- la zona urbana 
de l’espai d’hortes i deveses que 
s’estenen fi ns al riu Ter.

Als anys cinquanta es va edifi car 
tot el sector de les cases barates 
que van representar un primer 
creixement cap al sud, fent que 
el poble travessés la via del tren 
d’Olot. A fi nals dels cinquanta i so-
bretot en els anys 60 es van co-
mençar a omplir els espais que 
quedaven buits en el sector com-
près entre l’actual carrer Major i el 
passeig dels Països Catalans. És 
l’època del “boom urbanístic”: les 
construccions van canviar de ma-
nera notable: ja no són cases, sinó 
que es comencen a construir blocs 
de pisos. Primer els del grup Ver-
ge Maria, després altres ubicats 
en indrets molt concrets del teixit 
urbà. A fi nals dels seixanta i du-
rant els setanta, el creixement va 
ser espectacular, però sempre es 
construïa en espais buits: s’ompli-
en els solars que quedaven entre 
les cases i els blocs ja edifi cats.
En el Pla Urbanístic de principis 
dels vuitanta es van preveure unes 

zones de creixement 
al sud de la vila i així 
tenim tot el sector 
Maçana, la zona in-
dustrial i altres actu-
acions en el sector 
del Veïnat, a tocar 
Santa Eugènia.
Ara sembla que es 
preveu un creixe-
ment a la zona de 
l’Hospital de Salt i al 
sud de l’avinguda de 
la Pau, fi ns a ocupar 
l’espai que arriba al 
vial d’accés a l’au-
topista. Pel nord el creixement és 
molt menor i només es permeten 
uns pocs habitatges prop de l’es-
cola La Farga i està iniciada la 
contrucció del nou Institut d’Edu-
cació Secundària a la zona de les 
Guixeres, a l’altra banda de la sè-
quia Monar, a tocar la zona espor-
tiva de la Coma-Cros.
Tota aquesta planifi cació afecta 
espais no edifi cats anteriorment i, 
per tant, comporta un disseny in-
tegral de l’espai: carrers, voreres, 
zones verdes, equipaments, zones 
d’aparcament,... En bona part de 
les actuacions fetes els resultats 
han estat prou satisfactoris.
Hi ha, però, un altre fenomen que 
s’ha donat sempre, tot i que darre-
rament ho fa a gran escala i que té 
una afectació diferent sobre l’espai 
i sobre els veïns de Salt: la compra 
per part d’immobiliàries de cases 
antigues per enderrocar-les i cons-
truir, en el seu lloc, blocs de pisos.
En primer lloc aquesta actuació 
signifi ca una destrucció d’un nom-
bre important d’edifi cis antics, que 
han format part durant molts anys 
del paisatge de molts indrets de 
la vila. En segon lloc aquesta 
construcció es fa en zones urba-
nes consolidades del nucli urbà, 
amb totes les molèsties que origi-
na en els veïns: sorolls, trànsit de 
camions, instal·lació de grues,.. 
i, en tercer lloc s’està creant una 
densitat de població molt més 
gran en un espai on no hi ha pos-
sibilitat d’esponjar el sector amb 
zones verdes, més places d’apar-
cament o els serveis educatius, 

culturals o esportius necessaris 
per a la nova massa de població.
Aquestes actuacions fan que la 
morfologia urbana del poble es-
tigui canviant a gran velocitat, no 
només per un augment de la zona 
urbana com ha estat en les dèca-
des anteriors, sinó per una modifi -
cació de l’àrea ja consolidada. 
Les cases de planta baixa o de 
planta i pis que havien defi nit du-
rant moltíssims anys el model de 
construcció de casa nostra, amb 
un comerç o taller a la planta baixa 
i l’habitatge a la part superior, es-
tan desapareixent per donar pas a 
blocs de pisos amb baixos moltes 
vegades tancats esperant que s’hi 
instal·li algun comerç i pisos de 
preus inabastables per a la majo-
ria dels habitants d’aquest país.
Potser seria interessant estudi-
ar aquest fenomen i analitzar les 
conseqüències que pot tenir en el 
poble. Jo només en citaré algunes, 
les altres es poden deduir.
- Cada vegada serà més difícil tro-
bar aparcament a les zones on es 

La construcció de nous edifi cis en l’espai urbà consoli-
dat provoca força molèsties als veïns. Si el volum d’edi-
fi cació no és massa elevat, la integració en el paisatge 
és assumible.

