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agendaActivitats del mes de juny

CASAL DE JUBILATS
EXCURSIÓ A GALÍCIA DE 7 DIES
Del l’11 al 17 de juny visitarem terres 
gallegues amb diferents itineraris. El 
dia 14, després de dinar farem una vi-
sita 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
- Divendres 1, a les 18,30 h.
Presentació de la col·lecció de llibres 
infantils d’en Fermí, el ratolí pagès. 
Amb la presència de Scaramuix (autor 
i il·lustrador) i de Pep Cabanes i Roser 
Romaní, pagesos i responsables del 
projecte de Mascasablanca
- Dijous 14, a les 20 h.
Trobada del grup de lectura. Parlarem 
del llibre de Virgina Wolf “Mrs. Dallo-
way”
Amb l’escriptor Vicenç Pagès
- Dijous 21, a les 21 h.
Grup de Cineforum. Projecció de la 
pel·lícula: “Las horas” de Stephen 
Daldry,amb Meryl Streep, Nicole Kid-
man, Julianne Moore, Stephen Dillane

(A partir del 18 de juny i fi ns al 16 de 
setembre no obrirem els dissabtes al 
matí)

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
- Dijous 7, a les 18,30 h.
Gimcana de presentació dels llibres 
recomanats per perdre’s entre les se-
ves pàgines aquest estiu.
- Dissabte 9, a les 10 h.
Sortirem de la Biblioteca i anirem a les 
Deveses de Salt a fer una sessió de 
contes d’animals amb en Roger “de 
la selva a la biblioteca” Imprescindible 
dur autorització o anar acompanyat 
d’un adult
- Dijous 14 a les 17,30 h.
Projecció de la pel·lícula: MOMO, ba-
sada en el fantàstic llibre de Michael 
Ende
- Dimecres 20 a les 17,30 h.
Ens despedirem com cal abans de 
tancar per vancances: teatre, curtme-
tratges, màgia, play backs i moltes 
sorpreses més.

(Del 21 de juny al 24 de setembre la 
biblioteca d’en Massagran estarà tan-
cada.)

TEATRE DE SALT
Dimecres 20 de juny 20.30h Mediter-
rània Claudefaula Escola de Música 5 
€  
Divendres 29 de juny 21h Espectacle 
de dansa del ventre, tribal i fusió tribal 
Gala benèfi ca organitzada per la Fun-
dació Oncolliga Girona 12 € 

LA MIRONA
- XS FESTIVAL 01/06/2007 | LA MI-
RONA 
- BIG REGGAE BASHMENT 100x100 
Sound System 02/06/2007 | Sala 2
- ERM + THE LAST HOPE al BANC 
DE PROVES 07/06/2007 | LA MIRO-
NA 
- NÚRIA LLIURE ! 08/06/2007 | LA MI-
RONA 
- NITO FIGUERAS 09/06/2007 | LA 
MIRONA 
- MAREA 5/06/2007 | LA MIRONA 
- A SANGRE FRIA + BRONKITIS 
KRÓNICA al BANC DE PROVES. 
21/06/2007 | Sala 2
- ELS PETS - “Com anar al cel i tornar 
Gira 2007” 22/06/2007 | LA MIRONA 
- Festa fi nal de temporada LA BOM-
BOLLA 22/06/2007 |  Sala 2
- GET THE GROVE QUARTET - 2on 
Festival de guitarra de Girona - Costa 
Brava
28/06/2007 | Sala 2
- KAP BAMBINO live + The Dadaist 
DJ + QUESAKO + DJ SEDA + CAT 
CABAL DJ + USMEV DJ 29/06/2007 
| Sala 2
- DAVID LEIVA - 2on Festival de gui-
tarra de Girona - Costa Brava
30/06/2007 | Sala 2. 
- BANC DE PROVES 01/10/2006 - 
30/06/2007 | Sala 2.
- FESTA DE LA GENT GRAN 17 de 
juny | LA MIRONA 
- NIT NOU ESPIRAL 16 de juny del 
2007 | LA MIRONA 
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Els països que més avancen són els que més inverteixen en edu-
cació. Si volem avançar com a poble cal tenir clar que només ho 
aconseguirem si tots i cadascun dels ciutadans reben una bona 
educació. Primer a casa, després a l’escola, i la societat sencera 
té una gran responsabilitat en la tramesa dels valors democràtics, 
de solidaritart entre cultures i de respecte a l’entorn. Totes aques-
tes paraules queden buides si no treballem en el dia a dia en les 
coses petites, fent passes petites però fermes i sense defallir.
No podem pas està satisfets dels nostres governants, perquè en 
el camp de l’educació no han sabut planifi car davant l’allau d’im-
migració, no han escoltat els professionals que estan en contacte 
directe amb les diferents problemàtiques i encara que s’inverteixin 
molts diners, aquests no ho resolen tot, fa falta més seriositat en 
els projectes, creure en les persones i treballar a mig i llarg termini 
adoptant solucions específi ques a cada lloc i a cada circumstàn-
cia i no esperar que els esdeveniments ens sobrepassin.
Malgrat tot, a les escoles es treballa molt, en general es treballa 
bé, i en aquest número de la revista us en donem un bon exemple. 
S’estan transmetent les nostres tradicions als nouvinguts, s’estan 
fent esforços per la participació de les famílies  d’aquí i de fora en 
les activitats escolars, els alumnes aprenen el català, el castellà 
i l’anglès, fi ns i tot alguna escola ensenya  algun altre idioma. Tot 
plegat  costa,  però es va avançant.
Tots volem una societat millor, però només ho serà si tots fem el 
que ens pertoca per aconseguir-ho. L’escola ha d’ensenyar i els 
alumnes han de tenir garanties de ser ben atesos,  els governants 
han de gestionar millor els recursos i planifi car amb perspectiva 
de futur,  els ciutadans hem de donar exemple de ciutadania, hem 
de ser respectuosos i al mateix temps ferms amb els nostres va-
lors i conquestes socials. Als nous regidors que sortiran de les 
properes elecions, els demanem que apostin per les escoles dels 
futurs saltencs, és la millor inversió. 
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entrevistaEls nens són com esponges

Què seria de nosaltres sense el record d’aquells dies al patí 
de sorra amb les mans enganxifoses i alguna llàgrima –i al-
gun moc, què coi-  assecada amb el puny de la bata.
Aquells dies llargs entre plastilina, gomets i alguna estirada 
de cabells. Es tracta dels inicis de la relació amb els altres, 
de l’aprenentatge, i de tantes altres coses... 
El CEIP Devesa es troba també en un començament ben es-
pecial. L’equip dirigit per la Teresa Basart ha sabut convertir 

uns barracons situats provisionalment al costa del Mas Masó, en una escola plena de vida. Només cal 
veure la quitxalla trastejant per les classes plenes de dibuixos i panells de colors, per desitjar per uns 
moments tornar a córrer darrera la pilota amb una bata de ratlles.

-Explica’m com ha nascut el 
CEIP Devesa 
-L’escola s’ha estrenat aquest curs. 
De moment, amb dues classes de 
P3 amb uns 15 nens per classe. I 
bé, en un futur està previst traslla-
dar-nos a un espai més gran, tot i 
que el curs vinent seguirem aquí, 
amb dues classes de P3 i dues 
classes de P4. Poc a poc esperem 
anar pujant de cursos i mica en 
mica convertir-nos en una escola 
completa.

-És l’Ajuntament qui proposa cre-
ar aquesta escola davant d’una 
major demanda, o com va això?
 -Bé, aquestes iniciatives vénen 
de part del Departament d’Ense-
nyament i també de l’Ajuntament, 
segons les necessitats que hi ha 
a partir del nombre d’infants em-
padronats, els que neixen aquí i 
també segons el volum d’arribada 
de nous veïns. En el cas de Salt, 
és evident que hi ha hagut un crei-
xement de la població i de nou-
vinguts, i els parvularis estaven 
plens.

-Suposo que no ho sap massa gent 
encara, que hi ha aquesta escola?
-Doncs bé, no massa. Vam fer 
una jornada de portes obertes i la 
veritat és que no va venir massa 
gent, però bé, l’important és que 
els nens que tenim estan molt con-
tents, i les seves famílies també. 
Es veritat que, per ara, no deixem 
de ser uns barracons que ‘lluiten’, 

per dir-ho així, contra els edifi cis, 
però bé, la gent que ho coneix veu 
que són molt confortables. La veri-
tat és que es poden fer molt habi-
tables i còmodes i s’hi està a gust. 
A més, les tutores han sabut om-
plir les aules de dibuixos i cartoli-
nes per als nens, fa goig de veure, 
i és mèrit seu.

-Aquesta és la ubicació defi niti-
va que tindreu?
-Doncs això encara està una mica 
per decidir. Com que tota aquesta 
zona està creixent tant, doncs no 
sé ben bé on ens ubicarem. Sem-
bla que per la zona del Sitjar. De 
moment, el curs vinent encara es-
tarem aquí.

-I havies dirigit alguna altra es-
cola, abans?
-No, de fet, no. Sóc mestra des de 
fa 23 anys, i he treballat en dife-
rents escoles tot i que tinc la pla-
ça fi xa al Pla, però de directora 
no n’havia fet mai. Però mira, la 
inspectora buscava algú per obrir 
l’escola i m’ho va proposar. Vaig 
pensar que era un repte, perquè 
signifi cava començar de zero i 
això sempre fa respecte perquè és 
embrancar-te en una cosa nova, 
però també vaig veure que era una 
oportunitat d’aquestes que només 
t’arriava un cop a la vida. I ho vaig 
acceptar, i molt contenta. 

-Quan feies de mestre al Pla, per 
exemple, també estaves amb els 
més petits?

-Doncs he tingut gairebé totes les 
classes. Al principi de treballar, do-
nava classes als cursos de 6è, 7è i 
8è, del sistema d’abans de l’ESO. 
Després vaig estar en una casa ru-
ral on primer vaig seguir fent tam-
bé el 6è, 7è i 8è, i després els nens 
de 3è a 6è, i la veritat és que va 
ser una experiència molt positiva. 
I a Vidreres, a l’escola Salvador 
Espriu, que hi vaig fer de mestre i 
també de cap d’estudis, tenia nens 
d’uns 7 anys. Aquesta etapa de 
cap d’estudis la veritat és que em 
va donar molt coneixement de la 
part administrativa d’una escola. 
També per això em vaig atrevir a 
acceptar la direcció del CEIP De-
vesa, perquè ja tenia uns coneixe-
ments de la part de papers, que és 
molt important.

-Hi ha molta diferència entre els 
nens de ciutat i els d’una esco-
la rural, o al fi nal, els nens són 
nens?
-Primer de tot, els nens són nens. 
Però potser sí que és veritat que 
en un àmbit rural tenen més espai 
per distreure’s, tenen un marc més 
ampli a l’hora de jugar. De tota ma-
nera, els nens cada vegada tenen 
més activitats extraescolars i viuen 
amb els horaris més marcats, tant 
a la ciutat com en els espais més 
rurals. El que sí que és nota en la 
mainada, és els nens que han tingut 
més experiències i els que menys. 
A aquella mainada que els pares 

Nom: Teresa Basart 
Edat: 44 anys
Nascuda a Pineda de Mar  
Resident a Mas Llunés des de fa 22 anys 
De professió: Mestra 
A més a més:  Directora del CEIP Devesa, 
situat davant del Mas Masó
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entrevista Entrevista a Teresa Basart

els expliquen les coses, els porten 
d’excursió, o se’ls enduen a com-
prar perquè vegin el mercat, etc., 
són més vius. Es nota els que han 
rebut més estímuls i els que no.

-I quin tipus de classes es fan 
per una mainada tan petita? 
-Es fan tasques molt variades, una 
mica de totes les matèries que es 
fan a la bàsica però adaptades. 
Sobretot que no siguin molt llar-
gues i amb més estones de pati, 
però es treballa una mica de tot.  
El que fan cada dia al matí són el 
que en diem ‘rutines’.

-Rutines?
-Es tracta d’una sèrie d’activitats 
que es repeteixen cada dia i que 
els va molt bé per organitzar-se, 
perquè se sentin més còmodes 
i mica en mica vagin participant 
cada vegada més a classe. Es 
tracta, per exemple, de passar llis-
ta cada dia i de saludar als com-
panys, així és una manera que es 
coneguin els noms i una manera 
d’introduir les lletres. També han 
d’enganxar en un panell un símbol 
segons el temps que fa, i després 
fer la llista del menjador, de mane-
ra que se’ls introdueixen els núme-
ros, també.

-Així fan una mica de tot, ja des 
de ben petits.
-Sí, sí, adaptat a la seva edat. Es tre-
balla molt pel que en diem ‘racons’, 
hi ha el ‘racó de matemàtiques’, el 
‘racó de llengua’, etc. Es tracta de 
diferents activitats o jocs relacionats 
amb cada matèria i que van fent 
alternativament. També treballem 
molt per projectes. Per exemple, 
ara fem el projecte de ‘l’alimentació 
saludable’ i hem demanat als pares 
que els posin una fruita o un entrepà 
petit per esmorzar, perquè coneguin 
les fruites o altres aliments sans.  La 
veritat és que és una feina molt en-
grescadora, no t’acota tant el con-
tingut com en cursos més avançats, 
on s’ha d’acabar un temari, i és molt 
engrescador.

