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agendaActivitats del mes de maig

CASAL DE JUBILATS

Dia 24.- Excursió al monestir de 
Sant Pere de Casserres, dinar a 
Setcases; sortida a les 8 del matí. 
PREU 33 €

EXCURSIÓ A GALÍCIA 
DE 7 DIES
Del l’11 al 17 de juny visitarem ter-
res gallegues amb diferents itine-
raris. El dia 14, després de dinar 
farem una visita al monestir de 
l’Apòstol Santiago de Compostela.  
Preu 640 €
Primer pagament, dia 27 d’abril 4 
a 7 de la tarda. 320 €.  Segon, el 1 
de juny a la mateixa hora. 320 €.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

Grup de Lectura: dijous 10 h. a les 
8 del vespre. Tertúlia literària amb 
Mita Casacuberta
Cineforum: dijous 24 a les 9 h. del 
vespre “To be or not to be” d’Ernest 
Lubitsch amb Carole Lombart, Jack 
Benny, Robert Stack. Presentació i 
comentaris: Santi Rodrigo

XIRUCAIRES

- 13 de maig: GR – 92: de Palamós 
a Sant Feliu de Guíxols.
- 26-27 de Maig: MIDI D’OSSEAU 
(2884M.) PER LA VIA NORMAL

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN

- Dissabte 19 a les 10,30 h. del 
matí contes a les deveses amb la 
Pepa
- Dijous 24 a les 5,30 h. de la tarda 
projecció de la pel·lícula Shrek I
- Els dijous 3, 10 i 17 a les 6 h. de 
la tarda tallers de novetats
 
CASA DE CULTURA “ LES 
BERNARDES”

EXPOSICIONS
Escola d’Art Migdia, de Vilablareix, 
pintura, escultura i dibuix. Sales 
Central,  Aguilera i RocaDelpech
Club Piragüisme Salt Ter. 10 anys 
d’activitats. Sala Sant Jordi
“Diàlegs” Col.lectiu de fotògrafs i 
alumnes de l’escola d’adults del 
Centre Penitenciari de Girona.

TEATRE DE SALT

- Divendres 11 de maig 21h The 
Drones + artista convidat IN-SOM-
NI Festival Girona 2007 12 € (anti-
cipada) 14 € (taquilla dia concert) 
- Dissabte 19 de maig 21h “La re-
belión de los niños con problemas 
emocionales” (presentació de nou 
disc) Daniel Higiénico Banda 12 € 
- Divendres 25 de maig 21h Tu, jo, 
ell, ella... I 10 anys més.. El Musi-
cal Més Petit 18 € 
 

MIL·LENARI DE SANT CUGAT

Dijous dia 3.- Conferència a càrrec 
de Mn. Modest Prats.- Lloc: Casa 
de Cultura les Bernardes a les 8 
de la tarda 

LA MIRONA

- Dia 4 .- IKE TURNER + SATUR-
NAY NIGHT  FISH  FRY (blues)
- Dia 5.- VIOLADORES DEL VER-
SO (Hip Hop)
- Dia 6 .- Sessió de ball amb 
“TRÀNSIT”
- Dia 10 .- EA! Llança el seu disc “ 
UN Y VERSO” (fl amenc)
- Dia 11.- FESTA DELS MARRECS 
DE SALT amb el grup de roch  
“LOS MEJORES,”JAMBOREE 
GANG i ROSA LUXEMBURGO
- Dia 12 .- LA M.A.T. COM BALLA
- Dia 13 .- THE REAL McKENZI-
ES
- Dia 16 .- ATORCIAPELADOS + 
POLITICALLAMITY
- Dia 18 DELUXE (festival IN-
SOMNI’07)
- Dia 19 .- SKALARIAK desè ani-
versari “SKA-REPÚBLIC TOUR”
- Dia 23 .- INCONCIENTS d’Iñaki 
Antón membre d’EXTREMODURO
- Dia 31 .- BANC DE PROVES
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Ara que ens toca a nosaltres...
Des de la recuperació de la democràcia, el conjunt de vi-
les i ciutats de Catalunya han experimentat un procés de 
transformació important, que en general es pot qualifi car de 
positiu, tot i que possiblement s’hagi urbanitzat massa. I el 
municipi de Salt no en resta exempt, d’aquests clars i obs-
curs. Tots els governs han assolit fi tes per a l’augment de la 
nostra qualitat de vida i també tots els governs han mostrat 
mancances i limitacions. Haurà de ser la ciutadania la que 
lliurement decideixi mitjançant el seu sufragi quina proposta 
política mereix més la seva confi ança i respon més a les 
seves expectatives. 
El que no es mereix la nostra vila és que l’abandonem a 
un poder decisori mínim, atès que tots els que la gaudim i 
patim tenim el dret i fi ns i tot la responsabilitat de participar-
ne en la gestió. I l’elecció del consistori és un acte, el més 
transcendental, de ciutadania responsable. El passotisme i 
la queixa per la queixa són francament estèrils. Proposar so-
lucions i organitzar-se per decidir entre tots com volem viure 
és el millor dels civismes, i el bon polític és el que accepta i 
necessita aquest diàleg. No és comprensible que un poble 
que té tantes entitats que treballen activament i en tantes di-
reccions per fer més agradable el nostre petit món tingui una 
representació política sorgida d’una baixa participació.
Que el nou consistori que resulti dels propers comicis tin-
gui el màxim d’encerts possibles. I que el nou govern que 
es conformi tingui la màxima voluntat i la màxima fermesa 
no només per resoldre els problemes que ens afecten, sinó 
per defensar els nostres interessos, si cal mobilitzant la po-
blació, davant de la resta d’administracions. Salt no ha de 
descansar en les seves justes reivindicacions i ha de saber 
fer-se respectar.
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entrevistaMentres sigui viu, 
denunciaré les injustícies

Sovint passa que tractes amb persones de les quals desconeixes la seva història. Testimonis de relats formida-
bles i, en casos com aquest, marcats per una admirable vinculació amb l’entorn, per la lluita constant contra les 
injustícies socials. Per sort, en algunes ocasions, aquestes vides són reconegudes per l’opinió pública i així ha 
estat com, el passat 30 de març, en Ramon Torramadé va rebre la distinció de Fill Adoptiu de Salt. L’Ajuntament 
ha plantat una alzina en el seu honor, un regal plenament encertat, no només pel seu ofi ci de fuster i la seva 
defensa de la natura, sinó per tractar-se d’un arbre de tronc ferm, fulla perenne i fusta molt resistent. 

-Fill de pare català i de mare caste-
llana, nascut a Burgos, oi?
-Sí, el meu pare era mestre i li va to-
car la plaça a Santa Maria de Ribare-
donda, a Burgos; l’any 1929 guanya 
la plaça de mestre d’Estanyol i ens hi 
traslladem. Malauradament, després 
va venir la guerra i quan van entrar 
els franquistes, el van matar. La meva 
mare va quedar sola amb set fi lls i les 
vam passar de tots colors.

-Va viure en diferents llocs, entre 
ells Veneçuela, com és això?
-Vivia a Girona, m’havia casat, tenia 
una fi lla, tenia feina, però em faltava 
alguna cosa. La gent em deia, ‘però 
què més vols? Si tens feina, estàs ca-
sat, tens això, tens allò...’; però escol-
ta, jo dic sempre que l’home no viu pas 
solament de pa. La satisfacció interior 
també hi compta. N’hi ha que amb els 
diners ja en tenen prou, per mi els di-
ners, que no n’he necessitat masses 
tampoc, no ho són tot.

-I va agafar les maletes i va creuar 
l’Atlàntic
-Sí, vaig marxar cap a Caracas. Al cap 
de mig any de ser-hi va venir la meva 
dona amb la nena i em vaig posar a 
treballar pel meu compte. Vaig estar-hi 
set anys. Fins i tot em vaig nacionalit-
zar veneçolà, m’hi trobava bé, com a 
casa, ja no pensava pas marxar-ne.

-Però?
-Tot va canviar quan es va morir la 
meva dona. Havíem vingut a passar 
unes vacances aquí i, una setmana 
després de tornar, va tenir un atac de 
cor i es va morir. Coses de la vida. 
En aquells moments, jo estava tot el 
dia ocupat al taller i vaig pensar que 
el millor seria enviar la meva fi lla amb 

l’àvia, a Girona. Aleshores va resultar 
que no podia estar-me allà sense ella 
i vaig tornar cap aquí, on després vaig 
refer la meva vida amb la meva com-
panya actual.

- Com era l’Amèrica Llatina d’aquells 
temps?
-A Veneçuela hi havia un dictador. Els 
nord-americans ho tenien tot controlat, 
posaven dictadors en els països que 
els interessava i així ells podien ex-
plotar les riqueses a cor què vols. Una 
corrupció descarada. Igual que passa 
amb molts països del continent africà, 
i bé, aquí a Europa també estem en 
mans d’Estats Units, diguin el que vul-
guin. Per això jo penso que Veneçuela 
ha fet molta sort amb l’Hugo Chávez, 
que ha dit prou. 

-Vostè es considera comunista?
-Jo més que res em considero anar-
quista. El que passa és que reconec 
que aquest ideari és una utopia, que 
no es pot aplicar perquè les persones 
som ambicioses. Viuríem molt bé sen-
se govern, sense exèrcit i sense totes 
aquestes despeses, que amb la meitat 
del que treballem en faríem prou. Però 
sempre n’hi ha algun que és ambiciós i 
ja hi som, necessitem un pastor. 

-En som, d’ambiciosos, o ens hi tor-
nem?
-Ens hi tornem. Les persones es for-
men d’una manera o d’una altra se-
gons la situació en què es troben i la 
cultura que reben. Els meus fi lls, de 
petits, ho haurien donat tot. Jo ho tro-
bava molt bé que fossin així, m’agra-
dava, però és clar, també els havia de 
fer veure que estem en una societat 
que, si passes gana, ningú et donarà 
res. Tothom es preocupa només per 

ell. Els humans volem exercir poder 
i només ho fem amb els més dèbils; 
sempre volem escridassar el de més a 
baix. L’invent dels diners és el que ho 
va espatllar tot, perquè permet acapa-
rar, acumular riquesa. Aquí comença 
l’ambició.

-Parli’m de quan va tornar a Girona. 
De seguida es va implicar en la vida 
social?
-Sí, però és clar, aquí encara hi havia 
en Franco i no podies pas fer massa 
cosa. Per aquell temps, a mi m’agrada 
molt pescar, em vaig fer d’una societat 
de pesca de la qual vaig ser president. 
Resulta que hi havia una persona del 
‘Movimiento’ que ho distorsionava tot 
i altres presidents, abans d’enfrontar-
s’hi, plegaven. La majoria em deia que 
m’amargaria la vida, però jo els vaig 
dir, ‘ja ho veurem’. Total, que va arribar 
un moment en què, en un concurs, va 
sortir amb un estirabot que no tocava i 
el vam sancionar.

-l no li va agradar... 
-Quan li van comunicar, em va trucar 
a casa dient-me ‘tu què t’has cregut, 
seràs tu el que aniràs al carrer’. Ales-
hores li vam augmentar la sanció! I tot 
seguit, em van enviar una carta de la 
Federació d’Esports de Madrid que 
quedava destituït, que mai més podria 
ocupar un càrrec públic. Aviat va morir 
en Franco i la sanció va quedar suspe-
sa. Aquí sí que t’haig de confessar que 
és l’única vegada que he dit una men-
tida a consciència. Es van fer elecci-
ons i es va presentar un grup de gent 
de pes, aleshores vaig explicar que 
volien el càrrec per treure’n benefi cis 
i que pujarien les quotes. I és clar, la 
gent no els va votar. Reconec que vaig 

Nom: Ramon Torramadé Garcia 
Edat: 80 anys
Nascut a Santa Maria de Ribarredonda (Burgos)        
Resident a Salt des de fa 40 anys 
De professió: ebenista i fuster 
A més a més:  coordinador de la Farga, responsable de 
la Comissió de Medi Ambient del Consell de la Gent Gran 
que porta a terme el Projecte Rius, i fundador del partit 
Independents per Salt.
El passat 30 de març va rebre la distinció de Fill Adoptiu 
de la vila. 
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entrevista Entrevista a en Ramon Torramadé

mentir, però no volia que es pensessin 
que podien fer tot el que volien només 
perquè eren dels que manaven! 

-Però després del que va passar al 
seu pare, no li feia por enfrontar-se 
a aquesta gent?
-No, no he tingut mai por de res. 