Actualment a Salt hi ha un gran nombre de grues instal·lades. 
Més que en el “boom” constructiu dels anys seixanta. Algunes 
estan tan properes que gairebé es toquen.

Aquest és un exemple de fort contrast entre 
l’abans i l’ara: una casa planta baixa queda to-
talment envoltada de blocs de pisos. La cons-
trucció de l’esquerra també es demolirà prope-
rament per aixecar-hi un altre edifi ci.
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Quan començo a escriure 
aquesta crònica de l’excursió 

realitzada el dijous 22 de febrer, 
s’acull a la meva ment el record de  
la manca d’assistència dels socis 
a l’assemblea general ordinària del 
Casal, del dissabte 17 de febrer. 
Informació, cartes i paraules no 
les vàrem escatimar, per tant  de-
dueixo “ passotisme “ per part dels 
nostres benvolguts socis, quedant  
per la meva part forca decebut. .       
Posat aquest punts sobre les is, 
continuem amb el relat de la nos-
tra sortida. Aquesta vegada al Mu-
seu Maricel de Sitges. Tothom sap 

on està ubicada aquesta bonica  
població mediterrània, cosmopo-
lita i turística,   fascinant pel seu 
paisatge, molt infl uent i de prestigi, 
en els quadres de molts pintors del 
segle XIX. Coneguda també  per 
la seves festes, artistes, gais,  i 
per la quantitat d’estiuejants que 
hi passen les seves  vacances en 
segones residencies, augmentant 
el doble d’habitants, en aquestes 
èpoques de l’any.
Entrem al Museu Maricel  per grups, 
i el perquè d’aquesta denominació 
ens ho aclareix la nostra guia acom-
panyant, al contemplar des d’unes 

fi nestres d’un mirador el verd mar i el 
cel blau. Explicacions i mes referènci-
es en el nostre recorregut d’una hora 
aproximadament  per les diferents 
estances i pisos. El palau s’adreça 
sobre un conjunt de cases de pes-
cadors, i curiosament  pintaven de 
diferents colors les seves façanes, 
segons el seu treball i ofi ci.  Va ser 
construït per  encàrrec del milionari 
nord-americà Charles Deering, que 
hi va reunir les seves col·leccions 
d’art, ja que més tard agafa un ram-
pell i  rabieta i  al tornar al seu país 
se les va emportar totes i el palau va  
ser desallotjat. En una de les sales 

Museu Mar i Cel (Maricel)

excursions

El Consell Muni-
cipal de la Gent 

Gran de Salt t’ofereix 
la possibilitat de par-
ticipar-hi
• A CÀRREC de Mer-
cè BADOSA Psicòlo-
ga gerontòloga

• DESTINATARIS: Persones inte-
ressades a exercitar la memòria i 
envellir d’una manera sana
• DATES I HORARI: Els dilluns de 
15.30 a 16.30 h
10 sessions
Inici: el 16 d’abril de 2007
• INSCRIPCIONS Al 972 24 37 37 

- Àngels Teixidor, treballadora so-
cial del CAP de Salt
Fins al 5 d’abril
Preu: gratuït
• PLACES LIMITADES: Admissió 
per rigorós ordre d’inscripció
• LLOC: Hotel d’Entitats Les 
Bernardes (Carrer St. Dionís, 42
Sala de reunions núm 1)

Taller de memòria
gent gran

col·laboració

construeixen aquests blocs, per-
què els propietaris de pisos tenen 
plaça d’aparcament subterrani, 
però no els visitants ocasionals.
- Les zones verdes i els equipaments 
de tota mena existents en aquests 
indrets cada vegada estaran més 
massifi cats, perquè no se n’hi po-
den construir de nous per manca de 
planifi cació i de sòl disponible.
- Els residents en una casa és molt 
possible que es trobin envoltats de 
pisos per tot arreu, de manera que 
potser acabaran venent la seva 
llar a una immobiliària perquè la ti-
rin a terra i hi facin més pisos, amb 
la qual cosa aconseguim un efecte 
dòmino i un canvi total en l’aspecte 
d’indrets emblemàtics de Salt, com 

s’està donant al carrer Major.
- El nombre d’habitants per 
quilòmetre quadrat a Salt –que 
ja és un dels indrets més den-
sament poblats de Catalunya- 
augmentarà molt de pressa, 
perquè amb aquestes noves 
construccions no s’augmenta 
el perímetre urbà i es possibi-
lita que visquin 30 persones on 
abans n’hi vivien 5.
Si la construcció segueix a 
aquest ritme, potser tindrem 
un poble d’alçada, però costa-
rà poder instal·lar-nos en uns 
pisos que tenen els preus pels 
núvols.

