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agendaActivitats del mes d’octubre

CASAL DE JUBILATS
Dia 25.-  Excursió al parc d’atraccions 
del Tibidavo, dinar a Vallirana i a la tar-
da visita a la Sagrada Família, sortida 
a les 8 del matí.  Preu 34 €

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
Exposicions:
- “Maternitats” és el títol de la sèrie 
de fotografi es que Bru Rovira ha re-
alitzat des de l’any 2001 en diversos 
continents. Les imatges són instantà-
nies de mares i fi lls amb unes històries 
personals d’una duresa inimaginable 
per a nosaltres, que són víctimes de la 
marginació o de la pobresa.
- “Vies Verdes: un eix de comunicació 
per a molts usos” consta de sis grans 
lones en les que es donen a conèixer 
les potencialitats i tots els usos posi-
bles de les tres rutes per a ciclistes 
que van  des de Ripoll a Sant Feliu de 
Guixols.
- Dia 4, a 2/4 de 9 del vespre: primera 
trobada per organitzar un grup de lec-
tura de llibres d’assaig. El primer text 
el podeu passar a recollir a la biblio-
teca.
- Dia 5, a les 6 de la tarda, activitat 
infantil: el racó dels contes “Cistell de 
contes” amb Xevi Fàbrega
- Dia 5, a 2/4 de 9 del vespre: pre-
sentació del llibre “Músiques del món” 
amb Natàlia Nadal.
- Dia 18, a 2/4 de 9 del vespre: Cine-
fòrum. Projecció de la pel·licula “Ma-
duixes Salvatges” d’Ingmar Bergman. 
Presentació i comentaris: Sergi Costa

- Dia 20, a 2/4 de 12 del matí, activitat 
infantil: Biblionadons “Contemoxaines 
per a nadons”, amb Dolors Arquè (Cia. 
Del Borinot Groc)
- Dia 25, a les 8 del vespre: Sessió del 
Grup de Lectura

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
- Dia 18, a 2/4 de 7 de la tarda, el racó 
dels contes “Cistell de contes” amb 
Xevi Fàbrega

CASA DE CULTURA LES BERNARDES
Exposicions
Sala Central: 
Pau Gamell, d’Anglès, Pop art i surre-
alisme.
Sala el Porxo:
Maria San Nicolás, de Girona, pintura.
Joaquima simón, d’Amer, brodats de 
punt de creu.
Activitats del curs 2007 - 2008
- Llengua anglesa = 1er., 2on. i 3er. 
curs
- Llengua francesa= nivell elemental, 
nivell  mitjà i nivell avançat  
- Llengua italiana= nivell elemental
- Informàtica=  sistema operatiu Win-
dows
- Fotografi a digital i fotografi a digital 
segon nivell
- Cuina= 1er. curs, 2on. curs i 3er. 
curs
Cursets temàtics
- Inici de tast de vins i de nivell mitjà. 
Pastisseria. Cuina de Nadal. - Cuina 
per Joves. Cuina de Peix. 
- Ioga. Gimnàstica de manteniment, Curs 
de Tai-xi , de Yuki i de Katsugen Undo

- Curs de cuir, de jardineria, de labors, 
Taller de remeis casolans de tardor i 
primavera. 
- Curset terapèutic per deixar de fu-
mar. Aquest curset és gratuït però, cal 
inscriure-s’hi.

LA MIRONA
• Dia 4  | Intro 07 - Semifi nal: Suite 
Momo + 100 Elephants 
• Dia 6  | ELBICHO 
• Dia 7  | FRONTKICK + THE GUI-
NESS BOYS 

TEATRE DE SALT
• Dia 5  A la Toscana Sergi Belbel 
TNC. Dir. Sergi Belbel Estrena     
• Dia 6   A la Toscana Sergi Belbel 
TNC. Dir. Sergi Belbel Estrena  
• Dia 11  Què va passar Wanoulele? 
Carlos Alfaro Moma Teatre Estrena  
• Dia 19  L’home, la dona i l’altra dona 
Senza Tempo Estrena  
• Dia 21 soirée chez Vilallonga  
Dir. Alfonso Vilallonga Estrena                  
• Dia 27 La Poursuite du vent - Claire 
Goll  Viviane De Muynck & Needcom-
pany Estrena a Espanya •  Dia 31 
Tres Dramolette Thomas Bernhart 
Centre d’Arts Escèniques de Reus-
CAER

XIRUCAIRES
- Dia 7.- Sortida al  Puig de Bestracà a 
les 8 del matí del pavelló d’esports de 
Salt, difi cultat baixa. Preu 5€
- Dia 21.- De Santa Coloma al Castell 
de Farners, sortida a les 10 del pavelló 
d’esports de Salt
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Viatge a Itaca
De fa uns anys els mesos d’estiu són dramàtics pel que fa a l’arribada a 
les costes canàries i andaluses d’embarcacions de tota mena carregades 
d‘immigrants. Llavors la necessitat s’imposa a la pròpia vida. Surten de 
l’Àfrica negre i de tot el Magreb i fi ns i tot aspiren arribar a les costes mal-
teses, gregues o italianes. Els vaixells de pesca que treballen a alta mar 
els rescaten perduts en la immensitat, vius i morts. La imatge dels estiue-
jants reanimant els nouvinguts amb les seves vitualles, els centres d’aco-
llida col.lapsats, les autoritats desbordades i les tanques de Ceuta i Melilla 
doblades, són només aspectes d’una crònica tan negre com vergonyosa.
Les baralles a mort, primer per embarcar i després per desembarcar, les 
dones que pareixen pel camí (de vegades per a ser forçosament acolli-
des, de vegades negant els nounats al mar), els bots que no arribaran 
mai (quants cadàvers reposaran en la foscor del fons?), els morts de 
fam, de set i de cansament, el preu abusiu del bitllet i la manca de futur 
a terra ferma, són fruit d’uns somnis tan fatals com impossibles. La ne-
gativa de molts països d’acceptar-los i les repatriacions forçoses, un cop 
saturada la capacitat d’absorció, són les polítiques adoptades per molts 
països receptors. De ben segur que hi ha alternatives possibles, però 
què fan els països emissors ? En són també responsables? 
El desenvolupament d’Àfrica és una responsabilitat històrica nostre, 
però també de la seva gent i dels seus polítics. Fins fa molt poc, molts 
d’aquests països no acceptaven convenis de repatriació i es desente-
nien de la nacionalitat dels refugiats. Es desentenien del control de les 
seves costes i de les màfi es que fan possible aquests trajectes. Màfi es 
que s’enriqueixen escandalosament i que es desentenen alhora de la 
sort i la seguretat dels viatgers. El control policial i les campanyes de 
conscienciació dels perills de l’aventura i de la realitat del primer món, 
més enllà del que es veu per la televisió, és una tasca de descontamina-
ció que és competència també de les societats locals. Aquestes haurien 
de ser les primeres interessades de regular un fl ux migratori ordenat 
i organitzat. No hi ha excuses per a la corrupció, la incultura, la mala 
gestió i el menyspreu pel valor de la vida, que són pràctiques que, tot i la 
pobresa, no es poden resoldre sense voluntat.
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entrevista
Les farmàcies cada vegada 
s’assemblen més a un supermercat

Probablement un dels sectors que més ha canviat en el darrer segle sigui el de la medicina i els 
productes farmacèutics. No fa ni tan sols 50 anys que les farmàcies preparaven en els seus morters 
la barreja del que havia recomanat el metge, un gram d’això, mig gram d’allò, i tres mesures d’allò 
altre. Avui dia la guerra dels laboratoris i la publicitat fan que aquests establiments siguin plens de 
cartells publicitaris i productes de tots colors: pastilles amb el secret de la bellesa, pedaços per apri-
mar i cremes per a la pell. Tots ells en els seus embolcalls de plàstic que substitueixen la paperina 
de paper i els antics emplastres realitzats a casa seguint la saviesa de les àvies. No es pot dubtar de 
l’avenç de la ciència, d’aquí que tinguem una esperança de vida molt més alta, però tampoc podem 
perdre de vista que la comercialització de la salut pot venir acompanyada d’una manca d’ètica, i així 
ens ho explica la Maria Rosa, demostrant la integritat d’una bona professional.

-Així, quan es va jubilar?
-Ara fa dos anys.

-I com ho porta? S’enyora gaire 
de la feina?
-Mira, em pensava que ho enyora-
ria més... Bé, al principi es fa una 
mica estrany, però com que m’he 
buscat diverses activitats, doncs 
mira, ho porto bé. 

-Quants anys va treballar a la 
farmàcia?
-Doncs uns 35. 

-I el seu pare ja la duia abans, oi?
-Sí. El meu pare era farmacèutic i 
nascut a Estanyol. Durant uns anys 
va dur la farmàcia de Vidreres, fi ns 
que jo vaig tenir tres anys. Després 
vam estar un temps a Girona, però 
el meu pare li agradava més tenir la 
farmàcia en un lloc més petit, i al fi nal 
vam venir cap a Salt, quan jo tenia 
uns sis, set anys. Aquí només hi ha-
via la farmàcia Devesa i nosaltres. 

-Així vostè és nascuda a Esta-
nyol?
-No, en realitat vaig néixer a 
Barcelona, i en una clínica, que 
això en aquella època era ben in-
usual perquè la majoria de dones 
parien a casa. Però la meva mare 
tenia un germà que era metge a 
Barcelona i per això va voler que 
el part fos allà. 

-Una família dedicada a la medi-
cina, veig.
-Sí, sí. L’oncle era metge, tinc uns 
cosins veterinaris i el meu germà 
va ser el practicant d’aquí Salt du-
rant molt de temps. 

-Sí i tant! Jo recordo d’haver-me 
amagat sota el llit perquè no em 
punxés! 
-Aquí a la farmàcia, si hi havia 
mainada esperant el torn amb les 
seves mares, quan entrava ell co-
mençaven a plorar, perquè el re-
coneixien com l’home que els pun-
xava! 

-Déu n’hi do... i vostè va estudi-
ar a Barcelona? 
-Vaig estar uns anys a Granada i 
després vaig acabar a Barcelona. 

-Tota una experiència, suposo. 
Perquè si avui dia ja és diferent, 
el tarannà del sud, imagino que 
fa anys encara ho era més.
-Molt. Era una altra mentalitat. 
Avui dia, amb els mitjans de co-
municació, la gent s’ha uniformat 
d’alguna manera, però abans era 
molt diferent. Veia les dones que 
anaven amb mantellina cap a mis-
sa, una cosa que jo no havia vist 
mai. O el fet que les senyores no 
sortissin mai si no anaven amb el 
marit, també veies la minyona que 
anava dues passes enrere i la se-

nyora endavant...  

-I es va enyorar gaire?
-No, potser una mica els primers 
dies però no, jo crec que és bo sor-
tir de casa. I sobretot en la meva 
època, que les noies només es de-
dicaven a cosir i s’estaven a casa, 
a mi em va anar molt bé. Ara val la 
pena, però aleshores encara més, 
t’has d’espavilar sola i això va bé. 
Els meus fi lls també han estat fora, 
i em sembla molt bé, així coneixes 
altres maneres, gent diferent, al-
tres mentalitats.  

-Expliqui’m com era el farma-
cèutic ara fa 30 anys. També feia 
una mica com el metge de cap-
çalera, que era el psicòleg de 
moltes famílies?
-Potser abans la gent confi ava 
més en el metge de capçalera que 
avui dia, de manera que no et fe-
ien tantes preguntes a tu. Avui dia 
la gent pregunta més coses a la 
farmàcia. Abans en els llocs petits 
tothom coneixia el metge, que vi-
via en el mateix poble, i el trobaven 
pel carrer i li explicaven qualsevol 
cosa. Però ara, als ambulatoris te-
nen molta feina, i hi ha rotació de 
metges, de manera que els canvi-
en molt sovint, o sigui que gairebé 
no es coneixen. En general la gent 
gran confi a molt en el seu farma-

Nom: Maria Rosa Piferrer Prats
Edat: 70 anys
Nascuda a Barcelona
Resident a Salt des dels 6 anys
De professió: Farmecèutica, ha estat al 
capdavant de la farmàcia Piferrer que va 
fundar el seu pare, al carrer Major, fi ns fa 
dos anys que es va jubilar
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entrevista Entrevista a M. Rosa Piferrer

cèutic, per això jo he mirat sempre 
de ser rigorosa i no enganyar mai 
ningú, i si en algun cas els he do-
nat alguna cosa que no els ha anat 
bé ha estat per error.  

-I hi ha qui ve a explicar les mi-
sèries, suposo? 
-Sí, sobretot la gent gran, ve a 
explicar-te la malaltia que té, i en 
fi , ja ho saps, ja els coneixes i ja 
saps que ve a passar l’estona. Ara 
també hi ha més gent gran que viu 
sola i això també fa que necessitin 
explicar a algú el que els passa i el 
que fan en el seu dia a dia. 

-Les farmàcies han canviat mol-
tíssim, no?; els productes que ve-
nen, la manera d’elaborar-los, etc. 
-Sí, cada vegada les farmàcies sem-
blen més un supermercat. A més, 
abans la gent solia utilitzar ungüents 
per fer fregues, herbes i altres coses 
així senzilles, i et preguntaven molt 
sobre això i et demanaven que els 
en fessis. Avui dia, aquest tipus de 
productes s’han tornat a posar una 
mica de moda, però ho fan els labo-
ratoris. L’aigua oxigenada, magnè-
sia... tot això ens ho fèiem nosaltres. 
Ara és més estàndard.

-El farmacèutic té el perill de 
caure en l’automedicació?
-Això passa més amb els metges, 
perquè a vegades no saben ben 
bé el que es prenen! Nosaltres, 
que sabem ben bé el que porten 
els medicaments, no prenem gai-
re res. Almenys en el meu cas i 
també amb la família, he mirat de 
fer servir els medicaments justos. 
També haig de dir que, gràcies a 
déu, hem tingut bona salut. El meu 
gendre ens diu a mi i a ma fi lla que 
no creiem en els medicaments! 
I bé, en els importants sí, però hi 
ha molts productes d’aquests per 
aprimar, per a la pell, etc., que no 
són efectius. El que sí que he pro-
curat és que els meus fi lls men-
gessin de tot.