-I veig que teniu ordinadors, 
també feu informàtica?
-Sí, fem alguna estoneta en grups 
de dos nens perquè s’hi familiarit-
zin. Els fem més que res perquè 

coneguin el que és el ratolí, que 
vegin que quan el mouen es mou el 
cursor a la pantalla. I bé, més enda-
vant es pot utilitzar amb programes 
on es treballin algunes matèries. 

-En el fons, que sigueu tan po-
quets és un avantatge per a la 
mainada...
-I tant. Tot i que la nostra il·lusió 
és que ens anem convertint en 
una escola completa, no sabem la 
sort que tenim d’haver pogut gau-
dir d’aquest any, perquè potser es 
tracta d’un curs que no es repetirà 
mai tal com ha estat. A més, com 
que aquest any només hi ha dues 
classes, tenim dues aules lliures, 
on l’any que ve hi haurà dues clas-
ses més, i hem pogut tenir un es-
pai per fer psicomotricitat i un altre 
per jugar-hi els dies que plou. El 
curs vinent farem la psicomotricitat 
al Mas Masó, que sempre ens han 
ajudat en tot i s’han portat molt bé 
amb nosaltres.

-Després de més de 20 anys tre-
ballant de mestra, explica’m una 
mica què penses de tots aquests 
canvis en els plans educatius 
que hi ha hagut darrerament.
-A veure, hi ha molts aspectes a 
tenir en compte per fer-ne una va-
loració en termes generals, però 
bé, jo penso que el pla educatiu 
varia massa en funció dels canvis 
de govern i caldria pensar en pro-
jectes a més llarg termini. 
Simplement perquè es 
tracta d’aspectes que ne-
cessiten el seu temps per 
funcionar i per poder fer-
ne una avaluació real. 

-I més quan es parla 
d’un tema com l’ense-
nyament, que treballa 
amb material tan sensi-
ble com els nens i les 
famílies...
-Sí, és així. Ara, també 
penso que a vegades es 
posa massa responsabi-
litat en els mestres i tam-
poc no podem arreglar el 
món... aquí s’ensenyen 
uns hàbits, però després el 
nen se’n va a casa i allà ha 
de tenir una continuïtat.

-I què penses dels nens amb ca-
sos especials, com per exemple 
els superdotats. Cal tractar-los 
en centres especials o caldria 
que seguissin les classes amb 
els altres nens?
-Jo penso que cal que estiguin amb 
els altres nens, però simplement, 
igual que quan un nen necessita 
un reforç, aquesta mainada ha de 
tenir unes activitats extres per ells, 
però que ho puguin fer amb la resta 
perquè no se sentin discriminats. 
En una classe, sempre hi ha dife-
rents nivells, però es positiu tractar 
amb la diversitat. Tu ofereixes un 
contingut per tots i es tracta d’anar 
veient com cadascú va avançant i 
després actuar segons convingui.

-També cal saber tractar de ma-
nera especial la diversitat cultu-
ral, o com dèiem, els nens tots 
són nens i al fi nal tot és més 
fàcil? 
-Aquí devem tenir un 60% d’immi-
grants, fem les classes en català 
i no en tenim cap, de problema. 
Sempre tenint en compte cada si-
tuació. Si algun nen no ens entén 
els primers dies, se li va traduint al 
castellà, o se li explica amb gestos 
o el que podem, però en pocs dies 
estan totalment adaptats. Has de 
tenir en compte que els nens són 
com esponges. 

Agnès Cabezas Horno

El CEIP La Devesa
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història

Confl icte bèl·lic que té lloc a 
Catalunya entre 1462 i 1472 

i que culmina la crisi econòmica, 
social i política del segle XV. A 
diverses ciutats europees, en-
tre elles Barcelona, els sectors 
populars reaccionen al domini 
de les oligarquies, cansats de 
suportar les conseqüències de 
la crisi. La Biga és el partit dels 
rendistes i els grans mercaders, 
famílies que fi ns aleshores han 
controlat el poder. Reben el su-
port de la noblesa i la jerarquia 
eclesiàstica i controlen la Gene-
ralitat. La Busca agrupa els me-
nestrals, els artesans i els mer-
caders, i reivindica participar de 
les estructures polítiques munici-
pals. Denuncia els privilegis de la 
Biga, la corrupció i els impostos 
excessius i reclama la devaluació 
de la moneda i mesures protecci-
onistes, per fer front al deute i a 
la competència, fet que perjudica 
els grans comerciants.   
Joan II, germà d’Alfons el Magnà-
nim, s’havia casat abans de ser rei 
amb Blanca de Navarra. D’aquest 
matrimoni va nèixer Carles de Via-
na. Quan Blanca va morir, pare i fi ll 
es disputaren el regne. A Navarra 
esclata la guerra civil entre parti-
daris d’un i de l’altre fi ns que Joan 
s’imposa militarment. A la mort 
d’Alfons, Joan el succeeix en la 
corona i es posiciona a favor de 
la Busca, en contra de l’oligarquia 
catalana. Llavors aquesta juga la 
carta del fi ll, Carles de Viana, que 
és rebut a Barcelona com a suc-
cessor i alternativa. La segona 
esposa de Joan II, Juana Enrí-
quez, mare de l’infant Ferran, futur 
Ferran II, treballa per afavorir les 
possibilitats del seu fi ll. Carles de 
Viana és acusat de conspirar amb 
Enric IV de Castella contra Joan II 
i és empresonat per ordre del seu 
pare a Lleida el 1460. Les Corts, 
reunides en aquell moment, no-
menen un Consell del Principat de 
Catalunya i exigeixen la llibertat 
de Carles, vist popularment com 
un jove culte i exemplar. Davant la 
negativa d’alliberar-lo, el Consell 
organitza un exèrcit. 
Joan II, amenaçat també per Cas-

tella, ha de cedir i signar la Con-
còrdia de Vilafranca del Penedès, 
el 1461, per la qual el rei no pot en-
trar a Catalunya i delega les seves 
funcions a Carles de Viana, desig-
nat lloctinent irrevocable. Carles 
és rebut triomfalment a Barcelona  
però va morir aquell mateix any. La 
sospita d’enverinament augmenta 
l’odi contra Joan II, anomenat el 
‘sense fe’. Com que no podia en-
trar a Catalunya, situa a Barcelona 
i com a lloctinent el seu fi ll Ferran, 
menor d’edat, amb la seva mare. 
A partir d’aquí la reina maniobra 
amb la Busca per aconseguir el re-
torn del seu marit. La Busca s’ha-
via fet amb el govern municipal el 
1453 i impulsava el seu programa 
de reformes. La Biga, que controla 
la Generalitat i altres municipis, i 
aprofi tant les divisions internes de 
la Busca entre moderats i radicals, 
recupera el govern i n’executa els 
dirigents. 
Al mateix temps i degut a l’aug-
ment de la pressió senyorial, el 
1462 esclata la revolta dels re-
menses a la Garrotxa, dirigits per 
Francesc de Verntallat. Davant 
la seva ràpida expansió arreu 
del país, la Generalitat s’alça en 
armes. La reina i l’infant Ferran 
es refugien a Girona, on són as-
setjats per les tropes de la Ge-
neralitat. Joan II entra llavors a 
Catalunya i ocupa Balaguer. La 
Generalitat el desposseeix de la 
corona i l’ofereix a Enric IV de 
Castella, que l’accepta. Els re-
menses i els buscaires donen su-
port a Joan II. La guerra civil, es-
gotadora, durarà deu anys. Joan 
II empenyorà els comtats del 
Rosselló i la Cerdanya a canvi de 
l’ajuda militar francesa, però de 
moment s’imposa.
Enric IV renuncia llavors a la co-
rona i la Generalitat l’ofereix al 
condestable Pere de Portugal, 
descendent de Jaume d’Urgell. 
El curs de la guerra i la mort de 
Pere determina l’oferiment a Re-
nat d’Anjou. Mentrestant, Joan II 
pacta una aliança amb Castella 
segellada pel matrimoni del seu 
fi ll Ferran amb la infanta Isabel, 
futurs reis catòlics. Així s’invertei-

xen les aliances: França recolza 
ara la Generalitat i Castella, Joan. 
Tot i alguns èxits militars de la 
Generalitat, com l’ocupació de 
Girona, Joan II es consolida. El 
rei es declara disposat a respec-
tar les constitucions, fet que unit 
al cansament de la guerra, l’aug-
ment del sentiment antifrancès i el 
suport d’Aragó i València a Joan, 
que el 1470 recupera Girona i 
assetja Barcelona, fa que fi nal-
ment el 1472 s’acordi la Pau de 
Pedralbes, per la qual es retorna 
a la situació anterior a la Concòr-
dia de Vilafranca.
El rei concedeix un perdó gene-
ral i promet respectar les cons-
titucions i privilegis. França, 
que havia ocupat el Rosselló i 
la Cerdanya, rebutja els intents 
de Joan II de recuperar-los. Tot 
i la dura resistència dels rosse-
llonencs (Perpinyà va caure el 
1475 després d’un setge de vuit 
mesos), França manté l’ocupació 
fi ns que Ferran II els recupera el 
1493. Ferran impulsa una políti-
ca de pacifi cació i recuperació 
econòmica i accepta el joc cons-
titucional. Aconsegueix introduir 
la insaculació, a la Generalitat el 
1493 i al Consell de Cent el 1498, 
per evitar disputes en la designa-
ció dels càrrecs.
Però el conflicte al camp no està 
resolt. Ferran ha de cedir inici-
alment a les presions senyori-
als i restablir els usos feudals. 
Això provoca una violenta reac-
ció dels remenses, que dirigits 
per Pere Joan Sala es revolten. 
Després d’uns primers èxits, són 
derrotats a Llerona (1485) i el 
mateix Pere Joan Sala és exe-
cutat. Però el rei ho aprofita per 
establir un compromís entre re-
menses i senyors. El resultat de 
l’arbitratge fou la Sentència Ar-
bitral de Guadalupe (1486), per 
la qual s’abolien els mals usos 
feudals i es dóna origen a la fi-
gura jurídica de l’emfiteusi: els 
pagesos no poden ser expulsats 
de les seves terres, però n’ac-
cepten, a canvi d’un cànon, la 
propietat senyorial.

Joan Corominas

La guerra civil catalana
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Gràcies per res

Premis literaris de Salt “El setè cel”

Jaume Cabré guanya la primera 
edició del Premi de Novel·la “El 

Setè Cel” de Salt.
L’escriptor Jaume Cabré va gua-
nyar el Premi de Novel·la de la 
primera edició dels Premis Litera-
ris de Salt “El setè cel” amb l’obra 
“Les veus del Pamano”.
L’obra de Cabré va ser escollida 
pel jurat presidit pel Sr. Vicenç 
Villatoro entre les vuit obres pro-
posades pels lectors dels clubs de 
lectura de les biblioteques de les 
comarques gironines i pels usuaris 
de la Biblioteca Pública de Salt. 
El Sr. Cabré va recollir personal-
ment el premi, dotat amb 3.000 € 
i se li va fer entrega, així mateix, 
d’una reproducció de l’escultura 
de Xavier Medina-Campeny situ-
ada a la rotonda de la sortida de 
l’autopista de Salt.
 Pel que fa al Premi d’Assaig, con-
sistent en dues modalitats, el Salt 
d’Aigua, sobre el món de l’aigua, 
el va guanyar el Sr. Jordi Cardona, 
d’Ogern (Lleida), per l’obra “Un 
salt d’aigua, un salt en el temps 
històric d’un molí”. I en la modalitat 
de Diversitat, va ser guardonada 
l’obra “Els pastorets de les pare-
lles lingüístiques de Vic, una via de 
doble sentit”, del Sr. Josep M. Di-
éguez de Vic. Tots dos treballs van 
ser premiats amb 1.000 € i també 
amb la reproducció de l’escultura 
de Salt.
El Premi Joaquim Riera dedicat a 
les autobiografi es, memòries i bio-
grafi es, dotat amb 2.500€ i l’escul-
tura, va recaure en la Sra. Maria 
Casacuberta, de Girona, pel seu 
llibre “Lligams que alliberen”.
El lliurament de premis va tenir 
lloc el passat 27 d’abril a la Bibli-
oteca Pública de Salt. L’acte va 
ser presentat per l’Alcalde de la 

nostra vila, el Sr. Jaume Tor-
ramadé; el Regidor de Cultu-
ra, Sr. Josep Viñas; l’escriptor 
Vicenç Villatoro i el llibreter de 
Girona Guillem Terribas. 
A l’acte, que va tenir un ritme 
àgil i amè, diferents saltencs 
i saltenques i persones del 
club de lectura  van llegir di-
versos fragments de les vuit 
novel·les fi nalistes: les lectu-
res més celebrades van ser 
la que va fer en Joan Lladó, 
que va llegir un divertit i esca-
tològic fragment de “Pandora 
al Congo” d’Albert Sánchez 
Piñol, i la jove Sara González, 
que va llegir, fantàsticament 
bé, un fragment del seu llibre 
favorit “L’aniversari robat”, de 
Frederic Mayol.
Entre totes les persones que 
van votar la seva novel·la 
preferida, es va sortejar un lot 
amb els vuit llibres fi nalistes 
al Premi de Novel·la. El gua-
nyador va ser el vot número 
77, que va correspodre al Sr. 
Jesús Novillo, usuari de la Bi-
blioteca Pública de Figueres.
Des de l’Ajuntament de Salt 
s’ha valorat molt positivament 
la implicació dels clubs de 
lectura i dels usuaris de les 
biblioteques de les comar-
ques gironines que han fet 
que aquests premis literaris 
siguin totalment participatius 
i no depenguin només de la 
valoració d’un jurat d’experts, 
sinó dels lectors, que són, en 
defi nitiva, a qui van adreça-
des les novel·les. 