-Quina sort... Darrera de qualsevol 
cosa hi era present l’entramat polí-
tic. 
-Pensa que després em vaig presen-
tar a les eleccions de president de 
la Federació de Pesca; doncs un noi 
amb qui ens havíem fet amics d’anar 
a pescar -no per idees, perquè ell ha-
via estat un División Azul i tenia relació 
amb tota aquesta gent- em va dir ‘tu no 
pots ser president de la Federació, per 
la qüestió del teu pare’, perquè vegis 
com et tenien fi txat. I això que ja era 
en la transició 

-En certa manera, avui dia també 
passa?
-Sí, és clar. Ja ho vaig dir el dia que em 
van fer fi ll predilecte, que això de la ‘lli-
bertat d’expressió’ no existeix, perquè 
mira, la Núria Pórtules és a la presó 
per les seves idees.

-De tota manera, els que van viure 
la dictadura, han viscut un canvi im-
portant.
-Sí, però també moltes il·lusions que 
es varen perdre. Molts polítics que en 
aquells moments semblava que ana-
ven a favor de la justícia, al cap de qua-
tre dies només van buscar el seu profi t. 
Del que es prometia en un principi, s’ha 
reculat molt. I avui dia, estem en un 
moment que recorda el feudalisme. Els 
treballadors no són ningú, el dia que 
els necessiten els agafen i quan no, els 
deixen; cada dia són més les empreses 
que tanquen, les que prejubilen i les 
que s’aprofi ten de la situació de molts 
immigrants per pagar sous miserables. 
El capital ho té tot molt ben lligat per 
treure benefi cis i resistir, el que no ho 
podrà resistir és el treballador.

-Feia alguna activitat clandestina 
quan va tornar a Girona?
-Estava amb l’Assemblea de Catalunya 
on miràvem de conscienciar la gent 
que vivíem en un règim que no era 
propici, fer manifestos, etc. I l’any 68 
vaig començar a anar a classes de ca-
talà. Vaig començar perquè a Caracas 
havia fet amistat amb uns catalans. 
Quan vaig tornar cap aquí, els vaig 
escriure una carta, en castellà és clar, 
de l’única manera que sabia escriure 
i encara, segurament, carregada de 
faltes, i ells em van contestar en cata-
là. Aleshores vaig pensar, és possible 

que des de Girona escrigui en castellà 
i des de Caracas m’escriguin en cata-
là? Això no podia ser.

-Com comença la seva vinculació 
amb les entitats de Salt?   
-Jo vaig entrar a l’Associació de Veïns 
de Salt, al cap de poc de ser aquí. Era 
una associació que es va crear pel 
tema de l’annexió a Girona. Ja vaig 
veure que allò era una injustícia i m’hi 
vaig apuntar. L’associació l’havia cre-
at el mateix ajuntament perquè quan 
entréssim a formar part de Girona, es 
defensessin els interessos del poble. 
Però és clar, era una associació feta 
per la gent que manava. 

-I ja hi vam ser!
-Aleshores jo i uns quants vam co-
mençar a reivindicar diferents coses 
perquè en aquell temps, aquest poble 
estava fet un desastre, però és clar, al 
president no li interessava buscar mu-
llader. Total que, després que no ens 
deixessin reunir-nos a l’ajuntament, 
els més implicats ens vam trobar a 
Can Panxut i allà vam nomenar una 
nova junta i em va tocar a mi ser el 
president, l’altre president va plegar i 
ja ens tens fent reivindicacions i em-
prenyant en Nadal i altres responsa-
bles de la qüestió social. 

-Amb tantes persones amb qui s’ha 
enfrontat i, en canvi, considero que 
és una persona apreciada per la 
gent en general, com ho fa? 
-Ui, perquè els hi dic ben 
clar. Els dic ‘ja sé que es-
teu esperant que em mori 
per treure-us una càrrega 
de sobre!’ Això ho he dit a 
més d’un i a més de dos! 
Fent broma, és clar. Però jo 
mentre sigui viu, no accep-
taré les injustícies. Si veig 
una cosa que està ben feta, 
potser no diré res, perquè 
l’obligació de tothom és fer 
les coses ben fetes, a més, 
parlant dels governants, ja 
tenen mitjans per esbombar 
les coses que fan bé... I amb 
tot faig el mateix.

-Què creu que li fa falta al 
Salt d’ara?
-Caldria fer com un ‘viver 
d’empreses’ on es donés 
l’oportunitat als joves a des-
envolupar les seves idees; 
això per una banda. I per 
una altra, hauríem de tre-
ballar per la convivència. Hi 
ha poca relació entre veïns 
i si parlem de la immigració, 
estic fart de sentir crítiques a 

tort i a dret. ¿Que ningú es recorda de 
quan els d’aquí emigràvem a Alemanya? 
I la gent només fa que dir que no s’inte-
gren, però és que tampoc ho volem. Bé, 
no ho volem amb alguns, perquè bé que 
hi ha esportistes o altres persones popu-
lars d’origen estranger, i aquests sí que 
els vol tothom! Som racistes amb els po-
bres, no amb el color.

-I com veu el futur, en general? És 
optimista o pessimista?
-Jo d’optimista ho sóc molt, perquè si 
no, no lluitaria. Faria molts anys que 
només em preocuparia per mi. Ara, 
crec que vénen anys difícils on la po-
blació ho tindrà molt dur, encara que 
al carrer tot sembli glòria. Es viu al dia 
sense preocupacions com si el futur 
no existís. 

-Així, és un ‘entregat’! Tot i que veu 
la batalla perduda, vostè allà, ‘erre 
que erre’!
-Sí, sí, jo faig de formiga, però fi xa’t, 
quan les cases les feien de fang, les 
formigues la podien ensorrar; avui que 
són fetes amb ferro i formigó... s’hi 
poden passejar, però no hi poden fer 
massa res... això sí, emprenyem asse-
nyalant les contradiccions! 

Agnès Cabezas Hornos

Nota: en Ramon diu que no li sembla-
va bé ser entrevistat, però davant la 
insistència dels companys del Consell 
de Redacció ho ha acceptat.
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història

El procés d’industrialització ne-
cessita la modernització de 

l’agricultura espanyola i l’articula-
ció d’un mercat interior. Es tracta 
d’elaborar productes industrials 
a Catalunya a canvi dels cereals 
castellans. De 1830 a 1860 el sec-
tor cotoner català experimenta un 
procés de creixement i mecanitza-
ció important. La política aranze-
lària proteccionista es considera 
necessària per a la indústria, que 
té uns elevats costos de producció 
que repercuteixen en els preus fi -
nals. Per disminuir el cost de la mà 
d’obra i augmentar els benefi cis 
s’accelera el procés de mecanitza-
ció i es redueixen els salaris. Això 
degrada les condicions de subsis-
tència del proletariat, incrementa 
la confl ictivitat social i afecta l’arti-
culació del mercat per la minva de 
la capacitat adquisitiva. 
El ferrocarril havia de comportar 
l’abaratiment del cost de la vida. 
Es va creure que podria abaratir 
els cereals, fet que permetria la 
reducció dels costos salarials i un 
augment de la competitivitat sense 
una disminució del nivell de vida. 
Es volia facilitar l’arribada d’ali-
ments, materials de construcció 
i materies primeres. A diferència 
d’Espanya, a Catalunya es fi nança 
bona part de la xarxa amb capital 
del país mitjançant la banca i la 
borsa. Altres obres emblemàtiques 
són el canal d’Urgell o el ferrocarril 
a Sant Joan de les Abadesses, per 

a la recerca de recursos carboní-
fers. La manca de combustible 
barat i abundant augmentava el 
cost de producció i es creia erròni-
ament que el subsòl català dispo-
sava de carbó amb prou quantitat 
i qualitat.
La xarxa ferroviària comporta un 
abaratiment del transport, però no 
del preu del cereal, que de 1830 
a 1880 experimenta una tendència 
alcista. Benefi ci que no comporta 
la millora de la capacitat adquisiti-
va de la pagesia castellana per la 
seva mal distribució. Això difi culta 
el projecte d’articulació interior, 
atès que no es contribuïa al crei-
xement del sector industrial ni a la 
reducció dels costos productius, a 
més d’afavorir la confl ictivitat so-
cial. Hi cal sumar la irracionalitat 
del traçat de la xarxa ferroviària, 
d’estructura radial, la necessitat 
de rendibilitzar els grans capitals 
invertits quan les densitats de cir-
culació eren baixes i una política 
econòmica poc encertada de les 
companyies, ja que les tarifes eren 
de les més elevades d’Europa. 
S’hi afegeix la crisi dels preus del 
blat de fi nals de segle per la crei-
xent importació de blat estranger. 
Catalunya passa a dependre de 
quantioses importacions i expor-
ta cereals i farines cap a l’interior. 
Tantmateix, la indústria farinera viu 
un període d’esplendor.
L’antic centre de contractació 
del saló de la Llotja de Mar de 

Barcelona es consolida al segon 
terç del segle XIX com un mer-
cat borsari modern. I apareix una 
banca comercial per propiciar el 
crèdit que el comerç i la indústria 
necessiten. Les crisis acaben amb 
successives fases d’eufòria borsà-
til, com les de 1857 i sobretot la de 
1866. El seu impacte econòmic i 
psicològic signfi cà l’inici d’un perí-
ode de frustracions i el fracàs d’un 
projecte industrialitzador propi de 
1814 a 1865. Els contemporanis 
no dubten a culpabilitzar l’hege-
monia política d’una oligarquia ter-
ratinent i fi nancera centralista in-
capaç de recolzar el projecte de la 
burgesia catalana. Una oligarquia 
que no desenvolupa prou el sector 
agrícola i que s’oposa a una polí-
tica industrialista. Així, el Memorial 
de Greuges de 1885 simbolitza el 
malestar de la burgesia catalana 
amb el règim de la Restauració i 
amb el mateix projecte nacional 
espanyol.

J.C.L.

Els límits del procès d’industrialització

Gent esperant a l’estació de Torelló, 
l’arribada d’un tren

cultura
Comissió de festes del carrer de Sant Romà

Després d’alguns anys sense 
fer activitats en el nostre car-

rer, es torna a posar fi l a l’agulla, 
com se sol dir, per tornar a orga-
nitzar un dels actes que ja havíem 
dut a terme.
Des de l’ajuntament de la nostra 
vila, i més concretament el Sr. Fà-
bregas, se’ns demana de tornar a 
activar alguna de les activitats que 
fèiem, arribant a un acord per dur 
a terme la coneguda menjada de 

pinxos i botifarres del carrer de 
Sant Romà, la que considerem, 
des de la comissió, que tenia èxit.
S’està acabant de perfi lar els de-
talls d’aquesta petita festa, tot i que 
si no hi ha cap entrebanc d’última 
hora, es portarà a terme el proper 
dissabte 26 de maig, a partir de les 
9 del vespre. També vull comentar 
que a partir de les 10 del vespre 
aproximadament, per donar temps 
a la gent de menjar amb certa cal-



Comissió de festes del carrer de Sant Romà

El llibre Gegant de la Biblioteca d’en Massagran
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Excursió per les comarques d’Osona i la Garrotxa

El passat 30 de març, aquesta 

associació dels “Infants Va-

lents” va inaugurar una exposició 

a la Factoria Cultural Coma Cros 

de tot de dibuixos de mainada. 

No agrairem mai prou el treball de 

rehabilitació que estan fent amb 

aquests infants tan valents, perquè 

recuperin alguna defi ciència que 

els permeti entrar al món social 

com una persona més. En aquest 

sentit han de tenir tot el suport dels 

ens ofi cials i el que pugui fer la so-

cietat en general. Des de la Farga 

us animem que no defalliu en el 

vostre treball i en la sol·licitud d’ajut 

on sigui, ja que aquests infants tan 

valents puguin demà inserir-se en 

el món del treball i social com un 

ciutadà més.

R.T.

“Els infants valents” (5 anys lluitant...) cultura

A les portes de la primavera i ar-

rossegant des de  principis de 

setmana un  canvi de temps més 

aviat fred, el grup excursionista del 

Casal, en la seva sortida progra-

mada per al dijous, no se   l’espe-

rava amb gran  optimisme, però no 

sé  què tenim la gent gran, que la 

qüestió és anar allà on sigui, bellu-

gar el cuc,  oblidant-nos per unes 

hores dels dolors i malalties, que 

no  ens agrada tenir-les de com-

panys de fatiga.