-Sí, de fet, els medicaments  mi-
llor no haver-los de prendre...
-Clar. A més, hi va haver una èpo-
ca, ara fa uns anys, que per qual-
sevol cosa receptaven antibiòtics, 
aleshores el cos s’hi acostuma i ja 
no fan efecte. A l’escola, sovint em 
deien: ‘als teus fi lls els deus donar 

alguna cosa, perquè no es consti-
pen mai’; i jo els contestava que era 
perquè els abrigava lo just. Aquí a 
la farmàcia, a vegades veia nens 
embolicats amb roba d’aquesta 
sintètica, com de plàstic, fi ns a baix 
als peus, que semblen astronautes, 
i les mares que els venien a pesar 
començaven a treure fl assades i 
mantes, i jo els deia: ‘traurà algu-
na cosa d’aquí dins?’. El nen es-
tava suat, vermell... aleshores es 
constipen segur. I molta gent amb 
mal d’orella és per posar-li la gorra 
massa aviat.

-Tendim a sobreprotegir-nos. I 
després, cadascú deu tenir la 
seva obsessió... aprimar-se, po-
sar-se cremes per a la cara, etc.
-Aquestes coses no serveixen per 
res... Aquests remeis miraculosos 
per aprimar, o contra la calvície,  o 
unes polseres que van sortir que 
deien que anaven bé pel reuma, 
tot això no serveix per res. 

-S’està tirant pedres al teulat! 
-Però jo vull que la gent em recor-
di perquè no els he enganyat mai. 
Ja et dic que avui dia una farmàcia 
sembla un supermercat. Fins i tot 
abans, els preus de totes aquestes 
coses eren fi xos. Avui dia no, o sigui 
que tot funciona amb la competèn-
cia i segons la publicitat. I jo la pro-
hibiria, encara que siguin de medi-
caments d’aquests menors. El que 
has de fer, si tens algun problema, 
és anar al metge. Bé, si és una cosa 
lleu, doncs preguntar al farmacèu-
tic, però no prendre segons quines 
coses perquè surten a la tele. Hi 
ha eslògans enganyosos, com allò 
‘’d’alimenten més que un bistec’’, 
això s’ha d’agafar amb pinces, què 
vol dir? Potser té més proteïnes, 
però no té una altra cosa, etc.

-I el tema dels genèrics? També té 
relació amb el fet que la gent vol 
les marques que veu a la tele?
-El tema dels genèrics és un pro-
blema més complex. El que passa 
és que s’ha donat llicència a tots 
els laboratoris per fer-los i això 
genera molta competència, de 
manera que per ser competitius 
han de fer preus molt baixos. Hi 
ha laboratoris seriosos, però n’hi 
ha d’altres que perquè surtin els 

comptes hi han de posar ben poc 
medicament... jo crec que no és 
ètic el que fan. I també pressionen 
molt els metges perquè recomanin 
una cosa o una altra.

-I les guàrdies? S’ha trobat algun 
incident destacat alguna vegada?
-Potser ara fa 20 anys que hi havia 
més heroïnòmans, hi havia més 
gent que et venia a demanar xerin-
gues. També alguna vegada que 
feien veure que tenien el ‘mono’ i 
es posaven al mig de la farmàcia 
fent veure que tenien un atac, però 
en el moment en què jo anava a 
trucar a l’ambulància o a la policia, 
ja havien marxat. Durant les guàr-
dies, el que passa és que la ma-
joria de gent que ve no necessita 
res d’urgència. A vegades et veni-
en a les tres del matí per buscar un 
xumet, preservatius, compreses o 
una ampolla d’esperit de vi... 

-Des de la farmàcia devien ser els 
primers en saber quines dones 
estaven embarassades i sobre els 
problemes de salut de la gent?
-Sí, però també havies d’anar molt 
en compte perquè hi havia gent 
que t’ho venia a preguntar. A ve-
gades algun familiar et venia a re-
collir els resultats, o alguna veïna 
que directament et preguntava si 
‘fulaneta’ estava embarassada. 
O també algunes persones que 
et preguntaven per a què era un 
determinat medicament per saber 
què li passava a un familiar o amic. 
Jo sempre he mirat de ser rigorosa 
en aquest sentit i respectar la con-
fi dencialitat de la gent. 

Agnès Cabezas Horno



AA6

L’hegemonia del comtat de Barcelona
història

El comtat de Barcelona, fun-
dat després de la conquesta 

franca de la ciutat el 801, s’anirà 
convertint amb el centre aglutina-
dor de les terres catalanes. Com 
a reconeixement de fi delitat al 
monarca franc, Guifré el Pelós és 
designat per Carles el Calp com a 
comte d’Urgell i Cerdanya el 870 
i de Barcelona, Girona i Osona el 
878, reunint així un considerable 
territori. L’empresa més important 
que emprengué fou la repobla-
ció del Ripollès, Osona, Bages 
i Solsonès, protagonitzada per 
nombroses famílies camperoles 
que habitaven als Pirineus. Creà 
unes fronteres més sòlides i verte-
brades contra els musulmans i for-
tifi cà la frontera, com exemplifi ca 
el castell de Cardona. 
Aquesta repoblació es completa amb 
la fundació de diversos monestirs, 
com el de Santa Maria de Ripoll i Sant 
Joan de les Abadesses, i la restau-
ració de la seu episcopal de Vic. Gi-
fré no espera el nomenament del rei 
franc i reparteix lliurement el comtat 
entre els seus fi lls a la seva mort el 
897, quan lluitava contra els musul-
mans de Lleida. Per això se’l conside-
ra fundador de la Casa de Barcelona. 
La seva fi gura protagonitza diverses 
llegendes, com la que explica l’origen 
de les quatre barres de la senyera ca-
talana. A Guifré II Borrell li va corres-
pondre Barcelona, Girona i Osona. A 
Sunyer, Besalú. A Sunifred, Urgell i a 
Miró el Jove, la Cerdanya. 
Durant el segle X els intents de 
conquesta i repoblació de les ter-

res situades al sud i a l’est del 
comtat són neutralitzats pels con-
traatacs dels musulmans de Lleida 
i Tortosa. Recordem que Al-Mansur 
va arrassar Barcelona el 985 i 
que el 987 Borrell II trenca amb 
el vassallatge franc per la manca 
d’ajuda. Durant aquest període fou 
crucial la tasca de l’Església en la 
tasca pacifi cadora i repobladora. 
Una fi gura insigne fou l’abat Oliba 
de Ripoll, gran impulsor de l’art i 
la cultura. L’expedició a Còrdova 
(1010) de Ramon Borrell (992-
1018) permet l’avanç de la fronte-
ra fi ns al camp de Tarragona i la 
Conca de Barberà. L’expansió cap 
al sud impedeix tot possible avenç 
dels comtats de Cerdanya, Urgell, 
Pallars i Ribagorça.
Berenguer Ramon I (1017-1035) 
va dividir les seves possessi-
ons entre els seus fi lls : Ramon 
Berenguer I, Barcelona i Girona. 
Guillem, Osona, i Sanç la marca 
del Penedès, que s’estenia del 
Llobregat fi ns a la frontera. Tan-
mateix, Ramon Berenguer I (1035-
1076) aconsegueix la renúncia dels 
seus germans, reunifi ca el territori 
i estableix aliances de superioritat 
amb els comtes d’Urgell, Besalú, 
Cerdanya, Empúries i Pallars. 
Inicià l’expansió a l’altra banda 
dels Pirineus amb la compra dels 
comtats de Rasès i  Carcassona 
(1068) amb els diners obtinguts de 
les incursions i les pàries (impos-
tos) exigides a Lleida i a Tortosa. 
La política d’expansió fou re-
presa per Ramon Berenguer III 

(1086-1131) amb la conquesta de 
Tarragona. Els anys 1114-1115 féu 
una primera expedició a Eivissa 
i Mallorca. El 1112 es casà amb 
Dolça de Provença, de la qual 
rebé tots els drets, i alhora incor-
porà els comtats de Besalú (1111), 
Cerdanya (1117) i Peralada (1128). 
El seu fi ll Ramon Berenguer IV 
(1131-1162) hagué de resistir la 
pressió que Alfons I d’Aragó exer-
cia sobre les fronteres catalanes, 
però el seu matrimoni amb la nebo-
da d’aquest, Peronella, el 1137, no 
sols posà fi  a aquesta pressió sinó 
que signifi cà la unió de Catalunya 
i Aragó. Això permet plantejar ac-
tuacions més ambicioses i el 1148 
és conquerida la ciutat de Tortosa i 
el 1149 les de Lleida i Fraga. Final-
ment l’any següent es conquereix 
el darrer reducte de les actuals ter-
res catalanes: Siurana i les munta-
nyes de Prada. Tot seguit s’inicia la 
repoblació de la Catalunya Nova. 
El fi ll de Peronella, Alfons I el Cast, 
incorporà els comtats de Rosselló 
(1172) i Pallars Jussà (1192) unifi -
cant defi nitivament el país.

J.C.L.

Les dues revolucions

En paraules d’Eric J. Hobsbawm, 
el món es va transformar entre 

1789 i 1848 degut a una doble re-
volució, la revolució francesa, més 
aviat política, i la revolució indus-
trial britànica. No és la història del 
món ni d’Europa, però aquests fets 
tenen efectes a totes les societats 
humanes. Durant aquests anys es 
van inventar mots com revolució, 
socialisme, vaga, proletariat, capi-
talisme, liberalisme, règim, fàbrica, 

indústria, ferrocarril, nacionalisme, 
ideologia, periodisme, sociologia i 
els de moltes altres ciències mo-
dernes. Aquest període comportà 
la transformació de la humanitat 
més gran des  que es va inventar 
l’agricultura, la metal·lúrgia, l’es-
criptura, la ciutat i l’Estat. Però 
aquesta revolució no signifi cà el 
triomf de la indústria com a tal, 
sinó de la indústria capitalista, i no 
de la llibertat i la igualtat en gene-

ral, sinó la de la ‘societat lliberal’. 
És evident que un canvi tan pro-
fund no es pot comprendre sense 
citar la història d’abans de 1789. 
Cal esmentar les dècades imme-
diatament anteriors i que refl ectei-
xen les crisis dels ‘antics règims’ 
europeus: les monarquies absolu-
tes. També la revolució nord-ame-
ricana de 1776 com a precursora. 
I així ens hauríem de remuntar a la 
revolució anglesa del segle XVII, 
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la reforma protestant i l’inici de la 
conquesta militar i explotació co-
lonial del món pels europeus des 
de principis del segle XVI. Les 
forces socials i econòmiques i els 
instruments polítics i intel·lectuals 
del canvi s’estaven gestant de feia 
temps. Amb l’aparició d’un mercat 
mundial es desevolupa un grup 
social d’empresaris privats i fi ns i 
tot un Estat dedicat a mantenir el 
benefi ci privat com a base de ges-
tió. I l’evolució d’una tecnologia, 
una ciència i una ideologia sostin-
gudes en una creença ferma en el 
‘progrés’. Però més que explicar 
l’existència d’aquests elements el 
més dífi cil és explicar-ne l’èxit.
La conseqüència més important per 
la història universal fou l’establiment 
del domini del globus per part d’uns 
quants règims occidentals. Davant 
els comerciants i fabricants, les mà-
quines de vapor, els vaixells i els 
canons d’Occident, les seves idees 
i fi ns i tot els seus ecosistemes, els 
vells imperis i civilitzacions del món 

desapareixen. Però aquesta do-
ble revolució no deriva simplement 
en el triomf d’una societat lliberal. 
L’expansió porta en el seu interior 
la contracció, la reacció, és a dir, 
la revolució de la revolució. D’una 
banda el proletariat aconsegueix en 
alguns indrets establir la seva dicta-
dura. Durant un temps el comunis-
me signifi cà una alternativa, però el 
1989, dos-cents anys després de la 
revolució francesa de 1789, i amb la 
caiguda del mur de Berlín, aques-
ta opció que havia sacsejat el món 
s’esfondra. I d’altra banda, els grans 
països conquerits per Occident 
adopten la seva tècnica i ideologia 
per un dia tornar la pilota.
És des d’aquesta òptica que cal 
analitzar les tensions que provo-
quen el brutal desenvolupament 
d’algunes societats, com la xinesa, 
o la crisi dels valors tradicionals 
de la cultura islàmica, arraconada 
d’aquest progrés. L’acceleració del 
desenvolupament tècnic i econòmic 
i la manca d’un sistema ideològic 

que sostingui 
aquest ritme de 
canvis, sumat 
als efectes soci-
als del neolibe-
ralisme i la crisi 
dels estats del 
benestar, fa que 
les societats 
occidentals se 
sentin amenaça-
des i mancades 
d’alternativa. El 
desconcert i la 
inseguretat fa 
que coexisteixin tot tipus d’ideolo-
gies, velles i noves, que pugnen 
per imposar-se. Un munt de discur-
sos dispersos i moviments de tota 
mena que podrien compartir cartell 
en una manifestació antiglobalitza-
ció. Una humanitat que lluita a ce-
gues per un futur que es presenta 
com un repte transcendental i que 
esperem que no esdevingui tràgic 
com tantes vegades ha succeït.   