La Farga

cultura

Durant la diada de San Jordi 
vàrem instal·lar una parada, 

iniciativa del Consell de la Gent 
Gran, amb la fi nalitat de rega-
lar uns llibres a la gent gran amb 
menys possibilitats  econòmiques.
Vull donar les gràcies a la biblioteca 

de SALT per la col·laboració amb la 
donació d’aquests llibres. Vam fer 
feliç molta gent, ja que se’n va anar 
a casa amb un llibre. També els và-
rem obsequiar amb una rosa, ob-
sequi de diverses parades, a totes 
també moltes gràcies.

Costa molt poc fer feliç la gent, fa 
falta una mica d’iniciativa i bona 
voluntat. Pensar  què ens agra-
daria que ens fessin a nosaltres i 
aplicar-ho als altres. 

Josep Pla
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Leonard Orban, enginyer i eco-
nomista romanès responsable 

de la cartera de Multilingüisme de 
la Comissió Europea, fa poc va 
deixar clara una vegada més la 
postura de la institució respecte 
a l’ofi cialitat de les llengües euro-
pees que, tot i ser ofi cials als res-
pectius territoris, com el català, no 
tenen l’estatus de llengua estatal. 
“El procés perquè el català sigui 
ofi cial a la Unió Europea l’ha de 
començar Espanya, i no la Comis-
sió Europea”, declarava Orban en 
una entrevista (Catalonia Today, El 
Punt, 14/4/07). Segons explica el 
comissari europeu, el multilingüis-
me afavoreix l’economia de les 
empreses (o, dit al revés, les que 
no utilitzen la llengua dels seus 
consumidors estrangers perden 
un 11% de negoci), i per això s’ha 
proposat que el seu departament 
promocioni les llengües europees 
dins les empreses de la Unió, igual 
que ho vol fer en els plans d’edu-
cació de cada país, i també en la 
relació entre la UE i els ciutadans.
“Les regles del joc diuen que to-
tes les llengües es troben en pla 
d’igualtat, indiferentment del nom-
bre de parlants natius de cada 
llengua; tots els països tenen el 
dret d’utilitzar la seva llengua a la 
UE, on són ofi cials. Aquestes re-
gles són a la mateixa base de la 
identitat de la UE”, diu Orban en un 
altre passatge de la conversa. Si 
aquestes són les regles, semblaria 
que el futur de la llengua catalana 
–que, recordem-ho, es troba entre 
les deu més parlades d’Europa- és 
com a mínim esperançador, per no 
dir que és només qüestió de temps 
–poc o molt, ja es veurà- la seva 
ascensió a l’Olimp de les llengües 
reconegudes, que és el mateix pa-
radís on s’esplaien feliçment les 
llengües no perseguides, no pro-
hibides, ni discutides, ni minoritza-
des, ni ridiculitzades, ni menyspre-
ades, ni oblidades, ni relegades, 
ni ningunejades, ni bandejades, 
i tampoc abandonades pels seus 
mateixos parlants (perversament 
empesos a avergonyir-se d’elles), 
i que tenen darrera un Estat que 
no solament no les deixa a la seva 
sort ni encara menys les puteja di-

rectament, sinó que utilitza tots els 
seus poderosos mitjans per prote-
gir-les, potenciar-les i fer que tot-
hom les respecti, dins i fora de les 
seves fronteres.
Què fem, doncs? Podem somiar a 
pujar de categoria, dins un termini 
raonable? El català serà algun dia 
llengua ofi cial dins la UE?. Respos-
ta del comissari: “Des del 1958 la 
constitució de la UE és molt clara 
en aquest aspecte: per esdevenir 
ofi cial, qualsevol llengua ha de ser 
reconeguda en la Constitució de 
l’Estat en qüestió; l’estat membre 
ha de demanar a la UE d’incloure 
la llengua entre les altres ofi cials; 
després tots els estats membres 
de la UE han de votar per unani-
mitat aquesta decisió. En aquest 
cas, és Espanya qui hauria de co-
mençar el procés, i no la Comis-
sió Europea”. Dutxa d’aigua freda, 
per tant: la nostra sort continua en 
les manasses d’aquest Estat amb 
ànima inquisitorial especialitzat a 
nedar contra corrent, com els sal-
mons, i apallissar els petits de la 
casa que hauria de protegir, per 
llei natural, però en el cas de l’Es-
tat espanyol per mandat constitu-
cional, precisament. ¿I d’aquest 
Estat, que en comptes de protegir 
el català el trosseja en dos donant 
carta de naturalesa a un suposat 
idioma valencià inventat pels fei-
xistes blavers, n’hem d’esperar 
que ens vulgui tenir campant per 
Europa, si dins d’Espanya malda 
per cruspir-se’ns vius?
Com fa periòdicament, aquest mes 
de maig ha aparegut l’acadèmic 
granadí de verb fl orit i d’idees veri-
noses Gregorio Salvador, disposat 
a reblar el clau: a denunciar que a 
les comunitats amb dues llengües 
(?), la castellana no hi és prou 
protegida, pobrica!, ni ben ense-
nyada a les escoles, i que, posats 
a perdre, és més pèrdua la d’una 
llengua que parla un fotimer i mig 
de gent que una que la parlen qua-
tre gats, segons ell; que ja no ve 
d’aquí, vaja. Això, encara que no 
ho sembli, ho pensa i ho diu un se-
nyor suposadament culte que posa 
el seu honorable cul en una de les 
selectes butaques de la Real Aca-
demia Española, aquella que “fi ja 

y da esplendor”. I bé, a aquest in-
dividu, que es pensa que és déu 
i que fa servir la llengua per dir 
parides de gros calibre, ¿qui li ha 
sortit d’entre les fi les dels seus col-
legues lingüistes o literats o d’en-
tre els polítics demòcrates del seu 
país que li hagi esmenat la plana? 
Ningú. I ara la terrorífi ca pregun-
ta del milió: amb aquests vímets 
hem de construir el nostre futur? 
Aquesta és la gent que ens hau-
ria de reconèixer com a llengua de 
l’Estat, primer, perquè després la 
UE ens la reconegués com a llen-
gua d’ús a nivell europeu? Que és 
un acudit, això? Algú s’imagina Es-
panya acceptant que algun seu fi ll 
que parla en llengua no castellana 
s’expressi amb tota normalitat en 
aquesta llengua en els hemicicles 
espanyols? Algú s’ho pot imaginar, 
després de veure els xous que ha 
muntat el bo d’en Tardà al Congrés 
dels Diputats per dir quatre cose-
tes en català, amb el santcristo 
gros d’en Manuel Marín darrera 
seu comminant-lo repetidament 
des de la presidència a callar?
Aquests dies han fet un gran estrè-
pit les paraules desencisades del 
president Maragall, parlant amb 
la llibertat pròpia dels presidents 
“enretirats”, en el sentit que per fer 
aquest viatge de l’Estatut no calien 

Quo vadis, Europa? col·laboració

Gregorio Salvador Caja, doctor en fi lologia 
romànica, catedràtic i acadèmic i vicedirec-
tor de la RAE: un home que parla per no 
callar. (foto: www.rae.es)
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Quo vadis, Europa?

Salt n’era en una zona plana on 
es trobaven tots els elements 

necessaris per cobrir les necessi-
tats principals per anar-s’hi instal-
lant les famílies. El riu, amb els 
seus còdols, li facilitaria la cons-
trucció de l’habitatge.  Els cairats 
li serien proporcionats per l’arbre-
da existent. Els primers animals 
domesticats –entre ells els porcs-, 
juntament amb el terreny apte per 
al cultiu, li donaria els elements nu-
tritius indispensables per a viure.
Seria ja avançada la primera 
“adaptació al medi”, que el nostre 
home es convertiria en agricultor, i 
més tard en industrial amb el fun-
cionament dels molins. 
La humanitat la formen el conjunt 

tantes alforges, i que amb el seu 
Estatut de Miravet ha passat avall 
també la seva bonica idea d’un Es-
panya federal, on hi cabéssim tots. 
Consternació i sorpresa, sobretot 
entre la classe política activa, que 
ha de guardar les formes i callar 
sempre, encara que vegin clar que 
el rei anava despullat. I diuen que 
ara el senyor Maragall centrarà 
els seus esforços en la construc-
ció d’una altra utopia encara més 
bella: la d’una Europa federal. “Ara 
el camp de joc és Europa”, ha dei-
xat dit en la famosa entrevista a 
L’Avenç. No se sap què li fa tenir 
esperances que això sí i aques-
ta vegada sí que anirà endavant. 
Perquè el monstre que el nostre 
Sant Jordi de cabells blancs ha de 
vèncer –atacant-lo ara per dalt- és 
el mateix que el va tombar a ell i el 

va fer caure del govern, el mateix 
que li ha fet embeinar-se el federa-
lisme, el republicanisme i el muni-
cipalisme, el “bloc compacte”, com 
diu la historiadora Marta Martín, 
que havia de canalitzar les deman-
des de les classes populars... Què 
se n’ha fet de la famosa equació 
“25+25+50” (percentatges per als 
municipis, les CC AA i l’Estat, res-
pectivament) dels Pressupostos 
Generals anuals que el Pasqual 
Maragall alcalde predicava des de 
la trona de la Federació de Munici-
pis de Catalunya?
Espanya està muntada sobre una 
enorme pila de cadàvers polítics, i 
Europa diu, arronsant-se d’espatlles 
–com va fer, salvant les distàncies, 
el 1936 i el 1981...- que els nostres 
problemes són “afers interns” d’Es-
panya, i se’n renta les mans. Si la 

Unió Europea ha d’esperar –per fer 
una bona Constitució per a tots els 
europeus, per exemple- que els po-
bles d’Europa arreglem primer les 
nostres diferències amb els respec-
tius Estats, que només es mouen 
per quedar-se quiets, val més que 
s’esperi asseguda.

Fermí Sidera Riera

Radiografi a d’un poble

de pobles com a agrupaments hu-
mans més o menys grans amb una 
capacitat i afany de promoció, que 
la duu a descobriments i a crea-
cions que la fan créixer i millorar-
se. Així, els principis del cultiu de 
la terra ben poc tindrien a veure 
amb les hortes i camps actuals. 
La indústria –la dels molins-, s’ha 
convertit en la moderna, més per-
feccionada i diferenciada.
L’ambient social primitiu, si bé podem 
considerar-lo pacífi c, no estaria man-
cat de diferències que els humans 
presentem en caràcter, aptituds i es-
perit de treball. A l’actualitat i seguint 
el transcurs del temps, la jurisprudèn-
cia s’ha assentat a la societat amb la 
fi nalitat de marcar unes lleis justes i 

jutjar rectament.
Tenim notícies del poble 
ja del segle IX –any 834 -
, però no tenim constància 
del nombre d’habitants en 
què comptava aquell any. 
Segons dades d’Estadísti-
ca referent a la demografi a 
de Salt, el 1787 –són les 
primeres que es coneixen-
, el poble comptava amb 
255 habitants, que aniran 
augmentant fi ns als 30.000 

actuals. Hi ha, però, un parèntesi, i 
és en el període de la Guerra Civil 
de 1936 a 1939; el 1936 comptava  
amb 5.674 hab. I el 1939 en tenia 
4.683, o sigui entre els anys 1936 
i 1939 -ambdós inclosos-, la pobla-
ció, en aquest cas considerada com 
a nombre d’habitants, disminueix en 
991, que en una població que comp-
tava –com a terme mitjà - amb uns 
5.000 hab., la pèrdua en aquests 
tres anys és molt considerable
El primer agricultor se serviria d’ei-
nes molt rudimentàries, que feia que 
l’home, la seva persona, tingués un 
contacte molt directe amb la terra 
i que arribés al fi nal de la jornada 
lassat per tanta feina feta. El nou 
material –eines i maquinària -, més 
perfeccionat, ha donat al treballador 
del camp més llibertat en els cultius i 
amb menys esforç personal.
La primera indústria, considerem 
que seria la càrnica amb la matan-
ça del porc a domicili. I la de re-
nom seria la dels molins establerts 
al llarg de la Sèquia, alimentada 
aquesta amb l’aigua del Ter.
El pas de la primitiva indústria a la 
moderna  s’ha anat fent seguint el 
ritme del temps, barrejant-s’hi èpo-
ques de prosperitat unes i proble-

col·laboració

Emblema de la 
Real Academia 
Española: “Lim-
pia, fi ja y da es-
plendor”, diu el 
lema, “i les altres que les bombin”, hi afe-
geixen alguns dels seus doctes membres. 
(imatge: www.rae.es)
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Radiografi a d’un poble

