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agendaActivitats del mes de setembre

CASAL DE JUBILATS

Del 17 al 23.- Setmana dels jubi-
lats.- Diverses activitats: Exposició 
de treballs manuals, teatre el dia 
21 i dinar de Germanor a l’hotel La 
Terrassa de Platja d’Aro el dia 23.
Dia 27.- Excursió al Delta de l’Ebre, 
passejada amb vaixell. Preu 40 €

SALT SARDANISTA

Diumenge 16 de setembre.- Arros-
sada popular al pla dels Socs. A ¼ 
de 5 de la tarda: audició de sarda-
nes amb la cobla Ciutat de Mataró

CASTELLERS

- dia 8 de setembre: actuació a 
Olot (per les festes del Tura) a les 
6 de la tarda. Actuem amb Xerrics 
d’Olot, minyons de Terrassa i Sa-
gals d’Osona. 
- dia 16 de setembre a les 12 del 
migdia. IX trobada de les colles de 
l’Eix a Lleida. Actuem amb Sagals 
d’Osona, Tirallongues de Manresa 
i Castellers de Lleida.
- dia 30 de setembre. actuem a la 
vila de Sants a Barcelona. Amb 
Castellers de Sants i Castellers de 
la vila de Gràcia. 

XIRUCAIRES

Calendari d’activitats pel setembre 
de 2007
8 - 9 DE SETEMBRE
ACAMPADA A SANTA PAU.  Preu: 
càmping: 3,5 € per adult, per cotxe 
i per tenda. Més uns 15 € per per-
sona per la resta d’àpats.
22 - 23 DE SETEMBRE
ASCENSIÓ AL PIC DE PEGUERA 
(2.983 m)
Dissabte sortirem per dinar a Espot 
i enfi lar cap al refugi J. M. Blanc (3 
h.), per així poder
a l’endemà acabar de pujar fi ns al 
cim; extraordinari mirador dels es-
tanys
d’Aigüestortes.  Preu: benzina i re-
fugi.
29 - 30 DE SETEMBRE
NOCTURNA AL PUIGMAL DES 
DE FONTALBA
Aprofi tant la lluna plena del mes 
de setembre pujarem al Puigmal 
(2.910 m). La pujada té
una durada de 2 hores 40 minuts 
amb un desnivell de 835 metres.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
Grup de lectura
- 6 de setembre: Reunió del grup 
de lectura. Ens trobem a les 7 del 
vespre a la biblioteca i anirem a la 
biblioteca comarcal de la Selva, a 
Blanes (P. Catalunya, 2) i a les 8 
del vespre ens trobarem amb el 
grup de lectura d’aquella bibliote-
ca    
Cinefòrum
- 13 de setembre a les 9 del ves-
pre: “Con faldas y a lo loco” de Bi-
lly Wilder, presentació i comentaris 
a càrrec d’en Dani Coll. Tots els 
interessats a formar part del grup 
de cineforum de la biblioteca po-
deu venit mitja hora abans per dis-
cutir la programació del curs que 
iniciem.
- 20 de setembre a 2/4 de 9 del 
vespre. Presentació del llibre de la 
Natàlia Nadal “Músiques del món”
- 27 de setembre a les 8 del vespre 
tertúlia sobre el llibre “Los Giraso-
les ciegos” d’Alberto Méndez
- Durant tot el mes de setembre 
tindrem l’exposició “Mares” de fo-
tografi es del periodista de la Van-
guardia Bru Rovira.
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Objectiu 2014
Cada any hi ha menys persones al carrer en les manifestacions 
de la tarda de l’Onze de Setembre. Durant anys, sobretot els im-
mediatament posteriors a la dictadura, la reivindicació nacional 
havia mobilitzat milers de persones i tota mena d’entitats. En l’ac-
tualitat, la jornada de portes obertes i l’acte al Parc de la Ciutade-
lla ha fet que la Diada s’ofi cialitzi i que no es limiti a ofrenes fl orals 
absolutament institucionalitzades. Però el públic que hi acudeix hi 
va a veure més aviat un espectacle. El desastre de la negociació 
del nou Estatut, en part gràcies als nostres propis representants, 
ha acabat de desmotivar un personal al qual s’havia esperançat 
en va i que feia anys que esperava un pas endavant que no s’ha 
produït.
D’aquí a set anys, el 2014, en farà tres-cents. Tres segles de cen-
tralització, d’intents d’homogeneïtzació, d’ocupació política i mili-
tar. És una bona data per esdevenir una fi ta. Potser és l’hora de la 
societat civil. De nou, i des de baix, com abans, cal engrescar una 
ciutadania destrempada per tal d’engegar un moviment. Un movi-
ment de masses, popular i democràtic, que treballi per aconseguir 
l’autodeterminació del país el 2014. Llavors els polítics no podran 
més que afegir-s’hi. Sols no ha faran. I a Catalunya hi ha moltes, 
moltes persones, fi ns i tot d’origen divers, que viuen íntimament el 
mateix desig de realització col·lectiva. 
La nostra maduresa política plena no és només un fet necessari 
per al nostre desenvolupament, sinó un dret. Un dret històric, un 
dret cultural i lingüístic, un dret social i una voluntat de reconeixe-
ment, de ser en el món i a Europa, de continuar existint. I també 
una lluita, una lluita per la memòria dels nostres avantpassats i la 
seva tasca apassionada, una lluita per tots els nostres descen-
dents i una lluita per totes les societats que, com la nostra, vulguin 
conviure en pau, justícia i llibertat en un món que ha de ser cada 
cop més unit però més divers i tolerant. Enterrem per sempre la 
nit i el nostre llarg silenci.
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entrevista
S’ha de mirar Salt com una ciutat 
i no com un poble

Encara que a l’Antonio no li agradi barrejar les coses i em recordi que 
normalment quan parla de la Massana, parla de l’associació de veïns, i 
quan ho fa de la fotografi a, ho fa només de la seva relació amb aquest art 
de la imatge; una entrevista amb ell no pot oblidar cap d’aquestes ver-
tents perquè en la seva persona formen part d’un tot. Sobretot perquè 
potser és aquesta mirada de les coses, el que el fa implicar-se, aquest 
ull de fotògraf que fa que no pugui ‘fer la vista grossa’ a les mancances, 
als desajustos, als diferents aspectes millorables del barri.

-Com comença la seva relació 
amb les entitats de Salt?
-Jo vaig néixer a Andújar, però 
els meus pares van venir cap a 
Catalunya amb els meus tres ger-
mans i jo, que tenia 6 anys. Hem 
estat vivint a diferents llocs, i molts 
anys a Bordils -des que tenia 10 
anys fi ns que em vaig casar-. Des-
prés vaig venir cap a Salt, i vaig viu-
re a la Plaça Catalunya, abans que 
fóssim independents de Girona. I 
ja allà vaig involucrar-me a l’asso-
ciació Can Mericana Seca.
-Com?
-Allà on hi ha ara Can Mota, abans 
l’anomenaven pel mot, i li deien 
Can ‘Mericana Seca perquè hi vi-
via un senyor molt prim, que anava 
sempre amb una americana molt 
prima i se li va quedar aquest mot. 

Així, com a reivindicació d’aquest 
indret, l’associació es deia així. 
Aleshores demanàvem que es 
construís la plaça, que no existia, 
era un solar i es volia edifi car .
-El moviment veinal havia tingut 
molta força en aquesta època de 
la que em parla i ara sembla que 
hi ha un cert ressorgiment, no?
-Sempre hi ha etapes que es repe-
teixen. En aquella època hi havia 
l’Associació de Veïns Salt, que era 
un conglomerat de gent de dife-
rents barris perquè Salt no podia 
constituir-se com un municipi i es 
va constituir com una associació 
de veïns per reivindicar la segre-
gació de Girona. Jo crec que un 
municipi és important que tingui 
associacions de veïns, és una 
manera d’estalviar feina a l’ajunta-

ment i d’arribar a la gent, de tenir 
contacte veïnal.
-Que hi hagi més associacions 
de veïns és símptoma que hi ha 
més problemes?
-Probablement es deu al fet que els 
polítics no s’apropen a la gent del 
carrer, i els ciutadans veuen que el 
seu entorn, el seu barri, no evolu-
ciona. Que hi ha manca d’infraes-
tructures culturals, socials, etc. Es 
fan barris nous, molt bonics, però 
on el disseny no es compatible 
amb la pràctica i on hi ha manca 
de centres socials, guarderies, es-
pais d’oci pel jovent, etc.  
-Però la Massana i el Barri Vell, 
els dos únics llocs de Salt on 
hi ha associacions de veïns, no 
són els llocs més problemàtics 
de Salt, no? 

Nom: Antoni Rodríguez

Edat: 51 anys

Professió: Delegat de vendes d’una empresa

Nascut a Andújar 

Resident: a Salt 

A més a més: President de l’Agrupació Fotogràfi ca Salt  

i creador de la fotografi a que ha estat portada del pro-

grama de la Festa Major, President de l’Associació de 

Veïns de la Massana de Salt
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-Jo crec que hi ha altres llocs on 
sortiran aquest tipus d’associaci-
ons, i nosaltres estariem encan-
tats de col·laborar, ajudar en la for-
mació o el que sigui. Sé que en el 
centre de Salt s’està treballant per-
què surti una associació de veïns. 
I seria molt positiu. A la Massana 
hem tingut l’aventatge que hi ha 
algunes persones que ja venim del 
món associatiu de manera que ja 
tenim experiència en aquest àm-
bit. I la gent s’ha adonat que si no 
treballes per el teu entorn al fi nal 
acabes pagant-ho, el teu barri es 
deteriora i la gent se’n va.
-Quan va néixer l’associació?
-Va néixer fa 5 anys. El primer any 
va ser una presa de contacte, amb 
reunions a l’institut Salvador Es-
priu, perquè sóm gent de diversos 
carrers, des del Prat de la Riba fi ns 
a la Plaça 3 de Març, Rafael Masó, 
Moreneta... Vam començar amb 
reunions d’entre 20 i 25 persones 
i es va anar reduint  fi ns la junta 
actual, que sóm uns 12. Ara fa 4 
anys que treballem barri i, tot i que 
jo en sóc el president, penso que 
l’important és el treball en equip. 
Actualment tenim uns 150 socis.
-I ara quins projectes tenen en 
ment?
-El que ara volem acabar de lligar, 

i que ja estava parlat amb l’antic 
consistori, és la construcció d’un 
centre social pel barri. Un tema 
del qual ja ha sortit publicat a la 
premsa que hi havia un compro-
mís i unes partides econòmiques 
que ara ha quedat una mica pa-
rat, però nosaltres ho continuarem 
reivindicant. Perquè el barri de la 
Massana, per la quantitat de vi-
vendes que hi ha, és una zona a 
tenir en compte. Estem parlant de 
més de 4.000 persones, i uns car-
rers que van creixent en població, 
en comerços, en serveis, etc.
-Si, perquè abans tot això eren 
camps...
-També fa temps que estem reivin-
dicant que el barri de la Massana 
no és el més idoni per ubicar els 
fi raires de la Festa Major. No és 
perquè estiguem en contra d’ells, 
ni molt menys, és perquè creiem 
que s’hauria de buscar un altre 
espai, perquè és clar, abans es-
taven enmig de camps, gairebé, 
però ara ja no, ara estan en una 
zona molt atapaida de veïns. Són 
vehicles de molt tonelatge, sorolls, 
etc. La majoria de pobles han anat 
separant aquestes activitats de 
les zones més poblades. Per això 
hem fet una petició que per l’any 
que ve es pugui ubicar en un al-

tre lloc. Una altra reivindicació és 
el tema de l’aparcament. Perquè 
molta gent ve a aparcar aquí i els 
carrers estan atapeits de cotxes. 
Les solucions es busquen extrara-
di en lloc del centre, que és on hi 
ha els problemes d’espai, i la gent 
ve cap aquí. És que Salt ja no és 
un poble de 15.000 habitants com 
10 anys enrere.
-Es que Salt ha crescut molt...
-Jo ja fa temps que dic que visc en 
una petita ciutat. Som la cinquena 
població de la provincia, amb uns 
problemes urbanístics, uns proble-
mes de trànsit, de neteja... i hem 
de ser capaços de gestionar-los. 
S’ha de mirar Salt com una ciutat, i 
no com un poble. Tenim pautes de 
poble i això ja no ho és.
-En el cas de l’Associació de Ve-
ïns del Barri Vell, els preocupava 
força el tema de l’urbanització 
de l’antiga Gasol. En el vostre 
cas també hi ha aquest tipus de 
preocupació per evitar una edifi -
cació desmesurada?
-Sí, sí. fi ns i tot vam fer un butlle-
tí especial el mes de desembre 
de l’any passat, sobre la zona del 
Vallvera-Sitjar, que és la que ens 
afecta a nosaltres. Perquè es va 
arribar a parlar de 1.600 vivendes 
en aquesta zona, fet que suposa 

un creixement de molt volum. 
I ja hi ha llocs a Salt, on hi ha 
hagut un creixement impor-
tant com la zona Masó, on hi 
ha una clara manca d’espais 
públics. Perquè és clar, no-
més contemplem construir 
vivendes però i els espais pú-
blics, la neteja, la seguretat...? 
Si ara ja ens falten escoles, 
centres socials i guarderies, 
imagina’t després de constru-
ir totes aquestes vivendes. Jo 
demanaria als governants una 
planifi cació més seriosa de la 
meva ciutat.
-Si no es generen proble-
mes...
-Molta gent de Salt ha marxat 
perquè no se li han resolt una 
sèrie d’inquietuds que tenia, i 
això no pot passar. No podem 
deixar que la gent se’n vagi 
de Salt. De 30.000 habitants, 