Joan Corominas 

història
Les dues revolucions

Un amic m’explica el viatge 
que va fer aquest agost a 

Portugal amb el seu cotxe, del 
qual va treure previsorament, per 
travessar Espanya sense pendre 
mal, l’adhesiu blau amb el CAT i 
la corona d’estrelles europea amb 
què tapava la part de la matrícula 
“europea” amb la E d’Espanya que 
ens va endossar el Josemari Az-
nar desbocat de la segona legisla-
tura mentre feia callar les tímides 
protestes catalanistes i les tèbies 
preguntes dels periodistes amb 
un taxatiu i menyspreador “Yo no 
me fi jo en las chapas!”, donant a 
entendre que ell no podia perdre 
el temps amb xorrades identitàri-
es com aquesta... al mateix temps 
que la deixava lligada i ben lliga-
da, totalment blindada, cosa que 
donava a entendre l’enorme im-
portància que en realitat atribuïa 
–perquè la tenen- a aquesta mena 
de xorrades identitàries... El neo-
falangista del mostatxo impossible 

pot ser curt, però no és imbècil, ni 
tan ingenu com els seus homòlegs 
autonomistes de CiU a qui algú del 
govern del PP havia promès -i ells 
s’ho havien cregut- que les xapes 
portarien un distintiu o altre regi-
onal, com passa a Alemanya, per 
exemple, que és un país federal i 
tot i així no es desintegra... 
“No hauria ni arribat a Saragossa 
que ja m’haurien rebentat les qua-
tre rodes del cotxe i trencat els vi-
dres...”, em comenta l’amic, per 
justifi car la seva decisió de treure, a 
contracor, l’adhesiu il·legal. És pos-
sible que tingui raó, sí: això (allò) 
és Espanya, la terra de l’uniforme 
borbònic, el regne de la intolerància 
envers la diferència: des de fa gai-
rebé tres segles tots som iguals per 
decret-llei (encara que alguns es-
panyols són més iguals que altres, 
no cal dir-ho...), i no suporten bé els 
signes d’identitat que no siguin de 
la dnidentitat espanyola...
Ve un altre 11 de Setembre, diada 

de commemoració de l’entrada de 
les tropes borbòniques a Barcelona 
i de l’entrada de Catalunya a la 
Uniformitat castellana.
D’aquí a set anys, el 2014, en farà 
300 justos d’aquella ensulsiada, 
que ens va deixar sense govern 
i sense drets nacionals, política-
ment dependents, nacionalment 
esborrats, econòmicament ex-
plotats i culturalment colonitzats. 
De les successives “guerres en-
tre germans”, segons l’expres-
sió espriuana, promogudes totes 
pels nostres germans de ponent 
(germans?, i quina seria la nostra 
mare?, i quina la nostra llengua 
materna?), sempre n’hem pagat 
la factura (i no parlem només de 
diners) els germans de llevant... I 
la dels períodes de pau, d’entre-
guerres, també. I bé: ¿fi ns quan ha 
de durar, aquesta barbaritat políti-
ca, aquesta anomalia surrealista, 
aquesta acronia? Fins quan hau-
rem d’aguantar aquesta criatura 

Una Supernanny per a 
una Espanya consentida

col·laboració
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Marfull, Xè aniversari

col·laboració

Marfull ha complert 10 anys, 10 
anys d’una activitat continua-

da referent a la millora de la natura 
i el medi ambient a Salt. Una feina 

feixuga perquè no sempre ha tin-
gut el recolzament institucional ne-
cessari i encara, a vegades, haver 
d’explicar les seves actuacions a 
veïns que se sentien perjudicats.
En aquesta ocasió, i per celebrar 
l’aniversari han organitzat una tro-
bada extra d’ocellaires per a l’estudi 
de les aus migratòries. La presèn-
cia de l’alcaldessa Iolanda Pineda 
a l’inici i la participació del regidor 
Toni Gómez, i també dos tècnics 
mediambientals  de l’Ajuntament, 
demostra l’interès per la trobada. 
Aquestes activitats ja hi ha un grup 
de Salt i altres poblacions que 
les fan regularment. Es tracta de 
conèixer, sobretot, la vida de les 
aus migratòries i quin recorregut 
fan; després de ser atrapades en 
unes xarxes se les pesa, s’estudia 
la seva edat a través del plomat-
ge, se les anella, es cataloguen i 

es tornen a alliberar. Si en alguna 
ocasió s’atrapa algun ocell ane-
llat, s’anoten les sigles de l’anell i 
s’envien a un centre mundial per 
a conèixer el recorregut que ha fet 
l’ocell. Tot plegat molt interessant 
per conèixer la vida animal. És clar 
que la majoria de captures són 
ocells sedentaris del territori, però 
també se’ls anella per tenir cons-
tància del seu veïnatge. 
En aquesta ocasió, Marfull ha or-
ganitzat la trobada especial convi-
dant altres grups de poblacions de 
l’entorn, en total 9 anelladors amb 
50 col·laboradors molt necessaris 
per poder completar l’equip que 
s’ha distribuït en tres parades des 
de la Pilastra al Pla dels Socs, amb 
la col·locació de 325 m de xarxa i 
la  captura de 143 ocells.
Com a punt més destacat fou la 
captura d’un ocell, un Tallarol Xer-

Mallarenga d’aigua. Fotos: Miquel

insuportable, cridanera, capritxo-
sa, malacostumada, plena de vicis 
de nen consentit, que sempre ha 
fet allò que li ha donat la gana?
A Espanya li cal pedagogia, com 
diuen alguns polítics catalans, sí, 
però no pas d’un mestretites, sinó 
d’una Supernanny sense manies, 
justa però alhora ferma, intransi-
gent, que no n’hi deixi passar ni 
una, que li faci veure que se li ha 
acabat imposar la seva voluntat 
capriciosa als que té al voltant seu, 
que ja no aconseguirà res més 
amb les seves rebequeries de nen 
mimat, que entengui que d’una ve-
gada i per sempre ha deixat de ser 
el reiet de la mare... 
A la pel·lícula d’en Richard Attenbo-
rough sobre Gandhi, amb en Ben 
Kingsley (Krishna Bhanji) de prota-
gonista, hi ha una escena en què 
el Mahatma i els seus milers de se-
guidors, decidits a posar fi  al mono-
poli de la sal per part dels anglesos, 
es presenten a les salines de Dhar-
sana disposats a accedir a aquesta 
matèria primera, i a mesura que hi 
van arribant en fi la, per ternes, els 
soldats els van pegant, al llarg d’un 
dia sencer, fi ns a cansar-se, literal-

ment, d’estabornir-los a cops de 
bastó... Al fi nal, quan el món s’as-
sabenta per la premsa de la bruta-
litat dels anglesos, a aquests, po-
sats en evidència i avergonyits, no 
els queda més remei que cedir.
Els catalans no tenim cap mahat-
ma que ens empenyi o que ens obri 
pas (en teníem un, però fa poc va 
decidir marxar i deixar-nos sols; i 
tenim polítics que proposen opor-
tunament –o oportunistament- re-
ferèndums d’autodeterminació per 
la màgica data del 2014, i d’altres 
disposats a liderar allò que la majo-
ria vulgui fer..., però no són ben bé 
el mateix). Tanmateix podem dispo-
sar, el dia que vulguem, de la matei-
xa eina que va fer servir en Gandhi, 
i que ell va demostrar a bastament 
la tremenda força que té, i que 
se’n diu desobediència civil: ¿ens 
multarien a tots, les autoritats es-
panyoles, si decidíssim posar-nos 
tots alhora un adhesiu blau amb les 
lletres CAT a la matrícula, sobre la 
E espanyola?, ens tancarien a tots 
a la presó si féssim una nova edició 
del tancament de caixes?, ens obri-
rien el cap a tots a cops de bastó si 
féssim una nova Revolta dels an-

gelets de la terra (que 
va tenir la sal com a de-
tonant, precisament)?, i 
si ens coléssim tots al-
hora a les autopistes?, 
i si féssim objecció fi s-
cal?, i si decidíssim 
prescindir del castellà 
imposat a Catalunya?, 
o si deixéssim de com-
prar en els comerços 
que es neguen en rodó 
a fer servir el nostre idi-
oma?, o si féssim boicot 
als productes no etique-
tats també en català?, 
etc, etc
I amb aquesta, no descuidar l’altra 
gran aliada de la causa dels hindús 
en el biopic del Mahatma Gandhi: 
la informació, la internacionalització 
del confl icte, la visualització als ulls 
del món de la injustícia que fa anys 
i panys que patim. Fins que la co-
munitat internacional (Espanya no 
ho farà pas mai, per les bones) ens 
doni la raó i puguem treure’ns de so-
bre el ruïnós, carregós, pesadíssim 
llast de l’Estat, i de passada l’estig-
ma del seu nacionalisme obligatori.

Fermí Sidera
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Les hortes de Salt: tot l’any!!

raire, escassíssim per aquestes 
contrades, ja que les seves rutes 
migratòries del centre d’Europa 
cap a l’Àfrica passen més cap a 
l’est: els Balcans i Grècia; fi ns ara, 
a Catalunya, València i Menorca, 
amb tots els anys que s’han ane-
llat milers i milers d’aus, només 
n’hi ha comptabilitzades 11captu-
res (Història Natural dels Països 

Catalans).
En aquest X aniversari de Marfull, 
Salt i el riu Ter passaran a la histò-
ria per la captura d’aquest rar ocell, 
el Tallarol Xerraire. Més la captura 
d’una mallerenga d’aigua, encara 
sedentària de les muntanyes del 

Pirineu, que és difícil de veure per 
les aigües baixes.
No cal dir que les mencionades 
captures foren celebrades per tots 
els assistents.

UNQUEHIERA  

Les hortes de Salt són i han es-
tat un element de reconeixe-

ment del municipi. Efectivament, el 
planter del Pla de Salt s’ha venut i 
es ven encara a molts mercats de 
les nostres comarques i gaudeix 
d’un prestigi  i d’una qualitat ben 
merescuda. Podríem dir que és un 
símbol d’identitat del nostre poble 
que arrela a molts horts d’indrets 
ben allunyats. 

Històricament els horts servien per 
complementar el sou del treball 
que es feia fora de casa. Així era 
típic fi ns ben entrat el segle passat 
que una família tingués la casa a 
la vila: una casa de carrer amb el 
seu pati on hi havia el pou mitger, 
algun fruiter i quatre fl ors o plantes 
aromàtiques. També hi solia haver 
un galliner amb gallines, algun po-
llastre, algun cobert amb conills i 

FOTO 1  Vista del paisatge hivernal de les hortes de Salt. Al 
fons, la serra de Rocacorba.

una cort amb un parell de porcs. 
I a la banda de les hortes tenien 
un tros d’hort on es conreava tot 
el necessari per menjar fruita i ver-
dura fresca i els productes d’horta 
per passar l’any.
Així s’hi conreaven cols, bròquils, 
bledes, espinacs i mongetes ten-
dres per poder fer verdura a cada 
temporada. També les patates, ce-
bes, tomates de penjar, mongetes 

seques, mongets i fesols 
menuts per tenir guardats 
i que allarguessin tot l’any. 
No oblidem els enciams, 
escaroles, pastanagues, 
ravenets, apis, cogom-
bres, tomates de diferents 
varietats, pebrots i bitxos 
per fer amanides i les al-
bergínies i carbassons per 
fregir.

FOTO 2 Una col plantada en una de les 
moltes hortes de Salt.

Com podeu veure, una gran vari-
etat de productes que estalviaven 
una important despesa a la fruite-
ria i que s’aconseguien a canvi de 
força hores al tros. La combinació 
de tenir animals a casa i tenir un 
hort era molt positiva, perquè es 
produïa una complementació: els 
animals s’alimentaven de les res-
tes de les verdures de l’hort o de 
productes plantats específi cament 
per a ells a l’hort –blat de moro, 
userda, esparcet, cols alomes- i 
els fems que produïen servien per 
adobar l’hort i assegurar una bona 
producció de vegetals.
Ja fa força anys que aquesta com-
binació ha esdevingut difícil i s’ha 
trencat l’equilibri natural que per-
metia tancar aquest cercle entre 
la casa i l’hort. Moltes cases de 
carrer s’estan destruint per edifi -
car-hi en el seu lloc blocs de pisos 
massa petits per poder guardar-hi 
els productes que han de servir 
per passar l’any. Molts hortelans 
s’han fet grans i les generacions 
que els segueixen no tenen ganes 
de treballar la terra, perquè és una 
tasca feixuga amb poca rendibilitat 
econòmica i poc reconeixement 
social. 
Si fem un passeig per les hortes de 

Tallarol Xerraire. Fotos: Miquel

Una aturada esperant per revisar les xarxes
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FOTO 5: Treballar la terra ajuda les persones a mantenir-
se actives i a relacionar-se amb altres hortelans.

Salt –i per les d’altres pobles pro-
pers- veurem que les hortes estan 
força ben cuidades i apleguen una 
gran quantitat de menerons amb 
una mitjana d’edat considerable 
–molts són jubilats que s’estimen 
més anar a passar el temps a 
l’hort que no tancar-se en algun 
lloc- i que aprofi ten per portar pro-
ductes frescos cap a casa seva 
i, d’aquesta manera, estalviar al-
guns diners que es destinarien a 
comprar fruites i verdures. També 
hi ha un grup d’hortelans més jove 
que valoren el fet de conrear els 
seus propis aliments i saber què 
mengen en funció dels productes 
que han utilitzat per obtenir-los. 

Passejant per les hortes es veu 
millor que enlloc el pas de les es-
tacions: cada època de l’any té 
les feines que li són pròpies i els 
productes que li pertoquen. A la 
tardor s’arrenquen les tomateres 
i els productes que han dominat 
el paisatge d’estiu. Només resten 
les mongeteres d’aspre que espe-
ren que el sol acabi d’assecar les 
mongetes perquè quedin seques 
i es guardin per tot l’any. És el 
moment de plantar l’hort d’hivern: 
cols, bròquils, escaroles i sembrar 
els espinacs, els naps i altres vari-

etats. Avançada la tardor se sem-
bren les faves que no es menjaran 
fi n al maig següent, després d’es-
tar mig any a la terra.

L’hivern és una època on la feina 
de l’hort sembla aturada: els dies 
curts i el fred viu no deixen –lle-
vat que hi hagi hivernacles- que hi 
hagi massa varietat de productes, 
però se sembren els pèsols, els 
alls i, a fi nal de temporada, els pro-
ductes que vindran a la primavera: 
cebes tendres, enciams, maduixe-
res, cols, bròquils, patates, cebes 
de guardar...

La primavera representa el ressor-
gir de les hortes: deixant de ban-
da que els fruiters fl oreixen amb 
gran vigorositat, també fl oreixen i 
granen les faves i els pèsols. Es 
cullen les cebes tendres, els enci-
ams, cols,... És el moment de plan-
tar les tomateres i els productes 

que vindran a l’estiu: albergínies, 
carbassons, cogombres, pebrots, 
bitxos,... També se sembren les 
mongetes, els mongets, el blat de 
moro,,,,
I l’estiu és el moment de més feina 
a l’hort: s’hi ha de ser gairebé cada 
dia, a regar, clavar canyes, lligar i 
esbrollar les tomateres. Cal reco-
llir les cebes, els alls i arrencar les 
patates. També cal collir els pro-
ductes de temporada i preparar-ne 
alguns perquè ens durin per més 
endavant: fer conserva de tomata, 
confi tar bitxos, posar les patates 
en caixes, enforcar les cebes, pen-

jar les tomates de sucar...
A l’hort la feina no s’acaba mai, 
però et permet viure intensament 
cada estació i assaborir-ne el seu 
gust. Passegem per aquest espai 
que tenim tan a prop i tinguem en 
compte que hi ha molta gent que 
destina temps i diners a mantenir-
ho en condicions. Siguem respec-
tuosos amb la feina que fan i gau-
dim del paisatge.