Viatge a Tolouse

màtiques les altres.
El petit comerç també ha tingut un 
començament, per després anar 
pujant, canviant i millorant. En els 
seus principis, com a poble, les fa-
mílies tindrien, en bona part, el que 
necessitaven, fruit del seu propi 
esforç, principalment en el que fa 
als aliments. En el transcurs del 
temps, aquest comerç s’organitza 
i va agafant cos comercial. En el 
segle XV ens consta, i així ho tro-
bem escripturat, que per establir 
un comerç era necessari el per-

mís reial, el permís del que ara en 
diem Cap d’Estat; en canvi, en els 
nostres temps, la sol·licitud i con-
cessió d’un establiment queden 
simplifi cades en la seva execució i 
generalment no és denegat.
Són aquestes algunes notes d’una 
història –la saltenca - plena d’es-
deveniments ben remarcables .
El salt que ha donat Salt –el salt de 
Salt -, des dels seus orígens fi ns a 
l’actualitat, és ben notable. El progrés 
s’ha donat en tots els camps amb 
temps de “vaques fl aques” i en d’al-

tres de “vaques grasses” certament, 
però després de les relliscades el po-
ble s’ha aixecat i recuperat. El camí 
és llarg, difícil de defi nir i més difícil 
encara és predir el seu futur, però l’in-
terès i l’esforç de molts, a nivell per-
sonal i de la majoria en el col·lectiu, 
permeten entreveure una continuïtat 
en el progrés saltenc. No hi manca-
ran els que comprometen  tota acció 
benèfi ca i constructiva, però el pes 
dels més permetrà -.cal esperar-ho 
- que aquesta radiografi a sigui segui-
da i completada favorablement .

Maria Rosa Puig i Dalmau 

La colla VA QUE JA ARRIBEM i 
la colla CAT-51, la primera una 

colla d’amics de la bicicleta i la se-
gona una colla d’amics de la moto, 
ens vàrem ajuntar trenta-un amics 
amb dotze motos i tres cotxes, per 
anar  a Toulouse a veure la ciutat 
de l’espai.
Va ser el cap de setmana del dia 
28 i 29 d’abril. El temps va ser molt 
bo, no va ploure i no vàrem tenir 
cap problema signifi catiu. A l’ana-
da vam passar per la collada de 
Toses i pel túnel de Puymorens 
fi ns a Foix. Parada per veure el 
castell, és una visita obligada. A 
la tornada la vam fer per Carcas-
sonne i també vam visitar la ciutat 
vella. Total uns 700 quilòmetres en 
dos dies. Es poden fer bé i sense 
gaire estrès.
A Toulouse, una ciutat molt maca 
i agradable,  vàrem visitar la ciu-
tat de l’espai. És molt interessant 

i conté rèpliques de 
l’estació espacial MIR, 
del coet Arianne i de 
molts altres enginys 
espacials. Cal destacar 
el museu i el cinema 
Imax, on projecten una 
pel·lícula sobre la vida 
dels astronautes a l’es-
tació MIR, sembla que 
estiguis a dins vivint-ho 
amb ells.
És un viatge que re-
comanem, tant pels 
paisatges durant tot 
el camí, com per les 
moltes parades que es 
poden fer visitant les 
ciutats mencionades o 
d’altres, i sobretot per 
la visita  a la ciutat de 
l’espai a Toulouse.

CAT – 51 
VA QUE JA ARRIBEM

col·laboració

excursions
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Avui, Diada de Sant Jordi, Patró 
de Catalunya, escric aquest article 
per donar-me la satisfacció d’afe-
gir el meu reconeixement a tots els 
escriptores de llengua  catalana,  
menyspreada per certes persones  
a les quals no val la pena dedicar 
cap atenció, perquè no s’ho merei-
xen.. Per tant, valgui per al  nostre 
lector de la  revista, i sense cap 
ànim de fer-li perdre el temps amb 
la lectura, aquest breu resum de 
la nostra sortida excursionista del 
dijous 19 d’abril. El nostre destí és 
visitar la Cité medieval de la pobla-
ció de Carcassonne ( França ). Al 
mateix fet, no voldria passar per alt 
els suggeriments fets per senyores 
que ens acompanyaven, d’una fe-
ble queixa, ja que en la visita cur-
ta realitzada a la Basílica de Saint 
Nazaire,  trobaren l’absència d’un 
guia local que els assessorés del 
contingut històric d’aquest temple, 
declarat Patrimoni de la Humanitat 
per la UNESCO, l’any 1997. Que 
quedi clar que els guies s’han de 
pagar, donant peu a l’encariment  
de l’excursió, que com sabeu tots,  
repercuteix a la butxaca, ja que de 
barat no en té res.  De totes ma-
neres en prenem nota per a les 
properes sortides i esperem com-
plaure la seva demanda, sempre i 
quan hi hagi necessitat d’un guia 
local.    
Fets aquests aclariments, passem 
al nostre relat excursionista. El 
bon temps ens va acompanyar tot 
el dia, ja que una vegada en ter-
res franceses vàrem gaudir d’unes 
vistes i llocs diferents en el nostre 
itinerari, fi ns arribar a la regió vi-

nícola del sud-oest, on trobem  la 
fortifi cació medieval de Carcas-
sonne, considerada com la més 
gran d’Europa.  Queda ubicada en 
el cim d’un pujol. Una sola entrada 
dóna accés a la contemplació de 
les seves espectaculars muralles. 
Hi trobem molta gent, sobretot es-
tudiants passejant per 
l’interior de  la Cité. Carrers vells 
plens de botigues d’artesanies, re-
cords i restaurants. Els preus dels 
seus menús són al voltant dels 
dotze o quinze euros, orientació 
que us faig per si algun lector vol 
anar a menjar en aquest Chateau 
Comtal.
I arribem fi ns a la Basílica  gòtica 
de Saint Nazaire. Per manca d’una  
guia que ens enlluernés (per dir-ho 
així, ja que a la majoria ens cos-
ta prou prestar atenció) amb da-
des  explicatives  i orientatives , 
ens trobem  llegint unes quartilles 
escrites en diverses llengües i di-
positades en un lateral de la seva 
entrada, que assessoren de les 
coses més adients que es troben 
dintre d’aquest  temple. Permeteu-
me comentar-los minuciosament, 
sense aprofundir en la història, ja 
que ens ocuparia moltes pàgines 
i no voldria  cansar-vos amb la 
seva lectura. A lo que anàvem.  La 
primera església fou construïda al 
segle VI, amb Teodoric, rei dels vi-
sigots. Segles després, queda re-
emplaçada per un edifi ci romànic, 
manifestat en la seva gran nau. 
Anys més tard, part d’aquesta es-
glésia romànica quedà destruïda, 
donant pas a la construcció de la 
part gòtica, essent actualment una 

obra elegant i rica. Destaquen les 
vidrieres  de grans fi gures com la 
de Saint Nazaire i altres personat-
ges. Hi ha un bellíssim rosetó del 
segle XIV,  tombes de bisbes i ins-
cripcions funeràries, capelles als 
laterals de la gran nau dedicades a 
Sant Pere, Sant Antoni, de la Santa 
Creu i del Sagrat Cor. Per perpetu-
ar la bona notícia de la conquesta 
d’Orleans per Juana d’Arc, varen 
aixecar una gran pila baptismal 
dedicada  a Ntra. Sra. de la Bona 
Nova.  Amics lectors, deixem-ho 
aquí, amb un punt a part.. 
Feta aquesta visita, tornada a les 
nostres terres catalanes. Després 
de dinar, ruta fi ns a l’embassament 
de Boadella, que degut a les últi-
mes pluges ha augmentat el seu 
cabal, no tant com voldríem, però 
que siguin benvingudes, ja que be-
nefi cien els conreus i els hi dóna 
un magnífi c i  vistós color verd, que 
semblen trets d’un quadre de pin-
tor.  Profi tosa també per la sembra 
i llavors dels camps, ja  que més 
endavant aportaran l’apreciat i es-
perat  fruit.  Passejada d’uns tres 
quarts d’hora, i els més agosarats, 
muntanya amunt,  fi ns arribar a un 
mirador per contemplar la bellíssi-
ma estampa paisatgística  d’aquest 
minúscul trosset de  l’acollidora  
comarca de l’ Alt Empordà, sense 
posar-ho en dubte.        
   Amics lectors i excursionistes, ja 
tenim la de Galícia a  quatre pas-
ses. A reveure. 

Ferran Márquez i Morgade  

Excursió a Carcassone (França) excursions
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Fecsa-Endesa aportarà 100.000€ per 
l’àrea d’acollida del Pla dels Socs

notícies

Fecsa-Endesa i l’ajuntament de 
Salt han signat un conveni pel 

que l’empresa elèctrica aportarà 
100.000€ per l’adequació de l’àrea 
d’acollida del pla dels socs. Aquesta 
àrea d’acollida té la voluntat de dife-
renciar les zones de les deveses per 
us públic de les que tenen interès bi-
ològic i tindrà una capacitat de poc 
més de quatre-centes persones.

El projecte d’àrea d’acollida con-
templa millores en els accessos, en 
la zona d’aparcaments del pla dels 
socs -que incorporarà aparcaments 
per a bicicletes- renovació dels 
bancs, taules i papereres, gestió de 
l’arbrat per afavorir les espècies au-
tòctones, la portada d’aigua potable 
i la creació de zones de descans a 
l’embarcador, el salt de la massana 
i la bassa dels ànecs.
A més es senyalitzarà un recorre-
gut al voltant del Pla dels Socs, que 
comunicarà les diferents àrees de 
descans i permetrà la descoberta 

de les deveses.
En total la inver-
sió prevista és de 
150.000€ dels que 
100.000 seran apor-
tats per Fecsa-
Endesa. Els repre-
sentants de l’elèctrica 
van comentar durant 
la signatura del con-
veni que l’aportació 
de la companyia està 
lligada a que se sen-
ten implicats en el 
territori on s’instal.len 
i que Fecsa-Endesa 
establirà a Salt la 
seva seu per a les co-
marques Gironines.
L’Alcalde de Salt, 
Jaume Torramadé, va 
agrair la col·laboració 
de Fecsa-endesa i va 
destacar que aquest acords for-
ma part de la política municipal de 

buscar complicitats per endegar 
els projectes.

Bus gratuït per a majors de 70 anys

El proper més de juny entrarà en 
servei la nova tarja de transport 
per a majors de 70 anys que els 
permetrà utilitzar gratuïtament 
el transport públic. El procés per 

disposar d’aquesta tarja es co-
municarà als benefi ciaris un cop 
celebrades les properes eleccions 
municipals.
A més l’Ajuntament està estudi-

ant la possibilitat que la línia de 
circumval·lació de Salt sigui gratu-
ïta per tots els viatgers majors de 
65 anys que disposin de tarja de 
transport.