Aquesta vegada estrenem auto-

car nou de trinca, i amb ell fem el 

nostre itinerari programat. Degut al 

vent de tramuntana que ens venti-

la el nostre recorregut, i  més aviat 

fresquet, ens aprofi tem d’un matí 

benèvol lluint un  cel clar i sense 

núvols, oposat al de mitja tarda, 

grisa i freda, quan visitàvem el po-

ble d’Hostalets d’en Bas, potser 

amb la intenció d’espavilar-nos en 

les compres i encàrrecs a la fl eca, 

ubicada dintre de la vila d’aquest 

pintoresc lloc del Vall d’en Bas.  Ja 

tornàvem cap a casa, per tant no 

ens podem queixar d’aquests can-

vis de temps, ja pronosticats pels 

entesos excursionistes, en comen-

taris a “priori “segons  si les va-

ques jauen o estan dretes. Deixant 

a part aquesta metafòrica curiosi-

tat climatològica, fem l’aclariment 

d’una  jornada molt ben comparti-

da entre tots els excursionistes, a 

les nostres parades , pels llocs on 

anàvem de visita, ja que negar-ho 

seria cometre un perdonable “ pe-

cat venial”. 

La nostra primera parada és a la 

població de la Gleva, amb una visi-

ta esporàdica després  d’esmorzar 

al Santuari de Nostra Senyora, i on 

ens comenten que  mossèn Jacint 

Verdaguer va fer-hi estància du-

rant  dos anys. 

Amics lectors, permeteu-me que 

bategi aquesta nostra “ruta del co-

lesterol”, ja que assortit d’embotits 

per esmorzar, tastar  i comprar, 

no ens els varen escatimar. Visca  

l’abundància porcina  i no crec que 

ningú, l’endemà, hagi anat  al met-

ge a fer-se una  anàlisi, o compro-

var la tensió, ja que el percentatge 

us el podeu imaginar, i com que la 

majoria ens trobem dintre del ma-

teix sac,  per compensar i estabi-

litzar esperem abstenir-nos en els 

propers dies de la setmana de no 

menjar tant d’embotit.  No vam fer 

gaires compres d’aquest gènere, 

si dintre de quatre dies anem a la 

fi ra del poble  veí de Salt.             

Què es podria explicar de Rupit, ja 

per molts coneguda i visitada. El 

seu pont penjat, carrerons de pu-

jades i baixades, balcons de fusta 

i cases restaurades que no han 

perdut la seva fesomia. Durant 

una hora llarga, molts varen creuar 

el pont i passejar pel poble, altres  

Santuari Ntra Sra de la  

GLEVA

Hostalets  d’en  Bas Rupit

excursions
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Excursió per les comarques d’Osona i la Garrotxanotícies

Presentació a la  COMA 

CROS del llibre de 

SEBAS PARRA “L’ESCO-

LA D’ADULTS DE SALT: 

una mirada apassionada.

Dijous passat, dia 19, Xavier 

Besalú, vicedegà de la Fa-

cultat d’Educació i Psicologia de 

la UdG, en va ser el presentador, 

el qual va fer una anàlisi tan de-

tallada i emotiva del llibre que va 

deixar l’àmplia assistència de pú-

blic amb les ganes de conèixer les 

interioritats amb la seva lectura; 

i va acabar la presentació amb 

unes preguntes sobre el futur d’en 

Sebas, que aquest va aclarir amb 

molts detalls.

En Sebas Parra, que ha viscut 

30 anys dedicat a l’ensenyament 

d’adults amb la intensitat d’un mili-

tant convençut, amb el seu projec-

te de l’Escola d’Adults de Salt, al fi -

nal va topar amb una paret que ha 

per la vora del riu, i els més ago-

sarats van arribar fi ns a una petita 

capella  a dalt d’una muntanyeta.  

Em comentava l’amic Josep Ros  

que el nom de Rupit surt de la pa-

raula “arrupit “,  ja que des d’aquell 

lloc de l’ermita  el poble queda 

enfonsat al cor de les fagedes de 

Collsacabra, donant corrobora-

ció  a un dels  escrits de Josep M. 

de Sagarra, que  diu:“Rupit és un 

trosset de món “.

Des de fa uns quants mesos, ens 

acompanyen a  les  sortides men-

suals una nova saba  de socis ju-

bilats,  amb  molta marxa, demos-

trant-ho, com hem pogut compro-

var,  caminant pels llocs visitats, 

rient amb els seus acudits en el 

menjador i sobretot ballant, i això 

és esperançador, ja que és un bon 

auguri  per a properes  renovaci-

ons intergeneracionals  dintre de 

la nostra Entitat. 

Deixant a part les meves al·lusions 

a futurs  relleus,  una de les prio-

ritats i   intencions d’aquest  escrit 

és per assessorar-vos de l’excur-

sió que tenim preparada i a punt 

de  SET DIES A GALÍCIA (de l’11  

al   17  de juny  de 2007). En el tau-

ler d’anuncis del Casal quedaran 

exposats  el programa, donant-vos  

explicacions de la ruta a seguir  di-

àriament  i  el full d’inscripcions, 

a partir del dilluns dia  2  d’abril. 

El nostre allotjament serà al Gran 

Hotel Lugo ( quatre estrelles ), a 

prop de la cèlebre muralla i centre 

d’aquesta encantadora ciutat  del 

nord-est de Galícia, d’on partiran  

les nostres passejades en tardes 

lliures i dels llocs que visitarem . 

Amics excursionistes, a reveure i 

fi ns a la propera.

 Ferran  Márquez  i Morgade

L’escola d’adults de Salt: una mirada apassionada

fet impossi-

ble la seva 

con t i nu a -

ció. Un pro-

jecte que, 

segons va 

dir, parado-

xalment ha 

estat rebut-

jat per un 

govern na-

c iona l i s ta 

i d’esquer-

res, Aquest 

govern de-

cideix que el projecte és molt cor-

recte, però que no encaixa en les 

seves polítiques educatives.

En Sebas, amb aquest llibre s’aco-

miadava de l’Escola d’Adults i de 

Salt, això sí, oferint-se a qualse-

vol petició que benefi ciï l’educació 

d’adults. Un comiat  molt emotiu, 

però ple d’esperança. Havia pensat 

abandonar, però un oferiment d’im-

portar els seus coneixements en 

l’alfabetització d’adults al poble de 

Nicaragua, l’ha motivat a continuar.

Sebas, esperem  que la consci-

ència civil entengui aviat els teus 

anhels i et retorni a una causa tan 

justa com la que ha estat la teva 

entrega a millorar la cultura del 

poble. Mentrestant, que Nicaragua 

en surti benefi ciada.

R. T.

Major, 297-baixos - SALT - Tel. 972 23 41 55   Fax. 972 24 59 56
e-mail: ramosburch@economistes.com

gestió i assessorament
fiscal i laboral
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notícies Concurs de fotografi a

Visita del Director de Població i Migracions francès a Salt

Alumnes del CEIP el Pla visiten l’ajuntament de Salt

Concurs de fotografi a Biblioteca 
Pública de Salt, sobre el tema 

“La lectura”

El jurat  format per  Josep M. Oli-
veras i  Martí Artalejo i ,com a re-
presentant de la biblioteca, Belén 
Santamaría, ha decidit atorgar els 
següents premis:
- 1r  premi dotat amb 400 €, a la 
fotografi a “Aprenent a comptar II” 
de Jordi Gamero Aguilera.
- 2n premi dotat amb 300 €, a la 
fotografi a “El llibre ; camí cap a un 
món fantàstic” de Harry Larkins.

- 3r premi, dotat amb 200 €, a la fo-
tografi a ”Que comience la función” 
de Juana María López Rojo.
 
Com a accèssits i sense premi:
- 1r “Llibre enmarcat II”, de Manuel 
Rodríguez
- 2n “Pren la paraula”, de Patricia 
Maseda Calamita

Salt, 19 d’abril de 2007

Patrick Butor, Director de Po-
blació i Migracions de l’estat 

Francés va visitar ahir al matí Salt 
acompanyat de Pascal Brice, Con-
sul General de França a Barcelona. 
Els funcionaris francesos va ser 
rebuts a l’Ajuntament per l’Alcalde 
de Salt, Jaume Torramadé i van vi-
sitar les zones on s’està aplicant el 
Pla Salt 70.
 

Salt, 14 d’abril de 2007

Alumnes de tercer i quart del 
Ceip el Pla de Salt han visi-

tat aquest matí l’ajuntament. Els 

infants s’han reunit amb l’Alcalde 
al Saló de Plens i li han plantejat 
preguntes, després han visitat les 

diferents ofi cines municipals i fi nal-
ment han estat a la policia local.

Salt, 13 d’abril de 2007
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Finalistes dels premis del Setè Cel de Salt

Nous lavabos al parc de la Massana de Salt

notícies

El dia 15 de març va acabar el 
termini per a la presentació 

d’originals i per votar els Premis 
Literaris de Salt “El setè cel”.
El Premi de Novel·la, per a llibres 
publicats, serà escollit a proposta 
popular entre els lectors de les bi-
blioteques de les comarques giro-
nines que han votat les novel·les 
catalanes publicades entre els 
anys 2004 i 2006.
Un cop acabat el termini, les novel-
les escollides pels als lectors i, per 
tant, fi nalistes als Premis Literaris 
de Salt “El setè cel”, són:

Joan-Daniel Bezsonoff amb “Les 
amnèsies de Déu” d’Empúries
Jaume Cabré amb “Les veus del 
Pamano” de l’editorial Proa
Frederic Mayol amb “L’aniversari 
robat” de Edicions del Pirata
Miquel Mir amb l’obra “Entre el roig 
i el negre” d’Edicions 62
Sergi Pàmies “Si menges una lli-
mona sense fer ganyotes” de Qua-
derns Crema
Maria Mercè Roca amb “Els dies 
difi cils” de Columna Edicions
Eloi Sala amb “Viatge a contra-
llum” de l’Editorial Bromera

Albert Sánchez Piñol amb “Pando-
ra al Congo” de Edicions La Cam-
pana
Els Premis Literaris de Salt també 
consisteixen amb el Premi d’As-
saig (Salt d’aigua i Diversitat) i el 
Premi Joaquim Riera d’autobio-
grafi es, memòries o biografi es. Els 
membres dels jurats dels premis 
es reuniran el dia 26 d’abril i el lliu-
rement dels premis tindrà lloc amb 
un acte literari el 27 d’abril a les 8 
del vespre a la Biblioteca Pública 
de Salt.

 Salt 10 d’abril de 2007

Els lavabos del parc de la Maça-
na de Salt ja estan en funcio-

nament. Aquest nou servei disposa 
de sistemes de neteja automàtica 
entre us i us i era una reivindicació 
dels veïns. Els lavabos construïts 

per lorke systems permeten a cada 
usuari ser a dins un temps màxim 
de quinze minuts i fan un cicle de 
neteja després de cada ús. 

Salt, 30 de març de 2007

Obert el termini per a l’adjudicació 
d’habitatges de lloguer per a joves a Salt

El termini per obtenir un habi-
tatge de protecció ofi cial de 

lloguer per a joves ja s’ha obert. 
Els interessats han de posar-se en 
contacte amb  l’Ofi cina Municipal 
d’Habitatge de Salt, al carrer Doc-
tor Ferran 7, baixos. Els habitatges 
estan ubicats a la zona de la Ma-

çana, concretament al carrer Prat 
de la Riba 71.
Els habitatges d’un sol dormito-
ri tenen una superfície útil  d’uns 
58 m2 i el lloguer oscil·la entre els 
195 i els 197 Euros mensuals. Els 
contractes de lloguer son per cinc 
anys improrrogables i estan des-

tinats a persones menors de 30 
anys empadronats a Salt des de fa 
com a mínim tres anys.
El termini per presentar les sol-
licituds a aquesta acció conjunta 
d’ADIGSA i l’Ajuntament de Salt 
fi nalitza el proper 16 d’abril. 

Salt, 30 de març de 2007



AA13

Festa de Benvinguda dels arbres a Saltnotícies

Ahir es va fer la festa de benvin-
guda dels arbres a Salt, arbres 

que les escoles plantaran en un curs 
abandonat del Ter al Parc de els De-
veses. La festa es va fer a la Coma 
Cros a causa de la pluja que no va 
permetre fer-ho a les deveses.