Pere Salvatella i Armengol

FOTO 3 Detall hivernal de les hortes, amb 
alls, cebes, faves i pèsols.

FOTO 4 Un bròquil comença a capçar.

FOTO 6 El motocultor és una eina útil per 
fer la feina dels horts.
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col·laboració Carta als Reis Mags

2   de desembre 
de 1990, Esti-

mats Reis Mags:
Em dic Martí Ca-
sals Riera, aquest 
any m’he portat 
molt bé i per això 
us vull demanar 
moltes coses: per 
a mi el playmobil 
de policies que 
surt a la tele, el 
que hi ha un eli-

còpter, un cotxe teledirigit com el 
d’en Pau però de color vermell, 
una pistola d’aigua megapotens i 
en songoku que tira cops de puny 
a en Vajeta. Per la meva germana 
petita la barbie que parla i un cot-
xet per al nenuco. Per al meu pare, 
que treballa molt, un ordinador i 
per a la meva mare, una aspirado-
ra. Ah! I per a tots quatre un gosset 
petit de color marró.
Espero que m’ho porteu tot, gràci-
es Reis Mags i Bon Nadal!
Així era com ho demanàvem 
abans, oi? Els temps han canviat i 
ara ja no es demanen playmobils, 

legos, barbies, actions mans.....
ara es demanen Playstations, jocs 
d’ordinador, de PSP’s, ordinadors 
portàtils amb el Messenger, do-
tats amb les últimes tecnologies 
de WIFI, USB’s, altaveus, rato-
lins.... Wii’s, Game boy’s, Ninten-
dos DS...tot! Els nens d’avui en dia 
no s’entenen amb un simple cotxe 
o una simple nina, necessiten un 
suport digital o mecànic que tingui 
alguna cosa d’original, dinàmic, di-
gital o mecanitzat. També podem 
remarcar que les empreses de jo-
guines han esmerçat tots els seus 
esforços a fer els productes més 
atractius perquè els nens mostrin 
cada cop més interès per aques-
tes joguines. Han passat a la his-
tòria els trencaclosques, jocs de 
taula, saltar a corda, la baldufa, les 
caniques... Els nostres pares o ja 
fi ns i tot els nostres avis disfruta-
ven amb el que realment podien, si 
trobaven un pal, allò era una esco-
peta per seguir els indis que veien 
a la televisió en blanc i negre, si 
trobaven una muntanya de llenya 
allò era el carruatge que seguia 

la donzella... Els jocs tradicionals 
han passat a la història, la nova 
era informàtica potser té coses po-
sitives, però ha tret el caliu de les 
tardes jugant a la botifarra per les 
tardes jugant a la Playstation. Cal 
saber aprofi tar aquesta nova tec-
nologia del joc amb tant de seny 
com es pugui, sense obsessions 
i compartint. Una tarda cantant al 
Sing Star amb les amigues també 
pot ser una alternativa! Au, doncs, 
ja podeu començar a fer la carta 
als Reis... us heu portat bé aquest 
any?

Anna Clarà

El sexe és allò que permet que 
l’ajuntament carnal entre dues 

persones sigui un acte que dóna 
plaer. I que no se’ns presenti com 
un sentiment desagradable que ens 
causa una cosa que ens repugna. 
També serveix per a la reproducció 
de l’espècie i per a passar-ho bé. I 
com tot en aquesta vida, requereix 
un aprenentatge i rodatge.
I per això no s’han fet escarafalls 
quan des de l’administració es facili-
ten mitjans  a fi  de conèixer aquesta 

activitat. Sem-
bla ser que a 
l’actual equip 
de govern no 
els va agradar 
una actuació, 
quan l’anterior  
equip de govern 
va facilitar una 
sala municipal 
a fi  de portar-
hi a terme un 
espectacle erò-

tic, que no és altra cosa que donar a 
conèixer el sexe d’una manera més 
econòmica a la societat. Perquè de 
sexe, des d’un bon principi, sempre 
n’hi ha hagut fi ns als nostres dies, 
per això estem aquí i les classes po-
deroses i persones amb bons sous 
han pogut gaudir del plaer d’espec-
tacles de tota mena, però les classes 
humils, que són majoria, no han po-
gut fruir d’aquesta cosa, perquè els 
preus  són elevats.
I quan des de l’administració es faci-
lita perquè el poble pugui delectar-se 
dels mateixos espectacles que els 
poderosos, això es critica per part 
de gent al poder. Quan en realitat 
aquests tipus d’espectacles haurien 
d’estar subvencionats, ja que en el 
fons s’està fent pedagogia. 
Bé podríem dir que el puritanisme 
ha arribat a l’Ajuntament i que ja 
no es facilitarà més al poble base 
el fet de poder gaudir de l’especta-
cle carnal: i qui vulgui sentir un viu 
plaer que se’l pagui a preu elevat.

I es tornaran a establir les grans di-
ferències entre el poble humil i repri-
mit i els poderosos, que sempre que 
ho han desitjat han muntat les seves 
pròpies orgies i bacanals. El desco-
neixement de les coses o ignoràn-
cia és una mala consellera, perquè 
les grans festes i xefl es no són tan 
sols pròpies d’una determinada ten-
dència política o ideològica. Això sí! 
Sempre de la classe poderosa i di-
rigent de cada grup o organització. 
Sovint les etiquetes confonen.
NOTA: de cardar també se n’ha 
d’aprendre i s’ha de saber fer bé i 
d’una manera senyorívola.  Però, 
avui dia , amb aquesta societat de 
liberalisme econòmic qualsevol fan-
totxe és creu capaç d’anar a cardar 
a qui sigui o fotre un clau. Només 
cal posar-hi una mica de cara , una 
bona vestimenta i ser el més sabe-
rut del poble. I no és això.
En fi , deixem-ho aquí, no vull par-
lar-ne més.

Agapit Alonso i Pont   
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El codi da Vinci col·laboració

<< Con todo lo positivo y lo nega-
tivo, El código Da Vinci es una bu-
ena película. Una pieza realizada 
en el momento exacto, oportunista 
como pocas, y plenamente satis-
factoria para quienes, como un 
servidor, sólo esperaban un buen 
espectáculo, alejado del cine de 
autor y de mamotretos teológicos 
>> El Codi da Vinci, Dan Brown

Un llibre que no deixa indiferent... 
una lectura misteriosa, debat entre 
la fe i la religió, amb l’església, el 
bé i el mal....un misteriós assas-
sinat en un escenari mític com el 

Museu del Louvre, investigat per 
Robert Langdom, que s’hi veu im-
plicat sense previ avís, acompa-
nyat durant la trama per la néta de 
la víctima. Una història de detec-
tius amb un rerefons religiós ple de 
conspiracions, enganys, interes-
sos i ànsies de riquesa i poder.
En la seva publicació es va crear 
tanta expectació que ja l’han por-
tada a la gran pantalla, i com a 
protagonistes Tom Hanks en el pa-
per de Robert Langdom i Audrey 
Tautou com a Sophie Neveu. Una 
lectura sens dubte recomanable 
per tenir-ne una opinió pròpia.

Anna Clarà

Convivència

Ha de ser difícil governar des 
de l’Ajuntament un poble amb 

tanta gent de tants pobles dife-
rents, on un s’excusa amb l’altre, 
i és clar, els bruts, els que fan ma-
lifetes o bretolades -que sembla 
un mot més punyent-, recauen 
sempre en els nouvinguts. Que la 
mainada sempre ha estat entre-
maliada, ho podem comprovar fent 
un petit examen de consciència i 
recordar la nostra infància.
Quan en parles et diuen que sí, 
però que hi havia el temor que si 
t’atrapaven et podia tocar el re-
bre, cosa que era un fre de certa 
contenció i que ara, vailets i gran-
dassassos actuen impunement, i 
algun adult podríem afegir-hi.

Quan veiem aquests desperfectes 
al mobiliari urbà, arbres acabats de 
plantar trencats pel mig, etc., etc., 
el primer que fem és mirar cap a 
l’Ajuntament. Que s’hi hauria de 
posar més vigilància, que s’hauria 
d’anar amb mà dura, que un càstig 
corporal seria efi caç, .. Segur que 
des del carrer tothom hi veu la so-
lució, però hi ha unes lleis a nivell 
d’estat, d’obligat compliment, que 
s’han de respectar. Sempre ens 
queixem al responsable que tenim 
més a prop sense pensar que els 
ajuntaments estan tan lligats a les 
lleis, que encara que particular-
ment també vegin la solució, no 
poden anar més lluny.
En tots els àmbits de la justícia, 

s’ha de seguir un procés i aquest, 
malauradament, no depèn de 
l’Ajuntament. Les lleis les dicten els 
parlamentaris al Congrés i, és clar, 
estan tan enfeinats que aquestes 
minúcies no entren als seus carti-
passos. Tampoc es tracta de tan-
car tothom a la presó, però sí que 
caldria que aquests distorsionadors 
de la vida social anessin a parar a 
mans d’educadors socials que els 
encaminessin de cara al futur. Pot-
ser el pitjor mal és que s’han aca-
bat els aprenents i no tots els joves 
poden o volen estudiar.
Potser si hi poséssim una mica 
d’interès, assumint que el poble és 
casa nostra, podríem donar un cop 
de mà per millorar la convivència

 Camina Mira i Observa 

notícies
Comencem la tardor amb força a l’Estació Jove

Com ja fa un any aproximada-
ment, l’Estació Jove de Salt, 

i concretament l’àrea de Joventut 
de l’Ajuntament,  organitza acti-
vitats per als joves a partir de 15 
anys, ja sigui en format de cursos 
com de “Nits temàtiques” o altres 
activitats. 
Bé doncs, després de l’Estiu Jove 

(on hi havia un grapat d’activi-
tats), del 24 de setembre i fi ns a 
l’11 d’octubre les inscripcions a la 
Tardor Jove  estan obertes per qui 
vulgui participar dels cursos pro-
gramats pels mesos d’octubre a 
desembre. Aquests són tallers de 
Dj’s, de manteniment i reparació 
bàsica de bicicletes, de monitor de 

bici-escola, de cuina d’hivern, de 
ràdio i de disseny de pàgines web. 
Tots a preus assequibles i per a jo-
ves a partir de 15 anys. 
A més, des de fa també uns mesos 
l’Estació Jove promou un oci noc-
turn alternatiu organitzant Nits te-
màtiques. La programada pel mes 
de novembre és una nit per apren-
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notícies

Lliurament del Premi Literari Joaquim Riera a Salt 

Comencem la tardor amb força a l’Estació Jove

El passat 29 de juliol, Joaquim 
Riera, promotor del premi lite-

rari que porta el seu nom i que està 
integrat dins els premis literaris de 
Salt “El Setè Cel”, va lliurar el pre-
mi a Maria Casacuberta, guanya-
dora del guardó dotat amb 2.500 
€. L’acte, que es va fer a la Bibli-
oteca Pública de Salt, va comptar 
amb la presència de l’alcaldessa 
de Salt, Iolanda Pineda.
El lliurament del premi es va ajor-
nar el dia dels premis literaris de 
Salt per problemes d’agenda del 
promotor del guardó, que en la 
seva primera edició va guanyar 
Maria Casacuberta amb la seva 
obra “Lligams que alliberen”. 
El premi Joaquim Riera va dirigit a 
autobiografi es, memòries i biogra-
fi es i forma part dels premis Setè 
Cel de Salt.

Joaquim Rie-
ra, promotor i 
patrocinador 
d’aquest pre-
mi, va néixer 
a Salt, però 
va deixar la 
vila el 1947 
per afi ncar-se 
a París. Con-
tista i narrador 
vocacional ha 
escrit diverses 
obres i el 2006 
va presentar 
a Salt el llibre 
“La infantesa 
esvaïda” amb 
pròleg de Mo-
dest Prats i il-
lustracions de Pilarin Bayés.

D’esquerra a dreta podeu veure Joaquim Riera, Maria Casacuberta i 
l’alcadessa de Salt, Iolanda Pineda.

dre a confeccionar còctels sense 
alcohol, i les del desembre seran 
un campionat de Play Station 2 i 
un karaoke. 
Tota aquesta informació i molta 
més es pot trobar a la pàgina web 
www.saltjove.cat, el portal per als 
joves de Salt. 

Aprofi tant l’avinentesa us recordem 
també que com cada any l’Estació 
Jove disposarà de tiquets des-
compte pel bus de Fires i Festes 
de Girona, una manera còmoda i 
segura d’anar a fi res i tornar sense 
necessitat d’agafar el cotxe. 

Estació Jove

Reunió informativa de l’Associació de Veïns 
del Barri Vell de Salt

Dia: dilluns, 1 d’octubre de 2007
Hora: a les 8 h. del vespre

Lloc: Casal de Jubilats de Salt (Passeig Verdaguer 1)

Ordre del dia:
- Festa del Cistell

- Informació de les actuacions previstes
- Torn de preguntes

A tots els veïns del Barri Vell de Salt i pel vostre interès, esperem la vostra assistència.
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Consell de la Gent Gran

notíciesLa missatgeria ecològica

La missatgeria ecològica de l’Ajun-
tament de Salt ha estalviat 15 to-
nes de CO2 en cinc mesos

El servei de missatgeria ecolò-
gica de Girovelo contractat per 

l’Ajuntament de Salt ha estalviat 
en cinc mesos 16 tones de CO2 si 
ho comparem amb la missatgeria 
en cotxe i 8 tones si es fa en moto. 
La missatgeria ecològica es fa en 
bicicleta o amb un tricicle elèctric 
i porta a Salt i Girona cartes i pa-
quets fi ns a un màxim de 200 kg 
per trajecte.
Durant aquest cinc mesos (el ser-
vei es va posar en marxa el 2 de 
maig) s’han fet 371 repartiments 
(adreces) de Girona i 603 a Salt i 
els missatgers han recorregut una 
vintena de quilometres diaris.
El regidor de Medi Ambient Antonio 
Gomez va destacar també que la 

iniciativa de contractar els serveis 
de Girovelo no ha estat només una 
aposta per l’ecologia sinó pel su-
port a les iniciatives empresarials 
nascudes a la vila.
Aprofi tant el balanç de la missat-
geria ecològica, el regidor de via-
litat David Estevez va anunciar els 
actes de la setmana de la mobilitat 
d’enguany. El proper 26 
de setembre el bus serà 
gratuït i es farà una cur-
sa de mitjans de trans-
port. El dia 29 es farà 
una bicicletada contra 
el canvi climàtic entre 
Girona i Salt i durant tot 
el mes d’octubre hi hau-
rà a la biblioteca una 
exposició sobre les vies 
verdes.