Signatura del protocol Ajuntament Agrupació Fotogràfi ca amb l’anterior alcalde
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només voten 15.000. Es necessà-
ria una política d’integració perquè 
sinó estem fent guettos i la gent 
d’aquí se’ns envà, i això és molt 
perillòs. En aquest poble han faltat 
polítiques socials molt més clares. 
El tema social no ha anat en rela-
ció a l’arribada de gent que hi ha 
hagut. No es tracta només de fer 
carrers, perquè als carrers hi viu 
la gent. Jo, com a responsable po-
lític, el que faria seria un ‘kit kat’, 
jo em pararia i consolidaria el meu 
municipi. I després ja en parlarem, 
si cal créixer més. Perquè si no, 
morirem d’èxit. Fan falta més ac-
tuacions socials i no tant urbanís-
tiques.
-I culturalment? Fan falta també 
polítiques en aquest sentit?
-Què entenem per cultura? Les 
entitats que hi ha a Salt? Que fan 
molt bona feina, i els conec i sort 
n’hi ha de la tasca que fan! Però 
no només és això, el que fa fal-
ta és la infraestructura on la gent 
pugui accedir a la cultura, relacio-
nar-se, etc. Que la gent s’involucri, 
que els artistes puguin exposar al 
seu poble, que siguin reconeguts. 
Ens hem dedicat a la totxana i hem 
descuidat tots els altres aspectes. 
-D’on li ve l’interés per la foto-

grafi a?
-Faig fotos des que tenia 20 anys. 
Em van regalar una ‘berlisa’ de les 
primeres i em vaig anar afi cionant. 
A més també m’agrada viatjar i fer 
fotos dels llocs que visito, de ma-
nera que em vaig anar animant. I 
actualment, m’agrada mantenir les 
meves càmeres analògiques, i so-
bretot m’agraden molt les diaposi-
tives. Ara bé, reconec que el món 
digital et dóna moltes possibilitats. 
De moment, però, la qualitat que 
et dóna una diapositiva no te la 
dóna cap digital. 
-Parli’m dels projectes de l’As-
sociació Fotogràfi ca de Salt? 
-L’associació té com a primer ob-
jectiu que es faci efectiu el trasllat 
a la Coma Cros i que es puguin 
inaugurar les instal·lacions. Jo 
penso que la Coma Cros serà un 
viver d’entitats, on es faran coses 
molt positives. Per part nostre, et 
puc dir que hi haurà un estudi-la-
boratori on es podrà revelar amb 
el mètode analògic i també fer am-
pliacions de fotografi a digital. Un 
altre cosa que tenim en ment és 
organitzar uns crèdits per la mai-
nada, un projecte pels nens de 3r i 
4t d’ESO perquè surtin a tirar fotos 
als carrers del poble. Així és una 

manera de conèixer com veuen 
Salt els més petits. I a més, la fo-
tografi a és una cosa que no entén 
de races, religió... és un art lliure 
i integrador, que a més, ajuda a 
veure, observar el món.
-Molt interessant. I alguna expo-
sició o acte pròximament?
-Bé, l’Agrupació Fotogràfi ca va 
participar en la fundació de l’As-
sociació Gironina d’Entitats Fo-
togràfi ques (AGEF), i està asso-
ciada a la Federació Catalana de 
Fotografi a (FCF) on hi ha fi ns i tot 
amb agrupacions de la Catalunya 
Nord. Dins d’aquest marc, estem 
treballant per organitzar un cap 
de setmana fotogràfi c a Salt, on 
hi haurà exposicions dels treballs 
dels fotògrafs de diferents asso-
ciats, es faran conferències amb 
fotògrafs internacionals i una fi ra 
on es podran comprar els treballs 
dels fotògrafs convidats.
-Per acabar, una imatge de Salt... 
si és que és fotogènic...
-Sí, sí que és fotohigiènic, i hi ha 
moltes imatges amb les que no 
ens fi xem mai i que la fotogra-
fi a pot ajudar a descobrir. Jo em 
quedo amb una imatge de futur, i 
aquesta seria la de la Coma Cros.

Agnès Cabezas Horno

entrevista

Calidris Minuta Carduelis Carduelis
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història

La llegenda atribueix la con-
questa franca de Girona al seu 

emperador, Carlemany. I amb el 
temps s’ha venerat com un sant 
en un altar de la catedral, on té 
una torre, un tapís, una cadira i un 
munt de coses. La conquesta del 
785 comporta que Girona, plaça 
forta situada en un encreuament 
de rius i camins, esdevingui el nu-
cli inicial de la Marca Hispànica, el 
territori del sud dels Pirineus orga-
nitzat com una terra fronterera vers 
els musulmans. Barcelona tardarà 
encara setze anys a ser conqueri-
da. Per això Girona va ser sotme-
sa a diversos intents sarraïns de 
recuperació, com el setge del 793 
d’Abd al-Malik, que causà nombro-

sos estralls i moltes baixes.
Els francs organitzen el territori en 
un comtat. Del primer comte no-
més se sap que fou Rostany, un 
magnat d’origen visigot que parti-
cipà en la conquesta de Barcelona 
el 801. Hi ha molts punts foscos 
entorn dels comptes gironins fi ns 
que el 878 el comtat és posse-
ït per Guifré el Pelós, comte de 
Barcelona, que el transmetrà per 
via hereditària. Els comtes del se-
gle IX eren funcionaris del monarca 
franc que els nomenava i cessava 
quan volia. El comtat de Girona 
era limitat al nord pel d’Empúries, 
pel mar a l’est, per les Guilleries al 
sud i el comtat d’Osona a l’oest. 
Inicialment comprenia Besalú, que 

a fi nals del segle 
IX esdevindrà un 
comtat a part. El 
vell recinte romà, 
reestructurat i am-
pliat, acompleix el 
seu paper militar i 
administratiu. El 
827 és assetjada 
pel got Aissó amb 
la col·laboració 
dels musulmans 
d’Abd al-Rahman 
II, però els francs 
resisteixen.
El comtat expe-

rimentarà un progrés econòmic i 
demogràfi c, fet que comportarà 
una expansió urbana. Fora mura-
lles es basteixen temples com els 
de Sant Feliu, sobre una primitiva 
església, i el monestir benedictí de 
Sant Pere de Galligants. La diòce-
si resta vinculada a Narbona des 
de la conquesta carolíngia i rep la 
colonització benedictina. Els bis-
bes controlen els impostos que 
graven prats i pastures, la circula-
ció comercial, exerceixen funcions 
judicials i participen com a ambai-
xadors o en expedicions de com-
bat a al-Andalus. Els representats 
públics, com el comte, vescomte, 
funcionaris de justícia i fi ns i tot els 
bisbes conformen unes poques 
famílies emparentades. La resta 
són artensans, esclaus, eclesi-
àstics i camperols. Vers el 890 el 
comte Delà d’Empúries instal·là a 
la ciutat un grup de jueus que ha-
bitava a Juïges i que podien ser 
descendents de l’antiga comunitat 
emporitana. La repoblació del pla 
(Santa Eugènia, Salt, Montfullà, 
Vilablareix) convertia la ciutat en 
centre de comerç i mercats. És un 
rebost de cereals on apareixeran 
diversos molins, un rec, plantaci-
ons de lli i de cànem, arbres i vi-
nyes.   

J.C.L.

El comtat de Girona

Us recomano... 
“ATRAPA LA VIDA” 

(Nadine Gordimer. Ed. 62)
Història situada a Sud-àfrica, però 
que podria passar a casa nostra. 
El tractament a què s’ha de sor-
metre el protagonista a causa d’un 
càncer fa que hagi d’allunyar-se 
de tothom, inclosa l’esposa i el 
fi ll. Es reclou a casa dels pares, 
dins aquest aïllament emergei-
xen un seguit de refl exions sobre 
el planeta i la societat, amb totes 
les contradiccions en què vivim. 

cultura
Llibres

Profundes refl exions sobre la 
lluita de l’home i la natura per 
sobreviure, sobre ecologia, 
relacions familiars, fi delitat...
Una molt bona novel·la escrita 
per una dona que va combatre 
l’appartheid i guanyadora del 
Nobel de Literatura del 1991. 
Llegiu-la.

C. T.  Puntedu  CEIP El Pla 
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La Cinglera de Salt

SALT és un poble que es va for-
mar fa molts anys en la plana 

que conformen els rius Ter, Ma-
çana,  Marroc i Güell. Així, el seu 
terreny  és pla, no  tenim cap mun-
tanya i estem a poc més d’alçada 
que la ciutat de Girona.
Però si d’una manera administrati-
va Salt es va constituir fa molts se-
gles com a municipi amb capacitat 
de gestió pròpia fou perquè reunia 
unes condicions característiques 
peculiars que facilitava la seva prò-
pia administració i així no  calien in-
gerències d’altres poblacions.
Però des de  les passades elecci-
ons locals, en què es va establir 
un govern al poble del mateix co-
lor que el que té l’Ajuntament de 
Girona, fa la impressió que hem 
trobat la pedra de la saviesa  i que 
tots els problemes que sempre 
ens han buscat els governants de 
Girona han quedat solucionats.
Salt té, i sempre ha tingut d’una 
manera històrica, el problema de 
Girona, ja sigui amb les dues dic-
tadures del segle passat, amb la 
República, amb la transició o amb 
l’època capitalista actual. Perquè el 
problema és de  Girona i no de Salt i 
en ser a tocar ens el fot a nosaltres.
I això no és només qüestió d’un deter-
minat governant, d’un grup o d’un sis-
tema concret, sinó que ve donat per 
la superioritat que s’atribueix  Girona 
i fa dels pobles veïns tan sols llocs on 
la ciutat pot establir les seves infraes-
tructures que no desitja i que els altres 
hem d’acceptar. Així no es pot jugar 
i no es pot donar el consentiment a 
unes actuacions de vergonya, p.ex.: 
el que va passar fa pocs mesos quan 
Girona va imposar i obligar a posar 
el nom de la ciutat després de Salt 
al Centre d’Arts Escèniques. És una 
vergonya. Pel mateix sistema, el Cen-
tre d’Art Contemporani de Girona se 
n’hauria de dir Girona-Salt, perquè si 
no, de què anem els de Salt ...?
I la solució de l’àrea metropolitana 
és per justifi car els seus anhels de 
superciutat i de voler legitimar tot el 
que faci amb els pobles veïns. I te-
nim infi nitat d’exemples, però hem 
pogut realitzar la prova del 9 amb 
l’estació del TGV: si Girona cregués 
tant en aquesta àrea metropolitana 
hauria situat l’estació del tren fora 

de la ciutat, i amb això no vull pas 
dir que l’haurien de posar a Salt, ja 
que l’àrea  abasta també més espai. 
I aquest indret on s’hauria d’aturar 
el tren, a part de dinamitzar la zona, 
hauria servit per establir una gran es-
tació Gironès-Costa Brava, que per 
cert, d’això ja se’n feia ressò fa 20 
anys enrere en les famoses Jorna-
des de Salt al 2000. I no és que tan 
sols fos una opinió. Però a Girona no 
li interessava i ho  va silenciar, ens va 
fer callar i va donar la piruleta a qui 
deia sí senyor! I amb el temps posen 
l’estació al bell mig de la ciutat, i com 
que no hi ha lloc per fer-ho tot, ens fo-
ten mercaderies i tot el que calgui pel 
poble. Això és el que  entén Girona 
per l’àrea metropolitana.
I d’exemples n’hi ha a pilons i  de 
ben actuals i d’avui dia. Per això, 
quan d’una manera lleugera se’ns 
presenta com una bona solució 
segons quines coses, dius caram, 
caram!... I tal i com van les coses, 
Girona ens farà passar desvia-
ments de N-II, més carrils d’au-
topista, servei de mercaderies, 
incloses les perilloses, etc. etc., i 
així ens convertirem en el pati del 
darrera de la gran ciutat.
I d’aquí ve el nom de metropolita-
na, que fa referència a la metròpo-
lis com a ciutat principal.