Pere Salvatella i Armengol

Aquestes cases també estan condemnades –com altres 
d’aquest mateix sector- a deixar pas a nous blocs d’habi-
tatges. Els compradors dels pisos nous que hi ha al davant 
patiran durant anys les obres d’aquest indret. En acabar es 
quedaran sense vista i sense sol, aspectes dels quals potser 
no han estat advertits.



AA21

Museu Mar i Cel (Maricel)

El mes passat ja vau veure que 
no vam sortir a la revista, però 

és que no tenia res per explicar-
vos. Aquest mes de frebrer i març 
tenim campionats a dojo i us en 
faré  cinc cèntims. 
El primer concurs de l’any va ser 
la Copa President, que es va ju-
gar a les pistes del C. P. Porque-
res, nosaltres hi vam presentar un 
total de 10 equips, 3 de Primera, 
3 de Segona i 4 de Fèmines. La 
primera  ronda va ser de grups de  
quatre, classifi cant-se els 2 pri-
mers de grup per tot seguit passar 
a l’eliminatoria directa. Els equips 
de sèniors no van  anar gaire bé i a 
mitja tarda tothom estava eliminat. 
En canvi les fèmines ho van portar 
millor, classifi cant 2 equips a se-
mifi nals, on es van enfrontar entre 
elles i van fer el 3r lloc l’equip de 
Carme Muñoz, Angelina Busquets 
i Dolores Aguado, que van gua-

nyar a Magda Vila, Loli Vázquez i 
Emília Vila, que van quedar en 4t 
lloc. Aquests dos equips aniran a 
la Copa Catalunya a Sta. Perpetua 
de la Mogoda pròximament.
El 25 de febrer es va jugar a Vi-
lartagues el Campionat Provincial 
de Tir a les diferents categories. El 
nostre club hi va ser representat 
per 2 fèmines i 3 sèniors, amb molt 
bons resultats, ja que en fèmines 
la Carme Muñoz va quedar sego-
na, en Manuel Romero va fer el  
segon en sèniors i en Xevi Mir va 
quedar tercer també en sèniors.
El 4 de març a Empuriabrava es 
va jugar el Sant i Patró amb 11 
equips del Salt: 5 equips de fèmi-
nes, 4 de sèniors de 2ª i 2 equips 
de  1ª , aquí els resultas van ser 
discrets. L’equip de Yolanda Jor-
quera, Isabel Rodríguez i Montse 
Cabréllez va quedar 4t i en Pere 
Canadell, Lluís Roca i Joan Martín 

també va quedar en 4t lloc.
A la lliga d’hivern dels diumenges, 
els guanyadors van ser 1r Joan 
Roldan, 2n Manel Granda, 3r Fina 
Espinosa, 4t Pepita Cobos i 5è An-
tonia Curt, tots ells rebran el cor-
responent premi en el decurs del 
sopar que es farà si tot va be el dia 
31 de març,
A la lliga dels dissabtes de gener i 
febrer, els guanyadors van ser  1r 
Pilar Vila,  2n Enriqueta Pagès i 3r  
Gregori Anton, que van rebre els 
premis de mans del delegat, Xevi 
Bohigas.
Per als socis que no van assistir 
a l’assemblea, que van ser molts, 
us voldria fer saber que a la junta 
del club hi ha hagut un canvi, l’En-
ric Freixas deixa el seu lloc a  Toni 
Ortiz, que és el nou delegat dels 
sèniors.