El passat 14 de setembre es 
va celebrar el primer Consell 

de la Gent Gran de Salt amb el 
nou govern municipal sortit de les 
passades eleccions.  L’alcaldessa, 
Iolanda Pineda, que presideix el 
Consell, es va presentar als mem-
bres d’aquest òrgan juntament 
amb la tinent d’alcalde Margarida 
d’Arquer.
A la reunió, l’alcaldessa va mani-
festar el seu suport a aquest òrgan 
i a les seves activitats. Els reunits 
van renovar alguns dels membres 
del Consell i van fer balanç de di-
verses activitats.

Primera reunió del nou govern municipal amb el Consell de la Gent Gran
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Salt solidari contra el càncernotícies

Festa Salt 1967

Diumenge 21 d’octubre de 2007

3ª FESTA ESPORTIVA
Organitza: Delegació d’Oncolliga a 
Salt amb la col·laboració de Girona 
Oncolliga, l’Ajuntament de Salt i 
diverses entitats i establiments del 
poble.

Programa d’actes
- De 8 a 12 h: activitats esportives 
a diferents llocs del poble. 
A les 2 del migdia: servei d’autocar 
que us portarà fi ns a “La Mirona” i 
us tornarà cap a les 6. 

- A 2/4 de 3 de la tarda: DINAR A 
LA MIRONA , venda de tiquets a 
Teixits Agell, tel. 972 231372 i a  
Estanc de Salt, tel. 972 230934. 
Preu: adults 12€, nens fi ns a 12 
anys 10€.  A la tarda: actuació dels 
Gegants, rifes (sorteig d’obsequis) 
i un Espectacle de Màgia

Els nascuts el 1967 tenim aquest any una molt bona excusa per trobar-nos: hem fet o farem 40 anys! Com 
que ha estat una feinada fer-nos grans, ens mereixem celebrar-ho tots plegats. Un grup de saltenques i 

saltencs estem muntant una farra al més pur estil de la nostra època: sopar (pica-pica, begudes…) a la sala 
la Bombolla de la Mirona, amb música de la nostra època i alguna sorpresa més. 
Si ets del 1967 i vols venir, només cal que tinguis o hagis tingut alguna relació amb el nostre poble (amics, 
institut, farres…) per apuntar-t’hi.

QUAN I ON?
Data: dissabte 13 d’octubre de 2007
Hora: a partir de les 9 del vespre
Lloc: sala la Bombolla de la Mirona (polígon industrial Torremirona de Salt) 

COM T’HI HAS D’APUNTAR?
Has de fer un ingrés de 25€ al següent c. c.de la CAM (C. Major, 44-50, Edifi ci Titània, 17190 Salt): 2090 6962 
97 0000028526 
Important! No oblidis de fer constar a la transferència el teu nom i cognoms
Important! Data límit per fer l’ingrés: 5/10/07 
Important! Decideix-te aviat i passa la informació als teus amics.

ENVIA’NS FOTOS
Si tens fotos amb els teus amics i amigues: al pati de l’escola, d’excursió, 
amb l’equip de bàsquet, de festa… envia-les a la següent adreça electròni-
ca: musicalafarga@hotmail.com fi ns al 6 d’octubre, indicant la ref: 40 anys 
Salt

MÉS INFORMACIÓ
665 643230 (Salvi ), 650 044464 (Sílvia Bagaria), 645 904238(Joan Casa-
cuberta) 639 231115 (Fanny Carabellido), 972 44 04 83 (Tati Cervià) 

ensenyament

L’ IES Salvador Espriu de Salt 
ha obert el curs 2007-2008 

amb dues personalitats rellevants 
de Girona i Salt, molt relacionades 
amb la cultura i la literatura.
En Guillem Terribas (Salt, 1951), 
gerent de la Llibreria 22, ha fet la 
lliçó inaugural per als alumnes de 
1r de Batxillerat i CFGM de Siste-
mes Informàtics i en Josep Ma Fo-
nalleras (Girona, 1959), conegut 
escriptor gironí l’ha feta per  als 
alumnes de 2n.

En Guillem  Terribas 
va fer una refl exió 
dels seus records 
d’infantesa relacio-
nats amb l’ensenya-
ment, la cultura i la 
societat, que es podrà 
conèixer amb més 
detall, quan presenti 
el seu llibre «Demà 
serà un altre dia», on 
ha decidit donar llum, 
en forma de crònica, 

Xerrada de J.M. Fonalleras als alumnes de 2n Batx. i del Cicle Formatiu 
d’ Informàtica.

Curs 2007-2008



AA18

Curs 2007-2008

Presentació d’en Guillem Terribas per part del director del Centre.

de recopilació de records, a les se-
ves vivències en els darrers trenta 
anys de cultura a Girona.
En Josep Ma Fonalleras va fer una re-
fl exió sobre el “Què i per què escriure”.
Bona part de la xerrada va estar refe-
rida a  la diferenciació entre ciència i 
art. L’art i la literatura impliquen el de-
sig de compartir, de commocionar: ”La 
literatura ens ha de canviar la vida”.

 La paraula de l’escriptor arriba a 
nosaltres per deixar constància 
de la voluntat de l’artista. 
La comunitat educativa de l’ IES 
Salvador Espriu de Salt valora la 
presència d’aquestes personali-
tats del món cultural gironí,  que 
sempre suposa un estímul per a 
la seva tasca pedagògica.

Pepi López
coordinadora d’activitats

ensenyament

El Pla de Salt és un medi natu-
ral singular, marcat especial-

ment pel fenomen geogràfi c del riu 
Ter, en el seu curs mitjà a la vall 
de Girona; està format per terres 
marronoses provinents de sedi-
ments al·luvials argilosos, d’una 
gran fertilitat. Són els marges del 
riu i els seus afl uents els que han 
creat una concentració de vida i 
han donat una producció de gran 
riquesa. Un sòl agraït, aprofi tat per 
la seva qualitat des de temps anti-
quísims per al conreu i l’explotació 
agrícola; han sigut la base del sus-
tentament econòmic de centenars 
de generacions. 
Diferenciem dues zones en aquest 
àmbit, en les quals els conreus i 
rendiments eren diferents, la part 
nord propera al riu i al rec Comtal o 
sèquia Monar, zona de regadiu, fou 
el lloc escollit per fundar la pobla-
ció i la instal·lació de les primitives 
indústries; i la part sud, a la qual fa-
rem referència en aquest escrit, és 
la planura de secà, aprofi tada des 
de sempre principalment per l’ús 
cerealícola intensiu, per la seva 
fertilitat i producció, podem citar el 
blat, l’ordi, la civada, el mill, el for-
ment;  per assegurar la periòdica 
regeneració  del terreny s’alterna-
ven els camps amb plantacions de 
faves i llobins, hi havia també pe-
tits espais reservats per la vinya, 
l’olivera i els arbres fruiters.
Tot i ésser de secà aquesta zona 
del pla tenia un règim hídric con-
siderable, cal recordar que per 

El Pla del Vallvera i el Sitjar

aquí hi passava la riera Maçana, 
el torrent Fontllobrega i el que en-
cara circula en l’extrem oriental, 
el Marroc, a més a més l’abasta-
ment d’aigua es completava amb 
els pous excavats fi ns a trobar un 
dels dos rics aqüífers. El clima, en 
general benigne, facilità les activi-
tats econòmiques, considerat de 
caràcter mediterrani amb tendèn-
cia a la continentalització i amb un 
grau d’humitat relativament elevat. 
Una  xarxa de camins i corriols 
facilitaven el trànsit de persones 
i productes, podem citar el Camí 
dels Carlins que venia d’Aiguaviva 
i Vilablareix, el que enllaçava amb 
Palau, el que anava a Montfullà, 
un altre que menava cap a Santa 
Eugènia, el conegut camí del Sit-
jar que sortia de la vila en direc-
ció sud, i el del Vallvera. El Pla del 
Vallvera ocupa la part sud-est del 
municipi i és un dels pocs sectors 
per urbanitzar, tot i que l’especula-
ció immobiliària també hi ha arri-
bat; al lloc hi destaca la magnifi ca 
silueta del mas Sitjar, hem de dir 
que l’estat de l’edifi ci és ruïnós, el 
seu abandonament 
ens recorda la dita 
catalana: “així ho 
hem trobat, així ho 
deixarem”, consi-
derem que el posat 
forma part de l’he-
rència que hem de 
deixar al futur.
Es coneix un do-
cument de l’any 

1290 en el qual s’esmentà  Andreu 
Sunyer en la compra del domini 
útil de terra al Vallvera. En un altre 
el rei estableix a perpetuïtat l’aigua 
del Marroc per regar a alguns ve-
ïns de Vilablareix i a Berenguer del 
Sitjar. El mas Sitjar es troba al mig 
del pla, situat en un lloc estratègic, 
el seu subsòl probablement ama-
gui restes més primitives de les 
que coneixem. Pel que sabem, en 
el segle XII s’edifi ca una “domus” 
(una gran casa) a redós d’una 
torre de defensa més antiga, el 
casal esdevé un dels masos més 
notables del Pla de Girona, on la 
història batega en els seus murs. 
Una anàlisi detinguda d’aquest pla 
explica moltes coses i en sugge-
reix moltes d’altres; en els nostres 
dies el poc del que es coneixia de 
la prehistòria i part de la història de 
la vida equivalia a no res.
En una investigació recolzada en 
el coneixement directe del territori, 
trepitjant-lo pam a pam, amb es-
perit observador i ànim de recerca 
vàrem trobar l’any 2003 les prime-
res proves d’activitat humana, el 

medi ambient



AA19

L’11 de setembre a Salt

fet va tenir la virtut de demostrar 
amb precisió científi ca els orígens 
del municipi. A prop de Camí dels 
Carlins es recuperà abundant in-
dústria lítica del Paleolític inferior, 
pertanyent a l’homo heidelbergen-
sis, d’ara fa uns 300.000 anys; tot 
aquest pla fou freqüentat poste-
riorment entre el Neolític i l’Edat 
del Bronze i també en Època Ibe-
ro-Romana.  Ara podem dir que 
aquesta  és una terra de molta 
ancianitat i que de temps remots 
ha estat visitada per gent diversa i 

de procedència considerablement 
variada.
Josep Pla va escriure amb encert: 
“canvieu el sentit polític, però res-
pecteu les petites insignifi cants 
coses que ens han deixat els 
avantpassats, tan misèrrimes – en 
aquest país- però fascinadores, 
magnífi ques”. La nostra generació 
serà la responsable de la destruc-
ció del paisatge del Pla de Salt, 
que s’ha conservat pràcticament 
intacte des de remots temps de 
la Prehistòria; deixarem als nos-

tres fi lls un paratge ple de ciment. 
No estem en contra del progrés, 
sinó que aquest, entenem, ha de 
ser compatible amb la qualitat de 
vida mediambiental, un equilibri 
que garanteixi la reserva d’espais 
naturals. Per acabar demanem als 
nostres representants en la política 
municipal que aturin defi nitivament 
el projecte d’urbanització d’aques-
ta part de la ciutat.

Pere Canton i Playà
Secretari de l’Associació Ar-

queològica de Girona 

medi ambient

Aquest any la commemoració de 
l’Onze de Setembre s’ha fet a la 
plaça de la factoria cultural Coma 
Cros, des de  la façana de la qual 
es va desplegar una bandera de 
prop de 15 m. A la baixada de la 
bandera, la Coral Tribana, conjun-
tament amb el públic, va cantar 
els Segadors. A continuació, l’al-
caldessa Iolanda Pineda va fer el 
corresponent discurs, diria que po-
líticament correcte, com se sol dir 
ara dels discursos protocol·laris en 
actes commemoratius.
A continuació, la mencionada coral 
va cantar 4 cançons tradicionals ca-
talanes molt ben interpretades i tot 
seguit se serví una copa de xam-
pany a l’ombra de l’entrada de la bi-
blioteca, feia un bon sol; tot plegat 
va resultar un acte prou escaient.
La Coma Cros és una edifi cació 
molt apta per a tota classe d’es-
deveniments per la seva situació i 
la seva capacitat; amb tot, encara 
que sembla que hi ha la tendència 
de sortir, per la Diada, dels centres 
neuràlgics de Govern com són 
els Ajuntaments o la Generalitat a 
Barcelona, l’Onze de Setembre té 
prou motivació per commemorar-
lo al principal lloc de govern.
L’acte hauria sortit més rodó evi-
tant les fresses dels vehicles que 
passaven pel carrer, que a vega-
des s’aturaven amb el motor en-
gegat per veure de què anava la 

concentració de gent. Una coral 
no és una copla que amb els seus 

cultura

instruments es fan sentir.