Segur que Girona s’està fregant les 
mans de plaer. Ja saben que en la 
confecció de l’àrea metropolitana 
també hi ha unes coses comunes 
que ens presentaran com el no va 
més, però tan sols són llaminadures 
davant la gran monstruositat que 
ens volen imposar. Amb tot això, no 
hauríem d’oblidar que pel cantó de la 
Gran Ciutat tenim un abisme d’una 
profunditat insondable. I tot jugant 
o fent el badoc, el més probable és 

que ens voldrem moure, rodolarem 
i ens deixarem caure cap a la Gran 
Ciutat. I, malgrat que l’espai sembli 
molt suau, és molt rost, quedarem 
esclafats i mai més serem res.
Malament rai el dia que perdem de 
vista la gran cinglera que s’estén 
tot al llarg del terme de Girona. Jo, 
quasi diria que és un penya-segat 
molt perillós o la timba del diable.

Agapit Alonso i Pont 

col·laboració

On és el Paradís 
Terrenal?
Sento escridassades veus
en diferents idiomes,
què està passant amb els déus?
s’han ofuscat les memòries?

Uns alçant els ulls al cel,
d’altres pregant a Mahoma,
i en el mur de Jerusalem
les pedres oeixen els homes.

Encorbats genolls a terra
les catifes fent de seient,
les punxes del desert són roses
i els cactus ric aiguardent.

Polseguera corrosiva
toca el llagrimal obturat,
els turbants fan de barretina
i la dona segueix el mandat.

Infants camí amunt i avall,
el sabó falta a la bugada,
fa falta un bon raspall,
sempre tira la ventada.

Aquestes ramifi cacions
en llocs d’ampli camí,
teixeixen emocions
a cada u el seu destí.

Camí de llarga durada
fi ns al lloc desitjat,
si hi ha barrera creuada
són postres d’haver caminat.

Mentre duri la tombada
espereu-vos manyagois,
esperança encercla
poc a poc les il·lusions.

Diferents altures,
igual les solucions,
hi ha hores vençudes
quan l’home desaprofi ta
els seus dons.

Anna Bonal

Nota aquesta poesia havia d’haver sortit al 
programa de la Festa Major

Poesia
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Un bon dia les meves amigues i 
jo, tornant cap a casa després 

d’una excursioneta, ens vam tro-
bar retencions a la carretera i per 
entretenir-nos vàrem començar a 
cantar amb la ràdio del cotxe. Des-
prés d’una estona una de nosaltres 
va dir: “Us hi heu fi xat? Totes les 
cançons d’artistes anglesos conte-
nen les mateixes paraules! Així sí 
que és fàcil ser artista!” Després 
d’aquest comentari totes ens hi và-
rem fi xar i vàrem començar a recitar 
les frases, paraules i expressions 
més freqüents de cada cançó.
Love, everybody, dance, boom 
boom, get down, music... i infi nites 
expressions que un cop saps què 
volen dir ets capaç de traduir qual-
sevol cançó estrangera.
Amb les cançons de casa, és a dir, 
amb les que es canten en català o 
castellà passa alguna cosa semblant, 
tot i que el ventall d’expressions i la te-
màtica en si ja és molt més àmplia.

El tema d’amor i amistat segons 
com ja es té massa vist; s’acaba de-
rivant cap a la temàtica de l’alcohol, 
drogues, maltractaments, o simple-
ment s’inventen unes quantes pa-
raules amb una melodia enganxosa 
i ja tenim la canción del verano!
Si ens posem a analitzar totes les 
cançons en qualsevol idioma po-
drem veure que és molt més fàcil 
del que ens podem imaginar, com-
pondre una cançó, vendre milions 
de discos o simplement que hagin 
sentit a parlar de tu.
Crec que a part de la lletra que s’hi 
pugui arribar a posar i el signifi cat 
que pugui tenir, l’èxit en un 90% és 
degut a la melodia, l’estrofa, el ritme 
de la cançó, si la gent la repeteix i la 
sent pertot arreu... es pot dir que ja 
és un èxit quan la cançó sona al xi-
ringuito de la platja, per dolenta que 
sigui la cançó, tothom la coneixarà.
I parlant de la canción del verano... 
ja tenim guanyador? Ja estem a 

fi nal d’agost i pot-
ser la que s’ha fet 
sentir més aquest 
estiu és ni més ni 
menys que la can-
çó de la Shakira, 
anunciant el Seat 
Ibiza, amb els con-
ductors i acompa-
nyants cantant la cançó, intentant 
fer un karaoke d’allò més casolà.
Dons bé, podem dir que ara qual-
sevol de nosaltres pot ser un gran 
artista, no calen operacions triunfo, 
factors X, ni lluvia de estrellas... no-
més una mica de veu (i en segons 
quins casos ni això!), una melodia 
enganxosa i una mica de lletra. 
I per acomiadar-me us recomano la que 
segurament serà la cançó de l’estiu:
http://es.youtube.com/
watch?v=uraGEfJNZtw 
Espero que hàgiu tingut unes bo-
nes vacances!

Anna Clarà

Diccionari del cantant col·laboració

Escolaritzar les emocions

Daniel Goleman, psicòleg de 
Harvard i recolzant-se en la 

més moderna investigació, afi rma 
que en el moment del naixement 
el cervell de l’ésser humà no està 
completament format, li cal molt 
més temps per madurar que el de 
qualsevol altra espècie. Cada re-
gió del cervell es desenvolupa a 
una velocitat diferent al llarg de la 
infantesa i l’adolescència. Algunes 
d’aquestes regions són essencials 
per a la vida emocional. Aquests 
són doncs uns anys crucials per 
modelar les tendències emocio-
nals que la persona mostrarà du-
rant la resta de la vida. Els hàbits 
adquirits ara s’acaben gravant tan 
profundament en l’arquitectura 
neuronal, que després són molt di-
fícils de modifi car.

Durant molt de temps, els educa-
dors s’han preocupat per les defi -
cients qualifi cacions dels alumnes i 
millorar el seu rendiment acadèmic, 
però ara s’adonen dels efectes de 
l’analfabetisme emocional. En una 
època en la qual massa nens no 
tenen la capacitat de controlar els 
seus enuigs, d’escoltar, d’atendre, 
de comprendre, de reprimir els 
seus impulsos, de sentir-se res-
ponsables del seu treball i el seu 
aprenentatge, tot el que consolidi 
aquestes habilitats resultarà soci-
alment benefi ciós. En les darreres 
dècades han augmentat sensible-
ment entre els infants i els joves 
la violència i la delinqüència, els 
homicidis, les violacions, els emba-
rassos no desitjats, els suïcidis, la 
depressió i el consum de drogues i 

alcohol cada cop més d’hora. 
S’observa arreu del món una ten-
dència alcista a l’aïllament i al mal 
humor, la manca d’energia, la insa-
tisfacció, la dependència, la solitud, 
l’angoixa i les excessives pors, la 
manca d’afectivitat, la incapacitat 
per parar esment i estar-se quiet, la 
manca de concentració, el baix ren-
diment acadèmic, els pensaments 
obsessius, els trastorns alimen-
taris, les relacions amb persones 
problemàtiques, l’ús de la mentida 
i l’engany, l’excés de justifi cació, la 
desconfi ança, la desobediència a 
casa i a l’escola, mostrar-se tossut 
i capriciós, parlar massa, molestar 
els altres i tenir mal geni. Els go-
verns han posat en marxa diver-
ses campanyes contra el fracàs 
escolar, les drogues, les malalties 
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Escolaritzar les emocions

Hola, gent de la conyeta!
Demano disculpes d’entrada 

pel to elegíac d’aquesta carta, que 
sonarà com un pet, en un progra-
ma com aquest tan divertit, ha ha! 
Em sap greu, però us ho he de dir 
o rebento:
En el “Minoria absoluta” del di-
lluns dia 18 de juny entrevistàveu 
en Juan Cruz, arran de la recent 
publicació del seu llibre ”Ojalá oc-
tubre”, i en els prolegòmens de la 
conversa l’home, tot i ser castella-
noparlant, va i es deixa anar par-
lant en català, fi ns que en un mo-
ment donat diu, en to divertit, que 
deixa el nostre “imperial idioma” 

Catalonia is not Polònia

per continuar parlant en el seu, 
cosa perfectament natural. L’as-
sentiment de l’equip del programa, 
després d’una brevíssima negoci-
ació, va ser total, com és també 
natural: és així com funcionem a 
Catalunya (per molt que la Caver-
na vulgui intoxicar l’opinió pública 
espanyola venent-li la moto que 
aquí perseguim els castellans amb 
carraques matajueus...). Però, oh 
sorpresa!, sense que ningú us ho 
demanés (ni el mateix J Cruz) i 
sense que res us hi obligués, tots, 
tot l’equip en pes, us vàreu pas-
sar immediatament al castellà... 
Però què collons feu, insensats? 
A veure, RAC 1 és una empresa 
privada i podeu fer el que us doni 
la gana, està més que clar -per mi, 
podeu tocar les castanyoles i tot, 
si voleu-, però tampoc esteu pre-
cisament a la taula d’un bar del 
vostre barri, col·legues..., que el 
vostre programa l’escolta molta, 
moltíssima gent, i la gent automa-
titzem moltes de les expressions i 
maneres que sentim a la ràdio i a 
la TV i assimilem -inconscientment 
o no- els mecanismes mentals que 
les generen, i aquesta inèrcia es-
túpida de passar-nos al castellà 
així que tenim algú a davant que 
el fa servir, encara que ens enten-
gui si li parlem en català (és així de 
desconcertant!, perquè si algú és 
capaç de parlar-lo, encara que si-
gui poc, vol dir que encara és més 

capaç d’entendre’l, no?), aquest 
automatisme bastard (made in Ca-
talonia cent per cent: difícilment 
es deu donar en cap altre lloc del 
món, ni a l’estrambòtica Polònia!) 
ens està matant, ens està matant 
l’idioma. De fàstic!
(Obro un parèntesi per fer, si m’ho 
permeteu –i si no m’ho permeteu 
també-, una comparació odiosa. Al 
cap d’uns dies d’aquest que cito, 
en un altre programa radiofònic 
també de caire humorístic i que 
s’emet a la mateixa hora, “Proble-
mes domèstics”, Manel Fuentes 
i Carles Flavià entrevisten la mo-
del argentina-catalana Martina 
Klein, ells des de Barcelona i ella 
des dels estudis de l’emissora, 
Catalunya Ràdio, a Madrid. Sem-
blantment, la Martina demana, 
amb tota l’educació del món, de 
continuar la conversa en castellà, 
perquè s’hi expressa amb més fl u-
ïdesa; i es fa així, canvia d’idioma, 
però només ella: els altres dos li 
fan les preguntes en català, i ella 
contesta en castellà. Cap proble-
ma. Això es coneix com a “bilin-
güisme passiu”, i contra el que di-
uen molts monolingües mesetaris 
tan prepotents com obtusos, no és 
cap desconsideració envers ningú, 
sinó tot el contrari, una mostra de 
la més exquisida civilitat. El resul-
tat d’aquest acord tàcit entre els 
tres interlocutors és, d’una banda, 
que la model va alternant sense 

col·laboració

de transmissió sexual i recentment 
contra la violència, però sovint són 
inefi caces i arriben massa tard. Cal 
centrar més els esforços en la pre-
venció i en l’educació emocional 
dels pares i els mestres per oferir 
als joves la possibilitat de defugir 
d’aquestes dissorts.
La importància de les defi ciències 
emocionals no menysté el paper 
que tenen altres factors de risc, 
com haver nascut en una família 
fragmentada o violenta o en un 
barri afectat per la pobresa, les dro-
gues i la delinqüència. Però a ban-

da de les intervencions polítiques i 
econòmiques, l’educació emocional 
ofereix una alternativa d’ajuda. La 
capacitat de no considerar exclusi-
vament els nostres interessos obre 
camí a l’empatia, l’assumpció del 
punt de vista dels altres. L’empatia 
ens acosta al respecte, l’altruisme 
i la compassió. Veure les coses 
des del punt de vista de l’altre ens 
permet transcendir els estereotips i 
esperona l’acceptació de les dife-
rències i la tolerància, actituds més 
que necessàries en una societat 
cada vegada més plural. 