La participació ha batut tots els rè-
cords: 214 nens, és a dir, excepte 
el Pompeu Fabra, totes les clas-
ses de 4rt de primària de les esco-
les de Salt (Mas Masó (40), Veïnat 
(26), El Pla (50), La Farga (46), 
Dominiques (27) i Vilagran (25)).
Els nens van poder conèixer com 
els veïns han estat recuperant el 

Parc durant dècades i com aquest 
ha passat de no tenir gairebé cap 
arbre al segle XVIII als boscos que 
té actualment, així com la impor-
tància d’aquests boscos per a ani-
mals amenaçats. Finalment van 
aprendre a reconèixer un roure, un 
arbre blanc i un grèvol. 
Després es va brindar amb xocola-
ta pel futur dels arbres i van ballar 
fi ns l’hora d’acabar l’escola. 
Fins el dia 13 d’abril aniran plantant 
els arbres al Parc. Es tracta de 70 
arbres propis de d’indret: freixes de 
fulla petita, àlbers, roures, aurons 
blancs, aurons negres, saüquers, 

grèvols, arços blancs i avellaners.
L’activitat s’emmarca en l’aposta 
de l’ajuntament de Salt per la par-
ticipació activa de tota la població 
en la preservació del Parc de les 
Deveses i en la utilització dels 
seus valors educatius per exten-
dre el respecte envers el patrimoni 
natural en la societat.

Salt, 29 de març de 2007

L’Ajuntament de Salt lliura al CAP de Salt 
un vehicle per fer l’assistència domiciliària

En una iniciativa pionera, l’Ajun-
tament de Salt ha lliurat aquest 

matí al CAP de Salt les claus d’un 
vehicle Fiat Punto per a les tasques 
d’atenció domiciliària. El vehicle 
ajudarà l’atenció a les urgènci-
es domiciliàries, tant pel que fa a 
desplaçament com a l’aparcament 
i està identifi cat amb els logotips 
de l’Ajuntament i de l’ABS de Salt. 
Fins ara els professionals del CAP 

de Salt feien l’atenció domiciliària a 
peu o en els seus vehicles privats.
El vehicle porta al maleter l’equi-
pament mèdic necessari per a 
l’atenció domiciliaria i l’atenció a 
urgències.
En l’acte de lliurament del vehicle 
l’alcalde de Salt, Jaume Torrama-
dé, va destacar que el lliurament 
del vehicle és un gest de col-
laboració amb els membres del 

CAP de Salt i d’agraïment per la 
tasca que realitzen.
El Dr. Ferran Cordon, director 
dels serveis territorials de salut a 
Girona, va destacar en rebre les 
claus del vehicle que l’equip del 
CAP de Salt és un equip que treba-
lla fi ns i tot més enllà del que se’ls 
demana i va veure en la iniciativa 
de l’ajuntament el reconeixement 
d’aquest fet. Ferran Cordon va 
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Fira d’objectes vells

notícies

Fira d’objectes vells. Venda i in-
tercanvi. A la plaça dels peixos, 
organitzada pels veïns, el dia 22 
passat, es va celebrar una con-
correguda fi ra on hi podies tro-
bar tota classe d’objectes més 
que vells, antics. Els col.leccio-
nistes podien triar per a tots els 
gustos, també l’intercanvi hi te-
nia cabuda.

Signatura del conveni entre 
l’ERAM, vinculada a la UDG i 

l’Ajuntament de Salt per a la ces-
sió d’us d’espais de la Factoria 
Cultural Coma Signatura del con-
veni entre l’ERAM, vinculada a la 

UDG i l’Ajuntament de Salt per a 
la cessió d’us d’espais de la Fac-
toria Cultural Coma Cros. A l’acte 
hi assistiran la rectora de la UDG, 
Anna Maria Geli, Eduard Bosch, 
de la Fundació Escola de Gestió 

i Jaume Torramadé,  Alcalde de 
Salt
- Dia: Divendres 13
- Hora 13h.
- Lloc: Sala de la Junta de Govern
 

Salt 12 d’abril de 2007

Conveni entre l’Escola de Realització 
Audiovisual i Multimèdia i la Coma Cros

mencionar que aquest 
és el primer cas a les co-
marques gironines que 
un ajuntament dona un 
vehicle per l’atenció do-
miciliaria. 

Salt, 29 de març de 
2007

L’Ajuntament de Salt lliura al CAP de Salt 
un vehicle per fer l’assistència domiciliària
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Èxit de l’exposició de Flors de Saltnotícies

L ’Ajuntament de Salt valora 
com un èxit l’exposició de 

flors d’enguany. Més de tres-
centes plantes, noranta partici-
pants i una important presència 
de públic que va reunir prop de 
tres-centes persones a l’acte de 
lliurament de premis diumenge 
passat a la tarda a la Plaça Di-
putació.
A més, l’exposició ha supo-
sat la reforma de l’enjardina-
ment de la Plaça Diputació, 
que conservarà els canvis un 
cop tancada la mostra. A l’ac-
te de cloenda hi van participar 
el grup d’havaneres Voramar 
i les cuineres de Salt que van 
oferir un tastet de pastissos i 
coques.
L’exposició de Flors de Salt, 
que aquest any ha ocupat 
l’edifici de les Bernardes,  té 
un marcat caràcter popular 
amb la participació de molts 
particulars i d’associacions de 
la vila, contràriament a altres 
mostres que tenen una pre-
sencia majoritària d’empreses 
de jardineria.

Salt, 25 d’abril de 2007
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Ara que s’acosta el temps, o ja 
hi som, del despertar dels ve-

getals, les persones propenses a 
les al·lèrgies ja poden prendre les 
precaucions necessàries.
Aquests dies llegint  l’article “Les 
al·lèrgies no tenen treva”, m’ha 
fet adonar de l’error que patim la 
gent de Salt quan donem la culpa 
al borró que desprenen els pollan-
cres quan fl oreixen. Aquells fl ocs 
que voleien i que quan queden 
apilonats sembla que hagi nevat, 
s’emporten sempre la culpa dels 
esternuts i altres molèsties a l’or-
ganisme. Per aquest motiu es 
reclama que s’eliminin els pollan-
cres de carrers i places. Alguns 
han estat eliminats per les queixes 
dels veïns, segons informes dels 
responsables de l’Ajuntament, so-
bretot els situats prop de la piscina 
municipal, que no feien cap nosa.
Diu l’article: Segons va explicar 
Anna Cisteró, presidenta de la 

El Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya organitza aquest  ci-
cle de conferències – debats per 
conèixer a fons i oferir a la societat 
una opinió tècnica  sobre l’impac-
te del TGV a la nostra societat i al 
nostre territori.
Les conferències han tingut lloc 
a tot el territori i es tancarà en un 
acte fi nal a la seu del Col·legi d’En-
ginyers Industrials de Catalunya 
a Barcelona, on es recolliran les 
conclusions de totes les jornades 
del cicle. 
El dia 29 de març, va tenir lloc a la 
seu de la demarcació del Col·legi a 
Girona, una d’aquestes conferèn-
cies, amb el títol de “Intermodalitat 
i mercaderies“. Els ponents eren 
el Sr. Joan Amorós, secretari de 
FERRMED, i el Sr. Manel Nadal, 
secretari general per a la Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya.
Em va semblar molt interessant pel 
tema logístic en general -transport 
ferroviari de mercaderies-  i com 
pot afectar a Catalunya i a tota la 
Comunitat Econòmica Europea, 
però també pel tema  concret del 

pas del TGV, la línia convencional 
i les mercaderies per la ciutat de 
Girona i de Salt en particular.
Simplifi cant i resumint la conferèn-
cia, la idea bàsica és la creació 
de dos corredors ferroviaris per 
al transport de mercaderies. Un  
que vagi des del sud d’Espanya, 
passant per França i Alemanya  
al nord d’Europa, països nòrdics. 
L’altre des de Portugal, passant 
per Espanya, Itàlia, països Bàltics 
fi ns a Ucraïna. Recollir els conte-
nidors que es transporten en vai-
xell als ports de València, Lisboa, 
Porto, Barcelona i transportar-los 
a tot Europa mitjançant el trans-
port ferroviari. Aquest dos corre-

dors coincideixen en el seu pas 
per Catalunya, d’aquí el gran valor 
estratègic del nostre país. 
Per ser rendible el transport ferrovi-
ari de mercaderies són necessaris 
entre altres els següents punts. Els 
trens han de ser de gran capacitat 
de càrrega, de 1.500 m de llarg, 
actualment són de 400 m (a EEUU 
són fi ns a 3.500 m). Les infraestruc-
tures, vies, túnels han de ser aptes 
per a vagons amb dos contenidors i 
les estacions han de ser apropiades 
als trens i de pas, no de cul de sac. 
Unifi car la tensió de servei de les ca-
tenàries, actualment a Espanya és 
a 3.000 V.  França és a 1.500 V i el 
TGV és a 25.000 V (això vol dir di-

El tren de gran velocitat a debat

col·laboracióAl·lèrgies

Societat Catalana d’Al·lèrgia i Im-
munologia Clínica, els serveis 
d’urgència estan atenent perso-
nes al·lèrgiques als xiprers; ara és 
època del pi i parietària (una herba 
petita) que causa el major nombre 
d’al·lèrgies a Catalunya i que es 
troba a qualsevol indret del territo-
ri.  Altres vegades he llegit que les 
fl ors, siguin de jardins o boscanes, 
també són màximes responsa-
bles d’al·lèrgies. És clar, com que 
aquest pol·len no es veu, no té de-
tractors i fl airem les fl ors amb gran 
satisfacció.
Heu sentit mai propostes d’eliminar 
els jardins de viles i ciutats? Segur 
que no. I els xiprers? Al contrari, 
se’ls atribueixen moltes virtuts mo-
rals i sentimentals que hom reco-
neix. Bé, no és que pensi que s’ha 
d’eliminar ni cap xiprer ni cap fl or, 
perquè tots fan el seu servei, a més 
d’alegrar la vista, i menys uns po-
llancres que al costat del cementiri 

embelleixen un espai 
i fan una bona ombra 
a l’estiu, que al pas 
que anem els hi hau-
rem d’agrair.
També diu l’article 
que actualment pa-
teixen al·lèrgies el 
25% de la població i 
que es preveu que en 10 anys, el 
percentatge arribi al 50%. Llavors 
hom es pot imaginar que potser 
són les persones que amb medi-
caments i altres ingredients estem 
perdent les defenses naturals de 
l’organisme i seguint aquest criteri 
només podrem viure artifi cialment. 
Al més petit símptoma de desga-
vell ja acudim al metge i d’aquesta 
manera les defenses corporals van 
perdent efi càcia; no és estrany que 
les petites malalties vagin agafant 
protagonisme.
Plantem arbres, plantem fl ors i ali-
mentem-nos adequadament.

Ramon Torramadé 
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ferents motors a les màquines – lo-

comotores). El mercat potencial de 

mercaderies existeix, però el mercat 

real per al transport ferroviari s’ha 

de crear. Unifi car les condicions la-

borals, horaris, etc. dels treballadors 

del transport ferroviari, actualment 

a cada país és diferent. Aconseguir 

que el transport de mercaderies fun-

cioni les 24 hores del dia i els 7 dies 

de la setmana. En defi nitiva, tot això 

és molt complex, segurament a la 

llarga  passarà per fer una línia es-

pecial i d’amplada única per al trans-

port de mercaderies. 

Concretant el pas per Girona ciutat 

del TGV i de la línia convencional, 

en una sola estació soterrada, té a 

priori tots els avantatges. Els pas-

satgers podran arribar al centre de 

la ciutat en qualsevol modalitat de 

tren. Els sorolls i l’impacte visual 

serà nul. Grans avantatges eco-

nòmics i socials. Però és clar, i les 

mercaderies generals i les mer-

caderies perilloses?, lògicament 

també hauran de passar, en princi-

pi, per aquestes línies. La solució 

que proposen des de la Generali-

tat i els tècnics de logística és fer 

una via alternativa per als trens de  

mercaderies, que passi per Salt. 

Es basen fonamentalment en dos 

motius tècnics, que els pendents 

de via per a trens de mercaderies 

de gran capacitat ( 10.000 TN) no 

han de passar del 10 per mil (amb 

l’estació soterrada els pendents 

són del 18 per mil),  i que  en una 

estació soterrada no sembla gai-

re convenient coexistir persones 

i mercaderies perilloses. (No van 

donar dades de normatives que 

s’oposin al pas de mercaderies 

perilloses per trams soterrats). 