R. Torramadé
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culturaFesta del Cistell

Festa del Cistell. 10 anys a Salt 
6 i 7 d’octubre de 2007

“El cistell com a estri útil, objecte 
singular i nexe comú entre cultu-
res”

LA DIMENSIÓ SOCIAL DE LA 
FIRA DEL CISTELL DE SALT
La  celebració de les nou edici-
ons de la Fira del Cistell de Salt 
ha signifi cat un esdeveniment que 
va més enllà dels valors artesa-
nals i culturals que implica la seva 
presència ininterrompuda al llarg 
d’aquests darrers nou anys. Dar-
rera la fi ra del cistell de Salt bate-
ga una dimensió comunitària que 
sense cap mena de dubte s’ha 
convertit en un dels elements que 
millor expliquen el seu arrelament i 
la seva celebració.
Un breu repàs al programa d’acti-
vitats de les darreres edicions de 
la fi ra del cistell és sufi cient per 
copsar la presència de gairebé la 
majoria d’entitats i associacions de 
Salt, que amb la seva participació, 
moltes vegades desinteressada i 
generosa, ajuden a millorar la pro-
posta que planteja la celebració de 
la fi ra. A títol d’exemple, les asso-
ciacions i entitats més representa-
tives de Salt passen per la fi ra del 
cistell (els “Marrecs”, Kinbédeball, 
els Amics dels Gegants, l’Agrupa-
ció Fotogràfi ca, etc.) i aquest fet 
demostra la implicació d’aquesta 
festa amb el teixit associatiu del 
municipi.
D’altra banda, un parell de setma-
nes abans de la celebració de la 
fi ra del cistell, Salt s’omple de ban-
deroles i pancartes  que reclamen 
l’atenció dels vilatans i dels foras-
ters i s’aprofi ta aquesta avinente-
sa per col·locar  les peces gegants 
que cada any proposa l’associació 
de cistellaires de Catalunya, en 
llocs estratègics del municipi per 
reclamar i recordar l’esdeveniment 
que cada any es porta a terme el 
primer cap de setmana del mes 
d’octubre.
Tanmateix, l’indret que ha acollit 
de manera magnífi ca la fi ra del cis-
tell és el barri vell de Salt. Els dies 
previs a la fi ra, la comissió organit-
zadora es reuneix amb els repre-

sentants de l’associació de veïns 
del barri vell i del sector autopista 
per perfi lar els ornaments que han 
de guarnir les façanes dels carrers 
del barri Vell. Gràcies a la partici-
pació ciutadana del barri vell de 
Salt, el dia de la inauguració de la 
fi ra del cistell, els carrers i les faça-
nes de les cases apareixen guar-
nides amb elements que evoquen 
els materials vinculats a l’ofi ci de la 
cistelleria (vímets, canyes, cadires 
de balca, coves, cistells, paneres) 
i tot tipus d’elements que evoquen 
aquest món relacionat amb les 
plantes de ribera del riu Ter, que 
al capdavall és el que ha fet pos-
sible l’existència d’aquest ofi ci i la 
raó per la qual Salt celebra la fi ra. 

Durant els dies previs a la fi ra, els 
veïns estimulen els seus vincles i 
viuen aquest esdeveniment com 
una festa de caràcter social i co-
munitari que reforça la seva iden-
titat com a barri i com a ciutadans 
d’un municipi que necessita aquest 
tipus de manifestacions per poder 
millorar la convivència social.

LES ACTIVITATS DE LA FIRA
La celebració de la X Fira del Cis-
tell de Salt es portarà a terme el 
primer cap de setmana d’octubre, 
concretament els dies 6 i 7, i en-
guany mantindrà alguns canvis, 
que ja es van assajar al 2006, res-

pecte a les edicions anteriors.
En primer lloc, s’ha optat per can-
viar el concurs de pintura ràpida, 
promogut per l’Escola Municipal de 
Belles Arts, per un concurs de foto-
grafi a. Aquest fet farà que una en-
titat saltenca com és l’Associació 
d’Amics de la Fotografi a de Salt, la 
més nombrosa a les comarques gi-
ronines, es vinculi amb la fi ra més 
signifi cativa del poble. Així, mentre 
en altres edicions ens vam acos-
tumar a veure improvisats artistes 
de l’aquarel·la practicant el seu art 
per Salt, aquest any ens veurem 
constantment observats per una 
munió d’objectius àvids d’immorta-
litzar-ho tot.
Una vegada inaugurada la Fira, 

també es procedeix a inaugurar 
l’exposició que cada any es pre-
senta a partir de les idees i els ma-
terials que hi aporta el país con-
vidat. Per aquest any 2007, s’ha 
formalitzat la invitació al Senegal. 
L’exposició, consistent a mostrar 
les tècniques i tradicions però 
també algunes de les peces més 
signifi catives, es porta a terme a 
les sales d’exposició permanent 
del Mas Llorenç. D’altra banda, al 
mateix edifi ci també s’hi mostraran 
els treballs dels escolars saltencs 
que enguany hauran participat en 
els tallers de cistelleria promoguts 
pel servei didàctic del Museu de 
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l’Aigua.
Paral·lelament, s’ofereixen dues vi-
sites guiades de caire ben diferent. 
A la ja tradicional visita a les deve-
ses de Salt, on a partir del patri-
moni natural del poble s’expliquen 
les diverses matèries primeres 
que s’utilitzen per a l’elaboració de 
tots els elements que pertanyen al 
món de la cistelleria, s’hi ha afegit 
darrerament la visita teatralitzada 
a la vila, anomenada “Fem un Salt 
Històric”. Aquestes visites, que di-
ferents diumenges des del mes de 
març fi ns a juny, s’ ofereixen des 
del Museu de l’ Aigua, es recu-
peren els dos dies de la Fira. La 
companyia “De Bòlit Teatre” pro-
posa una visita–itinerari dramatit-
zat a diferents espais del barri vell 
de Salt, que esdevé un agradable 
passeig amb l’objectiu de conèixer 
de més a prop la història del mu-
nicipi. Aquestes explicacions his-
tòriques estan acompanyades de 
divertides intervencions teatrals, 
que permeten reviure episodis del 
passat del poble. 
Ja hem explicat abans el valor so-
cial que té la Fira al poble i com 
ha esdevingut al llarg de les seves 
edicions un dels elements més 
engrescadors per a les diferents 
entitats saltenques. La participa-
ció de la gent gran arriba de la mà 
del grup de cuineres del Consell 
de la Gent Gran de Salt. Aquest 
grup participa tot aportant un tast 
de la cuina tradicional de Salt rea-
litzada amb les matèries primeres 
del temps, així podem tastar plats 
elaborats amb castanyes o bolets 

del temps. Tot ple-
gat sense oblidar 
aquells ingredients 
que provenen de les 
hortes del municipi i 
que donen als seus 
plats una singulari-
tat molt especial.
Altres entitats que 
també participen 
a la festa i que es 
troben al programa 
són Kinbédevall i 
els Gegants de Salt. 
Ambdues s’integren 
de manera exem-
plar per a poder re-
presentar la llegen-
da del llac de Salt.
Un altre dels ele-
ments més singulars 
de la Fira és l’elaboració cada any 
d’una peça gegant que passarà a 
formar part del fons del Museu de 
l’Aigua. La peça, que es comen-
ça a fer el primer dia i no s’acaba 
fi ns al segon, atrau la curiositat de 
molts ciutadans per veure un cis-
teller professional havent-se-les 
amb una obra de tan notables di-
mensions. Aquest any, però, no es 
produirà cap peça nova sinó que 
s’exposaran degudament orna-
mentades les ja existents per part 
dels veïns del barri vell.
Per cloure la Fira es porten a ter-
me dues activitats de caire ben 
diferent. D’una banda, la Coral Tri-
bana de Salt organitza una canta-
da conjunta amb dos grups corals 
convidats que provenen d’altres 
pobles a l’Església de Sant Cugat.

A més a més, a proposta dels ve-
ïns del barri, enguany s’oferirà un 
espectacle al recentment inaugurat 
Parc Monar, consistent en un con-
cert d’ una big band. L’originalitat 
de l’acció protagonitzada afegida 
a la màgia de l’entorn i les possi-
bilitats que ofereix el capvespre, fa 
que tot plegat esdevingui un fi nal 
de festa ben rodó.
Cal dir fi nalment que,  tal i com ja 
hem avançat, com que la Fira no 
tindrà lloc fi ns al mes d’octubre, 
algunes de les propostes no s’han 
especifi cat en aquest document, 
per trobar-se en un estat força em-
brionari. No obstant això, sí que es 
pot avançar que s’estan fent ges-
tions per afegir a l’edició d’aquest 
any, un element de transversalitat 
cultural. Això ha portat l’organitza-
ció a establir contactes que potser 
faran possible que en la propera 
o en properes edicions es puguin 
afegir demostracions d’artesans 
de països subsaharians, com po-
den ser el Senegal. Això contribu-
iria a fer de la Fira un element en-
cara més integrador a nivell social, 
en un poble on la immmigració ja 
passa el 30% de la població total. 
Tot plegat servirà per fer de Salt i 
la Fira del Cistell un element refe-
rencial de voluntariat i convivència 
a fora i sobretot a dins de la matei-
xa vila de Salt.

cultura Festa del Cistell
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Els creients i l’esport
opinió

Anem bé?

Escoltant la radio - Catalunya 
radio - explicaven  que el pre-

sident del Betis, el Sr. Lopera,  ha-
via anat a fer una visita a  l’esglé-
sia per encomanar-se al seu Sant 
Crist o Verge  preferida i demanar-
li pel seu equip – perquè tingués 
èxits a les diferents competicions 
-  pels seus jugadors – que no tin-
guessin lesions -, etc. 
Això en fa pensar que és molt ha-
bitual, en els equips professionals 
de futbol, bàsquet i altres esports,  
que quan guanyen algun títol el 
primer que fan és oferir la copa o 
el trofeu corresponent al patró o la 
patrona de la seva ciutat.
Nosaltres a nivell individual, quan 
hem de passar una prova, un exa-
men, una malaltia, la mort d’una 
persona estimada, també anem 
a l’església  a encomanar-nos a 
algun Sant per veure si ens aju-
da. Normalment ja ho fem quan la 
cosa no està gaire clara i confi em 
poc en les nostres possibilitats o 
en les dels altres. Evidentment la 
gent que és més d’església ja ho 
fa habitualment, però en molts ca-
sos la gent que no és practicant o 
que no combrega amb les coses 
de l’església, jo penso que  tam-
bé ho fa. Potser són de les poques 

coses que  uneixen la gent, tan di-
ferents que som i per segons qui-
nes coses sempre anem a parar al 
mateix lloc. 
Aquestes refl exions que faig vé-
nen a dir que només ens recor-
dem del de Dalt quan les coses es 
posen difícils. No seria millor que 
treballéssim i preparéssim – par-
lant de l’esport – un bon equip per 
aconseguir-ho tot i no haver de la-
mentar-nos després dels nostres 
errors. Potser si ho treballem bé, 
ja no serà necessari que passem 
per l’església a demanar-li favors 
al de Dalt.
Ja sé que avui dia no estan de 
moda els temes de l’església i que 
són pocs els habituals que hi van, 
però per demanar jo crec que són 

molts més, ja que és ben fàcil fer-
ho i a més a més és gratis. 
Aquest any el Barça ha fet un bon 
equip, equilibrat, amb molta força al 
darrera, amb qualitat al mig del camp 
i amb gol al davant. Els altres equips 
també s’han reforçat bé, però jo 
crec que aquest any sí que podrem 
gaudir  i no cometre l’error de l’any 
passat de pensar que no teníem ri-
vals. A pesar de tot, jo per si de cas 
aniré a encomanar-me i a demanar 
a la Verge de Montserrat, patrona de 
Catalunya, i a la Verge de la Mercè, 
patrona de Barcelona, per tot l’equip, 
els jugadors, els directius, etc., a veu-
re si aquest any tot va millor. Us reco-
mano a tots que també ho feu, ja ho 
sabeu, és gratis.

Rafel Sala 

Jo diria que no gaire. Des del 
govern ens expliquen que 

aquest estatut retallat i que enca-
ra volen escurçar més, és molt bo; 
diuen que mai havíem tingut tan-
tes competències, potser no, però 
aquest estatut no s’assembla en 
res  al que ens havien promès que 
tindríem, i que a tanta gent ens ha-
via il·lusionat pensant que a pesar 
del centralisme anàvem avançant, 
però al fi nal què en quedarà? Qua-
tre engrunes. A qui passa gana 
aquestes engrunes no li donen 
cap alegria. És clar, els partits ba-
rallant-se i el poble patint-ne les 
conseqüències, com sempre. Més 
desastres que hem patit en poc 
temps no s’explicaria ni que ho 
fessin expressament; l’espoli fi scal 
i la manca d’inversió fa que siguem 

tractats pitjor que una colònia del 
temps de l’imperi, i no diguem ara 
amb les federacions esportives.
Penso que el problema està en 
els partits, a l’hora de les elecci-
ons  tots prometen defensar els 
interessos del país, però a la que 
estan situats als seus escons, s’ar-
ronsen com la roba molla. 
Si van a les Corts o al Senat en 
representació dels vots que els 
han atorgat els ciutadans segons 
el seu programa electoral, per què 
ajupen el cap a la primera de can-
vi? Per què no abandonen la sala 
si no els escolten? N’hi ha que els 
exculpen dient que són humans! 
Precisament com que són humans, 
i se suposa que amb prou enteni-
ment, haurien d’actuar en conse-
qüència. Al País Basc res perquè 

actuen amb violència. A Catalunya 
res, perquè? Perquè som massa 
tous. O sigui que per activa o per 
passiva a passar per la rega.
Després de 30 anys de transició, 
aquesta no ha acabat. Sort que 
s‘albira a l’horitzó un despertar so-
cial cansat de tanta renúncia dels 
partits, potser serà l’hora que hi di-
guem la nostra. L’abstenció no és 
la solució i està vist que amb els 
partits no hi podem comptar. Fem 
propostes de solució?

Ramon Torramadé
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opinió El pont de l’atenció bucodental

La proposta d’estendre l’atenció 
sanitària bucodental gratuïta 

des dels 7 als 15 anys, coincidint 
amb altres com la de garantir l’ac-
cés a l’habitatge o donar ajudes 
per evitar desnonaments per no 
poder fer front a les hipoteques, 
ha rebut crítiques de tota mena. 

A més de  les crítiques raonables 
que expressen dubtes sobre la vi-
abilitat econòmica de la proposta, 
o que demanen que aquest tipus 
de propostes s’acompanyi d’algun 
informe o memòria econòmica, 

n’ha rebut d’altres que denoten 
una ideologia tan conservadora 
que deixarien endarrera a la ma-
teixa Margaret Thatcher. Això sí,  
aquí a casa nostra aquesta ideolo-
gia es pot presentar ben embolca-
llada amb una bona senyera amb 
estrella inclosa. 
Hi ha hagut columnistes, alguns 
d’ells habituals dels diaris Avui i El 
Punt, que no s’han estat de quali-
fi car la proposta no només de frí-
vola i demagògica, sinó també de 
compra de vots (dir-li electoralista 
els hi devia semblar poc) Un d’ells 
ho considerava com una incita-
ció a la irresponsabilitat dels ciu-
tadans, que amb aquestes idees 
passaven a ser considerats dismi-
nuïts, reduïts a súbdits eternament 
dependents. També, d’alguna ma-
nera, comparava la proposta amb 
aquella de fer un pont... i si no hi 
havia pont fer un riu.
La proposta és electoral i busca 
els vots dels ciutadans. És cert, 
però d’això es tracta. Aquesta és 

una de les bases de la política 
democràtica: proposar i votar. No 
és electoralista, està d’acord amb 
els principis ideològics de qui fa la 
proposta: donar prioritat a aquelles 
polítiques que ajudin a retallar les 
diferències socials de tipus eco-
nòmic. No és demagògica: el que 
subscriu no és economista, però 
és del ram de sanitat i creu que 
la proposta és assumible. No és 
frívola: tothom que ha passat pel 
dentista en sap el cost i en aquest 
país, com en la gran majoria, en-
cara es pot endevinar la classe 
social per l’estat de les dents. En 
aquest cas, el riu hi és i baixa ple. 
Alguns el poden travessar amb 
pont i amb un bon cotxe, altres 
s’han de mullar i altres no el poden 
passar i s’han de quedar a la vora. 
A més, tot plegat el que es propo-
sa no és gaire cosa més que una 
humil passera.