La capacitat d’identifi car, expressar 
i controlar els sentiments, l’habilitat 
de controlar els impulsos i posposar 
la gratifi cació (treballar la voluntat), 
la capacitat de manejar les sensa-
cions de tensió i angoixa, apren-
dre a adoptar les millors decisions 
emocionals, identifi car les diferents 
alternatives d’acció i les possibles 
conseqüències o resistir les infl uèn-
cies negatives, són totes habilitats 
indispensables per a la vida, que es-
devenen una vacuna universal per 
encarar tota mena de problemes.

Joan Corominas

El periodista, escriptor i editor canari Juan 
Cruz Ruiz, autor d’una dotzena de llibres, 
l´últim d’ells aparegut aquest mateix any. 
La seva vasta cultura –i qui sap si també 
la seva insularitat- deu estar darrera del fet 
que sigui un castellanoparlant atípic.
(Foto: Miraquetelotengodicho, blog de Juan 
Cruz )

(Carta oberta a l’equip del programa “Minoria absoluta”, a 
RAC 1)
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Catalonia is not Polònia

Set dies al nord-est de Galícia

Voldria  no oblidar-me,  i al ma-
teix fet no deixar-los en un 

racó, els apunts i notes que pre-
tenen senzillament  donar conei-
xement de la nostra sortida de set 
dies per diferents indrets del  nord-
est de Galícia. Serveixi també 
aquest escrit, amb intenció de fe-
licitar aquells fi dels excursionistes 
que des de  fa bastatns  anys ens  
acompanyen pels diferents llocs 
de Catalunya, França  i províncies 
espanyoles. A tenir en compte que 
la mitjana de les edats dels nos-
tres jubilats excursionistes ratlla 
mes enllà dels seixanta-cinc anys, 
i no ens aparca la decisió de fugir 
esporàdicament de la nostra llar 
una setmaneta. 
Ens congratulem per la solidaritat 
i comprensió mai  escatimada de 
les persones d’aquest grup envers 

el Sr. Menna, degut a una  indis-
posició passatgera, i  la malaurada 
caiguda de la Sra. Amèlia, que a 
pesar de portar el braç enguixat 
des de Salt, no va obstaculitzar-la 
per acompanyar-nos  aquests set 
dies, donant-nos exemple d’amis-
tat i camaraderia . Ambdós excur-
sionistes van rebre les atencions 
adients i necessàries per 
part de la nostra guia , 
deixant a part  dubtes de 
la seva  responsabilitat.   
Per a un servidor  aquest 
dies van passar volant, 
per tant resumiré al mà-
xim els meus records 
per no cansar-vos en la 
lectura ( si és que llegiu 
la revista). Al migdia del 
dilluns, aturada per dinar 
en un restaurant de Cas-

tejón, després de les parades obli-
gatòries per esmorzar i necessitats 
fi siològiques. Arribada a la ciutat 
de LLeó, i allotjament a l’hotel. La 
majoria vam sortir al vespre a fer 
un passeig per una gran avinguda 
al costat del riu, i al mateix  fet cre-
mar les  calories acumulades del 
dinar al migdia  i el sopar. Després 
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excursions

cap difi cultat les dues llengües, 
fent servir en cada moment la que 
li ve més de gust, sense que nin-
gú la forci; i de l’altra, els oients 
del programa hem assistit al llarg 
d’una hora a una conversa diver-
tida, educada i fl uida, i a una lliçó 
pràctica i amena de respecte pels 
drets lingüístics individuals i col-
lectius. Tanco el parèntesi).
Que el vostre sigui un programa 
d’humor i que vosaltres sigueu 
gent de la broma no vol dir (en la 
meva humilíssima opinió) que tot 
s’hi valgui, i que no vingui d’un 
pam. Al contrari, l’humor i la ironia 
obliguen, crec jo, a ser coherents 
amb el pensament que els pro-
voca. O no? Una altra cosa seria 
que trobéssiu còmica la situació 
tan xunga en què entre tots ens 
han deixat la nostra putejadíssi-
ma llengua; però no seré jo que us 
pressuposi una idea tan ofensiva 
com aquesta... I també em nego 
a pensar, perquè no voldria insul-
tar la intel·ligència de ningú, en la 
possibilitat que el missatge dels 
no-nacionalistes radicals autoano-

menats Ciutadans (com es podri-
en dir No-Pagesos) estigués fent 
forat, a la nostra pròpia terra.
Al fi nal resultarà, si no canviem al-
gunes actituds mentals -la de con-
fondre ser cosmopolita amb ser 
provincià, per exemple; o la de riu-
re’s a la cara dels que no parlen ca-
talà amb accent de Vic, com el po-
bre president Montilla mateix-, que 
aquell dictador de veu afl autada, 
que tenia tant de sanguinari com de 
ridícul, farà com el Cid Campeador 
i guanyarà aquesta batalla després 
de mort... A vosaltres no ho sé, però 
a mi no em faria cap gràcia.
Dit això, i si no ha de sonar llepes, 
després d’aquest ruixat, deixeu-
me dir –perquè una cosa no treu 
l’altra- que aplaudeixo amb totes 
dues mans la vostra feina, tan 
desintoxicant, tant aquí a la ràdio 
com a la TV. I, òbviament, no puc 
estar més en desacord amb l’es-
trany pronunciament del CAC en 
el sentit que aquesta mena de pro-
grames “banalitzen” la política. Jo 
penso just el contrari: que són com 
un certifi cat de maduresa de la 

nostra societat, i en això crec que 
ens acostem més a Anglaterra que 
a Espanya, per exemple.
Gràcies per la vostra atenció, i per-
doneu les molèsties. I si us he fet 
emprenyar, us dono permís per aco-
llonar-me tant com vulgueu. Salut!

Fermí Sidera Riera

La bonica model Martina Klein, amb casa a 
Barcelona i a Buenos Aires, podria passar 
també com a model d’integració al seu país 
d’acollida sense estridències, sense esca-
rafalls i sense problemes artifi cials afegits. 
(Foto: digilander.libero.it)
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va molt sovint, escurçà-
vem els nostres passejos, 
per aquesta bimil·lenària 
ciutat, quedant-nos molts 
llocs per veure, però del 
que vam veure en guar-
dem bons records.
Ruta pel nord de la pro-
víncia, fi ns arribar a Mon-
doñedo, amb la visita al 
nucli antic i Catedral. Ar-
ribem fi ns a l’anomenada 
Costa Verda, on els més 
agosarats del grup,  des-
calços i arromangats de 
pantalons, van fer una 
passejada per la platja 
de les Catedrals. Valia la 
pena baixar les escales i 
a la vora de l’aigua mullar-
se els peus, contemplar el 
gran conjunt de majestu-
oses roques (dites cate-
drals ),  separades unes 
de les altres formant una 
alineació  arquitectònica.   
Més tard, parada al mira-
dor amb una vista i pers-
pectiva meravellosa per enquadrar 
la ria de Ribadeo,  frontera fl uvial 
amb la regió asturiana.         
Dijous visita a la ciutat de  Santiago 
de Compostela, en una tarda atape-
ïda de núvols grisos, amenaçadors 
d’aigua, caminada des de la parada 
fi ns a la seva Catedral, i al no dispo-
sar de guia dins del temple, donar 
un recorregut pel seu interior i abra-
çar la imatge del Sant, i més tard, al 
disposar de temps lliure i cadascú al 
seu aire, passejada pels carrers de 
l’entorn. Esparracats els núvols, dei-

xen caure un bon 
xàfec d’aigua, i 
no vàrem tenir 
més remei que 
resguardar-nos, 
i la  majoria ho 
aprofi tàrem per 
entrar en qualse-
vol bar i degustar 
els típics  “pulpi-
tos “, acompanyat 
de vi del Ribeiro, 
i altres a sopluig  
en algun establi-
ment i al mateix 
fet comprar re-

cords.  Aquí no val la dita “ carrers 
molls, calaixos eixuts “, per qui més 
o menys els nostres estalvis  sorti-
ren de les butxaques, i altres més, 
que varen deixar en els encàrrecs 
de l’anomenat  “rosca   de Santiago 
“, i cuiteu-vos  si ho tenen ben mun-
tat aquesta galegos,  que la botiga 
i venda d’aquest producte golós i  
llaminer es troba dintre dels recintes 
del  pàrquing dels autobusos, i ja us 
ho podeu imaginar, venda i submi-
nistrament assegurat .   
Al meu parer i respectant altres 
opinions, la  nostra sortida d’un 
dia complet,  acompanyats pel bon 
temps que feia, queda  impactada 
de bons records i anècdotes que 
omplirien pàgines. Al matí, para-
des per visitar pobles en ruta, pu-
jar a les torres d’un castell i dinar 
en un hostal. A la tarda, recorregut 
per la  Ribeira Sacra, nom degut a 
la quantitat de monestirs que hi ha 
en aquest  espai de terres i diver-
ses comarques. Serpentejant per 
carreteres estretes de muntanyes, 
amb boscos d’arbres, castanyers, 
pins i eucaliptus,  arribem  als 
anomenat canons del riu Sil. Pe-

Set dies al nord-est de Galícia excursions

d’esmorzar, temps lliure i petita 
volta amb visita a la Catedral,  mo-
numents i carrers de l’entorn, fent 
temps per més tard carregar male-
tes i en ruta cap Astorga, on al mig-
dia al programat restaurant tenien 
l’àgape “típic maragato”,   que és 
un menjar molt arrelat a les  terres 
lleoneses, i permeteu-me la meva 
opinió, força semblant  a la nostra  
escudella  i carn d’olla catalana, 
i advertir-vos que  un servidor de 
cuiner, especialitat nul·la,  per tant 
cortina de  fum , respecte a les me-
ves opinions i contradiccions.         
Què podríem comentar de la ciutat 
de Lugo, on durant  cinc dies va ser 
el referent  i punt de partida de les  
visites  als  llocs programats del 
nord-est de Galícia. Considerada 
la ciutat sagrada de l’emperador 
romà August, ens invita al desco-
briment del seu patrimoni històric 
i cultural. La seva extraordinària 
muralla, monumental construcció 
de més de dos quilòmetres de 
circumval·lació pel nucli antic, ens 
permet donar les  voltes que es 
vulguin, i axí molts excursionistes 
ho varen provar, fent la caminada 
precisa, i més tard, per no desori-
entar-se, trobar  la sortida adient. 
Les hores de temps lliure de què 
disposàvem, i amb el permís de la 
pluja a estones, les vàrem aprofi -
tar per tafanejar per les botiges, 
trobant carrers saturats d’establi-
ments de venda de calçats i roba. 
Es veu que hi ha molta “pela “ per 
aquesta ciutat. Com que el bon 
temps no ens acompanyava  gaire 
i la pluja amoïnadora es presenta-
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tita caminada per un estret camí  
sense enquitranar, en direcció  a 
un petit  moll, on ens espera una 
barca coberta que ens  portarà a 
fer un petit recorregut de  “creuer”, 
endinsant –nos  per aquest nave-
gable  riu per contemplar la bellesa 
de les seves gorges, i afegint-nos 
a la dita “ el Sil porta l’aigua i el 
Minyo la fama” . A cada costat, 
muntanyes rocoses i boscoses, 
salts d’aigua cada  dos per tres, 
i allò més xocant i contemplatiu, 
terrenys  amb vinyes amb posició 
vertical, on el seu fruit recollit i ela-
borat dóna fama al vi de la Ribeira 
Sacra, que es cotitza car, ja que 
no és res d’estranyar, degut a  la 
seva  criança i més tard extracció, 
fi ns i tot  amb valorització alpinista 
. Com a cloenda, el temps i l’horari 
ens ho permetien, visita al Mones-
tir de Santo Estevo de Ribas del 
Sil, transformat en un parador de 