Josep Boó i Alech

esport
Club Petanca Salt

visitades trobem els plafons de tela 
originals que representen al·legories 
de la Primera Guerra Mundial, pinta-
des del color del dòlar, i adquirides 
pel Doctor Pérez Rosales al fi ll del 
nord-americà, novament  retornades 
al seu lloc una mica deteriorades a 
causa de treure-les de la paret i tor-
nar-les a posar.
Aquest Museu inclou la donació 
d’una col·lecció de pintures murals 
de l’època romànica, gòtica sobre 
fusta, retaules i talles del Renaixe-
ment, i una extensa col·lecció de 
pintura d’artistes vinculats a Sit-
ges. No deixen gravar ni tirar fotos, 
però com a anècdota a recordar, 
ens explica la guia, que en un del 
quadres exposats fi gura una nena 
petita que juga al carrer, i un se-
nyor en una visita els hi demana 
poder fotografi ar-la, al·legant  que 
la nena pintada fa anys era la seva 
àvia. Saltant totes les normes es-
tablertes, li varen deixar fotografi -
ar-la. Un dels pintors més vinculats 
a la població de Sitges és sense 

cap dubte Santiago 
Rusiñol.
Una vegada feta la vi-
sita pel segon grup, i 
agrupar-nos tots els 
excursionistes en el lloc 
convingut, fem ruta cap 
al restaurant de  bufet 
lliure a Cambrils, i com 
tothom sap, cadascú 
escull l’àgape que més 
li agrada i convé a la 
seva dieta i salut. Com 
a cloenda d’aquesta 
sortida, programada 
una horeta curta, uns  
per a compres a les 
botigues i altres amb 
una passejada  per la 
gran avinguda maríti-
ma de Salou., i a l’hora 
prevista tornada cap a  
Salt.                              
Estem posant fi l a 
l’agulla per la de vuit 
dies a Galícia. Aviat tindreu co-
neixença d’aquesta programació. 

Amics socis excursionistes, a re-
veure.  

Ferran Márquez 

excursions
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Cap al tard

El tresor del Ter

PRESENTACIÓ D’EL TRESOR 
DEL TER, UNA NOVEL·LA DE 

XAVIER MARGENAT
La nova biblioteca de Salt va ser 
el marc on es va presentar el pas-
sat 13 de febrer la novel·la juvenil 
El Tresor del Ter, de Xavier Mar-
genat, i il·lustrat per l’artista gironí  
Pau Morales, editat per CCG Edi-
cions, dins la col·lecció Quarderns 
de les 7 Sivelles. A més de l’autor, 
van intervenir a l’acte, l’alcalde de 
Salt, Jaume Torramadé, l’alcalde 
de Celrà i president del Consorci 
Alba-Ter, Francesc Camps, el ti-
nent d’alcalde i regidor de Medi 
Ambient de Girona, Ponç Feliu, i 
Salvador Sunyer i Aimeric. 
La novel·la s’ha publicat amb la 
col·laboració del Consorci Alba-Ter 
i la Fundació Territori i Paisatge de 
Caixa Catalunya, que han comprat 
uns 600 exemplars, i els ajunta-
ments de Salt i Girona, que n’han 
comprat 300 exemplars més. Tots 
aquests llibres es repartiran a les 
escoles i biblioteques de les pobla-
cions de la conca del Ter. 
“Acabo de llegir el teu TRESOR 
DEL TER i em plau de reconèixer 
que ho és de dalt a baix un tresor. 
Des de l’entrada fi ns al punt fi nal. 

T’haig de confessar que més d’una 
vegada m’hi he entendrit i m’ha 
emocionat” van ser les paraules 
de Salvador Sunyer en la seva 
Carta oberta a Xavier Margenat 
que va llegir durant la presentació 
d’El Tresor del Ter. 
Amb un vell plànol que li va donar 
el seu besavi, en Joan Sala recor-
rerà tot el riu Ter, des dels Pirineus 
fi ns a l’Empordà, cercant el tresor 
del famós bandoler Serrallonga, 
avantpassat seu. En el seu viat-
ge, en Joan es farà amic de l’avi 
Benet, un vell rodamón rondallai-
re, coneixedor de les llegendes de 
cada poble. En Benet li ensenyarà 
a descobrir el riu, amb el seu en-
torn i els animals que hi habiten. 
D’ell també aprendrà el valor de 
l’amistat. Junts viuran un munt de 
divertides i emocionants aventures 
durant aquest viatge al llarg del 
Ter, en la recerca del tresor.  
Aventura i natura, fantasia i patri-
moni de la nostra terra coincidei-
xen en aquesta novel·la. Per això 
Sunyer afi rma en la seva carta 
oberta “Per mi el teu llibre és una 
petita enciclopèdia de la natu-
ralesa, un arreplec de lliçons de 
coses, de geografi a, d’història na-

tural; un compendi de la història i 
de les tradicions d’aquesta banda 
del país. Tu has sabut entreteixir 
i conjuminar una fantasia versem-
blant amb l’esperit del nostre terri-
tori i d’aquest riu tan nostre que hi 
sobreïx a cada pàgina”.
Xavier Margenat va escriure els 
primers contes breus a la revista 
La Farga, d’on va formar part del 
consell de redacció durant tres 
anys. Posteriorment ha estat di-
rector de la també revista saltenca 
La Nova.

cultura

Proses autobiogràfi ques de 
Santiago Rusiñol.