Sorteig de l Premi literari de Salt “El setè cel”

El senyor Jesús Novillo, usuari de la 
Biblioteca Pública de Figueres, va re-
sultar ser el guanyador en el sorteig del 
I Premi literari de Salt “El setè cel”.
El seu vot, el número 77, va ser 
escollit per sorteig entre totes 
les persones que van decidir les 
novel·les fi nalistes i van deixar el 

seu número de carnet de la biblio-
teca. El senyor Novillo rebrà un lot 
de llibres amb totes les obres fi na-
listes a “El setè cel” de novel·la.
Des de l’Ajuntament es valora molt 
positivament la participació dels 
clubs de lectura i dels usuaris de 
les biblioteques de les comarques 

gironines que han fet que aquests 
premis literaris siguin totalment 
participatius i no depenguin només 
d’un jurat. I en futures edicions, es-
pera poder ampliar la participació 
a nivell de tot Catalunya.
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Nova seu del Centre de Suport del Gironès

notícies

El dia 10 de maig a les 12 del 
migdia la rectora de la Univer-

sitat Oberta de Catalunya, Imma 
Tubella, i l’alcalde de Salt, Jaume 
Torramadé, inauguraran la nova 
seu del centre de suport de la 
UOC al Gironès. Aquest nou es-
pai és a la Factoria Cultural Coma 
Cros i substitueix el que hi havia 
fi ns ara a la Casa de Cultura les 
Bernardes. El centre continuarà 
oferint els serveis i els recursos de 
la Universitat als seus estudiants i 
a la societat en general.
El centre de suport de la UOC al 
Gironès, a Salt, ofereix als estudi-
ants un punt de connexió a la xarxa 
i els permet fer tràmits administra-
tius i gestions acadèmiques com, 
per exemple, la compulsa i el lliu-
rament de documentació. També 
se’ls facilita espais de reunió per 

a treballar en grup o intercanviar 
experiències, a més de poder-s’hi 
organitzar activitats culturals i d’ex-
tensió universitària. Així mateix, 
aquest espai facilita informació i 
assessorament sobre la Universi-
tat a la societat en general.
El Centre de Suport del Gironès és 
a la Factoria Cultural Coma Cros, al 
carrer Sant Antoni, 1, de Salt. Ante-
riorment havia estat a la Casa de 
Cultura les Bernardes, inaugurat el 
1996 gràcies a un conveni amb el 
Consell Comarcal del Gironès.
A part d’aquest centre, la UOC té 
punts de suport a Olot, Figueres, 
Puigcerdà, Palafrugell, Ripoll, San-
ta Coloma de Farners, Banyoles, 
Blanes, Ribes de Freser, Vidreres i 
la Bisbal d’Empordà.
Aquest segon semestre del curs 
2006-2007, 516 estudiants del Gi-

ronès cursen algu-
na de les titulacions 
homologades que 
ofereix la UOC: 121 
Ciències Empresa-

Presentació del nou llibre 
d’en Bon dia i les Tres Bessones

Aquest migdia s’ha presentat a 
l’Ajuntament de Salt el segon 

llibre d’en Bon dia i Les Tres Bes-
sones a Salt en el que els tres per-
sonatges de Cromosoma recorren 
diverses pastisseries de la vila.
El primer llibre de la sèrie es cen-
trava en el respecte a l’entorn i 
temes de recollida de residus i 
neteja. Aquest segon llibre busca 
fomentar la identitat saltenca i l’au-
toestima dels ciutadans.
Aquesta tarda a partir de les sis es 
presentarà públicament el llibre en 
una festa que per prevenir proble-
mes amb la pluja s’ha traslladat a 

la pista poliesportiva coberta.
Els nens que assisteixin a la 
festa rebran un llibre com a 
obsequi i podran gaudir de 
l’espectacle musical de Les 
Tres Bessones “Les Tres Bes-
sones i Leonardo da Vinci” 
Tots els assistents podran fer 
tastets de les especialitats sal-
tenques de pastisseria.
La campanya cívica d’en Bon 
dia es continuarà a les escoles 
i a diferents indrets de la vila i 
en el futur es centrarà també 
en adolescents i adults.

rials, 82 Psicopedagogia, 63 Ad-
ministració i Direcció d’Empreses, 
47 Documentació, 27 Dret, 26 Ci-
ències del Treball, 23 Enginyeria 
Tècnica d’Informàtica de Gestió, 23 
Humanitats, 19 Enginyeria Informà-
tica, 15 Enginyeria Tècnica d’Infor-
màtica de Sistemes, 9 Psicologia, 8 
Investigació i Tècniques de Mercat, 
4 Comunicació Audiovisual, 3 Cièn-
cies Polítiques i de l’Administració, 
2 Turisme, 2 Filologia Catalana i 1 
Àsia Oriental. A més, 41 persones 
cursen el títol propi de la Universi-
tat, el Graduat Multimèdia.
Pel que fa a la formació de postgrau, 
hi ha 172 estudiants de la demar-
cació de Girona que cursen algun 
dels cursos que ofereix la UOC.
La xarxa territorial de la UOC
La Universitat Oberta de Catalunya 
té 47 punts de suport al territori 
català i 15 centres de suport re-
partits per tot l’Estat espanyol. A 
Catalunya n’hi ha 12 i els altres 
tres són a les ciutats de Sevilla, 
València i Madrid.
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Jornades tècniques sobre 
Escoles Taller a Salt

notícies

Aquest matí s’ha fet a l’hotel d’entitats de Salt una jor-
nada tècnica sobre Escoles Taller. La jornada ha estat 

oberta per l’alcalde, Jaume Torramadé, que ha dirigit unes 
paraules als assistents.

Agència de la propietat immobiliària
Administració de finques Gestoria Administrativa

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

Passeig Païssos Catalans, 147 - Tel. 972 24 44 92 - 17190 SALT

L’Ajuntament de Salt contracta 
un servei de missatgeria en bi-

cicleta.
Portarà correspondència urgent a 
institucions de Girona
L’Ajuntament de Salt ha contractat 
amb l’empresa GiroVelo un servei 
de missatgeria per dur documents 
a altres institucions de Girona. 
Fins ara aquest servei el feien els 
uixers de  l’Ajuntament amb un 
automòbil, però resultava lent - a 
causa del trànsit i les difi cultats 
d’aparcament-, suposava la feina 
de dues persones - sovint una ha-
via de quedar-se al cotxe mentre 
l’altre duia els paquets- i no era 
gens ecològica.
L’elecció d’aquesta empresa de 
missatgeria, radicada a Salt, su-
posa no només una aposta pel 
transport ecològic, sinó una acció 
de suport a les iniciatives empre-
sarials que genera la vila de Salt. A 
més de permetre alliberar dos tre-
balladors municipals per a altres 
tasques.
Els missatgers de GiroVelo van 
equipats amb casc i uniforme i por-
ten una bossa de cordura impor-
tada dels EEUU, qué té una gran 

resistència i protegeix els paquets 
de les inclemències meteorològi-
ques.
GiroVelo S.L. és una empresa es-
pecialitzada en serveis de missat-
geria i repartiment de mercaderies 
en bicicleta, adicada a la Plaça Ca-
nigó de Salt. Cal recordar que prop 
del 40% de les emissi-
ons de CO2 degudes al 
transport són generades 
pel transport urbà i me-
tropolità. 
La bicicleta és recone-
guda com un model de 
ecoefi ciència per als 
desplaçaments urbans 
i metropolitans, el vehi-
cle menys contaminat i 
més efi caç pels despla-
çaments de menys de 7 
km.
Les avantatges de la con-
tractació de la missatge-
ria amb una companyia 
que fa servir la bicicleta 
com a mitjà de transport, 
permet fer un estalvi 
econòmic i d’emissió de 
C02 a l’atmosfera molt 
importants.

Com a exemple, amb la contracta-
ció del serveis de missatgeria amb 
un ajuntament com Salt, que supo-
sa en total cada dia uns 25 km, es 
fa un estalvi de CO2 de entre 1 i 2 
tones CO2 a l’any.

Nou servei de missatgeria en bicicleta
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Ha estat elaborada per les biblio-
teques de Sarrià, Girona i Salt

Dijous al vespre es va presentar 
a la Biblioteca Pública de Salt la 
guia de lectura “Un passeig per la 
lectura” que ha estat elaborat per 
les biblioteques de Sarrià de Ter, 
Girona i Salt. La guia ha estat il-

L’Ajuntament de Salt ha convo-
cat el concurs de cartells per 

anunciar la festa major d’enguany. 
Els premis estan oberts a tothom, 
sense límit d’edat i estan dotats 
amb 900€ de premi. Els partici-

pants només podran presentar un 
original realitzat amb qualsevol 
tècnica pictòrica, fotogràfi ca o in-
formàtica. L’obra presentada ha de 
tenir unes mides de 60x40 i anar 
muntada en un suport rígid.

En els cartells hi ha de fi gurar el 
text Festa Major de Salt 2007 i el 
logotip de l’ajuntament distribuïts 
al gust de l’artista. El termini de 
presentació de les obres acaba el 
22 de juny.

Concurs de Cartells de la Festa Major de Salt

Presentació de la Guia 
“Un passeig per la lectura”

lustrada amb imatges de fotògrafs 
que van participar en el concurs 
sobre la lectura de la biblioteca de 
Salt i el certamen sobre el placer 
de leer convocat per la biblioteca 
municipal Torrente Ballester de 
Salamanca.
Per presentar la guia es va fer una 

taula rodona moderada per Carme 
Renedo, directora de la Casa de 
Cultura de Girona i en la que van 
participar l’editor Quim Curbet, la 
mestra Margarida Falgàs, l’escripto-
ra Dolors Garcia Cornellà, el llibreter 
Guillem Terribas i Maite Mont, lecto-
ra i membre de clubs de lectura.

notícies

BASES
L’Ajuntament de Salt convoca el Concurs de Cartells per la FESTA MAJOR DE SALT 2007, en el qual pot participar-hi 
qualsevol persona que ho desitgi, sense limitació d’edat. Els premis s’atorgaran al millor cartell que tracti sobre la festa 
major.
1. El premi es dota amb la quantitat de 900,00 €.
2. Es podrà presentar un sol original en qualsevol tècnica pictòrica, fotogràfi ca o informàtica. Cal tenir present que ha de ser 
reproduït per impremta. Les mides han de ser de 60 x 40 cm., en format vertical i s’han de presentar sobre un suport rígid.
3. En el cartell hi ha de fi gurar el següent text: “Festa Major de Salt 2007” i el logotip de l’Ajuntament de Salt, distribuïts a 
gust de l’artista.
4. Els treballs no podran anar signats ni s’indicarà el nom de l’autor o autora, i hauran de dur un títol al dors. S’acompanya-
ran d’un sobre tancat amb el títol a l’exterior i, a l’interior, el nom i cognom, l’adreça, el telèfon i/o el correu electrònic.
5. Les obres s’han de presentar a l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Salt de dilluns a divendres de 9 a 14 h. També es 
poden presentar a l’Estació Jove de Salt de dilluns a divendres de 17 a 20 h. 
6. El termini de presentació de les obres acabarà el dia 22 de juny a les 14:00 hores.
7. El Jurat està format per persones relacionades amb el món de l’art i la cultura i el seu veredicte serà inapel·lable. 
8. El veredicte del Jurat es farà públic el dia 29 de juny al Saló de Plens de l’Ajuntament de Salt a les 12:00 hores.
9. Es farà una exposició pública de totes les obres presentades al concurs a l’Espai d’Exposicions de la Biblioteca Pública 
de Salt del 4 al 31 de juliol de 2007.
10. L’obra guanyadora quedarà en propietat de l’Ajuntament de Salt. La resta d’obres es podran recollir des del dia 1 
d’agost i fi ns el 31 del mateix mes, passada aquesta data, l’organització no es farà responsable dels cartells no retirats 
dins d’aquest termini.
11. La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents bases.
Salt, 17 de maig de 2007

El passat dijous 10 de maig, la 
Piscina Municipal de Salt, que 

gestiona la Unió de Federacions, va 
inaugurar la nova sala polivalent, on 
es podran portar a terme conferèn-

La piscina de Salt inaugura la seva sala polivalent

cies i presentacions, principalment 
destinada a les federacions, clubs 
i entitats. Amb aquesta nova imple-
mentació es pretén dotar la demar-
cació gironina d’un nou lloc per al 

debat i la discussió entorn el món 
de l’esport. L’acte fou presidit pel 
president de la Unió de Federaci-
ons Esportives de Catalunya, David 
Moner; l’alcalde de Salt, Jaume Tor-
ramadé; el representant territorial 
de l’esport a Girona, Josep Saguer; 
i el president de la Fundació Caixa 
Girona, Arcadi Calzada.
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Especial Escoles

El dia a dia d’una escola és frenètic. 
Els nostres alumnes (en aquest 

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

que aquest fet comporta una pre-
paració, és a dir, una feina extra 
i un “esvalot” general per part de 
tota la comunitat educativa.
En aquestes alçades del curs ja 
n’hem passat uns quants, de mo-
ments d’aquests: sortides a les de-
veses, a la ludoteca i a la biblioteca, 
la castanyada, el Nadal, la diada de 
la no-violència, la inauguració de la 
nova temporada de l’hort... Aques-
ta va ser una inauguració solemne,  
ens vam reunir al punt de trobada  
de l’escola i primer vam canviar  el 
vestit a en Quimet (el nostre espan-
taocells), que després de passar 
tot l’estiu li havia quedat descolorit 

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

CEIP el Gegant del Rec

CEIP Devesa (setmana cultural)

Contes del món
El CEIP  Devesa som una escola 
de nova creació a Salt. Com que 
és el nostre primer curs tot ho fem 
per primer cop. Aquest mes de 
maig hem celebrat la primera Set-
mana Cultural de la nostra escola. 
El tema triat per a treballar ha estat 
“Els contes del món”.
Els dies 2,3 i 4 de maig els pares i 
mares de l’escola, que es van oferir 
voluntaris, van venir a explicar con-
tes dels seus països d’origen. Com 
que cada un triava el conte i com 
l’explicava, hem gaudit escoltant 
contes dramatitzats, contes expli-
cats oralment, contes explicats amb 
imatges. Contes en  vídeo i DVD.
A partir dels contes explicats pels 
pares hem realitzat diferents acti-
vitats (dramatització, plàstica, mú-
sica, matemàtiques, llengua…).
També hem pogut gaudir d’una bibli-

oteca viatgera que va arribar a l’esco-
la amb motiu de la Setmana Cultural. 
Els nens i nenes han tingut a l’abast 
diferents tipus de contes i formats.
Ha estat una experiència molt en-
riquidora per a tota la comunitat 
educativa del nostre Centre.
Com a mestres volem donar les 
gràcies a tots els pares i mares pel 
temps que ens han dedicat i l’entu-
siasme que hi han  posat.