turisme que l’any que ve serà de 
cinc estrelles. Vagin les recoma-
nades paraules de la guia que ens 
acompanyava, ja que volen i aspi-
ren a un turisme de qualitat i no de 
quantitat, ( sense comentaris, algú 
es podria escaldar ).  
Voldria recordar  breument sense 
allargar-me en l’escrit, la nostra 
visita per terres lleoneses, el  pa-
ratge  de Las Médulas,  format per  
muntanyetes roges, on es trobava 
una  antiga mina d’or explotada 
pels romans, caminada d’un parell 
de quilòmetres fi ns arribar a uns 
petits estanys, i de tornada  dins 
del  poblet de l’entorn trobàrem 
una parada de venda de cireres,  
i per què no, uns quants del grup 
s’afegeixen a la compra d’aquesta 
suculenta fruita.   Dinar  a Ponfer-
rada, sortida del restaurant i pluja 
a dojo,  companya inseparable 
d’itinerari,  ja que no ens va deixar 

fi ns  a Ribera del Duero, on teníem 
el sopar i allotjament, per cert en 
un hotel- parador de quatre estre-
lles, i coincidint amb un casament, 
això sí, en menjadors a part, ve-
ritat que m’enteneu? Diumenge i 
cloenda  de la nostra excursió de 
set dies, amb ruta cap a Soria i en 
el restaurant programat dinar, i no-
vament carretera amb les parades 
convenients, amb l’arribada al nos-
tre destí d’origen a l’hora prevista.  
Amics lectors, com que aquest es-
crit sortirà dins les pàgines de la 
revista del mes de setembre, el res-
ponsable de l’afer excursionista es 
planteja oferir-vos la sortida de l’úl-
tim dijous del mes al Delta de l’Ebre, 
amb la particularitat de la passejada 
en barca fi ns a la desembocadura 
d’aquest riu.  El meu desig  és el que 
tots sense cap excepció hàgiu pas-
sat unes bones vacances d’estiu, a 
resguard de la calor. A reveure. 

Ferran  Márquez i Morgade  

Les cuineres de Salt celebren 
el fi nal de la temporada

Les cuineres de Salt son un grup 
nascut dins el Consell Munici-

pal de la Gent Gran de Salt ara fa 
uns 5 anys que des dels seus orí-
gens treballen per la recuperació, 
intercanvi, i formació en temes de 
cuina. A la imatge podeu veure la 
celebració de fi nal de les activitats 
corresponents a aquesta tempora-
da a la que van assistir l’alcaldes-
sa, Iolanda Pineda i la tinent d’al-
calde Margarida de Arquer.
Les cuineres de Salt van editar el 
2006 un llibre recopilatori de re-
ceptes de cuina catalana tradicio-

nal i de cuina de Salt del qual se n’han fet 2 edicions.

Set dies al nord-est de Galíciaexcursions
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Salt informa als ciutadans per a la correcta 
serparació dels residus

notícies

Continuant amb les actuacions 
realitzades durant aquest any 

a la Campanya per la recollida se-
lectiva per l’Ajuntament de Salt, 
durant els mesos de juny i juliol 
s’ha habilitat una carpa a diferents 
ubicacions del municipi per tal de 
donar informació a tots el ciuta-
dans interessats i amb dubtes so-
bre la separació de residus. S’ha 
remarcat la importància de separar 
correctament la fracció orgànica a 
les llars ja que representa al vol-
tant del 40% en pes, del contingut 
d’una bossa d’escombreries, si es 
separa correctament aquesta frac-
ció es redueix considerablement 
la quantitat de deixalles que han 
d’acabar a l’abocador de Solius o 
l’incineradora de Campdorà.
Mensualment Salt produeix al 
voltant de 800 tones de residus 
destinats a instal·lacions fi nalis-
tes, el que es pretén amb aquesta 

campanya és reduir dràsticament 
aquesta quantitat i afavorir el reci-
clatge i la recuperació de recursos 
útils. Lògicament, també s’ha trac-
tat del vidre, el paper i els envasos, 
amb la intenció de transmetre la 
necessitat de no abocar en aques-
tes fraccions altres materials que 
no corresponguin, ja que difi culten 
el seu reciclatge i tractament.
Durant aquest temps s’ha atès al 
voltant de 3500 persones que han 
mostrat el seu interès en la qües-
tió, val a dir que els saltencs tenen 
orígens molt diversos, i que majo-
ritàriament els d’origen estranger 
han demostrat un gran interès tot 
i la difi cultat que representa la bar-
rera idiomàtica. Per tal de superar 
aquest problema es disposava de 
material editat en diverses llen-
gües, material visual i educadors 
multilingües. A banda d’aquesta 
actuació durant la campanya tam-

Accident a les Gorgues de Domeny

Ahir dimecres dia 15 d’agost, un 
home de 32 anys i nacionalitat 

senegalesa resident a Salt va morir 
ofegat mentre es banyava a les Gor-
gues de Domeny, al terme municipal 
de Girona, limítrofes amb Salt.
A les 17:20h la policia local de Salt 
va ser alertada per usuaris del 
Parc de les Deveses de Salt i els 
submarinistes del bombers van 
rescatar el cos sense vida del fons 
d’una gorga a les 19:50h.
Les Gorgues de Domeny, a la zona 
del Cervell del Gat, són un indret 
perillós per al bany degut a la seva 
profunditat, uns tres metres, i a les 
corrents que produeix l’aigua en 

topar amb les roques, les quals xu-
clen cap al fons. Cal recordar que 
els rius acostumen a tenir trams de 
corrents on nedar és molt difi cultós 
i no recomanable.
La zona no està qualifi cada com a 
Zona de Bany, és a dir, té la ma-
teixa qualifi cació que qualsevol 
altre riu o riera del país i, per tant, 
si algú s’hi banya és sota la seva 
responsabilitat.
Després d’una reunió que s’ha por-
tat a terme aquest migdia a l’Ajun-
tament de Salt on hi ha pres part 
el fi ns ahir alcalde en funcions, Sr. 
Josep Soler, el Sr. Mingo Álvarez, 
actual alcalde accidental de la 

corporació, el Sr. Antonio Gómez, 
regidor d’urbanisme, obres, activi-
tats i medi ambient, així com, tèc-
nics municipals, des de l’inspector 
en cap de la policia, l’assessora 
d’urbanisme, la secretària acci-
dental i el tècnic de medi natural, 
Ivan Bustamente, es reiteren les 
declaracions efectuades ahir als 
mitjans i, alhora, es manifesta que 
des d’avui al migdia es senyalarà 
provisionalment la zona dels fets a 
l’espera de portar a terme una  se-
nyalització de caire més defi nitiu 
amb l’Ajuntament de Girona.
Des de l’Ajuntament de Salt es la-
menten els fets ocorreguts.

Ajuntament de Salt

bé s’han realitzat activitats per als 
escolars, atenció a la ciutadania a 
peu de contenidor i reunions amb 
diverses associacions i col·lectius 
del municipi. Un cop passat el mes 
d’agost les actuacions es repren-
dran, un cop acabada la campa-
nya se’n faran públics els resultats 
fi nals.
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Inscripció de Francesc Ferrer en catalànotícies

El Jutjat de Pau de Salt inscriu 
fi nalment en Català la defun-

ció de Francesc Ferrer
Ahir, 17 d’agost, el Jutjat de Pau de 
Salt va informar a la família, que fi nal-
ment la inscripció de la defunció de 
Francesc Ferrer s’ha fet en català.
Un any i mig després de la seva mort, 
fi nalment s’ha pogut fer la inscripció 

Cartipàs de l’Ajuntament de Salt

en la llengua pròpia de Catalunya, 
tot i que la matriu del certifi cat conti-
nua en llengua castellana.
El jutjat de Pau ha informat a la fa-
mília, que més endavant, quan tin-
gui lloc el procés d’ informatització 
del registre, tota la informació del 
certifi cat es podrà tenir en la llen-
gua pròpia de Catalunya.

La família vol manifestar el reco-
neixement a totes aquelles perso-
nes que els han fet costat durant 
el procés per esmenar una cosa 
tant bàsica com aquesta, constata 
la tossuderia que cal tenir per tirar 
endavant el que és de llei i anima a 
tots els ciutadans a reclamar sem-
pre els seus drets lingüístics.

ÀREA DE SEGURETAT CIUTA-
DANA I VIALITAT (ADSCRITA A 
L’ÀREA D’ALCALDIA)
Seguretat ciutadana i vialitat - Regidor 
Delegat: Sr. David Estevez i Soler
- Seguretat en llocs públics.
- Ordenació del trànsit de vehicles 
i persones
- Protecció civil
- Policia administrativa
- Vigilància d’aparcaments i parcs 
infantils
- Potestat sancionadora en matè-
ria de trànsit.
- Mobilitat. Transport urbà e inte-
rurbà.
ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Regidor Cap d’Àrea: Sr. Joan Bo-
ada i Reig
- Ordenació, planejament I gestió 
urbanística.
- Polítiques de sòl i habitatge. Pro-
moció i gestió
- Habitatge Jove.
- Gestora Urbanística
- Obres d’equipaments municipals
Urbanisme, obres, activitats i Medi 
ambient - Regidor delegat: Sr. An-
tonio Gómez i Pérez.
- Execució i disciplina urbanística.
- Llicències d’obres
- Llicències d’activitats
- Reurbanitzacions de vies públiques.
- Obres a la via pública, guals i rases
- Conservació de camins i vies rurals
- Protecció del medi ambient. 
Agenda 21.
- Manteniment i conservació del 
parc de les deveses.
ÀREA DE SERVEIS A LA CIUTAT
Serveis Públics i Atenció Ciutada-
na - Regidor Cap d’Àrea: Sr. Josep 
Soler i Aguilar
- Ofi cina de queixes i suggeriments
- Manteniment, conservació i repa-
racions dels serveis públics.

- Manteniment d’edifi cis i equipaments 
municipals i centres docents publics.
- Manteniment de vies públiques 
urbanes
- Parcs i jardins
- Neteja viària I de places i espais 
publics.
- Recollida I tractament de residus 
municipals.
ÀREA ECONÒMICA
Promoció econòmica i hisenda - 
Regidora Cap d’Àrea: Sra. Maria 
Quer Ariño
- Promoció econòmica i pressu-
postària.
- Promoció de la ciutat
- Relació amb associacions pro-
fessionals
- Mercats a la via pública
- Fires i mercat cobert
 
ÀREA DE SERVEIS GENERALS
Administració General i Servei 
d’Atenció al ciutadà - Regidor cap 
d’Àrea: Sr. Domingo Álvarez i Ál-
varez
- Defensa d’usuaris i consumidors
- Informàtica i serveis telemàtics
- Gestió de Recursos Humans
- Relació amb Junta de personal i 
Comitè
- Secretaria general
- Arxiu
- Registre general
- Participació Ciutadana
ÀREA DE CULTURA, JOVENTUT, 
ESPORTS, FESTES I LLEURE
Regidor Cap d’Àrea: Sr. Carles 
Borrell i Boada
- Activitats culturals
- Instal·lacions culturals
- Patrimoni historicoartístic.
- Museu, biblioteques, Belles Arts, 
Sala Polivalent la Mirona
Factoria cultural Coma Cros, Cen-
tre d’Arts Escèniques i Teatre Mu-

nicipal de Salt - Regidor Delegat: 
Sr. Joan Boada i Reig
- Factoria cultural “Coma-Cros”
- Centre d’Arts Escèniques
- Teatre Municipal de Salt
Joventut, Festes i Lleure - Regidora 
delegada: Sra. Soumaya Waez Bieto
- Potenciació dels centres juvenils
- Ocupació del temps lliure.
- Festa Major i Festes de barri.
Esports - Regidora delegada: Sra. 
Ana Belén Micharet i Hernández
- Activitats esportives
- Instal·lacions esportives
ÀREA DE SERVEIS PERSONALS
Ensenyament, Salut i Acció Social 
- Regidora Cap d’Àrea: Sra. Mar-
garita de Arquer i Carreras
- Acció social
- Cooperació i solidaritat
- Promoció i reinserció social
- Protecció de la dona.
- Col·laboració amb CAPs.
- Cementiri
- Protecció de la salubritat pública
- Salut pública. Promoció i protec-
ció de la salut
- Inspeccions sanitàries
- Control d’animals i plagues.
Ensenyament - Regidora delega-
da: Sra. Ana Belén Micharet i Her-
nández
- Participació en la programació de 
l’ensenyament
- OME (Ofi cina Municipal d’Esco-
larització)
- Relacions amb el Departament 
d’ensenyament
- Vigilància de l’escolaritat obliga-
tòria i absentisme.
- Escoles bressol.
Tot allò que no siguin delegacions 
expresses, queden adscrites a l’àrea 
d’alcaldia, per exemple: LAOS-
SALT, SALT-70, i altres temes que 
fan referència a immigració.