Jordi Matas Roca

Metge 

La visita de la Vella Dama

Els dies 1 i 2 de setembre va co-
mençar la temporada al nostre 

teatre, donant prioritat d’actuació 
– igual que la temporada anterior 
– a un grup que pertany a la nos-
tra vila. I ens en sentim molt orgu-
llosos, tant pel seu bon fer a dalt 
de l’escenari, com reconeixent els 
esforços que representen portar a 
bon fi  tota l’obra.
El Safareig ens ha donat mostres 
que a cada obra que prepara s’hi 
veu més seguretat i professionali-
tat dins al món de l’espectacle. Van 

ser  dues hores d’actuació i quasi 
tot el pes de l’obra va recaure so-
bre la bella dama, protagonitzada 
per la Inès Rigau en el paper de 
Clara. En Cader Rey en el paper 
de Roby i recolzats per 33 actors 
més, que hi varen posar molt bon 
fer. 
L’obra passa en un poble anome-
nat Güllen, el qual queda trasbal-
sat per la visita d’una gran dama 
i el seu acompanyament. Aquesta 
dama, d’un gran potencial econò-
mic, ve  disposada a comprar totes les febleses humanes del poble. 

Degut a que en una època anteri-
or va tenir un afer amorós amb un 
personatge del mateix poble - en 
Roby - que la va deixar en un estat 
molt precari i amb un infant. Degut 
a tot això, va ser repudiada per 
tothom fi ns a haver de marxar del 
poble i per subsistir es va fer pros-
tituta. Al tornar  amb fam de ven-
jança, aprofi tant que la gent passa 
moltes penúries econòmiques, els 
hi proposa un pacte. Consisteix en 

teatre
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La visita de la Vella Dama

Club Petanca Salt

la mort del seu antic amant a canvi 
de molts diners per a tothom. En 
un principi és rebutjat. A poc a poc 
la cobdícia i les febleses es posen 
de manifest i el poble enter – in-
cloent-hi  la seva actual muller i fi ll 
– accepten el pacte. 
Es demostra que amb diners es 
pot aconseguir tot, fi ns i tot la dig-
nitat humana.

Felicitem tot el grup per la seva 
magnífi ca interpretació, que no 
té res a envejar a cap dels altres 
grups que han passat pel nostre 
teatre.

Josep Pla

teatre

esport

Els dies 1 i 2 de setembre es va 
celebrar a les pistes del Club 

Petanca Salt la 24ª edició de les 
XX HORES INTERNACIONALS 
DE PETANCA SÈNIORS. Aquest 
any, i degut a les obres que s’han 
portat a terme a la rectoria al llarg 
de tot l’estiu, només vam convidar 
18 equips i no pas els 20 que ve-
nien habitualment, en previsió que 
les obres no estiguessin acaba-
des. Per sort, el dia 1 tot va estar a 
punt i no vam tenir cap maldecap 
per poder celebrar el concurs.
A 2/4 de 5 en punt de la tarda i 
amb l’assistència de l’Alcaldessa 
de Salt, Sra. Iolanda Pineda, de 
la regidora d’esports, Sra. Anni 
Micharet, del regidor Sr. Domingo 
Alvarez, i del Sr. Ferran Márquez, 
president del Casal de Jubilats, es 
va donar el tret de sortida amb la 
presentació dels equips per part 
del president del Club, Sr. Josep 
Boó, que tot seguit va donar la pa-
raula al President del Casal, el qual 

va encoratjar els jugadors a fer un 
bon campionat, i tot seguit va do-
nar la paraula a l’Alcaldessa, que 
va donar la benvinguda a tots els 
participants i els va desitjar molta 
sort a tots. Després d’escoltar els 
himnes nacionals de França, Ba-
lears i Catalunya es va servir un 
pica-pica al local del Casal.
A les 5 en punt i sota un sol de mil 
dimonis es va donar inici al cam-
pionat, amb el tradicional cop de 
“xiulet” que en Manel Granda va 
fer sonar i que va  portar tota la 
competició al coll, xiulet beneït per 
molts i maleït pels altres, ja que 
és qui reparteix la sort en algu-
nes partides quan la diferència de 
punts és mínima.
Al voltant de les 9 del vespre es 
va fer un primer torn de jugadors 
que van anar a sopar en un restau-
rant del poble, que per cert molts 
jugadors ens van felicitar, ja que 
el menú i el tracte van ser del seu 
gust. Després es va fer un segon 

torn amb la 
resta de ju-
gadors que 
s`havien que-
dat a jugar, 
i a les 3 de 
la matinada 
es va parar 
el joc uns 20 
minuts per fer un piscolabis amb 
coca de “Can Currius” i cava de la 
terra. En aquells moments hi havia 
4 o 5 equips una mica destacats 
en la classifi cació general i sem-
blava que eren els favorits per em-
portar-se el campionat, però evi-
dentment quedaven moltes hores 
i tot podia canviar. Cap a les 8 de 
mati es van fer els torns per anar a 
esmorzar, que ja feia falta per po-
der repostar forces de cara el tram 
fi nal de la competició, i més tenint 
en compte el sol que començava 
a sortir i tocava de ple en uns ulls 
que no s’havien tancat en tota la 
nit, però la majoria dels jugadors 
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Natació

Club Petanca Saltesport

van aguantar molt bé fi ns a la 1 del 
migdia, en què es va donar per fi -
nalitzat el torneig.
La classifi cació fi nal va ser la  se-
güent: 1r l`equip del Montmeló, en 
2n lloc el Montilivi, el 3r lloc per 
els mallorquins de La Bola Ciega, 
el 4t l`equip del Girona i el 5è pel 
Granollers. Els dos equips del Salt 
van quedar amb un discret 10è i 

15è llocs, una mica per sota de 
les expectatives.  Seguidament va 
tenir lloc l`entrega de premis  per 
als 5 equips classifi cats i un premi 
de consolació per a tots els equips 
participants, que van rebre de 
mans de l`Alcaldessa i membres 
del consistori de Salt i també de la 
junta del club. El president i tambe 
la Sra. Pineda van acomiadar els 

participants donant-los les gràcies 
per la seva assistència i desitjant-
los un bon retorn a casa seva.
Ja hem començat la lliga dels dis-
sabtes a la tarda. A partir de les 4 
tothom que vulgui pot venir a jugar 
a petanca al nostre club
També ha començat la Lliga Pro-
vincial de Clubs que es juga els 
diumenges al matí.

Josep Boó i Alech

Pol Recober i Eulàlia Vilalta 
del CN Castellfollit,  vence-
dors absoluts del Nedador 
Complet

El passat dissabte 18 d’agost, la 
Piscina Municipal de Salt, ges-

tionada per la Unió de Federacions 
Esportives de Catalunya, va acollir 
per primera vegada una competició 
de natació esportiva organitzada 
per la  representació territorial de la 
Federació Catalana  de Natació.
El Nedador Complet, que és  una  
de les competicions clàssiques de 
la natació d’estiu,  va comptar en 
aquesta edició amb la  participa-
ció d’uns 100 nedadors i nedado-
res dels clubs gironins CP Flaçà, 
Besalú CN, CP Santjoanenc, CE 
la Jonquera, Squash Blanes i CN 
Castellfollit. 
A l’acte de lliurament de guardons 
varen ser-hi presents el represen-
tant territorial de la FC de Natació, 
Sr. Agustí López,  el president del 
Besalú CN, Sr. Àlex Torres, i el Sr. 
Lluís Barba, representant territorial 
de la UFEC.
Classifi cacions
Fins a 11 cat. masculina
1 Gerard Girons - Squash Blanes,  
2 Marc Calveras - Squash Blanes,  
3 Guillem Pujol - Squash Blanes 
Fins a 11 cat. femenina

1 Dina Mohamed – CN Castellfollit,  
2 Claudia Auge – Squash Blanes,  
3 Laia Soler – CN Castellf.
De 12 – 13 anys cat. masculina
1 Abel Rodríguez – Squash Blanes,   
2 Borja Labrador – Squash Blanes,  
3 Ricard Pujol – Squash Bl.
De 12 – 13 anys cat. femenina
1 Núria Vila – CN Castellfollit,  2 
Ivette Bas – Squash Blanes,  3 
Eva Ortega – CP Flaçà
De 14 – 15 anys cat. masculina
1 Javier Vaquera – Squash Blanes,  
2 German Labrador – Squash Bla-
nes,  3 Marc Molas – Besalú CN
De 14 – 15 anys cat. femenina
1 Sara Hernández – Squash Bla-
nes,  2 Paula Hurtado – CP Flaçà,  
3 Marta Serra – CP Santjoanenc
Categoria absoluta masculina
1  Pol Recober – CN Castellfollit,  2 
Adrian Vaquero – CE La Jonquera,  
3 Albert Bonilla – CN Castellf.
Categoria absoluta femenina
1 Eulàlia Vilalta – CN Castellfollit,  
2 Ingrid Bayó – CP Flaçà,  3 Anna 
Tió - Besalú CN 
Relleus 4x50 
Fins a 11 anys masculí       1 
Squash Blanes,  2 CN Castellfollit,  
3 CP Flaçà
Fins a 11 anys femení        1 CN 
Castellfollit, Besalú CN, 3 CP 
Flaçà
Fins a 12 – 13 anys masc.  1 CN 
Castellfollit, 2 Squash Blanes
Fins a 12 – 13 anys fem.    1 CN 
Castellfollit, 2 CP Flaçà
Absoluts masculí             1 CN 
Castellfollit, 2 Squash Blanes, 3 
CP Flaçà
Absoluts femení               1 CP 
Flaçà, 2 Squash Blanes, 2 CP 

Santjoanenc
Relleus 12x50 lliures mixtos
1 Besalú CN, 2 CN Castellfollit,  3 
CP Flaçà

Equip de relleus mixt Besalú CNAspecte general de la competició

Pòdium 14-15 anys
1. Javier Vaquera 2. German Labrador 3. Marc Molas

Lliurament de guardons 
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Club Petanca Salt esport

Ens complau comunicar-
vos que des del servei 
d’esports ja hem començat 
a treballar en l’organització 
de la XXI Festa de l’Esport.

De la mateixa manera que en 
edicions anteriors, des del servei 
d’esports continuarem fent la fei-
na de coordinació de la Festa de 
l’Esport. Malgrat això, és evident 
que les entitats i els ciutadans en 
general han de prendre el protago-
nisme a l’hora de presentar candi-
datures i de fer propostes. És per 
aquest motiu que us adjuntem les 
bases, la proposta de calendari 
a seguir i alhora us demanem la 
vostra implicació i col·laboració 
per donar continuïtat a la Festa de 
l’Esport.
• Setembre: tramesa de documen-
tació a les entitats esportives i 
grups polítics municipals.
• De l’1 al 15 d’octubre: campanya 
informativa de XXI Festa de l’Es-
port a Ràdio Salt, web municipal, 
publicacions municipals i revista 
La Farga. 
• 19 d’octubre: data límit per a la 
presentació de candidatures.
• 23 d’octubre: reunió dels repre-
sentants de les entitats esportives 
i grups polítics municipals per es-
collir els diferents guardonats en-
tre les propostes presentades.
• Entre el 24 d’octubre i el 9 de no-
vembre es farà el recull d’informa-
ció gràfi ca de tots els premiats.
• Entre el 12 i el 23 de novembre 
s’editarà el llibret i el DVD de la 
Festa de l’Esport.
• 14 de desembre : XXI FESTA DE 
L’ESPORT a la sala polivalent de 
la Factoria Cultural Coma Cros
Esperem poder comptar amb la 
vostra col·laboració.

Bases
L’Ajuntament de Salt mitjançant el 
Servei Municipal d’Esports i amb 
la col·laboració de les entitats es-
portives saltenques sense ànim 
de lucre i inscrites en el Registre 
Municipal d’Entitats, convoca i or-
ganitza la Festa de l’Esport amb 
l’objectiu de premiar i fer un reco-
neixement, a la tasca dels espor-

tistes, col·lectius, institucions, enti-
tats i persones, en la promoció i la 
pràctica de l’esport, així com en la 
promoció del nostre municipi mit-
jançant l’esport.
1. Premis
1.1. Premi al millor esportista 
de promoció
1.1.1. Masculí
Poden optar a aquests premis tots 
els esportistes menors de 18 anys 
nascuts o domiciliats a Salt, o bé 
els qui sense haver nascut ni estar 
domiciliats a Salt hagin desenvolu-
pat la seva activitat esportiva dins 
alguna entitat esportiva de Salt.
Es valorarà la trajectòria com a 
esportista i els mèrits esportius as-
solits.
1.1.2. Femení
Poden optar a aquests premis to-
tes les esportistes menors de 18 
anys nascudes o domiciliades a 
Salt, o bé les qui sense haver nas-
cut ni estar domiciliades a Salt ha-
gin desenvolupat la seva activitat 
esportiva dins alguna entitat es-
portiva de Salt.
Es valorarà la trajectòria com a 
esportista i els mèrits esportius as-
solits.
1.2. Premi al millor esportista ve-
terà
Poden optar a aquests premis tots 
els esportistes majors de 60 anys 
nascuts o domiciliats a Salt, o bé 
els qui sense haver nascut ni estar 
domiciliats a Salt han desenvolu-
pat la seva activitat esportiva dins 
alguna entitat esportiva de Salt.
Es valorarà la trajectòria i els mè-
rits esportius assolits en el decurs 
de la seva vida com a esportistes.
1.3. Premi al millor equip
Poden optar a aquest premi tots 
els conjunts o equips, ja siguin 
d’esports individuals o col·lectius, 
de les entitats esportives de Salt 
inscrites en el Registre Municipal 
d’Entitats.
Es valorarà la trajectòria i els mè-
rits esportius assolits.
1.4. Premi a la millor tasca d’en-
titat
Poden optar a aquest premi totes 
les entitats esportives de Salt sen-
se afany de lucre inscrites en el 
Registre Municipal d’Entitats.

