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agendaActivitats del mes de novembre

CASAL DE JUBILATS
Dia 22.- Excursió a Reus /Ciutat Gau-
dí/,  Sortida a 2/4 de 8.- Dinar, bufet 
lliure a Cambrils  Preu 35 €
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Dia 15, a les 20,30 h. Cinefòrum. 
“Blow-up” de Michelangelo Antonioni
- Dia 22, a les 20 h, Grup de lectura. 
“El Cor de les tenebres” de Joseph 
Conrad
- Dia 29, a les 20,30 Grup de lectura 
d’assaig. “Guerra y paz en el siglo XXI” 
d’Eric Hobsbawm, amb Rosa Congost 
(Degana de la facultat de Lletres de la 
UdG)
- Dia 16, a les 18 h. El racó dels contes 
“Contes dels germans Grimm”, amb la 
Sessi Sitjà ( a partir de 5 anys)
- Dia 24, a les 11,30 h. Contes per a 
nadons. “Biblionadons”, amb Judith 
Jodar (de 0 a 4 anys)
- Dia 30, a les 18 h. Audició Musical: 
Descobrim la música, amb la Natàlia 
Nadal (a partir de 5 anys)
BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
Dia 8, a les 18,30 h. El racó dels con-
tes: “Contes de ratolins”, amb Joan de 
Boer
Dia 22, a les 18,30 h. El racó dels con-
tes: “Històries d’un lleó”, amb Sessi 
Sitjà
CASA DE CULTURA LES BERNAR-
DES
- Cursets de Jardinería els dimecres 7, 14, 
21 i 28, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre

- Tast de vins nivell mitjà els dilluns 12, 
19, i 26 de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del 
vespre
- Pastisseria els dilluns 5, 12 i 19 de 
2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre
EXPOSICIONS
- Sales central, Aguilera i Roca Del-
pech.- Adrià Creus Boix –“La Veu de 
l’Eco / Retrats / i més” .  Pintura i po-
esia
- Sala el porxo.- Casi Fuentes .- Pai-
satge i fi gura. Pintura 
- Sala Sant Jordi.- « Mil·lenari de l’Es-
glésia de Sant Cugat »  Documents, 
fotos, objectes i pintura
TEATRE DE SALT
- Dijous 1, a les 9 del vespre.- Tres 
Dramolette Centre d’Arts Escèniques 
de Reus (CAER) 22 € 
- Dissabte 3, a les 9 del vespre.-  L’Ai-
gua Centre d’Arts Escèniques de Reus 
(CAER) 18 € 
- Divendres 9, a les 9 del vespre.- On-
cle Vània Dir. Oriol Broggi 18 € 
- Dissabte 10, a les 9 del vespre.- On-
cle Vània Dir. Oriol Broggi 18 € 
- Diumenge 11, a les 7 de la tarda i a 
les 10 de la nit.-  Classics duo Jango 
Edwards & Laura Herts 20€ 
- Dijous 15, a les 9 del vespre.- Amici 
per la pizza L’animal a l’esquena-Cen-
tre de creació 8 € 
- Dissabte 17, a les 6 de la tarda i a les 9 
del vespre.- Fragments Peter Brook 24 €