Jofre Ferrer i Pumarola
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La segona trobada va ser el fer-
mall  fi nal a totes les activitats 

portades a terme pel Consell Mu-
nicipal, amb un dinar de fi  de festa 
que tanca la temporada que any 
rere any procurem que sigui cons-
tructiva i efi caç als interessos del 
nostre poble amb la nostra petita 
col·laboració, ja que amb l’aporta-
ció que rebem del nostre Ajunta-
ment posem el nostre petit gra de 
sorra per mirar de resoldre els te-
mes que ens afecten mitjançant les 
diverses activitats que formen part 
del nostre Consell. Com són l’apar-

Festa de la Gent Gran

tat de Càrites, el de Medi Ambient, 
el de Cultura, Cuineres, etc. Són 
fets puntuals que portem a terme 
cada 3 mesos amb les autoritats 
corresponents; a les reunions els 
exposem les nostres reivindicaci-
ons i com a mínim s’hi posa fi l a 
l’agulla perquè es resolguin.
Des d’aquí voldríem agrair el govern 
anterior per la seva tasca portada a 
terme i encoratjar el govern entrant 
perquè es faci ressò de les nostres 
prioritats, que són el sentit genera-
litzat de la gent gran del poble.
La festa en si va ser un èxit de 

participació i organització. Hi va-
ren participar 340 persones, a les 
quals es va fer un petit obsequi: un 
clauer, que era una brúixola per-
què ningú perdés el Nord i tothom 
pogués tornar a casa. La Festa va 
ser amenitzada pel conjunt musi-
cal el Tren de la Costa, el qual ja 
va sent habitual cada any, ja que 
la seva tasca habitual va ser a 
gust de tothom. El menú va ser un 
encert, així mateix la preparació i 
presentació de què varen fer gala 
els responsables de servei, ja que 
cada any es va superant.

gent gran
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Com a cloenda de la temporada 
portada a terme pel Consell 

de la Gent Gran s’ha de destacar  
les dues últimes trobades que ja 
vénen sent habituals últimament. I 
amb un grau de participació molt  
elevat arran del seu èxit. 
En primer lloc vam realitzar la sor-
tida a peu  com a cloenda de les 
trobades que es vénen realitzant 
cada 15 dies, de les quals ens 
sentim molt satisfets de la parti-
cipació amb la bona fi nalitat que 
hem aconseguit, ja que és una for-
ma més d’estrènyer la convivència 
entre la gent gran del poble, per-
què a l’anar fent camí  s’expliquen 
les seves vivències, tants les del 
néts com dels problemes que ens 
afecten a tots.
Vam sortir de l’Ajuntament en di-
recció a Montfullà sobre les 6 de la 
tarda, fi nalitat casa Pitu Pla, sardi-
nada. Vam ser unes  82 persones 

i vam coure 24 quilos de sardines. 
Allà dalt ens esperava el cuiner 
principal (en Pitu) i un colla del 
Consell, tothom va col·laborar molt 
activament i amb moltes ganes de 
quedar bé; uns sucaven pa amb 

tomata, les senyores van preparar 
unes amanides per llepar-s’hi els 
dits. Uns altres preparaven la tau-
la i en Pitu i altres companys les 
sardines i així entre tots vam acon-
seguir fer de la trobada una festa 

entranyable.
Quan van arribar la resta 
de la gent gran, seguint la 
ferum de les sardines  no 
necessitaven guia , hi va 
haver un agraïment mutu 
per la feina ben feta.
Van ser 3 hores de bona  
convivència, que jo crec 
que en general van ser del 
gust de tothom, i es van fer 
vots perquè això no decai-
gui i que per molts anys ho 
puguem celebrar
Per la meva part i la dels 
meus companys farem 
tot el possible perquè per 
molts anys ho puguem 
disfrutar tots plegats

Pitu Pla 

Sardinada

Vàrem felicitar a tothom per la 
seva participació, igual que una 
vegada més des d’aquí reiterem 
el nostre agraïment a les fi rmes 
comercials del nostre poble, les 
quals col·laboren econòmicament, 

cosa que els agraïm de tot cor; 
agraïment també als empleats de 
l’Ajuntament, als quals tenen una 
feina feixuga perquè la festa es 
pugui portar a terme.
Des d’aquest Consell us animem 

perquè col·laboreu en les nostres 
tasques i que per molts anys pu-
gueu gaudir de la nostra festa i ens 
puguem tornar trobant segons els 
desitjos d’aquest Consell. 

Pitu Pla

gent gran Festa de la Gent Gran
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Alguns actes de la passada Festa Major

De matinada, el Ball 
del Pijama té prou 
participació.

Les festes Infantils són 
un bon atractiu per a la 
mainada.

Al Pla dels Socs, la 
Feixina va ser ben con-
correguda.

Peres, maduixes, po-
mes i un xic de sucre 
saltant al ritme de la 
música. Són les Mace-
dònia!!

Fotos: F.64
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Alguns actes de la passada Festa Major

Inauguració del Parc Monar. Un 
bon grapat de gent va saludar 
amb satisfacció la recuperació 
d’aquest espai.

Un Pregó teatral per a un poble 
plegat d’artistes.

Sardanes. No podia faltar la 
dansa que uneix a petits i grans 
al ritme de la tradició.
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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

Camina, mira i observa: Carril bici
opinió

Desconec els altres trams per-
què no sóc usuària de llargues 

distàncies amb la bicicleta, i  si a 
tot el recorregut del carril hi ha els 
indicadors de velocitat que hi ha al 
tram de Salt és impossible que el 
respectin: 10 Km per hora. O sigui 
que els que fan “fúting” que en di-
uen ara, haurien d’afl uixar la mar-
xa. M’agradaria que els respon-
sables de la planifi cació d’aquest 
carril bici expliquessin amb un car-
tell llegible el motiu d’aquesta ne-
cessària velocitat; i dic necessària, 
perquè per algun motiu l’hauran 
calculat: evitar accidents? Tenir 
temps de frenar per no topar amb 
algun arbre? Qui sap!
També desconec si algun usuari 
d’aquest carril bici forma part de 
l‘equip del consorci d’aquestes vies 
verdes, ja que dubto que seguissin 
les velocitats marcades. Només cal 
transitar-hi encara que sigui a peu 
per adonar-se de la inoportunitat de 
tals indicadors. Si del que es tracta 
és de fer bonic, ja que estan pin-
tats de verd, també farien el mateix 
goig si hi posessin 25 Km, que deu 
ser la mitjana dels usuaris de la bici 
que et creues pel camí.
Curar-se en salut? Podria ser. Mol-
tes vegades veus senyals munici-

pals que ningú respecta però que 
deuen servir, en cas de qualsevol 
contratemps, per guardar espat-
lles: el responsable de l’accident 
en seria el culpable.
Altrament, i sembla que ja no cal, 
hi havia al carril bici un indicador 
que prohibia el pas dels cavalls, 
va desaparèixer i ara és fàcil 
trobar-te aquests dòcils animals 
passejant-s’hi amb el correspo-
nent genet; també és possible 
trobar-te amb algunes carretel-
les de luxe que arriades per dos 
cavalls ocupen tot el camí. No és 
que tingui res a dir d’aquests ve-
hicles que em recorden un temps 
en què els motors d’explosió en-
cara dormien el son dels infants; 
ja sé que eren l’ostentació de la 
diferència que estava al servei 
exclusiu de gent poderosa, però 
ara la seva elegància causa im-
pacte. És  d’agrair la conservació 
que hom ha fet de la relíquia, en-
cara que el carril bici no sigui el 
lloc més idoni d’exhibició.
De passada, voldria recordar, en-
cara que sigui per enèsima ve-
gada, a més de tenir carrils bici 
d’esplai, també caldrien carrils bici 
de circulació urbana. Potser una 
manera de posar fi l a l’agulla seria 

portar una proposta al ple muni-
cipal que manifestés el desig que 
tant els polítics com els funciona-
ris només fessin ús del transport 
públic en els seus desplaçaments 
de treball i deixessin el cotxe par-
ticular a casa. Seria un bon exem-
ple que segurament afavoriria la 
convivència circulatòria, a més del 
medi ambient.

Camina Mira i Observa

Com la majoria de gent ja deu 
saber, tenim nova alcaldessa 

a la nostra vila. Aquest fet deu ser 
motiu d’alegria per algunes per-
sones, motiu de tristor per altres, 
per d’altres persones potser no els 
afecta ni els preocupa el tema, i per 
a mi es motiu de refl exió i preocu-
pació. M’explicaré. Ara deu fer un 
any i mig, vaig tenir l’oportunitat 
que em presentessin la senyora 
Pineda, amb qui vaig poder tenir 
una conversa variada, i durant el 
transcurs d’aquesta em va comen-
tar que més endavant es posaria 
en contacte amb mi abans o durant 
el període electoral a fi  de poder 
parlar amb la gent d’alguna de les 
entitats (ja que jo estic o estava en 
diverses), perquè considerava que 
s’havia de tenir en compte i intentar 

ajudar aquestes persones, ja que 
fan coses per al poble. La meva in-
quietud es genera en el moment de 
les votacions, i cada cop va a més, 
ja que encara segueixo esperant 
rebre notícies seves.
Per això considero oportú de pre-
guntar a la nostra nova alcaldessa 

si realment considera que s’han 
de recolzar les entitats i si com a 
alcaldessa tindrà més paraula que 
no va tenir com a alcaldable.
Simplement, vull agrair al lector el 
temps dedicat al meu escrit i recor-
dar que tothom és lliure de tenir la 
seva opinió al respecte.

Marius Pericot

Carta a la Farga: Nova alcaldessa
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opinió Nius d’orenetes

Territori i Paisatge  feia aquest 
any, a nivell de Catalunya, un 

estudi sobre els nius d’orenetes 
i demanava col·laboradors que 
tinguin ganes de participar en un 
cens que es faria a cada població 
per fer un seguiment d’aquests 
ocells insectívors. 
Els components del Projecte Rius 
de la Gent Gran del Consell Muni-
cipal hi hem participat. 
Per a la gent de Salt, sembla (di-
uen) que les orenetes han dis-
minuït força encara que és una 
apreciació sense contrastar; sí 
que hom observa molts nius aban-
donats que en podrien ser la part 
vistent de la  disminució d’aquests 
ocells. Només per dir que al ràfec 
de la cara sud de l’església de Sant 
Cugat, de 43 nius, només n’hi ha 5 
d’ocupats per orenetes i 2 per par-
dals; és clar que per ser exhaus-
tiu i comprovar quants nius estan 
ocupats, hauries d’observar-los 
més d’una vegada i en diferents 
horaris, per controlar-ne l’ús, cosa 
que no hem fet. 
Quasi bé t’has d’orientar més per la 
femta que deixen al terra que pels 
nius que veus, encara que si estan 

molt enlairats, el 
terra no et serveix 
d’orientació.
En alguna camina-
da de la gent gran 
havíem demanat 
col·laboració, però 
pocs han estat els 
participants. Pot-
ser un altre any 
ens hi involucra-
rem més.
Pot semblar que 
aquestes investi-
gacions no poden tenir cap utilitat, 
que tant li fa si hi ha moltes orene-
tes o poques. Bé, potser sí que no 
en traurem un profi t directe, però 
cada dia cal més un estudi del 
medi ambient i el perquè del com-
portament de la natura, si no vo-
lem anar de caps al precipici. Per 
un motiu o altre, tant la fl ora com 
la fauna (comptem-hi els humans 
entre la fauna), no sembla que es 
trobin en un espai massa falaguer. 
Als horts cada vegada és més 
necessari combatre plagues amb 
tractaments específi cs i no parlem 
de la vida animal, que cada vega-
da necessitem més medicaments 

per fer anys. 
Tornant a les 
orenetes, la 
llista de nius 
és llarga, però 
pot ser que no 
arribi al 50% 
dels que poden 
existir a Salt. 
Entre  que no 
hem recorregut 
tots els carrers i 
d’altres que se-
ran per interiors 
de patis, naus i 

garatges, com dos que n’hi ha al 
nº 18 del carrer Miquel de Palol, i 
3 al nº 12, tots amb la segona ni-
erada d’aquest any, també n’hem 
vistos molts d’altres que l’any pas-
sat hi criaven i aquest any no, com 
un d’una pallissa del carrer Josep 
Aguilera, nº 17.
Segurament que un estudi seriós 
podria resultar interessant per com-
provar quina orientació aporta la vida 
natural a la complexitat del medi al 
nostre poble. ¿Pot ser que la desa-
parició de molts conreus en sigui el 
motiu per falta d’aliment a aquests 
ocells? Que algunes fumigacions hi 
tinguin quelcom a veure? No ho sé, 
però alguna cosa passa quan pla-
gues d’insectes (desconeguts ?!?) 
envaeixen carrers de Figueres i més 
tard camps d’Esclanyà.
422 són els nius comptabilitzats a 
diferents carrers de Salt, encara 
que segur que no arriben al 20% 
els que tenen vida. Potser orga-
nitzat amb temps i amb la deguda 
informació, hi hauria més gent del 
poble que hi donaria un cop de mà. 
Esperem-ho.