Per què, si aquestes dues raons 

són certes, no projectaven fer pas-

sar les línies i l’estació per Salt? La 

ciutat de Girona vol gaudir de tots 

els avantatges de tenir una estació 

soterrada i concentrada, però els 

desavantatges i tot allò que mo-

lesta i no interessa, que passi per 

Salt. Com si Salt fos un poble de 

tercera. De fet ja ens tracten així, 

per Salt tot s’hi val, de tant en tant 

ens donen  una almoina i ja estem 

contents i callats.

El nostre equip de govern municipal 

ha estat llest i ràpid a presentar un 

recurs en contra d’aquest projec-

te, instigat pels nostres poderosos 

veïns. No sé si serà sufi cient - pen-

so que no- i haurem d’estar molt 

atens perquè no ens colin aquest 

gol. Ens donaran raons d’interès 

de país, d’interès d’estat, etc., ava-

lats  des de tots els nivells, muni-

cipal, comarcal, nacional i estatal, 

però no ens deixem enganyar, el 

que volen es treure’s de sobre allò 

que molesta i no els hi aporta cap 

benefi ci. Haurem de mostrar la 

nostra fermesa com a poble i  tots  

units amb un sol objectiu, no ens 

hem de deixar trepitjar. Que sàpi-

guen els nostres poderosos veïns, 

de prop i de més lluny, que a Salt 

NO tot s’hi val.

Rafel Sala   

El vent de la fam

El seu pare, l’Ernest, no ho ac-

ceptava. La Júlia havia vingut 

al món exclusivament per a servir-

lo, no pas per a contraure matri-

moni. No havia vist mai els atributs 

d’un home ni tenia perquè veure’ls. 

No l’havien educat per dir-li que sí 

al primer passavolant.

Feia poc que sagnava cada mes 

i que tenia pèl al pubis. Ningú de 

la casa li havia explicat res, ni el 

pare, ni la mare, ni la padrina, nin-

gú. Ni tan sols el tarambana del 

seu germà, en Jesús. Un dia, quan 

ja tenia nou anys, a l’hora de sopar 

va preguntar si els homes pixaven 

llet. La bufetada de l’Ernest, que 

va sonar com un tro, la va fer cau-

re de la cadira de balca. Allò la va 

fer créixer de cop. 

Només havia anat a missa. El mas 

estava prou allunyat del poble per 

no arribar-hi els sons de la fes-

ta major que cada estiu, els dar-

rers dies de juliol, possibilitava els 

somnis del jovent. Tampoc havia 

anat a estudi. La mare li havia en-

senyat a fi lar i a cuidar-se del tros 

i dels homes de la casa. Un cop 

a la setmana anaven a vendre a 

vila. Coneixia altres noies perquè 

havia anat un temps a doctrina, 

els dimarts a la tarda. Amb vuit o 

nou anys la quitxalla ja anava a 

treballar al camp i al bosc i amb 

deu anys els més afortunats feien 

d’aprenents. Altres entraven en al-

guna de les fàbriques tèxtils que 

poblaven el curs mitjà del Ter, on 

possiblement passarien la resta 

dels seus dies. 

La Júlia mirava els nois de lluny, 

amb respecte i curiositat, quan ve-

nien a fer llenya o a segar i a batre 

i fer pallers. El pare solia llogar un 

parell de colles a fi nals de maig, 

una espera que la Júlia vivia amb 

intensitat. La seva presència era tot 

un esdeveniment. D’altra banda, 

l’Ernest tenia un parell de jorna-

lers contractats bona part de l’any, 
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i cada hivern venien un home molt 
gran i un noi d’uns divuit anys, que 
deia que era el seu fi ll, a treballar 
a bosc. Era un gèlid mes de febrer 
de 1909 quan aquest xicot, de nom 
Esteve, es va declarar a la Júlia. 
L’havia vist créixer i ara que tenia 
quinze anys aquella nena fràgil i 
esquerpa s’havia convertit en dona, 
una formosa fl or que naixia al mig 
d’un jardí aspre i salvatge. La Júlia 
ja tenia els pits fets, l’entrecuix ten-
dre i els malucs arrodonits.
Les feines del bosc eren feixuges 
però bàsiques per a l’economia 
domèstica. S’hi caçaven conills i 
perdius, s’hi paraven trampes, s’hi 
collien castanyes, bolets i glans 
de roures i alzines per alimentar el 
bestiar o fer-ne farina. Es feia gel a 
la riera i també carbó. S’hi collien pi-
nyons, fi gues, nous, atmetlles, pru-

nes, mores i espàrrecs. La padrina 
era una experta en la recol·lecció 
d’herbes remeieres. De tant en tant 
el bosc s’esclaria, es talaven arbres 
per a la construcció i la fabricació 
d’eines, i s’arrancaven soques. Es 
feien feixines per cuinar o per es-
calfar els llargs vespres hivernals i 
les seves terribles nits. Però sem-
pre bufava aquell maleït vent.
Aquell era un d’aquests vespres i la 
Júlia li va dir que sí. Ho digué amb 
una naturalitat espantosa. Estaven 
rosegant una mica de pa sec i un 
tros de xuia, a la vora del foc, quan 
l’Esteve demanà la mà de la Júlia 
al seu progenitor. L’expressió del 
pare del noi indicava que no estava 
assabentat que aquell fet succeiria. 
L’Ernest, amb el rostre més encès 
que la llar, arrossegà la seva fi lla 
pels cabells amb aquelles podero-
ses mans crivellades, la qual, rebo-
tida, pujà escales amunt sense to-
car terra. L’Ernest no comprenia per 
què la Júlia havia dit que sí d’aque-
lla manera. En Jesús l’escridassa-
va entre plantofada i plantofada, 
còleric per la gosadia de sa germa-
na. La mare i la padrina somicaven 
desconsolades en un racó, conei-
xedores que en Jesús l’havia ma-

grejat en diverses ocasions. Però 
no deien res, com sempre.
La Júlia no havia estat volguda. Va 
venir molt més tard que en Jesús, 
quan era un fet que no era pos-
sible més canalla en aquella llar. 
Després de parir en Jesús, la seva 
mare havia quedat eixuta. Tant-
mateix, aviat les males llengües 
feren córrer el rumor que era ell el 
que havia quedat estèril, o impo-
tent, i que el nounat era fi ll del ma-
sover de can Forcada. El cert és 
que mai no es va saber la veritat. 
L’Ernest hauria volgut un altre mas-
cle, braços per la terra. Ja en tenia 
prou de dones. Aviat considerà la 
Júlia com una càrrega moralment 
insuportable. I només ell i la seva 
esposa en sabien el perquè.
L’endemà dels fets, poc abans de 
tancar-la en un convent, van trobar 
la Júlia penjada en un dels cairats 
de les golfes. Tres dies després 
d’enterrar-la, els jornalers van tro-
bar morts a cop d’escopeta tots 
els membres d’aquella família. De 
l’Esteve i el seu pare no se’n va 
saber mai més res. I de tot allò no-
més en va restar aquell vent, brut 
i persistent.

Joan Corominas

El dia que amb el meu company 
vàrem enfi lar la carretera de Saint 
Georges d’Ozopoch, no les tenia 
pas totes. Uns dies abans, veient 
que teníem una setmana de festa, 
havíem mentalment improvisat una 
setmana de vacances a l’altra fron-
tera guaianesa: el Brasil. Dos dies 
abans de marxar, però, a mesura 
que comentàvem als col·legues de 
feina la futura expedició, tothom 
ens fi cava la por al cos. Històries 
sòrdides per a tots els gustos es-
devingudes a la carretera que va 
de Cayene al poble fronterer, Saint 
Georges. Històries de robatoris, 
d’assalts, de violència perpetrats 
per clandestins brasilers que treba-
llen buscant or il·legalment i que per 
Nadal, abans de tornar al seu país, 
necessiten diners per fer regals.
Malgrat tot, l’excusa de Nadal sona 
absurda a les meves orelles (no sé 

si les estadístiques de robatoris 
fonamenten la llegenda que per 
Nadal és més fàcil que et robin).
A l’encreuament de carreteres 
entre Cacao i la capital, ningú no 
donaria crèdit a les històries que 
la gent ens havia explicat. L’asfalt 
foradat per les pluges tropicals 
contrasta amb el verd fresc, ten-
dre, de la vegetació. Una selva 
espessa, ben regada, que s’esfor-
ça a conquerir el camí traçat pels 
humans. Invertim dues hores per 
fer 100 Km, entre forats i revolts, 
fi ns a Regina, un poble sense cap 
mena d’encant a la riba del riu Ap-
pronga.. Els altres 70 Km fi ns a 
Saint Georges són anomenats “el 
corredor de la mort”, batejats així 
per algun exagerat a l’atur que vo-
lia fer un lligam entre els corredors 
ecològics que deixen travessar la 
carretera als animals que assalten 

i roben en aquesta carretera. Un 
profe crioll de Cayene m’havia dit 
que un conegut seu tenia la cara 
cremada, es veu que l’havien atu-
rat a la carretera de Sant Georges 
i com que hi oposava resistència, 
li havien tirat una substància cor-
rosiva a la cara. Històries d’esco-
petes i bales. A partir de Regina, 
la carretera, refeta fa poc, s’obre al 
cel. Els arbres a la selva han estat 
talats, de cinc a deu metres de sel-
va devastada a cada cantó de la 
carretera. El blau del cel, el negre 
de l’asfalt i el verd, vistos des del 
turons  t’enlluernen.
A dreta o a esquerra, cada 1 o 2 
Km, hi ha un cotxe abandonat, cre-
mat, robat; en 72 Km. en comptem 
48. Quan passem hi ha un cotxe 
en fl ames a la carretera, ens de-
manem si trobarem els propietaris 
a la carretera fent autoestop.

Des de Sant Laurent (Guaiana francesa)
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Un Salt fort

Des de sempre, Girona ha estat 
una ciutat agressiva amb el 

poble de Salt, ja que al tenir-la tan 
a prop permet que els governants 
de la ciutat vulguin fer seu allò que 
és més lluny del seu terme. I, així, 
la seva infl uència dinamitza actua-
cions que són del tot negatives per 
al nostre poble. Només hem de 
veure allà on van deixar posar una 
gran indústria de capital suís, que 
un dia de forta tramuntana emple-
na el poble d’aroma de cafè. Sens 
dubte que no la van posar en un 
lloc on els arribés la infusió a ells, 
sinó en la punta extrema a tocar el 

municipi de Sant Gregori i poc els 
va importar que a l’altra riba de Ter 
hi fos Salt
Per la zona sud ens van fer passar 
els desviaments. Per l’oest, l’au-
topista i projectes de 2 i 4 carrils 
per banda, desviaments de la N-
II, TGV i totes les infraestructures 
que els convinguin, també el pas 
de mercaderies, fi ns i tot perilloses 
que ells no volen per a la metròpo-
lis, però sí que desitgen tenir tots 
els serveis confortables de prime-
ra mà, com per exemple l’estació 
del TGV.
Com podeu veure tenim un mal 

veí al cantó, cosa que sempre 
comporta problemes per al nostre 
poble. Fins i tot, un alcalde de la 
ciutat veïna ens va insultar.
També, Salt és un poble que ha 
crescut d’un manera extraordinà-
ria, ja que en pocs anys la seva 
població s’ha multiplicat per tres, 
el que suposa que s’haurien d’es-
tablir una sèrie d’ordenaments es-
trictes a fi  d’evitar que al poble, i 
enmig la gran massa de població, 
s’estableixin actituds incíviques o 
grups organitzats que es dediquen 
a viure dels altres, és a dir, l’exis-
tència d’espavilats de pocs escrú-