El dia 10 de febrer es va presen-
tar aquesta obra sota la direcció 
de Sílvia Munt i interpretada per un 
gran actor, molt actual pel seu pa-
per a “El Vent del Pla”, en Ramon 
Madaula, acompanyat per un músic 
que va fer gala d’una bona profes-
sionalitat en la seva interpretació al 
piano, amb un diàleg entre ells dos, 
combinant paraula i música. 
La trama de l’obra transcorre en  
l’ambient d’un cafè on l’intèrpret 
sol passar totes les tardes. Entre 
copa i copa ens explica les seves 
febleses i les seves vivències, tant 
les positives com les negatives, 

teatre

dins del món de la pintura, amb 
una gran sinceritat que a poc a poc 
fa que ens contagiem de les seves 
ganes de viure, intentant portar 
l’art a la seva màxima plenitud, en 
un camí ple de frustracions.
Va ser una molt 
bona actuació de 
tots dos, ja que 
en Ramon, com 
a gran professi-
onal, va salvar 
l’obra perquè la 
seva trama era 
molt freda, sigui 
pel ritme pausat 
que es va fer una 
mica pesada i 

llarga.
El públic que omplia la sala amb un 
silenci total i molt respectuós amb 
les interpretacions, els va ovacio-
nar amb un càlid aplaudiment.

Josep Pla
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Carta a la Fargaopinió

Els petits emperadors de tres pams!

No, no estem parlant de la llu-
nyana Xina, sinó d’aquí, del 

nostre poble, concretament.
Quan un nen de tres anys et diu tot 
convençut que a casa mana ell, sense 
exagerar, alguna mica de raó tindrà!
 Crec que manen, almenys en allò 
que a ells els interessa, només 
hem de recordar que sempre aca-
ben aconseguint aquella cosa que 
volen. “No, a casa això no passa”, 
potser no, però…sol passar. Per 
què? Doncs perquè ells saben 
com aconseguir-ho,   “tocant” allò 
que més molesta: la paciència.
Qui no ha vist plorar o cridar pels 
descosits a nens totalment desbo-
cats o demanar vint-i-cinc vegades 
la mateixa cosa? Davant la negati-
va del pare o mare, tornar a insistir 
vint-i-cinc vegades més “per què no 
ho vols?” fi ns a quedar-ne exhaust. 
Llavors, tu tornes a donar la res-
posta del perquè no de tal cosa i ell 
torna a insistir vint-i-cinc vegades 
més… Al fi nal cedeixes perquè la 
teva salut psíquica està en perill.
Com segurament ja heu compro-

vat, ells no tenen res més a fer, a 
nosaltres se’ns esgota el temps, la 
paciència, els recursos, els con-
sells, tot se’ns esgota, quedem 
en blanc… VOLEM REPOSAR, 
VOLEM DESCANSAR…i això té 
un preu: ja hem tornat a cedir da-
vant la petició del petit emperador. 
El més greu és que les demandes 
cada cop són més elevades, més 
confl ictives i més importants. Els 
xantatges emocionals en què ca-
iem davant del recent coronat em-
perador són preocupants.
La manca de temps, la poca dedi-
cació, perquè sempre hi ha altres 
feines per fer, les presses, els mals 
humors, les hipoteques, problemes 
familiars, les mil activitats que ens 
busquem després de la feina… Tot 
això fa que la vida se’ns compli-
qui més. Ens sentim culpables de 
molts errors i ho solucionem cedint 
a les seves peticions. Ells tenen 
tot el temps del món per demanar 
i cridar la teva atenció i provocar 
situacions en què en seran del tot 
els autèntics protagonistes.