Ramon Torramadé

La vergonya de la política del consens

Segons surt publicat en dife-
rents mitjans de comunicació 

de les nostres comarques, els 
sous dels nostres polítics han ex-
perimentat uns augments despro-
porcionats,  com són: el president 
de la Diputació, que es de 98.000 
€/any, sous de diferents alcaldes 

entre els 40.000 i 60.000 €/any, 
tots amb uns augments d’entre el 
20 i el 40%. També com a anècdo-
ta,  despeses de 3.482 € de telèfon 
en trucades particulars d’una regi-
dora. Són dades publicades que 
demostren que estan fora de lloc 
i molt per sobre de la realitat dels 

ciutadans de peu.
Aquesta es la raó que ens ha ani-
mat a escriure aquest article, per 
denunciar la nostra impotència, 
ràbia i vergonya al llegir aquestes 
notícies cada dia  al diari. Només 
s’ha de comparar-los amb el salari 
mínim o amb el salari habitual dels 
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nostres fi lls. El primer és de 7.988 
€/any i el segon sol ser - amb mol-
ta sort - d’uns 17.500 €/any. En el 
cas dels jubilats encara es més 
preocupant, ja que l’augment és 
sempre segons la infl ació i encara 
gràcies.
Es molt curiós veure com els nos-
tres polítics sempre estan  diferen-
ciats amb els problemes ciutadans 
i es barallen contínuament, de-
mostrant una incompetència total 
per resoldre’ls, donant sempre 
falses promeses, quedant en sacs 
buits i arraconats després de les 

eleccions. Però quan arriben 
al tema dels sous, sempre es 
posen d’acord. CONSENS TO-
TAL. Ho voten favorablement i 
els acords del Ple van a missa. 
No entendrem mai com pot ser 
que puguin cobrar sous superi-
ors al del President del Govern 
i com és possible que no esti-
guin regulats d’alguna manera. 
A Catalunya, tan acostumats a 
regular-ho tot, cada parcel·la 
de les nostres activitats  esta 
super-regulada i aquesta que toca 
la nostra economia no té cap nor-

mativa. Per què deu 
ser?
Després de totes 
aquestes bestieses 
econòmiques, la 
vaca encara dóna 
llet, però seguint el 
ritme de despeses 
que marquen els 
nostres polítics, la 
vaca quedarà ben 
seca.  Esperem 

opinió
La vergonya de la política del consens

que els nostres polítics refl exionin i 
comprenguin el desencant dels vo-
tants – per cert cada vegada som 
menys – ja que per aquest camí la 
gent se sent molt enganyada i poc 
esperançada de cares a properes 
eleccions.
Tenim sort que els catalans te-
nim el seny molt ben posat, s’ha 
demostrat al llarg de la nostra his-
tòria, i les aigües tornaran al riu. 
Però que no es pensin que alguns 
som com aquests que s’han penjat 
el signe del burro i l’han acceptat.

JPRS

Acudits d’en Min
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Aquest 29 de setembre se ce-
lebrarà a Salt la trobada anual 

que fan els grups adherits a Pro-
jecte Rius en què s’exposa la pro-
blemàtica del riu que, a nivell de 
Catalunya, cada grup controla. Una 
colla del Consell municipal de la 
gent gran també en formem part.
A més, es tracta del desè aniver-
sari i aquesta entitat de Projecte 
Rius, conjuntament amb l’ajunta-
ment de Salt, s’ha proposat que 
tingui un bon ressò. A tal fi  s’estan 
programant una sèrie d’actes que 
els cartells escampats pel poble 
anunciaran. Esperem que la diada 
resulti atractiva i que puguem do-
nar a conèixer, sobretot, l’actiu de 
les nostres Deveses. 
El nou parc Monar, com no podia ser 
d’una altra manera per la seva situ-
ació, serà on hi haurà la part central 
de la trobada; allí s’instal·laran unes 
taules que les entitats interessades 
podran ocupar per exposar les se-
ves activitats sobre l’aigua i el medi 
ambient. Una Fira d’entitats.
D’altra banda, aquests dies i amb 
motiu d’uns desgraciats accidents, 
el riu Ter al seu pas per Salt ha es-
tat notícia. Semblaria que és un riu 
perillós i no és així; de perill n’hi a tot 
arreu, tant si surts de casa com si t’hi 
quedes. Algunes vegades (diguem-
ne per ignorància), depèn del teu 
comportament, si no preveus el pe-
rill en pots rebre les conseqüències. 
Aquesta gorga, situada al terme de 

Girona (abans de Domeny), ja que 
la partió de termes passa pel centre 
del riu, resulta que per banyar-s’hi 
només té entrada pel costat de Salt, 
ja que l’altre marge és tan abrupte i 
emboscat que és de mal accés.
Si parléssim amb molta gent de 
Salt, ens dirien que aquesta men-
cionada gorga va ser la seva esco-
la de natació. Pel costat esquerre, 
o sigui de Girona, hi ha una pedra 
a una certa alçada que servia de 
trampolí per fer un bon capbussó. 
Sí que cal dir que abans del pan-

tà de Susqueda, el riu Ter, a l’es-
tiu, baixava ben prim d’aigua i era 
l’únic lloc on es podia nedar, era 
anar a banyar-se a la Roca, per la 
roca que donava nom a la gorga.
Des del grup Projecte Rius voldríem 
que aquesta tragèdia no tingués més 
transcendència. El riu Ter, conjunta-
ment amb el parc de les Deveses, és 
el millor espai per a unes hores d’es-
barjo i no trobareu un lloc més agra-
dable per molt que volteu. Això sí, 
amb el màxim respecte pel conjunt.

Ramon Torramadé 

Projecte Rius

opinió Acudits d’en Min
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Club Petanca Salt

Hem pasat la Festa del Barri de 
la Processó, tambe la Festa 

Major i molts també heu fet les va-
cances. Tot això vol dir que torna 
la normalitat i per aquesta raó la 
Farga torna a estar entre nosal-
tres, a cadascuna de les nostres 
llars, per fer-nos cinc cèntims dels 
diferents temes que són el dia dia 
del nostre poble.
Pel que fa a la Petanca, el Club ha 
participat en diferents campionats 
al llarg de l’estiu: les XII Hores de 
Granollers, també les de Sant Pol, 
les d’Avinyonet, les de Girona i les 
de Porqueres. Els resultats no han 
estat gaire bons per al nostre Club, 
ja que a part del campionat de Por-
queres on l`equip format per Antoni 
Ortiz, Yolanda Jorquera, Angelina 
Busquets i Josep Boó van quedar 
en 3r lloc, la resta sempre vam 
anar a remolc dels altres resultats. 
Tot i això hi vam participar, que per 
a mi, com a president del Club, 
és el més important. Vull agrair 
molt especialment  a l`equip for-
mat per Montse Cabréllez, Isabel 
Rodríguez, Carme Muñoz i Ange-
lina Busquets que hagin represen-
tat el Club Petanca Salt a tots els 
campionats fora de la província de 
Girona. Gràcies pel vostre esforç 
envers el Club.
Els passats 14 i 15 de juliol a les 
pistes del Salt es van celebrar les 
tradicionals XIV Hores Internaci-
onals de Petanca Fèmines, que 
com sempre van ser seguides per 
nombrosos afi cionats a la petanca. 
L’acte va començar a 2 quarts de 
6 de la tarda amb una benvingu-
da i presentació dels equips per 
part del president del club, per tot 
seguit donar pas al president del 
Casal de Jubilats,  Sr. Ferran Már-
quez, que va encoratjar les juga-
dores a fer un bon campionat. A 
continuació va prendre la parau-
la la nova regidora d`esports de 
l`ajuntament de Salt, la Sra. Anni 
Micharet, que va donar la benvin-
guda a les jugadores al poble de 
Salt i va demanar que l`esportivitat 
fos el més important dintre de les 
pistes. El Sr.Joan Boada, tinent 
d`alcalde, va fer també una petita 
salutació a tos els presents i,  des-

prés d’un refrigeri de benvinguda, 
es va iniciar amb tota puntualitat el 
torneig, que va transcórrer durant 
tota la nit sense cap incidència de 
cap classe. Dels 3 equips del Salt, 
aquest any per primera vegada, 
cap va estar entre les 5 primeres 
classifi cades. L’equip de La Masia 
va quedar campió absolut d’aques-
tes XIV Hores de Fèmines. Al fi nal,  
la regidora d`esports, juntament 
amb els membres de la junta, van 
fer entrega dels premis als equips 
guanyadors i després de donar-los 
les gràcies per la seva assistència 
i desitjar-los bon viatge de tornada 
a casa, es va acabar el campio-
nat.
Les nits de club s’estan jugant els 
vespres al pati del casal amb poca 
concurrència, però amb moltes 
ganes, ja que 
les partides són 
mol renyides i 
ningú vol per-
dre. Vull donar 
les gràcies a la 
gent que por-
ta el quadrant 
desinterassa-
dement, perquè 
a vegades per 
culpa de la fei-
na o per altres 
obligacions, o 
per les vacan-
ces, no hi ha 
cap membre de 
la junta a l’hora 
de començar 
les partides. 
Moltes gràci-
es a aquesta 
gent.
Quan surti 
aquesta Farga 
estarem a punt 
de fer les XX 
Hores Interna-
cionals de Pe-
tanca Sèniors, 
que aquest 
any es faran 
els dies 1 i 2 
de setembre. 
Espero i desit-
jo que tots els 
afi cionats a la 

petanca pugueu gaudir d’unes bo-
nes hores, ja que els equips que 
vénen aquest any són del millor 
que corre.
Vull agrair la col·laboració de 
l’Ajuntament de Salt, el Consell 
Comarcal del Gironès, la Diputació 
de Girona, el Consell del’Esport de 
la Generalitat de Catalunya i tam-
bé a tots els comercians  del poble 
que ens ajuden a tirar endavant 
tornejos com aquest. A tots  mol-
tes gràcies.

Josep Boó i Alech

Les fèmines i el president de les Hores de Granollers

Equip participant a les XVI Hores d’Avinyonet

esport
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Jeroni Valentí

Festa del carrer Processó. 
Concurs de dibuix infantil

El passat cap de setmana  cor-
responent als dies 29 i 30 de 

juny i el dia 1 de juliol inclòs, el 
Saltenc Jeroni Valentí Martell, jun-
tament amb els seus companys 
de la Selecció Catalana d’Hoquei 
patins, es van proclamar campions 
d’Espanya d’aquesta modalitat es-
portiva en el campionat d’Espanya 
de Seleccions Autonòmiques.
La Selecció Catalana va guanyar 
amb comoditat cadascuna de les 
diferents seleccions amb què s’en-
frontava, en la lluita de ser la millor 

selecció d’Espanya i, consegüent-
ment, aconseguir guanyar el cam-
pionat.
En Jeroni Valentí, jugador juve-
nil del GEIEG de Girona, a més 
d’aconseguir aquesta  competició, 
també juntament amb els seus 
companys d’equip del GEIEG es 
van proclamar tercers en el cam-
pionat de Catalunya realitzat a 
Mataró.
Així doncs, tant a nivell de club 
com a nivell de seleccions, hem fet 
una gran temporada.