A mesura que anem fent quilòme-
tres els esperits no es calmen, veus 
gent enmig del no-res asseguts  al 
costat de la carretera. Una persona 
sola i la imaginació et traeix: hi hau-
rà una barricada al pròxim revolt? 
No em parlen d’això, muntanyes 
de grans de sorra. De cop, puja-
da-revolt, ens trobem la barricada, 
l’estómac s’enfi la a la gorja; són 
els gendarmes. L’estómac torna a 
lloc. Ens demanen els papers i ens 
diuen que si volem fer una pausa, 
que la fem allà mateix, que no ens 
parem al mig de la carretera. A part 
de l’armada australiana a les illes 
Salomó, és la vegada que més 
m’alegro de veure la policia.
Rètol: Saint Georges d’Ozopoch, 
nom del poble; el poble fa dos car-
rers a la riba del riu. Casetes, ca-
sones de fusta o de ciment. Una 
platja amb 4 bars, cap d’obert a 
les 4 de la tarda. Els piragüers que 
fan Saint Georges-Oiapoc (el poble 
fronterer de l’altra banda del riu) et 
salten al coll. No,no, no volem anar 
a Oiapoc, gràcies. Entrem en un 
bar on hi ha un home a la terras-
sa que ens diu que està tancat. A 
dins almenys hi ha vuit persones 
que ens diuen que està tancat. Tots 
blancs, la majoria francesos. N’hi 
ha un que intercedeix per nosaltres 
i ens acull: cafè, birres després, ens 

deixa dormir a casa seva (quina 
cara de perduts que devíem fer), i 
ens busca un piragüer . Teníem la 
intenció d’anar fi ns a la muntanya 
d’Argent on el primer banc de l’est 
es va instal·lar, però l’única persona 
que ens hi vol portar demana 500 
€: és perillós, l’Atlàntic entra al riu 
i les piragües es reboten de caps 
per avall, però sobretot perquè els 
clandestins armats, quan  veuen un 
blanc, pensen que és la policia.
Refem la carretera després d’haver 
passat tres nits al Brasil i coneixent 
tota la PAF (policia de  frontera) de 
Sant Georges; pel camí recollim un 
home que caminava amb una bos-
sa de mà al cap i una altra a l’esque-
na. D’una seixantena d’anys, deia 
que treballava a Apatou, un poble 
al costat del riu Maroni a dues ho-
res de Saint Laurent i que parlava 
francès. Deia que parlava francès i 
nosaltres no l’enteníem. Tenia una 
carte de séjour  que ens va facilitar 
la vida a la barricada-duana dels 
gendarmes i el vam deixar a Cay-
ene. Què pensava fer aquest home 
sense aigua ni menjar travessant la 
meitat de la Guaiana a peu?
Es veu que sí. El vam recollir sense 
que ell hagués demanat res; quan 
el vam deixar a Cayene ( la meitat 
del seu trajecte), ell ja ens donava 
el número del telèfon de casa seva, 

a Bélem (Brasil) per quan hi anés-
sim. Havia tornat al Brasil perquè 
l’operessin d’un càncer de gorja 
i encara tenia la força de tornar a 
treballar a la Guaiana fent el camí 
d’una frontera a l’altra a peu.
Cada dia em trec el barret per tota 
aquesta gent que travessen mig 
món només per una feina, sigui 
legal per construir una carretera  
d’Apalou a Saint Laurent, o il·legal 
buscant or a la riba del riu emmetzi-
nant-se, emmetzinant-nos la vida.
Vet aquí una petita història de la 
Guaiana; la història que s’explica a 
les escoles si més no. El que és di-
fícil d’entendre i explicar és com to-
tes aquestes ètnies poden viure en 
el mateix país sense barrejar-se o, 
encara més, sense 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

opinió
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pols que aprofi ten la massifi cació 

per establir les seves trapelleries.

Per això, ha de ser un poble pode-

rós, no raquític, i tenir una forta po-

tència per obrar i resistir les enves-

tides, I, no volem mitges tintes, els 

seus governants han de ser forts i 

no persones dèbils i infl uenciables 

des de la gran ciutat, que d’una 

manera fàcil serien sotmeses per 

la metròpolis.

La lluita de Salt continua i segueix 

a marxes forçades un ritme impa-

rable i difícil d’aturar, malgrat que 

la gran capital posi tots els entre-

bancs possibles en el nostre des-

envolupament.

Per això,  jo vull un Salt fort, molt 

fort i amb forta trempera, a fi  de 

poder anar endavant com a poble 

lliure i sobirà de veritat. I que la his-

tòria no pugui refl ectir en el dia de 

demà, que vàrem ser tan sols un 

opinió

Per què una persiana d’un lloc 

públic pot estar espatllada 6 

mesos i en canvi som capaços de 

transformar una fàbrica en un es-

pai cultural de gran nivell?.

Per què en un espai públic es dei-

xa que s’hi amuntegui la porqueria 

i en canvi invertim milions d’euros 

a reciclar les deixalles?.

Per què es percep tantes faltes de 

respecte envers l’entorn i les per-

sones i en canvi destinem tants 

esforços a reformar el sistema 

educatiu cada dos per tres?.

Per què els nostres avis no tenen 

l’assistència que es mereixen i en 

canvi diem que és gràcies a ells 

que el país ha aconseguit un bon 

nivell de progrés?.

Per què hem d’inventar una as-

signatura sobre ciutadania 

si després els nostres parla-

mentaris són incapaços de 

dialogar  i respectar-se da-

vant de les càmeres.

Per què ens han posat un 

conseller d’educació que no 

mostra cap interès pel diàleg 

ni per la llengua ni per defen-

sar les competències pròpi-

es, si ja teníem un gironí que 

ho feia prou bé?.

Per què volem seleccions ca-

talanes si tenim campions del 

món en diferents disciplines, 

tret del futbol, que no surten 

més que en lletra petita als 

mitjans escrits i gairebé no-

més la foto als mitjans audi-

ovisuals?.

Per què donem les culpes 

sempre als de Madrid si els nos-

tres polítics no volen entendre que 

els ciutadans els volem units i de-

fensant el país en lloc del partit?.

Per què hem tingut una sobredosi 

de Lluís Llach a la radio i a la TV3 

si les cançons dels nostres can-

tants, cobles i orquestres no tenen 

cabuda a gairebé cap programa?.

Per què a TV3, la nostra, a cada 

telenotícies ens posen un discurs 

del Sr. Rajoy si aquí va ser relati-

vament poc votat?.

Per què es retiren alguns progra-

mes del 33 sobre llibres, història, 

divulgació científi ca...si després 

ens culpen del baix nivell cultural 

del país?.

Per què els ciutadans ho deixem 

tot a mans dels polítics si després 

no ens sentim ben representats?.

Per què cada dia els catalans hem 

d’estar defensant uns drets bàsics 

si tenim unes lleis que ens els ga-

ranteixen?.

Per què cada dia he de fer acte de 

reafi rmament de la meva identitat 

si no hi ha cap altre poble que ho 

hagi de fer?.

Per què....Per què....

Carme Torrent

Alguns per què?

apèndix o annex de la gran ciutat. 

Això és el que hem d’evitar.

Agapit Alonso i Pont    
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Això de la memòria és un pal, 
sobretot quan serveix perquè 

algú, tossut i impertinent, et recor-
di que tens cadàvers amagats a 
l’armari. No és pas estrany, doncs, 
que la dreta espanyola es posi 
com un basilisc o bé es faci el des-
entès, segons les circumstàncies, 
quan algú parla de posar mans a la 
feina i desenterrar temes incòmo-
des com les atrocitats de la guerra 
desencadenada els anys 30 pel 
feixisme espanyol i tota la corrua 
infi nita de vides i projectes de vida 
que va segar (i dels dos bàndols, 
que consti). Llavors aquests bri-
llants oradors, que sempre troben 
arguments per justifi car la seva 
agressivitat consubstancial i que 
contínuament recorden a tothom 
els remotíssims orígens del seu 
projecte nacional, per fardar de 
pedigrí, de cop i volta perden tot 
interès per la memòria històrica 
–com han fet refusant de pla la tè-
bia Llei homònima proposada pel 
gabinet Zapatero- o la memòria a 
seques, com s’han cuidat de re-
cordar-li aquests dies passats els 
cronistes de l’actualitat.
“On diguí ‘diàleg’ dic Dídac”
És el cas d’en Pep Martí, redac-
tor d’El Triangle, que va publicar 
en aquest setmanari, després de 
la penúltima mani de la dreta es-
panyola contra el Govern estatal, 
un oportú article on feia presents 
les declaracions del Govern del 
PP per assolir un «procés de pau» 
amb l’organització ETA entre el 
1998 i el 1999.
”La mobilització crispada de la 
dreta espanyola”, diu en Martí, “ha 
mostrat la profunda desmemòria 
d’aquest sector. De l’Executiu de 
Rodríguez Zapatero se’n podran 
criticar moltes coses, però no la 
prudència –a voltes potser exces-
siva– amb què s’ha mogut en el 
tema basc. Aquests dies s’han ci-
tat molt les declaracions de l’ales-
hores president del Govern, José 
María Aznar, sobre el procés de di-
àleg amb ETA”. Procés de diàleg, 
sí, aquesta paraula, en altre temps 
noble i bella, ara contaminada pel 
xerroteig dels populars, per a qui 
és sinònim avant la lettre de xan-

tatge, de fl aquesa, de condescen-
dència envers els terroristes, de 
traïció...
El 6 de novembre de 1998, poc 
després que ETA anunciés una 
treva indefi nida, el diari El Mundo 
titulava: «El Gobierno negociará 
con ETA su reinserción en la socie-
dad vasca», i afi rmava que «está 
dispuesto a dar pasos simbólicos, 
como un reconocimiento público 
de la existencia de un confl icto po-
lítico en el País Vasco». Això és el 
que explicaria aquelles paraules 
sorprenents d’Aznar sobre l’en-
torn del «Moviment d’Alliberament 
Nacional Basc». És reconfortant 
que una part de la memòria que-
di fi xada en lletra impresa, perquè 
les coses han canviat tant, que 
sembla mentida, literalment, que 
aquest llenguatge l’haguessin uti-
litzat els mateixos baladrers que 
dirigeixen el partit ara relegat a 
l’oposició “per un tren de rodalies” 
(que ja es cuiden de no dir mai qui 
va ser l’irresponsable que el va 
engegar). Com aquestes increï-
bles declaracions de Ricardo Martí 
Fluxá, aleshores secretari d’Estat 
per a la Seguretat: «El proceso y 
el procedimiento en la lucha contra 
ETA serán largos. No podrá haber 
nunca vencedores ni vencidos» 
(28 de novembre de 1997, abans 
de la primera treva declarada per 
ETA, que el ministre de Governa-
ció Mayor Oreja, amb la sagacitat 
que el caracteritzava, va batejar 
com a “treva trampa”).
 “La política del Govern del Partit 
Popular en aquell moment”, con-
clou Martí, “va ser de negociació 
política amb ETA amb totes les 
conseqüències”. És bo recordar-
ho, ara que l’ultraconservador 
partit espanyolista i tota la seva 
quadrilla mediàtica s’estripen sen-
se parar les vestidures de manera 
histèrica i hipòcrita davant la més 
remota possibilitat que el dèbil cer-
vatell que és en Zapatero pagui 
cap “preu polític” a canvi de les 
armes d’ETA i per la pau, en defi -
nitiva. En el fons, allò que diuen és 
que Espanya, la seva Espanya, és 
innegociable.
Per acabar aquest petit repàs, 

recordem un parell de moments 
històrics més per completar el re-
trat robot d’aquesta oposició tan 
civilitzada que gastem per aquests 
verals hispànics de “rancio abo-
lengo”. Parlem del temps en què 
el famós JM Aznar López, cobra-
dor del frac vingut a més, tracta-
va de “pancarteros” els dissidents 
al seu règim, i ell només anava a 
les manis si eren contra el darrer 
atemptat mortal d’ETA, amb aque-
lla seva cara d’indignació tan foto-
gènica que posava. Excepte el dia 
que la víctima va ser el malagua-
nyat Ernest Lluch, i que la Gemma 
Nierga va reclamar als polítics de 
primera fi la, i en castellà, perquè 
l’entengués “tothom”: “Dialoguen, 
ustedes que pueden”. Al Presiden-
te, descol·locat, no se li va acudir 
res més que preguntar a dreta i 
esquerra si “allò” formava part del 
guió previst...
L’altra foto és més recent, de quan 
ell era una de les tres potes del 
tamboret que va declarar la guerra 
a l’Iraq des de les Açores. El poble, 
tan ignorant com és, no es va em-
passar aquella granota i se li va re-
botar, i en una de les moltes “manis” 
que es van fer per tot el planeta, 
però en aquest cas dins les parets 
de l’Estat espanyol, n’hi havia una 
en què sobresortien, aquí i allà, 
uns cartells amb el careto de l’em-
perador de Quintanilla de Onésimo 
rient a mandíbula batent, i a sota 
aquesta inscripció: “¿De qué se 
ríe, este cretino?”. Bona pregunta. 
Segurament era perquè en aquell 
temps totes li ponien. Tanmateix, 
ara fa poc, reconvertit en consul-

opinió

«¡La calle es mía!»: aquesta frase, que 
va “popularitzar” l’avi Manolo Fraga en els 
seus temps gloriosos de ministre de la Po-
licia, darrerament sembla que torna a cam-
par, com en aquesta manifestació de sim-
patitzants del PP a la plaça de Sant Jaume. 
(Foto: Ivan G. Costa).
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tor mediàtic i professor universitari 

(?) de luxe, va declarar, amb tota 

la patxorra i davant les càmeres 

d’una televisió d’abast estatal, que 

d’allò de les armes de destrucció 

massiva, res de res: “Ara fi ns i tot 

jo ho sé; llavors no ho sabia ningú, 

ni jo”. Així doncs, aquella moto que 

ens va vendre aquest espavilat no 

era més que una maleïda broma. I 

tothom sap, menys els cretins, que 

les bromes porten aigua.