Aleshores, quan 
arriben a l’es-
cola i es troben 
amb vint-i-cinc 
petits empe-
radors més, la 
cosa varia molt. 
És aquí quan es 
generen els primers problemes de 
socialització; és aquí on es troben 
amb la crua realitat: resulta que el 
seu petit imperi aquí no val. Aquí 
es troben amb un règim “totalitari” 
anomenat mestra, amb una dis-
ciplina, unes normes i uns hàbits 
que cal aprendre i seguir. Costa 
que s’adaptin a aquesta nova situ-
ació, n’hi ha molts que es revelen, 
i aquests són els que  solen dir “jo 
no vull anar a l’escola”.
Sempre n’hi ha algun que no perd 
l’esperança, i a classe quan la se-
nyoreta pregunta “qui mana a l’es-
cola?” diu “la senyoreta”.
Però la resposta varia davant la 
pregunta “i qui mana a casa?”, on 
ell, l’encara petit emperador, obre 
els ull esbatanats, i respon “JO!!”

Benvolguts senyors de LA FAR-
GA,

Sense cap intenció de menysprear 
els articles que apareixen a LA FAR-
GA ni qui els escriu, voldria fer uns 
aclariments. RESPOSTA AL SR. 
Josep Pericot, Farga núm. 237.
Sr. Pericot, celebro moltíssim que 
el Sr. Ramon Torramadé,  que com 
a fuster, i jo també, us hagués co-
mentat una vegada que els arbres 
i les plantes també tenen vida, nei-
xen, viuen, creixen i moren... o les 
maten. Els arbres neixen per les 
llavors que dels seus fruits cauen 
al terra; d’altres són els animais qui, 
al menjar-los i amb els excrements 
fermentats, els traslladen d’un lloc a 
l’altre; també el vent trasllada el pol-
len, així els podem veure dalt dels 
teulats i campanars. Així   és més 
o menys en general la vida natural 
vegetal, amb la complicitat animal.
Així, als arbres solament els cal 
aigua, sol, terra i arrelar. Els ar-
bres ens són necessaris per viure, 
respirar, ja que purifi quen l’oxigen 

que persones i animals respirem. 
Tenent una funció real, vital i es-
pecífi ca, on hi ha  plantes hi ha 
vida. No són només uns ador-
nants de caprici, si bé ens agra-
den. Cal respectar-los i regar-los 
periòdicament; per això NO cal 
SOL·LICITAR UNA SUBVENCIÓ A 
L’AJUNTAMENT. Malauradament 
a SALT, cal educar moltíssim els 
nouvinguts, doncs els plau tren-
car-los.
Jo, en dic assassins de natura, ja 
que molts d’ells són esmicolats en 
només plantar-los, així com plantes 
i fl ors. Els arbres, com he esmentat, 
neixen, viuen i moren, alguns de 
vells i de forma natural, per malalti-
es, plagues, focs (alguns ho supor-
ten), per la SEQUEDAT, i com he 
dit abans per ments assassines.
També les tales descontrolades i 
per interessos comercials i tràfi c 
dels mateixos nadius. Però tot i es-
sent tallats i transformats en taulons 
per la construcció de fusteria i/o ne-
cessitats similars, l’arbre té vida, si 

no és tractat en ebullició de forma 
química. Sr. Pericot, calen més ar-
bres, molts més, i cal que els ciuta-
dans els  reguem i ciudem, fi ns i tot 
d’aquells que no els respecten. Com 
a ciutadans en tenim l’obligació, ja 
que l’Adininistració NO pot estar en 
tot lloc. Més arbres autòctons, no 
més guapos sinó apropiats al nostre 
clima mediterrani, de poc rec.
De plàstics, Sr. Pericot, ja en tenim 
prou, vingui d’excursió a la munta-
nya i comprovarà la quantitat que 
pertorben la natura i les ciutats. No 
vull, no voldria veure que els ar-
bres de plàstic adornessin els nos-
tres carrers, places, jardins, etc.
Si les fulles molesten, cal recollir-
les, si embussen els embornals, 
etc., cal netejar-los més, i com a 
ciutadans col·laborem  a escom-
brar i recollir-les i regar un xic, que 
una galleda d’aigua a la setmana 
no trenca cap pressupost.
Molt atentament els saluda

Jaume Santana i Vicens
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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
Pagells amb patates

Elaboració:

Pelar les patates, tallar-les a rodanxes d’1 cm 
de gruix aproximadament i fregir-les en una 
paella amb oli abundant. S’aconsella posar-
hi una mica de sal i pebre. Un cop cuites les 
posarem en una cassola i les reservarem.
A continuació, agafar els pagells i salpebrar-
los al vostre gust i amb el mateix oli de les 
patates, fregir-los una mica, només volta i 
volta. Reservar-los. 
A la paella amb el mateix oli, coure la ceba 
que haurem de tallar a rodanxes de ½ cen-
tímetre de gruix aproximadament, i sepa-
rant-ne les anelles. A mitja cocció, afegir-hi 
les tomates partides per la meitat. Posar-hi 
també una mica de sal i pebre. Quan esti-
gui ben cuit, retirar les tomates i posar-hi el 
vi. Donar-hi un parell de tombs perquè el vi 
redueixi, i a continuació posar la ceba a la 
cassola, damunt de les patates.