Mestres del CEIP
Devesa de Salt

ensenyament
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El CEIP Silvestre Santaló ha com-
plert aquest curs 30 anys de vida. 
En aquest període ha canviat subs-
tancialment tant la procedència de 
l’alumnat com la composició so-
cioeconòmica de les famílies que 
formen part de la nostra comunitat 
educativa.
Malgrat això, ni nosaltres ni cap 
escola pública de Salt ens hem 
quedat aturats. Al contrari, aprofi -
tem la pluralitat de cultures i proce-
dències com un valor afegit i, amb 
les fortaleses pròpies i les opor-
tunitats de l’entorn (Departament, 
entitats, Pla Educatiu d’Entorn…) 
fem front a les debilitats i amena-
ces que poden fer perillar el nostre 
projecte educatiu.
Si fa cinc anys vàrem elaborar un 
Pla Estratègic que ens va aportar 
uns recursos preciosos en aquell 
moment, el curs passat vàrem ser 
seleccionats per elaborar un pla 
d’autonomia de centre que ens 
aportarà recursos addicionals en 
els propers tres anys.
Fruit d’això gaudim ja ara d’un Pla 
d’Intervenció Immediata que ens 
permet disposar d’un recolzament 
en suport oral a educació infantil i ci-
cle inicial de primària,  a més d’una 
campanya de Joc dirigit als patis 
que redueix de manera signifi cativa 
l’agressivitat de l’alumnat en el joc.
Els recursos addicionals per al 
període 2007-2010 ens permetrà 
mantenir i ampliar aquests suports, 
així com renovar el parc informàtic 
del centre i destinar recursos a al-

tres activitats.
La continuïtat de plans d’innovació 
endegats en els darrers cursos és 
també una garantia de qualitat:
· des del curs 2000/2001 es duu 
a terme un projecte d’escola com-
partida amb el CEE La Maçana 
(centre d’educació especial per a 
mainada amb defi ciència auditiva). 
En el curs 2005/2006 aquest pro-
jecte va ser reconegut pel Depar-
tament com a Projecte d’Innovació 
per al període 2005/2008.
· Des del curs 2000/2001, organit-
zat pels especialistes de música 
de les escoles públiques de Salt 
i amb la col·laboració de músics 
professionals, s’organitzen per 
a tot l’alumnat diverses sessions 
d’audicions musicals.
· Des del curs 2000/2001, quan ho 
organitzava el Sedec, i a partir del 
curs 2005/2006, dins de les activi-
tats del Pla Educatiu d’Entorn de 
Salt, es participa activament en la 
trobada de “Danses” amb la resta 
de centres públics de la localitat.
· Des del curs 2000/2001 s’orga-
nitzen trobades esportives entre 
els diversos centres públics, cada 
trimestre amb un cicle diferent (CI, 
CM i CS).
· Des del curs 2001/2002, primera-
ment com a espectadors i després 
com a actors, alumnes del nostre 
centre participen en el “Musical 
Vallvera”, una obra musical orga-
nitzada per l’IES Vallvera, el nostre 
IES de referència.
· Des del curs 2002/2003 es parti-

cipa en la Can-
tata a l’Auditori 
de Girona, ex-
periència mu-
sical on alum-
nat de tots els 
centres públics 
de Girona i Salt 
interpreten col-
l e c t i v a m e n t 
peces musi-
cals creades 
específi cament 
per a l’esdeve-
niment.
· Des del curs 
2 0 0 4 / 2 0 0 5 , 

conjuntament amb l’AMPA i el 
Consorci per a la Normalització 
Lingüística, s’organitzen en el ma-
teix centre cursos de català per a 
mares i pares, amb una assistèn-
cia gairebé majoritària de mares 
estrangeres.
· Des del curs 2005/2006 s’orga-
nitzen al centre diverses activitats 
enquadrades dins del Pla Educatiu 
d’Entorn.
· En el curs 2005/2006 s’ha iniciat 
un Projecte d’Innovació consistent 
en la introducció progressiva de 
jocs tradicionals a l’hora d’esbarjo, 
com a mitjà d’integració i per redu-
ir l’agressivitat generada per jocs 
físics.
· Aquest curs s’ha iniciat, conjun-
tament amb la resta de centres 
públics de primària i secundària de 
Salt, el Projecte d’Innovació Pun-
tEDU, que potencia les bibliote-
ques escolars i les competències 
lingüístiques de l’alumnat.
· També aquest curs s’ha iniciat un 
programa de socialització de lli-
bres de text i material didàctic, que 
s’ampliarà curs a curs i que abara-
teix de manera important la despe-
sa de les famílies a l’hora d’adqui-
rir llibres per als seus alumnes.
· I també aquest curs, després dels 
30 anys de vida de l’escola, dispo-
sem d’un espai propi al centre com 
a menjador escolar, amb un servei 
de monitoratge adequat durant el 
període del migdia. 

No en tenim prou: el proper curs 
estrenarem aula de música i un 
cablejat de tota l’escola (l’edifi ci de 
primària i el del parvulari) que ens 
permetrà connectar-nos al servi-
dor del centre i a Internet des de 
qualsevol punt de l’escola.
A part de dur a terme aquests pro-
grames, ens motiva aconseguir 
una AMPA amb prou pes per ser la 
tercera pota de la comunitat esco-
lar (juntament amb el professorat i 
l’alumnat).
Només així, entre tots, aconseguirem 
els nostres principals objectius estra-
tègics: millorar els resultats educatius 
i promoure la cohesió social.

CEIP Silvestre Santaló

Especial Escolesensenyament
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CEIP Veïnat
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Escola Mas Masó
Selecció de rodolins

P 5
Anem a la  muntanya a collir una 
castanya.
Les fulles de la tardor són de color 
marró.
La balena menja una madalena.
A l’escola nova hi ha una cova.

1r
A collir castanyes hem sortit i ens 
hem divertit.
A la tardor veig un lleó.
A la tardor penjo un pantaló.

2n
La poma és superbona i té forma 
rodona.
Les castanyes no tenen banyes i 
les trobem a les muntanyes.
La magrana és rodona i té una co-
rona.
A la tardor hi ha fulles de diferent 
color.
La castanyera, a la banyera, fa 
castanyes a la seva manera.

3r
L’esquirol ha menjat un pinyol.
He trobat una castanya que sem-
bla una muntanya.
Vermell, groc i marró, són els co-
lors de la tardor.
La meva mare ha anat a les fi res i 
ha comprat fi gues.

4rt
La tardor ha començat i l’estiu ha 
marxat.
A les cinc i a les sis, el sol ben bo-
nic.
A la nit, me’n vaig al llit.
I vet aquí un gos i el rodolí s’ha 
fos.

Poema
Avui és dia de tardor
i fa molt bona olor,
m’he trobat un cargolet,
ell tot sol, sota un bolet

Aquest pi no perd l’agulla
perquè té una bona fulla,
encara que bufi  el vent
tant fort com lentament

Ami Kebe .-5è

Especial Escolesensenyament
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CEIP La Farga

Al CEIP La Farga, durant aquest 
curs...

HEM CELEBRAT L’ANY MOZART
Durant el primer trimestre, tots els 
nens i nenes de l’escola hem ce-
lebrat el 250è aniversari del nai-
xement del compositor W. A. Mo-
zart. Ho hem fet treballant una de 
les seves obres més destacades: 
l’òpera La Flauta Màgica.
· Els nens i nens d’infantil hem ju-

gat amb el personatge d’en Pa-
pagueno. 

· Els nens i nenes de cicle inicial 
hem pogut veure la representa-
ció de l’obra amb titelles que ens 
han preparat la Mireia i la Maria.

· Els nens i nenes de cicle mitjà 
l’hem representat nosaltres ma-
teixos. Ens ho hem passat molt 
bé!

· I els nois i noies de cicle superi-
or hem vist una pel·lícula sobre 
Mozart i hem après un petit frag-
ment de l’obra amb xilòfons, me-
talòfons i carrillons.

La Maria i la Mireia també ens han 
fet un dibuix de Mozart molt bonic 
que el tenim a l’entrada de l’aula 
de música.

ENS HA VISITAT LA RÀDIO
Fa pocs dies, mentre els nens i 
nenes de quart fèiem música, va 
venir una periodista de la ràdio a 
visitar la nostra escola. Va explicar 
les coses que fem i va parlar del 
projecte de Músiques del Món. Per 
això, ens va demanar que cantés-
sim alguna cançó. Vam cantar La 
Morenada (dels Andes) i Margari-
deta (de Catalunya).

ALGUNS NENS I NENES HEM 
APRÈS A TOCAR EL DJEMBE
Aquest curs hem començat a fer 
una activitat extraescolar de per-
cussió africana. La Núria ens en-
senya a tocar el djembe. Mireu 
que bé que ens ho passem!

Nens i nenes de La Farga

Especial Escoles ensenyament
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Escola del Pla

ELS COLORS DEL PLA
Dins la Setmana Cultural d’en-
guany  dedicada a tots els països 
del món l’Escola del Pla ha parti-
cipat en diverses activitats per co-
nèixer les diferents cultures en tots 
els seus vessants: danses, can-
çons, cuina, contes, llengües.......
Aquí en teniu una petita mostra. 

El dijous, 29 de març, va venir a 
les nostres classes , el pare  d’en 
Marcel i en Paul, dos companys del 
col·legi, en Jim Mc Cullough. Ens 
va explicar coses del seu país, Es-
tats Units, de les seves ciutats com 
Chicago i Nova York, d’estats com 
Califòrnia i Texas però també dels 
seus habitants, tant dels  diferents 
grups d’indis que ja hi eren com de 
les emigracions que hi ha hagut i 
encara continuen. També de les 
seves vivències en particular.
Ens va donar a cada nen fi txes, 
una amb les àrees que ocupa cada 
tribu índia i una altra amb paraules 
dels diferents grups, com ALOHA, 
paraula hawaiana que s’utilitza 
com Hola! o Adéu!.

ALOHA vol dir:
A=  akahi =  siguis amable
L = lokahi =  inclou tothom
O = olu’olu =  sigues   
       agradable                        
H = ha’ aha’a = sigues humil
A = ahonui = sigues pa

Gràcies per venir al col.legi a ex-
plicar-nos tantes coses i ALOHA!!! 
De part dels alumnes-companys 
d’en Marcel i en Paul.

CONTES CANTATS
Dins les diferents activitats del Pla 
d’entorn va venir la Natàlia Nadal a 
fer una sessió per les famílies i els 
nens d’Educació Infantil. Vàrem 
cantar cançons de falda, vàrem 
seguir audicions plenes de ritme i 
vàrem compartir una estona molt 
agradable, cal remarcar la gran 
participació. 

Especial Escolesensenyament
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Escola Mare de Déu del Roser, Dominiques

Cada any al desembre, per Nadal, 
tota l’escola oferim un petit con-
cert i una Cantata i convidem a les 
famílies. Els de 6è curs fem una 
petita obra de teatre musical, Els 
pastorets,  perquè som els més 
grans. Aquest any però l’Anna ens 
va proposar fer-ne una de diferent; 
El Conte de Nadal de Charles Dic-
kens.
La vam començar a assajar un 
mes abans i la vam representar els 
dies 21 de desembre per a l’escola 
i el dia 22 pels nostres familiars.
Vam tenir un lloc per assajar grà-
cies a mossèn Enric que ens va 
deixar un local de la parròquia, els 
últims dies ho vam poder fer al ma-
teix teatre.
El vestuari va ser una mica difícil 
de trobar, però amb l’ajuda de tots 
i també de les professores vam 
aconseguir tot el que necessità-
vem: camises dels pares, america-
nes, faldilles llargues, armilles, sa-
bates i botes que eren més grans 
que nosaltres...

“EL CONTE DE NADAL”  de Charles Dickens

OPINIONS I SENTIMENTS

Jo e m va ig sent ir molt nerv iosa . 
Quan va ig sortir davant  el púb lic, no  
ten ia gane s de  parlar , ni de  dir ni 
piu.  Al fina l va  anar molt bé ! 

Tot i que ens va fer molta il·lusió 
ens va costar molt, va ser diver-
tit però també a vegades avorrit 
perquè ens havíem d’esperar per 
assajar, vam fer enfadar als direc-
tors que són els pares de l’Anna, 
en Joan Canals i la Teresa Moré, 
però al fi nal va valer la pena tot 
l’esforç. 

A mi em feia molta verg onya fer el 

paper que e m van donar, to t i això 
em va agradar ! 

Em va costar aprendre  un pare ll de frases,  per ò 

m’ho vaig passar  molt bé. 

Desprès de l’obra em vaig 

sentir orgu llós. 

Al pr incipi no em sentia gaire bé 

perquè tenia verg onya, vaig anar 

aga fant confiança i em va agradar 

molt!! 

Jo m’hi he sentit 

molt bé i vull donar 

les gràc ies a les 

professores.  