Es valorarà el treball de promoció, 
la tasca d’integració social, l’orga-
nització de competicions o d’altres 
actes de promoció de l’esport i del 
municipi, juntament amb la trajec-
tòria de l’entitat i els resultats as-
solits.
1.5. Premi al millor esportista ab-
solut 
1.5.1.Masculí
Poden optar a aquests premis tots 
els esportistes nascuts o domicili-
ats a Salt, o bé els qui sense haver 
nascut ni estar domiciliats a Salt 
han desenvolupat la seva activitat 
esportiva dins alguna entitat es-
portiva de Salt.
Es valorarà la trajectòria com a 
esportista i els mèrits esportius as-
solits.
1.5.2.Femení
Poden optar a aquests premis to-
tes les esportistes nascudes o do-
miciliades a Salt, o bé les qui sense 
haver nascut ni estar domiciliades 
a Salt hagin desenvolupat la seva 
activitat esportiva dins alguna enti-
tat esportiva de Salt.
Es valorarà la trajectòria com a 
esportista i els mèrits esportius as-
solits.
1.6.Premi especial Vila de Salt
Pot optar a aquest premi qualsevol 
persona física o jurídica amb total 
independència del seu origen o 
procedència.
Es valoraran els mèrits puntuals 
o bé els de tota una trajectòria a 
favor de l’esport a Salt fets des 
de qualsevol àmbit, ja sigui des 
d’una entitat, institució, empresa, 
col·lectiu o a títol individual i perso-
nal. També es valorarà la projecció 
exterior del nostre municipi feta a 
partir de la pràctica o la promoció 
de l’esport per part dels candidats.
El guanyador o guanyadora 
d’aquest premi serà la persona 
que proposarà l’Ajuntament de 
Salt com a candidat a la Medalla 
de l’Esport de les comarques de 
Girona que anualment convoca la 
Representació Territorial de la Se-
cretaria General de l’Esport.
En cas que el guanyador d’aquest 
premi no compleixi els requisits 
que estableixen les bases de la 
Medalla de l’Esport, l’Ajuntament 
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Club Tennis Salt

esport

Parlem amb el responsable del club 
Tennis Salt, Carles Sastre, perquè 
ens expliqui la vida del club. 
El camp de les Guixeres ja te més 
de 10 anys de vida. Es compon de 
4 pistes, vestidor masculí i femení i 
un petit bar per poder mitigar la set 
després de la suada o esperant 
que quedi la pista lliure.
Les pistes són de la millor qualitat, 
les quals durant els 12 mesos de 
l’any donen el mateix rendiment, 
no es glacen i el bot de la pilota 
és perfecte i uniforme en tota la 
superfície. A més, ajuden a amortir 
l’impacte  sobre les articulacions 
del jugador provinent de les pistes 
de terra batuda . La nostra il·lusió 
per als anys vinents  seria ampliar 
les instal·lacions amb dues pistes 
més i un local social que cobreixi 
les necessitats del club.
Són 8 els tècnics per ensenyar a pe-
tits i grans en el desenvolupament 
del tennis, que vénen a ser entre 
160 i 180 els alumnes sense comp-
tar els cursets especials per a col-
legis, que sumarien 150 alumnes 
més. També realitzem cada any els 
casals d’estiu adreçats a mainada 
d’entre 3 a 16 anys. A més, aquest 
any hem col·laborat amb l’Ajunta-
ment de Salt, iniciant un curs adre-
çat a nens sense recursos.
Cal destacar els jugadors forjats a 
casa que de mica en mica van fent 

forat dins el món de la 
competició:
Ariadna Martí, la fi na-
lista més jove del cam-
pionat provincial Ben-
jamí, amb 9 anys s’ha 
classifi cat tercera en el 
campionat europeu de 
la seva categoria i ha 
jugat la fase del mundi-
al que s’ha celebrat al 
Marroc. 
L’Alberto Nieto, cam-
pió provincial Benjamí, 
campió de Catalunya 
del Màster d’Estiu 
2006 i sotscampió de 
Catalunya Aleví 2007. 
Enguany, ambdós han 
començat a jugar com-
peticions estatals.
Per a nosaltres el més 
important és fer que la 
gent gaudeixi, per això 
organitzem festes i 
competicions diverses, 
creant així un ambient 
molt més proper i fami-
liar. 
Les quotes són de 60 
€ anuals i el lloguer de 
pista per als no abonats 
és 7 € l’hora.

Pitu Pla

de Salt proposarà al guanyador o 
guanyadora del premi al millor es-
portista veterà. 
2. El Jurat
Formaran part del jurat dels premis 
de la Festa de l’Esport amb dret a 
veu i vot:
a) Un representant de cada una de 
les entitats esportives de Salt sen-
se afany de lucre inscrites en el Re-
gistre d’Entitats de l’Ajuntament.
b) El regidor d’esports, que actu-
arà coma president del jurat i dis-
posarà de vot de qualitat en cas 
d’empat.
c) Un representant de cada un 

dels grups polítics municipals re-
presentats a l’Ajuntament.
d) Actuarà com a secretari, amb veu 
però sense vot, el coordinador d’ac-
tivitats i instal·lacions esportives.
3. Presentació de candidats
Amb antelació sufi cient el Servei 
Municipal d’Esports trametrà, a 
totes les entitats esportives sense 
afany de lucre inscrites en el Re-
gistre d’Entitats de l’Ajuntament i a 
tots els grups polítics representats 
a l’Ajuntament, un imprès per tal 
de fer la proposta de candidats.
En el decurs de l’any el Servei 
Municipal d’Esports anirà fent un 

seguiment dels resultats, activitats 
i d’altres mèrits dels esportistes, 
persones vinculades a l’esport i 
entitats de Salt, amb l’objectiu de 
poder-los incorporar a la proposta 
de candidats.
4. Elecció de premiats
Una vegada fi nalitzat el termini per 
a la presentació de candidats, el 
Servei Municipal d’Esports, con-
feccionarà una relació de candi-
dats i mèrits, i convocarà a tots els 
membres del jurat per tal de deli-
berar i escollir els guanyadors dels 
diferents premis.

Ani Micharet i Hernández
Regidora d’ensenyament i esports
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Polici a Local 092
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Pública de Salt 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
Conill amb sípia

Elaboració
En una cassola amb oli ben calent posar-hi 
la ceba ben trinxada i deixar-la enrossir una 
mica. Afegir-hi el conill, prèviament salat, i les 
fulles de llorer. Abans que quedi ros afegir-hi 
la sípia i deixar-ho coure tot junt.
A continuació, afegir-hi un got de vi, i quan hagi 
reduït, posar-n’hi un d’aigua. Quan aquesta 
també s’hagi evaporat, rectifi car de sal, si cal, 
i ja ho tindrem a punt de servir.

Recepta de la Sra. DOLORS CUGAT i 
BOSCH  

del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients
- 2 conills

- 2 sípies
- 3 cebes
- 2 fulles de llorer
- 1 got d’aigua 
- 1 got de vi
- oli
- sal
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments
José Aº. Expósito Martínez
Yolanda Albitos Fernández 16-6-07

Narciso Arbusé Ribas 
Mª Dolores Martínez Gala 31-8-07

Fco, Javier  Salido Redondo
Laura Tarradas Sánchez 31-8-07

Jordi Serra Gil 
Marta Teixidor Oliva 1-9-07

Naixements

Ola Daniel 28-7 07

Muhamadou Sanyang 23-7-07

Iria Ballen i Haro 24-7-07

Firdaous Kasmi 25-7-07

Jan Negre 26-7-07

Mouad Rahhali 28-7-07

David Coll I Gordillo 28-7-07

Cheikh Mamina i  Aidara 28-7-07

Arnan de la O i González 29-7-07

Fatoumata Jallow 31-7-07

Massaer Dia 1-8-07

Haytham Mchabat 2-8-07

Chadia Sambali 2-8-07

Mohamed Chatib 3-8-07

Abril Alonso  I Torrent 3-8-07

Lídia Arias i Custodia 4-8-07

Romaysae Farchich 4-8-07

Oumayma Yakhloufi  5-8-07

Yasmina Ramón 6-8-07

Aya El Marchouhi 6-8-07

Clara Pérez i Muñoz 7-8-07

Bilal Jaatit 7-8-07

Yasmina El Asri 8-8-07

Fatima-Zohra El Haouass 8-8-07

Yassin  Et Taleby 9-8-07

Numidia El Kaoutars 11-8-07

Adil Boughassal 12-8-07

Alba Montero i Lucena 15-8-07

Salma Manouach 16-8-07

Aron Cabeza i Pesantes 17-8-07

Alae Belarbi 18-8-07

Sami Baxkali i Nadi 18-8-07

Fatoumata Diakite 18-8-07

Alae Belhachmi 19-8-07

Derek Sierra i Andrés 20-8-07

Sara Ballag 21-8-07

Maryama Krubally i Dumbuya 22-8-07

Derek Martínez I Galindo 23-8-07

Lisa . M Sawo 23-8-07

Pol Noguer I Rodríguez 26-8-07

Nayma Céspedes I Escribano 27-8-07 

Jonathan Hernández I Espada 29-8-07

Defuncions

Juan Mendoza Guil 68 anys  12-8-07

Germán Torres Rodríguez 74 anys 15-8-07

Fco. Ochoa Espejo 68 anys 15-8-07

Habiboulaye Mane 31 anys 15-8-07

Karolina Bevc 99 anys 23-8-07

Leopoldo Hernando Nebreda 96 anys  28-8-07

Joan Martínez Gómez 26 anys 28-8-07

Pedro Aubo Costa 90 anys 31-8-07

Joaquín Gispert Bordas 82 anys 2-9-07

Francisco Rguez. Cháves 87 anys 6-9-07

Luis Mateu Estany 85 anys 10-9-07

Javier Matamoros Franco 20 anys 17-9-07

El Ple va aprovar per unanimitat constituir la Junta Pericial del 
Cadastre que estarà formada per diversos tècnics municipals i 
presidida per l’alcaldessa.
També amb el vot favorable de tots els grups es van triar les 
dues festes locals per al 2008, que com altres anys seran el 25 
de juliol, Festa Major de Salt, i el 29 d’octubre, fi res de Girona.
Abstenció del regidor del PP i el vot favorable de la resta es va 
aprovar una modifi cació de credits per la que part dels diners 
que no es faran servir pel nus de comunicacions de la Coma 
Cros es destinen a altres projectes urgents.
Per assentiment de tots els presents es van aprovar els comp-
tes generals de 2006 i la cessió de 1340 m2 al departament 
d’ensenyament per al CEIP Gegant del rec.
Amb tots els vots a favor es va aprovar la conformitat al docu-
ment del CILMA referent al projecte d’ampliació de l’A-7
Amb l’abstenció de CiU i IPS-V-IC esva aprovar la creació de la 
Junta Local de Seguretat.
Finalment i per urgència el ple va aprovar dues mocions. La prime-
ra feia referència al nomenament dels membres de la comissió de 
delimitació per resoldre els problemes de límits amb Vilablareix. 
La segona demanava a la Generalitat que aturi les retallades ho-
ràries en els CAP’s i que tornin a estar de servei 24h al dia.

Resum del ple ordinari 
del 17 de setembre de 2007
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

Temperatures i pluviometria 
de l’1 d’agost al 10 de setembre de 2007

Temperatura Màxima: 38º el dia 28 d’agost.  
Temperatura Mínima: 9º el dia 6 de setembre.

Dies de pluja: 9 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 41,6 litres acumulats el dia 6 d’agost. 

Pluja acumulada: 104,3 litres.

Evolució de les temperatures de l’1 d’agost al 10 de setembre de 2007

Encreuats
Solució:

HORITZONTALS
!.- Art de gravar la fusta.  2.- Llatina. 
Quilla. Al riu s’ha perdut l’Iu.  3.- Al 
revés, non de lletra. Extremitat (lu-
ral). Grau d’elevació d’un so. 4.- Al 
revés, no gens bé. Pronom. Al re-
vés número. 5.-Al revés, manera 
d’esser variable d’un esser. Rela-
ció d’un fet fals o de pura invenció. 
6.- Deixem anar amb cert impuls. 
Al revés, fer el niu. 7.- Individu in-
doeuropeu. Símbol químic. Que 
conté de quelcom tan com permet 
la seva capacitat. 8.-Al revés, prefi x 
inseparable. Barri de Barcelona. Al 
revés, aliment. 9.- Cardinal. Manera 
moderada d’obrar.  Xifra romana. 
10.-Filosofi a de Sòcrates 

VERTCALS
1.- Xiulades. 2.- Un pal. Seient. Car-
dinal. 3 .- Al revés, número romà. 
Cessà de viure. Mil cent. 4.- Al re-
vés, dirigent xinès. Pronom. Acer. 
5.- Que ultrapassa el nivell ordinari. 
Òrgan vascular situat a l’hipocondri 
esquerre.. 6.- Execració grollera. Al 
revés, reducció del nom personal 
Fructuós. 7.- Abans. Al revés, lletra 
grega. Prefi x que signifi ca tres. 8.- 
Nota musical. Al revés, aliment (plu-
ral). Símbol químic. 9.- La més pri-
ma. Babaua, encantada. Mitja mà. 
10.- Al revés, la qui expèn efectes.

Pluviometria de l’1 d’agost al 10 de setembre de 2007

Horitzontals
1.- Xilografi a. 2.- i. Carena. R. 3.- uC. 
Mans. To. 4.- laM. Ne. soD. 5.- edoM. 
Conte. 6.- Tirem. raiN. 7.- Ari. Es. Ple. 
8.- dA. Clot. aP. 9.- E. Mesura. X. 10 
.- Socratisme.
Verticals
1.- Xiuletades. 2.- i. Cadira. O. 3.- l C. 
Morí. Mc. 4.- oaM. Me. Cer. 5.- Gran. 
Melsa. 6.- Renec. sòuT. 7.- Ans. oR. 
Tri.- 8.- Fa. snaP. As. 9.- I. Tòtila. M. 
10.- arodenepxE.
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anunci Eugesa