Finalment,  posar els pagells damunt la ceba i la patata,  i al voltant les tomates. Tapar la cassola i deixar-ho 
coure tot junt, a foc suau, de 5 a 8 minuts més i ja tindrem el plat acabat.

Recepta de la  Sra. MARINA EXPÓSITO ROCH 
Col·laboradora del grup “Les Cuineres de Salt” del Consell Municipal de la Gent Gran de Salt.

Ingredients:

- 4 pagells
- 1 kg de patates
- 500 g de cebes
- 4 tomates d’amanir
- 1 got de vi blanc

- pebre
- oli
- sal
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments

Juan-Ramon Quiñones Quesada
Mª Ángeles Crespo Morales  15-2-07

Bilal Tahiri  amb  Maria
Luz Alfonso Gil 17-2-07

David-Alejandro Llanos Rodríguez 
Rosa Mª Nogués Roca 22-2-07

Javier Gonzàlez Abad
Encarnacion Escartin Mairal 3-3-07

Isder Rodríguez
Ana Mª Do Nacimiento 3-3-07

Daniel Gallostra Montells
Mª Àngels Brosoms Ribas 3-3-07

Cristian-Estuardo Garcia Caisapanta 
Sandra-Emeria González Alfaro 5-3-07

Defuncions

Juan Bonmatí Bonmatí  de  69 anys 13-2-07
Dolores Bremon Plana  de  83 anys 19-2-07
Manuel Gargallo Parra  de 77 anys 22-2-07
Concepcion Trias Berenguer  de  84 anys  22-2-07
Antónia Carbó Ciurana  de  89 anys 23-2 07
Concepcion Bres Martín  de  100 anys 27-2-07
Eladio Cortés López  de  82 anys 28-2-07
Manuel Porras Pérez  de  74 anys 28-2-07
José Resclosa Mascarós  de  58 anys 2-3-07
Camilo López Lopez  de  59 anys 3-3-07
José  Sánchez Bautista  de  79 anys 7-3-07
Margarita Devesa Tuset  de  69 anys 9-3-07

Naixements

Amadou Diallo 20-1-07
Felipe Jiménez i Reyes 20-1-07
Alèxia Coll i Arguedas 25-1-07
Paula Pibernat i Samsó 27-1-07
Jawad Radaidan i Bouabdeli 27-1-07
Xevi Garcia i Delgado 28-1-07
Eloi Fontalba i Martínez 29-1-07
Basma Ziat 29-1-07
Lluís Rigau i Freixes 30-1-07
Mamadou –Adams Barry 3-2-07
Youssef Souiss 4-2-07
Marc Ligero i Cañadas 4-2-07
Umarou Sillah 4-2-07 
Sandra Sànchez i Moreno 5-2-07
Nasim Boukhrissi 6-2-07
Zacariau Sillah i Sillah 6-2-07
Bibatou Tangara 8-2-07
Daxin Huang 8-2-07
Cleopatra-Eugenia Thudt 9-2-07
Joan Serra i Teixidor 10-2-07
Mº Alba Vila i Frigola 10-2-07
Socaina Yamini 11-2-07
Adama Jebbo 13-2-07
Adam Bouyefrour 13-2-07
Timotei Nicolae 13-2-07
Sofi a-Zulima Torres i Otaño 13-2-07
Bilal Konteh 13-2-07
Jordi-Ariel Reyes i Castillo 14-2-07
Joaquim Bigorra i Gbialy 16-2-07
Cristina González i Póstigo 16-2-07
Dulce Cuevas i González 16-2-07
Doaae Khyyat 18-2-07
Nezar Makraci 18-2-07
Ian Alguacil i Agea 21-2-07
Nisrine Ofakkir 21-2-07
Albert Salido i Roig 21-2-07