- Dissabte 24, a les 9 del vespre.-  Es-
triptis Mario Gas, Carles Padrissa, 
Andrés Lima, Jaime Chávarri, Rafael 
Amargo i Sol Picó 24 € 
- Diumenge 25, a les 7 de la tarda.- 
Estriptis Mario Gas, Carles Padrissa, 
Andrés Lima, Jaime Chávarri, Rafael 
Amargo i Sol Picó 24€ 
- Divendres 30 de novembre 21h Kal-
kwerk Stary Teatr. Dir. Krystian Lupa 
22€ 
LA MIRONA
03/11: El Chojín + At-versaris
09/11: Vidres a la Sang + Human As-
htray
10/11 : Hotel Overlook
16/11 : Saltafolc’07: Miquel Gil + Ban-
daband - Sol i Serena - Guillamino + 
Linn Youki Project + Tarannà + Cobla 
La Bisbal Jove.
17/11: Saltafolc’07: Orquestina del Fa-
birol + Orquestra Àrab de Barcelona + 
Dj Misto
18/11: Saltafolc’07: Stefano Valla & 
Daniele Scurati Duo
23/11: Último Asalto + Rebelion
24/11: Los Delinqüentes
29/11: El Tío Carlos
30/11: Adler’s Appettite
Notícies
22/10: Gran Final del Concurs Intro 07 
A L’escenari de Fires de Girona!
22/10: La Casa de la Música / La Miro-
na al Giroscopi Cultural
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Fem-ho bé
No és sufi cient. Alguns dels nostres responsables municipals 
aplaudeixen la idea de rebaixar la cota de l’autopista com a mal 
menor de la seva ampliació. Però això sembla més aviat una tram-
pa. Aquesta brutal ampliació és certament indispensable i inevi-
table? És necessari contractar uns serveis tècnics independents 
que dirimeixin la qüestió i esbossin la millor solució per a l’auto-
pista i per a la vila. S’hauria de poder presentar una proposta des 
de Salt per tal de fer la millor ampliació amb els mínims danys 
possibles. Una altra qüestió són els veïns del sector autopista; cal 
parlar amb ells com a principals afectats per tal que exposin les 
seves demandes i observacions. Però també cal que es mobilitzin 
ara que encara hi són a temps. Després vindran els pegats i les 
lamentacions.
Si és inevitable afectar les deveses, un major impacte visual i 
paisatgístic, més trànsit, més soroll i més pol·lució, per què no 
exigir com a contrapartida la reclamada comissaria dels Mossos, 
alguna facultat universitària o la millora de més barris degradats, 
per tal que l’Administració s’adoni que no acceptem ser el pati del 
darrere de la gran ciutat? Però ha de ser el xantatge la nostra eina 
de pressió i de demostració evident del nostre maltractament? 
Haurem de sortir al carrer, si els nostres responsables no estan 
a l’alçada? La qüestió del transport a l’àrea urbana de Girona 
és una assignatura pendent d’anàlisi i negociació correctes. Els 
ajuntaments s’haurien de seure i assumir conjuntament un pla de 
mobilitat i de gestió de les infraestructures que respecti els inte-
ressos de tothom. Les imposicions, d’una band,a i les negatives 
unilaterals, d’una altra, esdevenen sempre un diàleg de sords i la 
victòria del més fort. Ara que es plantegen obres faròniques és el 
moment de cercar el consentiment comú. Ja ha passat el temps 
on tot es feia per decret. O no?    
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entrevista“Cal insistir i no desistir perquè les petites 
coses poden fer realment grans canvis”

Tothom ha sentit a parlar alguna vegada de sostenibilitat, del 
canvi climàtic i de la capa d’ozó. Fins i tot, la majoria conei-
xem els noms dels grans grups ecologistes i estem familia-

ritzats amb conceptes com la desertització, el CO2 o la reforestació; potser fi ns i tot hem col·laborat 
en algun projecte d’una ONG internacional i, en canvi, quants de nosaltres ens hem plantejat què po-
dem fer pel nostre entorn més immediat?  Marfull, Entitat per la Defensa de la Natura de Salt, porta 10 
anys treballant des de baix i, gràcies a la iniciativa d’entitats com aquesta, avui dia podem passejar 
per un espai privilegiat com és el Parc de les Deveses, només a pocs minuts de casa. La presidenta 
de l’entitat, la Marta Guillaumes, ens explica com es porta a terme aquesta tasca de formiga i anima a 
tothom a vincular-se amb les entitats del nostre entorn més immediat, tot recordant allò tan encertat 
que deia l’il·lustre Capità Enciam: “els petits canvis són poderosos!”.

-Així que heu estat d’aniversari 
fa ben poc?
-El 15 de setembre vam celebrar 
els deu anys de l’associació amb 
una matinal d’anellament, ober-
ta al públic, en què van venir nou 
ornitòlegs. Es tractava d’un acte 
per divulgar tota la feina que fa 
molta gent de manera silenciosa; 
acostar-ho a la gent. A més, es va 
anellar un ocell que és molt rar a 
Catalunya, el tallarol xerraire, de 
manera que va ser tot un esdeve-
niment.