Desprès de fer l’obra al teatre ens 
vam sentir desfogats i molt i molt 
contents, fi ns i tot vam menjar 
bombons! 
La gent sembla que s’ho va passar 
bé i va agradar molt.                      

Alumnes 6è
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L’illa de la Pilastra

És sorprenent la notícia que lle-
geixo al diari que l’Ajuntament 

de Bescanó ha comprat l’illa de la 
Pilastra al seu propietari per un im-
port de 133.000 €. Em sembla molt 
bé el projecte que s’hi pretén desen-
volupar amb un consorci que es cre-
arà conjuntament amb la Diputació, 
Consell Comarcal, l’Alba Ter, a més 
d’entitats ecologistes i esportives; i 
també em sembla bé que si l’Ajunta-
ment de Béscanó vol fer un regal al 
propietari (?) d’aquella illa, obsequi-
ant-lo amb els 133.000 €, ho faci.
I em sorprèn la notícia, perquè si-
tua l’illa al terme de Sant Gregori 
i diu que limita amb els termes de 

Bescanó i Salt. Segurament que 
cap dels tres municipis s’ha preo-
cupat de conèixer la situació real 
de la mencionada illa, una part de 
la qual pertany al terme de Salt. 
Segons un document elaborat per 
la Subdirección General de Levan-
tamientos Topográicos y Mapas del 
Instituto Geogràfi co, en una petició 
de delimitació del territori de Salt, 
demanada per l’Ajuntament, fi xa en 
data 9 de març de 1984, els termes 
entre Sant Gregori, Bescanó i Salt, 
en els quals inclou part de l’illa de la 
Pilastra com a terme de Salt. A més 
assenyala com a límits el centre del 
riu Ter com a partió entre els dos 
municipis. Per tant, si seguim el 
curs ascendent del riu amb aquesta 
línia, Sant Gregori quedaria fora de 
l’illa i solament hi limitaria.
Una altra cosa és qui n’és el pro-
pietari.. La llei d’aigües diu que els 
terrenys que hagin sofert inundaci-
ons per crescudes dels rius en els 
passats cent anys, són terrenys 
comunals, per tant, aquesta illa 

entraria en aquests paràmetres i el 
propietari en seria la comunitat.
Ja sabem que les escriptures de 
propietaris que tenen terres al costat 
del riu, posen com a límit el riu, però, 
encara que no ho diu, amb l’excep-
ció dels deu metres de servitud i els 
cent metres de policia, comptant 
que aquesta distància no sigui supe-
rada pels terrenys comunals. També 
s’ha de dir que són els ajuntaments 
els que han de fer la petició a l’ACA 
d’atermenar la servitud dels terrenys 
fl uvials i pot ser que per desconeixe-
ment o manca de voluntat, ens tro-
bem amb situacions incompreses. 
En aquest cas, l’illa de la Pilastra en 
podria ser un cas fl agrant. 
Per a sort dels veïns, sí que l’Ajun-
tament de Salt va fer en el seu 
moment la petició de marcar  els 
límits del municipi i l’atermenament 
del  riu Ter al seu pas per Salt i avui 
disposem de moltes Ha. protegides 
per a gaudi i esbarjo de la comuni-
tat: el Parc de les Deveses.  

Ramon Torramadé

La resclosa que desvia el Ter

Divendres al vespre igual que molts 
altres ciutadans de Salt, que vam 

omplir l’aula magna de la Casa de Cultu-
ra de les Bernardes, vaig assistir al debat 
electoral que es va fer entre els alcal-
dables que es presenten a les properes 
eleccions municipals. Es va parlar d’im-
migració com és natural en  una població 
que té més del 30 % dels seus ciutadans 
procedents d’altres països. I he de dir 
que va ser un espectacle trist i lamenta-
ble  per part de tots els candidats. I quan 
dic tots, vull dir tots. Penso que en aquest 
tema, la principal i més important missió 
que han de fer els gestors dels nostre po-
ble és la pedagogia. Desfer mites, mitges 
veritats i llegendes urbanes que no bene-
fi cien en res la convivència i la bona mar-
xa del Salt actual. Lluny d’aquesta tasca 
educadora, els candidats es van dedicar 
a tirar-se els trastos pel cap i a veure qui 
la deia més grossa. Ho repeteixo: un es-
pectacle lamentable i trist.
Tots els participants en el debat van fer 
sortir l’equació màgica dels drets i deures, 
fent pujar el to de veu perquè se’ls sentís 
bé. Però la veritat és que aquestes parau-
les comencen a estar viciades d’origen. 
Perquè, com es pot parlar de drets sense 
dir que un gruix molt important de ciuta-
dans de Salt que fa temps que hi viuen, 

hi treballen, hi porten els  nens a l’escola 
hi compren, hi utilitzen els seus serveis, 
hi paguen els seus impostos, no podran 
triar els seus representants a l’Ajunta-
ment?. A excepció d’un dels candidats 
que va mig dir que treballarien per poder 
donar-los vot, la resta va passar per da-
munt del tema obviant-lo o de puntetes. 
Si hem d’exigir deures, que ho hem de 
fer, comencem per no vulnerar els drets. 
Us heu aturat a pensar que moltes vega-
des i més en l’àmbit municipal es prenen 
decisions i es posen normatives a espat-
lles d’un nombre important de ciutadans 
que les hauran de complir sense que ni 
tan sols puguin dir el que en pensen?
Seguint amb el cúmul de despropòsits, 
enlloc de fer propostes serenes i rao-
nades, enlloc de presentar la feina feta 
aquests darrers anys (que em consta 
que se n’ha fet), els alcaldables es van 
embolicar en una troca de retrets que 
fi nalment va donar la impressió que els 
temes més importants referits a la immi-
gració són les antenes parabòliques o el 
fet d’obrir o no les botigues el diumenge. 
També es va parlar molt d’esponjar i en-
derrocar, però a mi em van quedar molts 
interrogants. S’ha pensat que enderrocar 
farà incrementar més els preus ? I això 
signifi ca més gent sense possibilitats de 

tenir habitatge digne. On s’ubicaran les 
persones que no puguin pagar els preus 
de compra o de lloguer? Començarem a 
veure altra vegada barraques a les deve-
ses? Aquest és un debat perillós, i que cal 
meditar-lo serenament perquè no estem 
parlant d’immigració sinó de pobresa.
Voldria i demanaria que comencem a 
parlar d’immigració com un fenomen  i 
no com un problema. Que ens hi co-
mencem a referir com un fet positiu, 
cosa que en cap moment es va fer en 
el debat de divendres. Que reconeguem  
les oportunitats i els benefi cis de tot ti-
pus, tant econòmics, socials, com cultu-
rals que està aportant. Cal que pensem 
que la gent que ha vingut de fora està 
ajudant a tirar endavant aquest poble 
i contribueix a la seva prosperitat. No 
m’imagino la gent que ha marxat de Salt 
o ha canviat d’habitatge dintre el mateix 
poble (cosa totalment legítima i que ha 
pogut fer gràcies a que aquí ha tingut 
oportunitats i ha pogut anar prosperant), 
com ho hauria pogut aconseguir sense 
que haguessin vingut altres persones en 
busca de les mateixes oportunitats.
És hipòcrita, d’aquella mena d’hipocre-
sia que ens podem permetre els països 
rics, voler persones per treballar però que 
s’instal·lin en un altre municipi, que vagin 

Senyors polítics, si us plau, no parlin d’immigració

opinió
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Durant tres dies hem gaudit 
d’aquesta comèdia, Joguines 

maltractades,  representada per 
una majoria d’infants del nostre po-
ble, els quals han posat tot el seu 
saber per delectar i fer les delícies 
de pares i familiars. S’ha omplert 
el teatre i s’ha aconseguit un gran 
èxit tots els dies.
Ha sigut a favor de la fundació ca-
talana d’ajut als malalts de càncer 
de Girona i comarques. 
Sota la direcció escènica de Teresa 
Moré i Joan Canals, coreografi a 
de Núria Canals, la direcció musi-
cal d’Anna Canals i Catí Riera, al 
piano  la Roser Banet, la regidora 
d’escena Iolanda Aurich, els deco-
rats per David Faüchs i el vestuari 
per la junta de mares de la coral.

Ha sigut una labor molt feixuga i 
molt ben elaborada pels seus or-
ganitzadors. Han sigut 57 nens i 
nenes que hi han participat, alguns 
de molt petits. Tot i això, l’èxit ha 
sigut total, només s’ha de veure la 
cara de satisfacció del públic.
La comèdia musical té un objec-
tiu molt clar. La fi nalitat és que la 
nostra mainada, pares i familiars  
prenguin consciència de l’excés 
que fem a l’hora de fer els regals. 
Com que són tants, no els hi do-
nen la importància que tenen. Aca-
ben tots maltractats i abandonats. 
Per això, les  joguines acaben re-
voltant-se del tracte obtingut pels 
nens.
Hem de fer aprendre als nostres 
fi lls, i més ara que tenim molts 

nouvinguts 
amb pocs 
recursos, a 
respectar i 
valorar les 
joguines. 
Segur que 
aquestes 
serien la 
il·lusió de 
molts al-
tres infants 
del nostre 
poble. 
Felicitats a 
la coral i a tots els organitzadors 
pel gran èxit obtingut i des de La 
Farga us animen que seguiu amb 
aquesta línia d’actuació.

Josep Pla

Coral Rossinyol i Alimara: joguines maltractades

teatre

Fotos: Martí Artalejo

a un altre hospital, que portin els nens a 
unes altres escoles, que ocupin i gaudei-
xin d’unes altres places i parcs,......En el 
fons, que ens deixin seguir en la nostra 
marxa plàcida a la gent de “tota la vida”. 
No vull pecar d’ingenu; sóc conscient 
que l’increment important de nouvinguts 
en poc temps comporta desajusts i ten-
sions. Alguns problemes de convivència 
i saturació de serveis. Per això mateix, 
però, cal invertir en educació i en l’am-
pliació dels serveis sense oblidar que ells 
també hi tenen dret, a més que hi con-
tribueixen amb els seus impostos. Hem 
d’ampliar els serveis que entre tots hem 
creat. No pot ser, per posar un exemple, 
que hi hagi cues d’espera de gent immi-
grada que vol aprendre el català i no se’ls 
hi pugui donar aquest servei per manca 
de personal, de lloc (a les hores que ells 
poden anar a classe, totes les escoles del 

poble estan buides), o voluntat política.
El treball que s’ha de fer en el camp de 
la immigració, és un treball lent, discret, 
feixuc que no comporta benefi cis elec-
torals immediats, més aviat al contrari. 
Cada vegada estem en una societat més 
egoista que ens costa veure més enllà 
del nostre entorn immediat. Per això deia 
que cal pedagogia i conscienciació. Di-
vendres, en el debat, vaig trobar a faltar 
explicacions sobre allò que a poc a poc 
es va fent. Vaig trobar a faltar parlar del 
programa LAOS, del Pla d’Entorn d’Edu-
cació, dels programes de col·laboració 
que s’estan duent a terme amb associa-
cions com Eina o Càrites, entre altres, de 
la tasca que s’està fent a nivell d’escoles 
i instituts de la població. I aquest era un 
discurs que el podien subscriure la ma-
joria dels components de la taula, ja que 
almenys aquests darrers quatre anys, hi 

ha hagut un cert consens en tots aquests 
temes. El problema més greu pot venir 
a l’hora d’aplicar-hi la velocitat en la qual 
cal continuar fent-ho. 
Senyors polítics: deixin ajudar-se dels tèc-
nics, dels professionals del nostre poble 
dedicats a aquest tema  (que n’hi ha, i de 
bons). Treballin plegats. Treballem-hi ple-
gats. I fem entre tots un discurs encaminat 
a unir esforços i no a separar. Qui no ho 
vulgui fer així, sisplau, que calli. Però si el 
treball el situen en el camp de l’optimisme, 
en el sumar i no dividir, en defi nitiva, en el 
de creure que aquest poble el tirarem en-
davant i ens en sortirem entre tots,  sem-
pre podeu comptar amb mi.