Resum del ple del 19 de març de 2007

Aminata Kanteh 23-2-07 
Alex Marsal i Tomàs 25-2-07
Paula Piedra i Espinal 1-3-07
Leonardo-Faria Rodríguez i Leao 1-3-07
Mahamadou Susoho 3-3-07
Beatriz-Elisabet Duca 3-3-07

El ple va començar amb l’ab-
sència del regidor Francesc 

Montalban. 
Per assentiment de tots els grups 
es va aprovar l’acta de les operaci-
ons de delimitació entre els termes 
de Salt i Vilabrareix. També amb el 
vot favorable de tots els grups es 
va aprovar nomenar a Ramon Tor-
ramadé i Garcia fi ll adoptiu de Salt.
El ple va aprovar amb l’acord de 
tots els grups les bases regulado-

res per les ajudes per a la millora 
d’edifi cis residencials dins el sector 
Salt 70. Per altra banda, i també 
per assentiment de tots els grups, 
es va acordar acceptar els ajuts 
del Pla Únic d’Obres i Serveis, per 
la rehabilitació de la Coma Cros i 
el reglament del servei municipal 
d’abastament d’aigua potable, punt 
en el que es va incorporar al Ple el 
regidor d’EuiA Francesc Montal-
ban i el va deixar per assumptes 

personals el regidor del PP Pedro 
Sànchez.
Amb el vot contrari dels set regidors 
socialistes es van aprovar modifi ca-
cions a l’ordenança d’establiments 
de pública concurrència.
La Moció presentada per ERC instant 
al govern de l’estat a traspassar a la 
Generalitat la gestió dels serveis ferro-
viaris va ser subscrita per tots els grups 
i aprovada com a moció conjunta.
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

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

Temperatura Màxima: 25º el dia 15 de febrer.  
Temperatura Mínima: -2º el dia 16 de febrer.

Dies de pluja: 4 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 49,7 litres acumulats el dia 17 de febrer. 

Pluja acumulada: 73,5 litres.

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

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

Encreuats
Solució:

Horitzontals
1.- Cadena de muntanyes. 2.-  Punt 
cardinal. Es trasllada a peu d’un lloc a 
l’altre. Llatina. Repetit 3.- No  vestit. Al 
revés, llorer. Al revés, preposició.  4.-  
Possessiu plural. Al revés, mascle de 
l’oca. Aire que s’escapa dels pulmons. 
5.-  Al revés, estava assegut. Soroll 
confús.  6.-  Viandes no cuites. Llinatge 
català.  7.- Àtom electrifi cat. Forma del 
verb ésser. Pronunciar.  8.-  Arbre. Pilar 
sortint de la superfície d’un mur. Conso-
nants. 9.-  Punt cardinal.  Juntures dels 
ossos dels dits. Llatina  10.-  Soldat ar-
mat per un temps determinat en un lloc 
per vigilar-lo.

Verticals
1.- Impressions. 2.-  Punt cardinal. Al 
revés, cessàveu de viure.  3.- Al revés, 
símbol del crom . Al revés, no vestides. 
Prefi x. 4.-  Poc freqüent. Pronom. Habi-
litat.  5.-  Al revés, signe de puntuació. 
Experimentà.  6.-  Relatiu al color lila. Al 
revés, exempts de taca.  7.-  Un anhel 
trossejat. Pronom. Al revés, nom de lle-
tra. 8.-  al revés, prefi x. Al revés, adverbi 
de temps. Dígraf- 9.- Mig és. Lloances. 
Signe de capacitat 10.- Metal·lúrgia del 
ferro

B. Pérez G.

Horitzontals 
1.- Serralada, 2.- E. Camina. I. 3.- Nu. 
rolL. eD. 4.- Ses. oC. Alé. 5.- aieS. Re-
mor. 6.- Crues. Segú. 7.- Ion . És. Dir. 
8.-Om. Anta. S G. 9 Puny Cardinal. Ar-
tell. I. 10.- Sentinella.

Verticals
1.- Sensacions. 2.- E. ueiroM. E. 3.- rC. 
seuN. An. 4.- Rar. sE. Artr. 5.- amoC, 
Sentí. 6.- Lilor. steN. 7.- Anl. Es. Alè. 
8.- Da. àmeD. Ll. 9 .- E. Elogi. L. 10.- 
Siderúrgia



portada 2006.qxd  13/7/06  09:14  Página 4