-Quanta gent sou a Marfull?
-Actius tot l’any som poquets, però 
podem mobilitzar molta gent. No 
som una gran associació, som 
un grup local que treballa per a 
projectes molt locals, però estem 
molt contents perquè hem fet for-
ça coses. Treballem molt per baix, 
de manera silenciosa, però sí que 
hem dut a terme iniciatives impor-
tants relacionades amb el medi 
ambient i, sobretot, amb el Parc de 
les Deveses, al qual hem dedicat 
bona part de l’energia.

-Així, us heu dedicat pràctica-
ment a les Deveses.
-L’entitat neix el 97 i, el 98, una de 
les primeres coses que vam fer va 
ser convocar tota la gent de Salt 
per parlar sobre el futur de les De-
veses i després fer-ne un manifest 
a partir d’allò que pensava la gent 
de la vila sobre aquest espai natu-
ral i sobre el seu futur. A més, vam 
elaborar també un document amb 
‘50 propostes per unes Deveses 
vives’. A Marfull, a partir d’aquest 
manifest i de les 50 propostes, 
hem anat desenvolupant la nostra 
tasca. 

-Tenint com tenim aquest privi-
legi que són les Deveses, i que 
podria haver acabat sent un 
abocador...!
-El Parc de les Deveses, jo crec 
que a la llarga quedarà com un 
exemple de la defensa d’un patri-
moni natural des del ciutadà, des 
del moviment cívic, des de la ciu-
tadania. L’Administració ha anat 
fent passos, però, el cas de Salt, 
penso que és paradigmàtic perquè 
sempre ha estat la gent del poble 

–primer els Amics de les Deveses, 
després Marfull, també la Societat 
d’Estudis i Recerca de Salt-, i en-
tre tots hem anat fent pressió. 

-Què ha fet exactament Marfull 
en relació amb el Parc de les 
Deveses?
-Primer de tot, ens hem dedicat a 
fer que el Parc fos conegut i ano-
menat com a parc, perquè tots 
aquests anys la gent n’ha dit les 
Deveses. És tota una feina de 
sensibilització. I, sobretot, el que 
s’ha aconseguit és que, per part 
de l’Administració, es vegi com un 
patrimoni, és a dir, un lloc a prote-
gir i a millorar, i que sigui un espai 
que doni una aportació positiva a 
la imatge de Salt. Sobretot, durant 
molt anys, hem treballat perquè 
s’aconseguís delimitar bé el parc, 
perquè es protegís l’espai i perquè 
hi hagués un Pla especial d’usos 
i gestió. I ara també estem treba-
llant per recuperar el cabal natural 
del Ter. Dins l’entitat, podríem dir 
que hi ha dos fronts bàsics, un que 
el podríem anomenar de protecció 
ambiental, més relacionada amb 

Nom:  Marta Guillaumes     
Edat: 30 anys
Nascuda i resident a: Salt                    
De professió: professora de secundària (biologia i 
geologia)
A més a més: presidenta de l’associació ecologista 
Marfull, Entitat per la Defensa de la Natura de Salt, 
des de fa 7 anys
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temes burocràtics, a les deman-
des i iniciatives de temes concrets; 
i un altre de sensibilització a la po-
blació en general.

-Us marqueu uns objectius con-
crets a principi d’any, o com 
gestioneu la feina?
-Sí, quan comença cada curs, mar-
quem quines són les prioritats per 
dur a terme, segons les nostres 
possibilitats; el que passa és que 
s’ha de tenir en compte que sovint 
sorgeixen temes urgents als quals 
cal fer front i que ens fan canviar 
els plans, com, per exemple, el 
del pas del TGV o l’ampliació de 
l’autopista. La urgència d’alguns 
aspectes ens obliga a centrar-nos 
en aquests temes, per veure com 
afecten Salt, de quina manera es 
pot minimitzar l’impacte, etc.  Tot 
això és molta feina, i sobretot per-
què, del grup, no hi ha ningú allibe-
rat, ningú que cobri.

-És un llarg procés, una mica 
com plantar una planta...
-El meu lema sempre és insistir i no 
desistir. Anar fent, el que en diríem, 
feina de formigueta. I al fi nal s’acon-
segueixen coses. El que passa és 
que costa trobar gent que se sumi 
a aquesta idea, que sigui constant 
i que cada mes vulgui venir a les 
reunions a discutir sobre aquests 
temes. Això és, en part, perquè vi-
vim en una societat que tendeix a 
buscar el benefi ci immediat.