Felicitats a tots els concursants i 
sobretot als guanyadors!

cultura

esport

De 4 a 6 anys
- 1r premi: Davis Alamo

- 2n premi: Cristina Casadevall
- 3r premi: Clàudia Ros

De 10 a 14 anys
- 1r premi: Laia Sala

- 2n premi: Gemma Padrosa
- 3r premi: Pau Ventura

De 7 a 9 anys
- 1r premi: Marc Duran

- 2n premi: Guillem Plazas
- 3r premi: Albert Casadevall
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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
Llom de porc a la mostassa

Elaboració:

Salpebrar el llom i cobrir-lo de mostassa. Introduir-lo al forn, que hem de tenir calent a 180º, posant-lo damunt 
la reixa. Sota la reixa posar una safata amb aigua abundant. Deixar-lo coure uns 50 minuts aproximada-
ment.
Un cop cuit cal deixar-lo refredar i després tallar-lo a rodanxes fi nes que col·locarem damunt una safata.
Fer una salsa amb 1 cullerada sopera de vinagre balsàmic, 1 cullerada sopera de vinagre de vi, 3 cullerades 
soperes d’oli, i una picada d’ametlles i avellanes. Si es vol, es pot passar per la batedora.
Servir el llom acompanyat d’aquesta salsa.

Recepta de la Sra. MARIA DOLORS BARTOMEU GALÍ, 

del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients
- 1 kg de llom de porc

- mostassa a l’antiga (mostassa de gra)
- 10 avellanes
- 10 ametlles
- 1 cullerada sopera de vinagre de balsàmic de 

mòdena
- 1 cullerada sopera de vinagre de vi
- pebre
- 3 cullerades d’oli
- sal
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments
Óscar Plaza Martínez 
Eva Machuca Bello 22-4-07

Enrique-Gerónimo Albanese
Marta-Elena Aspero 24-4-07

Jordi Àlvarez  Busó
Neus Rodríguez Cerrillo 28-4-07

Manuel Palma Rubio
Glòria Expósito Castañé 26-5-07

Antonio Soriano Orellano
Maria Duran Garcia 30-5-07

Maksym  Budonnyy 
Zoya Pugach 30-5-07

Federico Rodríguez Fernàndez 
Dolores Ciras Luque 2-6-07

Ricardo Izquierdo Ruiz
Noemí Mareo Fernàndez 16-6-07

Jesús Colomera Franquet 
Fàtima  Mguil 20-6-07

Carlos-Enrique Alves Santana 
Maria-Mercedes Fuentes Milla 22-6-07

Federico-Gabriel Suárez Ventana
Tania Granados Vigo 23-6-07

Defuncions
Otero Magro Severiano 90 anys 09/05/2007
Serarols Viñets Francisca 83 anys 09/05/2007
Luque Ostio Juan 77 anys 10/05/2007
Hernandez Hernandez Natividad 83 anys 10/05/2007
Mendoza Gonzalez Isabel 77 anys 14/05/2007
Vilà Comerma Luis 77 anys 15/05/2007
Ruiz Candelario Lorenzo 80 anys 15/05/2007
Castillo Exposito Santiago 76 anys 10/05/2007
Figueras Sola Agustin 81 anys 20/05/2007
Aliu Serra Maria  87 anys 24/05/2007
Canadell Serrats Jose 79 anys 25/05/2007
Martinez Del Olmo Aurora  57 anys 29/05/2007
Alech Riera Enriqueta 86 anys 31/05/2007
Vila Capell Rosa  72 anys 31/05/2007
Pelach Perpiña Maria Teresa 82 anys 01/06/2007
Torras Torrent Rosa 91 anys 05/06/2007
Rodriguez Del Caño Felix 92 anys 07/06/2007
Reverter Illa Arturo 87 anys 08/06/2007
Boada Solasegales Eduardo 78 anys 17/06/2007
Riera Serra Delfi n 59 anys 20/06/2007
Masferrer Pol Angel 86 anys 20/06/2007
Perez Castanedo Mercedes 43 anys 24/06/2007
Pousacoma Prats Juan 80 anys 26/06/2007
Coma Arbat Gaspar  84 anys 28/06/2007
Suarez Cuenca Juan 78 anys 30/06/2007
Ramio Planella Jose 77 anys 01/07/2007
Astudillo Pinto Julia Matilde 82 anys 29/06/2007
Blazquez Garcia Benita  67 anys 03/07/2007
Famadas Soles Alberto 93 anys 11/07/2007
Bartolome Betchem Emilia 97 anys 05/07/2007
Blanquera Bosch Carmen 92 anys 07/07/2007
Magiraga -- Dembo 4 mesos 12/07/2007
Ponce Ruiz Sebastian 83 anys 13/07/2007
Sala Sarra Engracia 101 anys 15/07/2007
Garcia Osa Sadoc 66 anys 17/07/2007
Juventench Armengol Eduardo 78 anys 17/07/2007
Llorens Palazon Juan 68 anys 18/07/2007
Sanchez Loro Santiago 68 anys 19/07/2007
De La Torre Alvarez Julian  60 anys 23/07/2007
Coello Folgueral Joaquin  89  anys 24/07/2007
Maldonado Garcia Dolores 90 anys 25/07/2007
Figueras Casellas Jose 89 anys 26/07/2007
Carregalo Sancho Elena 60 anys 30/07/2007
Mir Boada Isabel  90 anys 03/08/2007
Castañer Heras Juan 71 anys 03/08/2007
Luque Ostio Dolores 82 anys 05/08/2007
Sanchez Gonzalez Ramon 78 anys 06/08/2007
Torras Torrent Rosa  91 anys 05/06/2007
Castañer Heras Juan 70 anys 03/08/2007

Naixements

Caterin-Vanesa Gálvez i Ordóñez 9-4-07
Victry Odia 11-4-07
Nirmine El Morabit 29-4-07
Dauda Kanteh 1-5-07
Hajar El Khabbazi 1-5-07
Mohamed Bihi El Baghdadi 3-5-07
Ouiam Ariba 3-5-07
Anouar Houssaimi 7-5-07
Ana –Raicca Pereira i Menaes 9-5-07
Mamadi Mballo 9-5-07
Sofi a Navarro i Solé 9-5-07
Umaru Baldeh 10-5-07
Laura-Sanae Martínez i Nagato 11-5-07
Mohamed Caarab Bouzada 12-5-07
Obay Dbani 13-5-07
Alba Escarbajal i Fernández 13-5-07
Yamina Asan 14-5-07
Anna Diez i Ortega 14-5-07
Sebrina-Imuet Yanosa i Ojo 14-5-07
Anna Quesada i Aguilar 14-5-07
Mariama Jawla 15-5-07
Abdoulaye Sidibe 16-5-07
Marina Vidal i Garcia 17-5-07
Mohamed Jaiteh 17-5-07
Yassir Garziad 18-5-07
Yousra Smili 19-5-07
Akram El Haouzi Stat 20-5-07
Musa Touray 21-5-07
Ibrahim Sawaneh 21-5-07
Younes Akhiat 21-5-07
Fatoumata-Oury Bah 23-5-07
Àlex Gala i Burch 25-5-07
Adam el Kadi 25-5-07
 Inès Benjumea i López 25-5-07
Rut Mora i Darnés 26-5-07
Aya Benaguida 27-5-07
Kaoutar Hammouda 30-5-07
Abubakar Ceesay 31-5-07
Fatoumata Camara 31-5-07
Musa Touray 3-6-07
Wissal Abdessamie i Hammada 5-6-07
Victoria Cansado i Riabchenko 7-6-07
Marco Pla i Borges 7-6-07
Man Preeth I Sing 8-6-07
Nicolás-Laine Diniz i Gomes 8-6-07
Alejandro Ubal I Bautista 9-6-07
Imad Hadiya i Hadya  10-6-07
Ania Serrano i Belmonte 12-6-07
Claudia Muñoz i Hernández 12-6-07
Mamamadou Ceesay 13-6-07
Yassin Barghighach 14-6-07
Eghosasere-Rejoice Ogiefa 14-6-07
Mohamed-Amine I Eddahbi 15-6-07
Clàudia Colomer i Rodríguez 16-6-07
Njemeh Njie 16-6-07
Lee Jonson i Onoma 16-6-07
Maria Esteba i Sais 16-6-07
Jorge Domínguez i Oliveros 19-6-07
Yuma-Aisitu Sissoho 19-6-07
Royssa Karkach 19-6-07
Pere Junyent I Fusté 20-6-07
Haimouna-Bella Diallo 20-6-07
Laura Domènech I Serra 21-6-07
Sami El Khateb 22-6-07
Haidée Diaz i Zamora 22-6-07
Marvin-Ivan Amador i Romero 22-6-07

Imran Boubes 22-6-07
Mohamed Kasmi 25-6-07
Paula Asenjo i Sánchez 25-6-07
Abril Fernández i Coca 27-6-07
Esher-Noemi Mejia i Pérez 27-6-07
Genís Barrot I Estela 29-6-07
Sergi Chillaron i Castellanos 29-6-07
Dienaba Mballo 30-6-07
Hawa Conteh 1-7-07
Khadija Arab 2-7-07
Abubakari Camara 2-7-07
Ilyas Maamar 5-7-07
Martí Carreras i Coll 6-7-07
Ánderson-Joel Castro i Corrales 6-7-07
Emily-Sayur Rivas i Freire 7-7-07
Naeruar Bajwa 7-7-07
Daniel Fernández i Syropyatova 7-7-07
Oumaima Farraoune 8-7-07
Claudia Sierra I Jimenez 9-7-07
Tommy Elevalde I Cruz 9-7-07
Ahamadour Gumane i Singateh 10-7-07
Aya Chami 11-7-07
Miriam Ezzahid 12-7-07
Adam Jaber 13-7-07
Chaymae Alaoui I Ismaili 13-7-07
Edna Molina i Muñoz 15-7-07
Marc Viso I Carretero 16-7-07
Nora Bonifacio i Mallorqui 17-7-07
Andel-Bassit Idris 17-7-07
Amina Lahfaoui Jiménez 17-7-07
Izan Casado i Soler 18-7-07
Lady-Graviela Vázquez i Capuz 21-7-07
Mohamed El Addari 21-7-07
Bobuis Osaron i Obasuyi 22-7-07
Salam-Eddine Chana 22-7-07
Dora Chamgouni 23-7-07
Vana Ochoa i Pericot 23-7-07
Mohamed Diallo 23-7-07
Soufi ane El Adlany 23-7-07
Alioue Balde 23-7-07
Wasim Madmar ig Boukarma 27-7-07
Paola Rodríguez i Lozano 27-7-07

Miguel-Ángel Gámez López
Mónica Aroca López 23-6-07

José-Luís Osorio Barragán
Núria Lafuente Pujolràs 24-6-07

Francisco Pont Bosch
Piedad Masó Ferrer 26-6-07

Francisco Fores Navarro 
Lázara-Fca. Arrieta Romero 6-7-07

Oriol Forcada Viladomiu
Evelyn Marchante Hamea 10-7-07

Esosa Gabriel
Sandra John 21-7-07
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

Temperatures i pluviometria 
de l’1 al 31 de juliol de 2007

Temperatura Màxima: 35º els dies 18, 28 i 29 de juliol.  
Temperatura Mínima: 13º el dia 10 de juliol.

Dies de pluja: 2 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 11 litres acumulats el dia 11 de juliol. 

Pluja acumulada: 12,5 litres.

Evolució de les temperatures de l’1 al 31 de juliol de 2007

Escacs

Solució:

Juguen Negres i fan mat amb 3 
jugades:
1 …D d1 + !!!!  2.  T x d1  C e2 + !  
3.  A x e2  C b3  mat

Pluviometria de l’1 al 31 de juliol de 2007

Sudoku
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