Fermí Sidera Riera

medi ambient
Orenetes

I sobretot observa. La colla del 

Projecte Rius de la Gent Gran 

del Consell Municipal, que suposo 

que molts coneixeu la tasca que 

fem, com mesurar cada mes l’ai-

gua que passa pel riu Ter, la seva 

composició química, les cuques 

que hi viuen, així com els peixos i 

ocells que observem, i tot això for-

ma part d’un estudi dels rius de tot 

Catalunya per tenir dades concre-

tes que queden registrades en lloc 

segur. Ara ens hem apuntat a una 

nova tasca. A nivell de Catalunya 

s’està fent un estudi per veure 

com evolucionen les orenetes en 

la seva estada per aquestes ter-

res. Sempre que parlem del pas-

sat ho fem fi ant-nos de la memòria 

i a vegades distorsionem la realitat 

i per això són interessants aquests 

estudis per fi xar-los en un barem 

comparatiu i veure com evolucio-

nen els temes tractats.

Començarem aquest any en dues 

tongades: quan les orenetes cons-

trueixen el niu o ocupen l’anterior, 

això serà el mes de maig, i quan ja 

han criat i alimenten la descendèn-

cia entre juny i juliol.

Tothom recorda molts nius i sem-

bla que ara ja no n’hi ha tants; 

doncs, ara ho anotarem i si se-

guim els anys vinents tindrem 

unes dades. Per a aquest fet ne-

cessitarem l’ajuda d’alguns veïns 

que ens puguin informar de niades 

d’interiors de patis i d’altres llocs 

que vegin des de casa seva. Pen-

sem que tots hi col·laboraran quan 

algun membre del grup els pre-

gunti pels nius d’orenetes. A més 

, no cal dir-ho, per poder tenir-ne 

constància,  el visitant haurà de 

comprovar-ho. Tot plegat una visi-

ta d’amics.

També  acceptarem la participació 

de tots els voluntaris que hi puguin 

estar interessats per repartir-nos 

els diferents sectors de Salt per 

saber on nien les orenetes. Com 

que ens sembla que tot el que si-

gui tenir coneixement de la vida 

del poble és interessant, ja sigui 

de fauna, de fl ora, ... o de la gent 

que camina o va en vehicle moto-

ritzat, serà interessant qualsevol 

observació que fem si té continu-

ïtat i en deixem constància.    

Camina Mira i Observa

opinió

Tot ha de ser recte, net i polit. I per 

què això? Que no agraden les cor-

bes, els gargots, les coses fetes de 

pressa, poc entenedores i difícils de 

desxifrar? Ens considerem perfec-

tes? Tenim les dents blanques, els 

ulls grossos i expressius? Som alts i 

Víctimes?...

prims amb un “cuerpo danone” ? 

El gruix de la societat ens vol per-

fectes i no ho som. La humanitat i 

la diversitat de què disposem no és 

perfecta, per tant, per què l’humà ho 

ha de ser? Que potser totes les des-

gràcies terrenals i històriques no són 

culpa nostra? En som víctimes? No. 

Víctimes ho són aquelles que són 

trepitjades i intimidades, per mitjà 

de la violència directa o indirecta per 

altres humans més forts, cosa que 

no vol dir que ho siguin. La víctima, 

però, ho és perquè  vol; si tingués 

prou força per plantar cara, no se-

ria dèbil, no seria la víctima ja que 

aquesta molt probablement és més 

forta que l’humà que l’intimida. 

El món el mouen les víctimes i els 

agressors, els vençuts i vence-

dors, les forces de poder, aquells 

que són o es creuen superiors. No 

ha arribat l’hora de plantar cara? 

No ha arribat l’hora que les vícti-

mes siguin els herois? Quan arri-

barà aquesta hora? Quan arribarà 

el moment en què a les presons hi 

hagin els culpables i no els inno-

cents? O simplement... quan ar-

ribarà el moment en què tots ens 

considerem iguals?.... Arribarà?

Anna Clarà
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medi ambientL’Institut Vallvera i la 
inspecció del riu Ter

La Strada

teatre

El dia 17 de febrer es va estre-

nar una versió teatral de la fa-

mosa pel·lícula de Federico Fellini, 

que en la meva joventut va tenir 

molt d’èxit, sota la direcció de Xicu 

Masó. Com a intèrprets en Carles 

Martínez, del qual tenim referència 

en diversos programes de TV3, i la 

Míriam Alemany.

La trama és la següent: un artista 

ambulant compra una noia jove, 

curta d’enteniment, per ajudar-lo 

en les seves actuacions dins el 

món de la faràndula. La família es 

desprèn de la jove  degut a causes 

econòmiques de subsistència.

A poc a poc va naixent entre ells 

dos una amistat que sobrepassa el 

nivell professional, endinsant-se en 

el sentimental. La vida segueix per 

els diferents pobles de la comarca, 

fi ns que tot canvia degut a un mú-

sic que entra a formar part del seu 

espectacle. El músic, amb un gran 

poder de seducció, entra en aquest 

triangle sentimental i comença una 

rivalitat entre ells dos per aconse-

guir els favors de la jove i la gelosia 

de l’artista ambulant deriva cap a 

l’assassinat del músic.

Amb motiu del Dia Mundial de 

l’Aigua, que se celebra el 22 

de març, la comissió ambiental de 

l’institut Vallvera va proposar fer una 

inspecció del riu Ter, d’acord amb 

les iniciatives que promou el Pro-

jecte Rius amb la fi nalitat d’apropar 

la població cap als nostres rius.

Amb aquest objectiu ens vam 

posar en contacte amb un grup 

de gent gran de Salt amb molta 

empenta i coordinat pel senyor 

Ramon Torramadé per compartir 

l’experiència de la inspecció del riu 

que ells realitzen cada mes seguint 

els procediments del Projecte Rius 

que promou l’Associació Hàbitats.

Així ens vam dirigir al pla dels Socs i 

els estudiants van rebre una lliçó de 

civisme i de respecte envers la natu-

ra per part d’uns educadors no pro-

fessionals, en Ramon i la seva colla.

Les dades obtingudes del riu Ter 

al seu pas per Salt no van resultar 

gaire positives: el cabal del riu es-

tava per sota d’un metre cúbic per 

segon i això és molt poc! Pensem 

que per la sèquia Monar deuen 

passar ben bé 3 o 4 metres cúbics 

per segon! Tota aquesta aigua del 

rec fi nalment retornarà al riu però 

en el tram de Salt les comunitats 

d’organismes animals i vegetals 

noten el dèfi cit d’aigua.

Altres característiques de l’aigua 

van ser més favorables, com la 

transparència (bona) i l’absència 

de nitrats. Així mateix les ribes ofe-

rien un bon aspecte.

Considerem aquesta activitat molt 

valuosa perquè els estudiants no 

perdin de vista la importància dels 

rius com a sistemes naturals que 

va més enllà de recursos d’aigua 

i d’energia. Els rius tenen un gran 

valor ambiental perquè actuen 

com a vies de comunicació dels 

sistemes naturals que estan se-

parats per nuclis de població tan 

grans com Girona i Salt.  

Juntament amb altres aspectes 

com la gestió dels residus o les 

energies renovables, l’aigua cons-

tituteix un dels eixos del programa 

d’educació ambiental que venim 

rea-litzant a l’institut d’una manera 

continuada.

Finalment volem manifestar el 

nostre agraïment al grup d’inspec-

ció de rius de la gent gran de Salt 

per la seva atenció i les seves ex-

plicacions. Moltes gràcies!

Xavier Sábat
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Un any més a l’Escola del 

Veïnat de Salt hem celebrat 

els Jocs Florals en la Diada de 

Sant Jordi.

Els alumnes d’Educació Infantil 

han participat fent un dibuix de la 

llegenda de Sant Jordi, els de Ci-

cle Inicial han escrit rodolins, els 

de Cicle Mitjà s’han inventat con-

tes curts i els de Cicle Superior 

han escrit llegendes.

Hi han participat tots els nens i 

nenes del centre i s’han lliurat dos 

premis per nivell.

Us en fem arribar una mostra i la 

foto dels guanyadors.

“Sant Jordi s’ha enamorat
quan a la princesa ha salvat”

Autor: Amine R. 
(1r Cicle Inicial)

Els tres actors van posar-hi tot el 

seu bon fer en aquesta obra que 

va durar una hora i mitja. Potser pel 

fet d’haver vist abans la pel·lícula, 

l’obra em va resultar monòtona, 

pausada i freda. La interpretació 

ha estat de les més fl uixes de les 

que han passat pel nostre teatre. 

El públic que omplia com sempre 

la sala els va premiar amb una for-

ta ovació.  

Josep Pla

teatre

ensenyament

La Strada

Jocs Florals
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Motiu: un nomenament

Un acte d’homenatge a una per-
sona, a una colla o a un agru-

pament, és un fet social. I com tot 
fet social es desenvolupa en una 
curvatura tancada on causa i efec-
te s’uneixen, essent la causa, i en 
ella els seus impulsors i organitza-
dors, l’origen i principi per l’efecte, 
que és el resultat d’aquella causa. 
També aquesta relació es dóna a 
la inversa, considerant aquell efec-
te com a causa del procés, i aque-
lla causa com a efecte del mateix. 
La relació és recíproca.
Entre els promotors-causa i els re-
bedors-efecte hi ha una interacció 
cultural sorgida de contactes so-
cials personals i/o col·lectius, fruit 
d’anàlisis i connexions que posen 
al descobert unes realitats que es 
consideren rellevants.
En el cas que ens ocupa, direm 
que el nomenament al qual ens re-
ferim, és un recorregut que va des 

del govern local – el saltenc – a una 
persona arrelada, natural i resident 
al poble. Hi ha pel mig, una massa 
social que s’hi adhereix, que de-
mostra unió, amistat i record entre 
tota una comunitat humana.
No es tracta d’una simple i lineal 
comunicació, sinó que és un acte 
i un fet del que se’n benefi cia una 
munió de gent que dóna i rep a la 
vegada. És una corporació munici-
pal que nomena, també uns trans-
missors que hi posen la seva apro-
vació, i un receptor en la persona 
que accepta la distinció. Això que 
sembla un recorregut en una sola 
direcció, no és tal, ja que l’origen 
i causa es retroalimenta per l’acte 
cultural que ha promogut.
Per haver, la signant, estat no-
menada Filla Predilecta de Salt, 
manifesta el seu reconeixement 
públic per aquells que tan directa 
com indirectament han promogut i 
col·laborat en el seu nomenament, 
com també, per cert, un gran i pro-

fund agraïment per la mostra de su-
port que ha rebut d’un agrupament 
social distingit, cultivat i pròxim.

Maria Rosa Puig i Dalmau

Trobada de Jocs de Taula i Petan-
ca dels Casals de les Comarques 
Gironines i Osona que són de la 
Secretaria d?Acció Ciutadana del 
Dep. De Governació i Administra-
cions Públiques
Amb la participació dels Casals de 
Blanes, Olot, Ripoll, Banyoles, Vic, 
Torelló i Salt, el passat 11 d’Abril, 
amb una participació  de 150  con-
cursants es va celebrar la trobada 
de gent gran per participar en les 
modalitats de Billar lliure, Billar a 
tres bandes, Botifarra, Brisca, Da-
mes, Dards, Escacs, Parxís i Pe-
tanca.
Amb la germanor que motiva 
aquestes trobades però, amb la 
sufi cient rivalitat per classifi car-se 
en els primers llocs, es va passar 
alegrement la jornada amb la clo-
enda d’un bon dinar i l’entrega de 
trofeus als guanyadors, primers i 
segons classifi cats.