Delfí Nierga. 
Regidor de l’ajuntament de Salt

 i militant de Ciutadans el Canvi.

opinióSenyors polítics, si us plau, no parlin d’immigració
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Una còpia, de Caryl Churchill

Club Petanca Salt

Els passats dies 15, 22 i 29 d’abril 
es van disputar a Cassà de al 

Selva els campionats provincials de 
petanca modalitat tripletes,de fèmi-
nes i també de sèniors de 1ª i 2ª. El 
dia 15 només van jugar els sèniors 
de 2ª categoria, on el Club Petanca 
Salt va presentar 4 equips i tres van 
passar a la següent ronda del dia 
22. Aquí, tot i fer un bon paper, al fi -
nal només 1 equip va continuar per 
l’ultim dia, però la sort a vegades 
és esquiva i els nostres represen-
tants van perdre per poder passar 
a semifi nals. Els jugadors de pri-
mera tampoc van poder passar al 
tall i van caure els dos equips que 
ens representaven. Quant a les fè-
mines, s’hi van presentar 5 equips,  
3 dels quals van passar les prime-
res rondes, però al fi nal només un 
equip va aconseguir classifi car-se 
en 4t lloc. Un resultat que no es-
peràvem, ja que a priori pensàvem 
poder disputar la fi nal, però les nos-
tres jugadores no van tenir el dia i 
ens vam haver de conformar amb 
aquest lloc. Un altre any serà.
El 9 d’abril, dilluns de Pasqua, 
vam organitzar com cada any un 
torneig social amb caps de sèrie i 
sorteig entre tots els participans. 
Es van fer 4 grups de 5 equips i 
es classifi caven els dos primers de 
grup per disputar les semifi nals i 
fi nals. Com sempre vàrem fer un 

dinar a les mateixes pistes, que va 
ser condimentat pels nostres bons 
amics Llobet, Toni i Jaume. i els hi 
va sortir un estofat de vedella amb 
patates i bolets que ens hi vàrem 
llepar els dits. Després del dinar es 
van reprendre les partides i al fi nal 
els guanyadors van ser: 1r lloc per 
Narcís Ros, Pepe Jorquera i Carles 
Ros, que van guanyar a Xevi Mir, 
Paquita Colom i Manel Granda, 
que van quedar segons. El 3r 
lloc per Manel Ros i Antònia Curt, 
que van guanyar a Pere Canadel 
i Emília Vila, que van ser quarts. 
Tots ells van rebre de mans de la 
junta els corresponents regals
L’1 de maig es va jugar el tradici-
onal concurs social de dupletes 
mixtes també per als socis del club 
i també vàrem fer un dinar entre 
tots els jugadors. Aquest cop el 
menú va ser un suquet de rap que 
ni el Bulli de Roses el fa tan bo (la 
veritat és que un servidor no hi ha 
estat mai),, però hi vam sucar pa a 
base de bé. Aquest campionat a la 
tarda es va haver de suspendre per 
culpa de la pluja, que ens va tocar 
el botet tot el matí, i es va ajornar 
pel següent diumenge, dia 6 de 
maig. Els resultats van ser els se-
güents: 1r Yolanda Jorquera i Xevi 
Mir, que va substituir Enric Freixas 
que era de viatge. El 2n lloc, Pepe 
Jorquera i Antònia Curt, el 3r lloc 

per Antonio Sorribas i Magda Vila 
i el 4t lloc per Manel Ros i Isabel 
Rodríguez.  Com sempre es van 
emportar el premi corresponent.
Amb motiu de les Festes de la San-
ta Creu de Figueres, dos equips 
de jubilats del Casal van anar in-
vitats pel Club Natació Figeres 
a disputar el campionat de la 3a 
edat de les fi res.  L’equip de Pepe 
Jorquera, Isabel Rodríguez i Antò-
nia Espinosa van assolir el 1r lloc 
de la consolant i en Pere Fornells, 
Paquita Colom i Antoni  Puig van 
quedar 4t de consolant.
El proper 27 de maig, als terrenys 
de l’era del Cal Cigarro tindrà lloc 
la disputa del torneig “TROFEU 
EUGESA”, un dels campionats 
més antic i amb més arrel de la 
província de Girona, que com cada 
any patrocina el nostre bon amic el 
Sr. Joan Paulí  en nom de la seva 
empresa. Un any més cal agrair-
li la seva inestimable col·laboració 
envers el Club Petanca Salt.
També us puc dir que el club està 
treballant en les properes Hores In-
ternacionals, tant de fèmines com 
de sèniors, tot i que ens fan patir 
les obres que es portaran a terme 
a la rectoria i que afectaran les pis-
tes de petanca. Esperem que co-
mencin ben aviat i que es puguin 
acabar abans del 14 de juliol.

Josep Boó i Alech

esport

teatre

El dia 31 de març i seguint l’èxit 
quant a públic, es va representar 

aquest monòleg sota la direcció de 
Jordi Prat i Coll, amb uns actors tam-
bé coneguts de la petita pantalla, com 
són David Selvas i Andreu Benito.
El tema aborda la qüestió de la clo-
nació, ple de controvèrsies i diverses 
opinions, sobretot eclesiàstiques.
Durant una hora, un pare i un fi ll 
discuteixen sobre aquest tema, ja 
que el pare ha de respondre les pre-
guntes dels seus dos fi lls, que són 
clons. Els retrets són mutus sobre 

el pare, ja que li recriminen el que 
ha fet i l’inculpen sobre la capacitat 
d’estimar-los. El pare es defensa, 
fent referència que ell ha sigut enga-
nyat pels metges, ja que ell volia un 
sol fi ll i ignorava que en fessin dos. 
Una vegada superat aquest en-
frontament, els fa saber que sem-
pre els ha estimat. 
Va ser una excel·lent interpretació 
de tots dos actors i el públic va se-
guir amb un profund silenci tota la 
funció i els va obsequiar amb un 
càlid aplaudiment.

Els dos últims monòlegs han sigut 
distants i freds, comparats amb les 
altres obres presentades. Aquesta 
és una opinió compartida amb al-
tra gent que és assídua al teatre.

Josep Pla
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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 Devesa 972401583
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  972405702
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
Rissotto primavera

Elaboració:

Posar a saltejar en una paella en oli, una vegada els hàgim ne-
tejat, els espàrrecs tallats per la meitat, els carbassons tallats a 
rodanxes, les mongetes tendres i els pèsols. Una vegada salte-
jat, reservar-ho.
En una cassola posar-hi l’oli de la paella i afegir-n’hi una mica 
més. Fregir-hi la ceba, tallada ben petita, fi ns que quedi tova però 
que encara no ens arribi a agafar color. Afegir-hi els alls, tallats 
petits, i remenar-ho un moment. A continuació, afegir-hi l’arròs. 

Ofegar-ho durant uns 2 minuts mentre es va remenant per tal que l’arròs quedi ben impregnat de l’oli.
Afegir-hi un cullerot de brou calent i remenar-ho fi ns que se l’hagi begut tot. Afegir-hi més brou i repetir l’operació 
fi ns que hi hàgim posat tot el brou. Cal tenir en compte que no hem de deixar que l’arròs s’assequi del tot. 
Al cap de 15 o 20 minuts, el risotto haurà agafat una consistència cremosa. Llavors afegir-hi les verdures. 
Deixar-ho coure 5 minuts més remenant de tant en tant. 
Finalment afegir-hi la mantega, el parmesà, el cibolet i l’alfàbrega. Tapar la cassola, deixar-ho reposar 1 minut 
i ja es podrà servir.

Recepta de la Sra. CARME BATLLE CORBATÓ 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients
(per a 6 persones):
- 200 g d’espàrrecs verds (po-

den ser congelats)
- 175 g de mongetes tendres
- 2 carbassons tendres
- 250 g de pèsols
- 1 ceba
- 2 grans d’all
- 350 g d’arròs “bomba”

- 1’5 l de brou de pollastre
- 50 g de mantega
- 115 g de formatge parmesà
- una mica de cibolet picat
- una mica d’alfàbrega fresca picada
- pebre
- oli
- sal
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments

Abel-Ramon Gutiérrez Belmonte

Raquel Pol Soriano 4-4-07

Antonio Lucena Sánchez 

Ana-Belen González González 7-4-07

Aziz Chikhi  

Isabel Pérez Leal 11-4-07

Defuncions

Amàlia Cabello Romero de 87 anys 11-4-07

Victorina Jarque Gómez de 92 anys 11-4-07

Isabel Torres Jerez de 68 anys 11-4-07

Eduardo Càceres Navarro de 90 anys 14-4-07

José Maria Crescenti Gironella de 68 anys 18-4-07

Antònia Padilla Sepúlveda de 81 anys 18-4-07

Alham Bezzari  de 3 dies 26-4-07

Luís Jabani Grima de 57 anys 28-4-07

Prudencia Molina Ávila de 95 anys 29-4-07

Maria Vidal Solergastó de 87 anys 29-4-07

Jorge López Payet de 46 anys 30-4-07

Salvador Vila Aliu de 97 anys 30-4-07

Rosa Bellapart Corominas de 56 anys 5-5-07

Antonio Salazar Varas de 45 anys 7-5-07

Cándido Bonillo Mellado de 87 anys 8-5-07

Isidra Castellanos López de 62 anys 8-5-07

Nelson Orlando Espinales Ribera de 15 anys 8-5-07

Christopher Varela Aguilera de 21 anys 8-5-07

Severiano Otero Magro de 90 anys 9-5-07

Francisca Serarols Vinyets de 83 anys 9-5-07

Natividad Hernández Hernández de 83 anys 10-5-07

Juan Luque Ostio de 77 anys 10-5-07

Naixements

Marina Gutiérrez i Navas 7-11-06

Aram Callol i Martra 16-11-06

Heemalaya Kumarpassi 27-3-07

Mohamed Berk 27-3-07

Chadi Bousse Odane 29-3-07

Yassir Talamakrouni 30-3-07

Yeray Arboleas i Muñoz 30-3-07

Evelyn Arboleas i Muñoz 30-3-07

Kadnatou Sidibay 30-3-07

Fatna Zeaje 31-3-07

Firdaous Belkamla 4-4-07

Marc López i Rojas 5-4-07

Pol Jiménez i De Baldonero 5-4-07

 Aleix Salvatella i Tonieti 7-4-07

Mohamed Abdou 7-4-07

Nevin Singh 8-4-07

Masogona Krubally 9-4-07

Yasmina  El Beghdadi 11-4-07

Melisa González i Hernández 12-4-07

Vanke Touray 12-4-07

Nohayala Salhi 13-4-07

Josef –Grabiel Cardona i López 17-4-07

Ibtihal Boussakouk 18-4-07

Mohamed-Amine El Khteb el Azouan 19-4-07

Mpamara Dembaga 20-4-07

Amin Ben Ydir 20-4-07

Adriana Muñoz i Galindo 20-4-07

Nil Guijarro i Díaz 22-4-07

Raul Cracana 23-4-07

Sara Calvo i Martín 24-4-07

Esiyahaga Sawaneh 25-4-07

Justo-Jesús Caro i Caler 26-4-07

Jounta Touray 28-4-07

Fadwa Belhassan 30-4-07

Mohamed Hamoudan El Khabbazi 30-4-07 

Nora Fajardo i Caicedo      8-5-07

Danny -Josep Aconzo i Carias 29-3 07
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

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

Temperatura Màxima: 30º el dia 24 d’abril.  
Temperatura Mínima: 5º el dia 7 de maig.

Dies de pluja: 7 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 35,3 litres acumulats el dia 14 d’abril. 

Pluja acumulada: 79,4 litres.

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

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

Encreuats
Solució:

Horitzontals:
1.- Pertanyent a la pantomima. 2.- 
La primera. Dóna color. Punt car-
dinal. 3.-Aliment. Al revés, Adorn. 
Metall 4.- Al revés, aquí. Interjecció 
i crit de dolor. Al revés, anglicisme 
que vol dir gel. 5.- Vidre d’augment. 
Al revés, occir.  6.- Gallina que 
cova. Al revés, ciutat aragonesa. 
7.- Volta sense cap ni peus. Al re-
vés Ep!. Poble de la Vall d’Artana, 
8 .- Al revés, consonants consecuti-
ves. Mogui  allò que intercepta l’en-
trada o la sortida. Interjecció que 
demana la confi rmació. 9.- Mig és. 
El fet d’elevar-se el nivell del mar. 
Adéu ha perdut el  deu. 10.- Relatiu 
al sacerdoci.

Verticals:
1.- Trossos de paper per a subjec-
tar els fl ocs de cabell. 2 .- Vocal 
d’acaba. Acolliments. Vocal. 3 .- No 
sap. Al revés troba. Dos cents. 4.- 
Llinatge català. Al revés, ca . Dia-
lectalment, or. 5 .- Vas rodó i ven-
trut de terrissa o metall. Al revés, 
acceptava. 6 .- Cessar de viure. 
Al revés parlaré. 7 .- Al revés, no 
acaba d’orinar. Vocal repetida. En 
ribagorçà, aqueix. 8 .-  Part termi-
nal del braç. Al revés, Fet realitzat 
per l’home. Al revés possessiu. 9 
.- Un pal. Circumstància oportuna. 
Vocal. 10 .- Conjunt de solemnitats 
solemnes. 

B. Pérez G.

Horitzontals
1. Pantomímic.  2. A. Colora. E. 3. Pa. 
alrO. Or.  4. icA. Ai. ecI. 5. Lupa. rataM. 
6. Lloca. acsO.  7. Olt. iE. Ain. 8. sT. Obri. 
Oi. 9. E. Creixa. A. 10. Sacerdotal.
Verticals
1. Papillotes. 2. A. Aculls. A. 3. Nc. Apot. 
Cc. 4. Toà. Ac. Ore.  5. Olla. aibeR  6. 
Morir. eriD. 7. irO. Aa. Ixo. 8. Ma. etcA. 
aT. 9. I. Ocasió. A. 10. Cerimonial
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