Primers classifi cats

Billar lliure.- Eugeni Coll de Bla-
nes    

Billar a tres bandes.- Vicent Teixi-
dor d’Olot   

Botifarra.- Miquel Puigmal / Camil 
Vila de Ripoll  

Brisca.- Glòria Mainegre / Núria 
Nespreda   

Dames.- Enric Rodrigo de Ripoll  
Dards.- Margarida Terrades de Ba-
nyoles   

Dòmino.- Juan Cañero / Rafael 
Otero d’Olot   

Escacs.- Josep Roca de Vic  
Parxís.- Dolors Picas / Pepi Pérez 
de Ripoll   

Petanca.- Pere Fornells / Ramon 
Sanjoan / Enrique Vicedo

  

Segons classifi cats

Ramon Bofarull d’Olot

Ramon Àlvarez de Blanes

Ramon Oliver / Francesc Massós

Mª Neus Ferrer /  Maria Gardella

Alexandre Brugués de Salt
Paquita Lara de Ripoll

Josep Lluís Merino / Antonoi Ru-
bio de Blanes

Francesc Illamola de Torelló
Rosa Claparols / Assumpció Co-
rominas

Paco Arreza / Antonio Matas

Casal de Jubilats “Les Bernardes”

gent gran
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Casal de Jubilats “Les Bernardes”

Club Petanca Salt

El dia 25 de març es va cele-
brar l’anada del torneig que 

nosaltres en diem la Trobada amb 
l’Avinyonet que fem cada any a la 
primavera i també a la tardor. És 
un campionat dels que val la pena 
jugar, ja que dintre de la competi-
vitat, que això hi és sempre, el bon 
rotllo i les ganes de divertir-se  és 
un dels al·licients de la diada. Com 
sempre, es va fer una melé per 
sorteig entre els jugadors dels dos 
clubs i es van posar caps de sèrie, 
els equips es van distribuir amb 4 
grups de 5 equips cadascun, els 
cuals es van enfrontar entre ells 
per donar dos guanyadors per 
grup, que van jugar les semifi nals i 
fi nals entre ells. També cal dir que 
al migdia va tenir lloc un dinar de 
germanor entre les dues afi cions 
en un restaurant prop del poble, 
que per cert ens van atendre molt 
bé. La classifi cació fi nal va quedar 
de la següent manera: 1rs clas-
sifi cats una dupleta formada per 
dues jugadores fèmines, la Mari  
Aneiros i la Yolanda Jorquera, que 
van quedar campiones després de 
derrotar a la fi nal l’equip de Toni 
Ortiz, Joan Roldan i Josep Ros, 
que van fer el 2n lloc. El 3r lloc 
va ser per Bruno Ayats, Fernando 
Farreras i Pepita Cobos, que van 

derrotar Joan Zafra, Joan Ayats i 
Isabel Rodríguez, que van assolir 
el 4t lloc del campionat. El premi al 
“biberó” va ser per Manel Granda 
i el premi al “carreau” per en Joan 
Zafra . A l’acabar i abans de fer lliu-
rament dels premis, la presidenta 
del club anfi trió ens va obsequiar 
amb un reguitzell de pastes i xarel-
lo de tota mena que n’hi  havia per 
llepar-se els dits.
L’1 d’abril  i a les pistes del Club 
Petanca Salt es va jugar la torna-
da del torneig i evidentment amb el 
mateix sistema que la jornada an-
terior. Això sí, amb un sorteig nou.  
Vam començar el dia una mica ta-
pat i a mig matí l’aigua va fer acte 
de presència i durant 20 minuts 
es va haver de suspendre el joc, 
ja que plovia amb molta intensitat. 
Però gràcies a déu els núvols van 
marxar i el joc es va reprendre sen-
se cap més incidència fi ns a l`hora 
d’anar a dinar, que per cert tam-
bé va resultar molt bo i abundant. 
Després de jugar les partides de 
les fi nals, els resultas van ser els 
següents: guanyadors la dupleta 
de Joan Aneiros “El Peke” i Sergio 
Bonifacio, com podeu veure tam-
bé aquí va guanyar una dupleta (jo 
sempre dic que les dupletes tenen 
avantatge), 2n lloc per Bruno Ay-

ats, Fernando Farreras i Carmen 
Fernández, els 3rs van ser Toni 
Ortiz, Gregori Anton i Fina Espino-
sa, mentre que els 4ts foren Yosue 
Gabarre, Antonio Gálvez i la Yaya 
Encarna de 80 i més anys, que va 
aguantar com en ella es habitual 
tot el campionat i a més va fer el 
4t. És tot un exemple que el món 
de la petanca no té edats, ja que el 
seu company d`equip, en Yosue, 
amb prou feines en té 15, d anys. 
El “biberó” se’l va emportar la Mag-
da Vila i el “carreau”altre cop en 
Joan Zafra. Abans del lliurament 
dels premis, el club va obsequiar 
tots els participants amb coca de 
la bona i tortell de ram, tot regat 
amb cava i garnatxa de la terra.
El dia 31 de març es va fer el so-
par-lliurament de premis de la lliga 
d’hivern, a la qual van assistir 31 
comensals. La classifi cació no cal 
posar-la perquè a l’anterior Farga 
ja va sortir. Abans de començar el 
sopar, un servidor va llegir unes 
paraules del regidor d’esports, que 
al fi nal no va poder assistir a l`acte, 
en les quals ens va animar a conti-
nuar amb la línia que portem.

Josep Boó i Alech

esport

gent gran
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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 
contacte amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 04 98 o mitjançant el correu electrònic farga@viladesalt.

guia de serveis
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gastronomia
Bacallà a la mousselina d’alls

Elaboració:

Posar els lloms de bacallà en remull durant 48 

hores. Durant aquest temps, cal canviar l’ai-

gua almenys un parell de cops. Passat aquest 

temps, ja podrem preparar el plat.

En primer lloc, escórrer el bacallà, enfarinar-lo 

lleugerament i fregir-lo. Posar-lo damunt de pa-

per absorbent i reservar-lo.

Per fer la mousselina cal fer com una maionesa 

amb all i afegir-hi la clara d’ou muntada. Quan la 

tinguem a punt, posar els trossos de bacallà en 

una safata de forn i cobrir-los amb la mousseli-

na. Posar-ho a gratinar fi ns que estigui daurat i 

servir.

Recepta de la Sra. TERESA RODRÍGUEZ MARTÍN, 

del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 4 lloms de bacallà

- 1 ou

- 1 clara d’ou

- 2 grans d’all 

- farina

- oli de gira-sol
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments

José Aº  Guillem Rivas 

Sara Zapater Vintcens 22-3-07

Bakari Bojang

Mariaton-Isabel Njie Njie 30-3-07

Defuncions

Pedro Borrell Margarit  de  89 anys 13-3-07

Dolores Martí Canals  de  82 anys 15-3-07

Antonio Pérez Pérez  de  55 anys 15-3-07

José Puigferrer Cortijo  de  86 anys 16-3-07

Serafi na Roura Xifra  de  92 anys 16-3-07

Lucas Fernández  Saenz  de  61 anys 19-3-07

Francisca Joyera Luque  de  82 anys 19-3-07

José Mateu Soliva  de  91 anys 19-3-07

 Montserrat Pla Gelis  de  47 anys 21-3-07

Joaquin Fàbrega Tarrenchs  de 73 anys 23-3-07

Concepción Tornavell Pibernat  de  93 anys 25-3-07

Juan Vilà Ferrer  88 anys 25-3-07  

Cristóbal Lanzas Toledo  de  72 anys 31-3-07

Agustín Flores Flores  de 87 anys 2-4-07

Benita Casellas Vilagran  de  66 anys 3-4-07

Francisco Garriga Pintu  de  78 anys 3-4-07

Enrique Boix Ripoll  de  79 anys 4-4-07

Maravillas Heredia Roda  de  83 anys 4-4-07

Almerinda Lizandra Belmonte  de 83 anys 4-4-07

Clara Menchon Garrigolas  de  2 anys 5-4-07

Amalia Cabello Romero    de 87 anys 11-4-07

Victoria Jarque Gómez  de  92 anys 11-4-07

Isabel Torres Jerez  de  68 anys 11-4 07

Naixements

Nerea Cabezas i Gabancho 1-3-07

Martí Ferrer i Tura 2-3-07

Jan  Núñez i Bosch 3-3-07

Gibere Jaie 5-3-07

Hawa Kande 5-3-07

Haige Jaiteh 6-3-07

Ilyas Sabba 6-3-07

Dembo Magiraga 7-3-07

Siham Hammaouda 8-3-07

Anas Talbi 8-3-07

Aina Vargas i Garbey 9-3-07

Mariam-Jaro Touray 9-3-07

Aina Roig i Jordà 10-3-07

Ibrahima Cisse 10-3-07

UmaruNimaga Jallow 11-3-07

Lisard Abulí i Molina 12-3-07

Younes Annouhi Douiri 13-3-07

Mariam Jaatit 14-3-07

Yasmina Radaidan Dammani 14-3-07

Bintu Krubally 18-3-07

Thais-Amor Vieira i Martínez 19-3-07

Izan Montero i Benjumea 19-3-07

Kerli-Montserrat Santana i Miranda  20-3-07

Nynma Trawally Samangary 20-3-07

Ayoub Smail 20-3-07

Mariam Yahya 21-3-07

Salimu Magiraga 22-3-07 

Numacetu Fissiru Waggeh 24-3-07

Daniel Espanya i Nikulicheva 25-3-07

Jordi-Rafael Ramires i Romero 28-3-07

Aminata Kanteh 23-2-07 

Alex Marsal i Tomàs 25-2-07

Paula Piedra i Espinal 1-3-07

Resum del ple del 16 d’abril de 2007

Leonardo-Faria Rodríguez i Leao 1-3-07

Mahamadou Susoho 3-3-07

Beatriz-Elisabet Duca 3-3-07

El ple es va iniciar amb l’absèn-

cia del regidor del PP Pedro 

Sànchez que va excusar la seva 

absència. L’Alcalde va trametre 

el condol de la corporació a Joan 

Vidal per la mort del seu sogre.

Amb el vot en contra del PSC es 

va  ratifi car l’acord de la Junta del 

Govern local pel que es va acordar 

prorrogar el contracte administra-

tiu d’arrendament de la Sala la Mi-

rona a RGB Music SL.

Amb l’unic vot en contra del regi-

dor d’IC-V-IPS i l’abstèncio del PP, 

PSC i EulA es va aprovar el pressu-

post municipal per l’exercici 2007 i 

la relació de llocs de treball.

Per assentiment de tots els grups 

es va aprovar l’acceptació de la 

subvenció del Departament d’Edu-

cació de la Generalitat a l’Ajunta-

ment de Salt per la titularitat d’una 

escola d’educació infantil.

Amb l’abstenció dels socialistes el 

Ple va aprovar les bases regulado-

res que han de regir la convoca-

tòria per l’adjudicació de subven-

cions a iniciatives comercials i mo-

dernització de comerços saltencs.

Amb el vot contrari d’IC-V-IPS, 

l’abstenció de PP i PSC i el vot 

favorable d’EuiA, ERC i CiU es va 

aprovar el conveni entre l’Ajunta-

ment i l’Escola de Gestió per la 

cessió d’espais a la Coma Cros 

per fer estudis de comunicació au-

diovisual.

Per unanimitat es va aprovar fer un 

estudi sobre la proposta del plena-

ri d’alumnes per tal de dotar Salt 

d’un local de trobada per a joves 

de 14 a 18 anys.

Amb l’abstenció del Partit Popular 

i els vots en cotra de Josep Muse-

llas i de Jordi Planella es va apro-

var la moció d’IC-V-IPS demanant 

la llibertat de Núria Portulas.

Per unanimitat de tots els grups es 

va aprovar la moció demanant que 

les emissions de TV3 continuin ar-

ribant al País Valencià.
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

Temperatures i pluviometria 
de l’11 de març al 10 d’abril de 2007

Temperatura Màxima: 23º el dia 14 de març.  

Temperatura Mínima: -3,5º el dia 21 de març.

Dies de pluja: 10 dies de pluja

Precipitació màxima en un dia: 25,8 litres acumulats el dia 2 d’abril. 

Pluja acumulada: 84,5 litres.

Pluviometria de l’11 de març al 10 d’abril de 2007

Evolució de les temperatures de l’11 de març al 10 d’abril de 2007

Escacs
Solució:

1…  Dg1+!!  2. Rxg1  Pf2+ 3.Rh1  
Pxe1D 4.Axe1   Txf1  mate
Juguen negres i fan mate amb  
4  jugades

Sudoku
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