-Però la gent és sensible a 
aquests temes?
-Jo penso que estem una mica 
adormits. La gent s’ha d’activar. 
La gent té força consciència, si hi 
parles individualment, però s’ha 
de despertar. Una de les coses 
que penso que cal anar insistint 
és en el fet que la gent realment 
es cregui que petites coses poden 
fer grans canvis. El lema aquell del 
capità enciam, que deia “els petits 
canvis són poderosos”, jo crec que 
és molt encertat. 

-Explica’m algunes de les acci-
ons concretes que ha portat a 
terme Marfull

-Doncs, per exemple, des de l’en-
titat vam aconseguir que l’1% del 
pressupost anual municipal s’in-
vertís en les Deveses. També vam 
impulsar el Projecte Rius; des de 
Marfull vam motivar la gent per-
què s’adherissin a aquest projecte 
i fi nalment van ser els Amics de 
la Gent Gran qui s’hi va adherir i 
a partir d’aquí el projecte ha tirat 
endavant. Sovint fem una mica 
d’impulsors, que és la feina que 
les petites entitats hem d’anar 
fent. També hem portat iniciatives 
en el medi urbà: aconseguir que al 
Mercat de Salt es fes el pàrquing 
a dalt, on és ara, i no sota terra, 
com s’havia previst, ja que hauria 
provocat que es talessin els arbres 
de la plaça. 

-Caram, això és important... i va 
ser difícil la negociació amb Ad-
ministració i altres?
-Vam proposar l’alternativa i va re-
sultar que era fi ns i tot més barata 
per a l’Ajuntament, o sigui que es 
va poder dur a terme. I ara, recent-
ment, hem editat un díptic amb un 
adhesiu d’aquests que diuen “no 
volem publicitat” per evitar una 
mica l’excés de publicitat directa. 
Aquí també hi juga el que en podrí-
em anomenar seducció ambiental, 
per atreure la gent. Aquest potser 
seria el tercer front de l’entitat.

-Déu n’hi do... sí que heu treba-
llat. I algun projecte, pròxima-
ment?
 -Ara s’està treballant per aconse-
guir que hi hagi algun equipament 
en el qual les entitats de medi 
ambient, tant la SERS com Mar-
full, puguem treballar per divulgar 
el Parc de les Deveses, com una 
aula de natura, un equipament 
d’educació ambiental on puguis 
portar algú a fer una xerrada sobre 
el canvi climàtic, per exemple, un 
lloc que s’identifi qui amb natura i 
que ofereixi aquestes temàtiques 
a partir d’exposicions, xerrades, 
cicles de conferències, etc. Tan 
sols perquè la mainada de Salt co-
negui i gaudeixi de la natura, ja val 
la pena. Això ajudaria l’educació 
cívica i ambiental, un tema que te-

nim pendent i que cal treballar per-
què per estimar una cosa, sobretot 
l’has de conèixer. 

-Quan fa que estàs dins l’enti-
tat? I com a presidenta?
-Com a presidenta fa 7 anys, però 
dins l’entitat hi sóc des del principi. 
Tot va començar perquè vaig venir 
a una xerrada sobre meteorologia 
i aquell dia en Ramon Torramadé i 
l’Àngel Palmerola van repartir uns 
paperets on es preguntava si ens 
interessava formar part d’un grup 
en defensa de la natura, i que, si 
era així, ens trobéssim tal dia en 
una reunió. I mira, així m’hi vaig 
enganxar. En Ramon Torramadé, 
en Martí Fita –que formava part 
dels Amics de les Deveses des 
del principi-, l’Àngel, són ciutadans 
que per mi han estat persones a 
seguir; models de coherència i, 
des d’un punt de vista cívic, espec-
taculars. Perquè es creuen que, 
efectivament, els petits canvis són 
molt poderosos.   

-Hem de creure’ns que podem 
canviar les coses...
-Tenim el sistema muntat d’una 
manera que deleguem massa co-
ses als polítics. És clar que han de 
fer la seva feina, però la gent hau-
ria d’assumir una tasca de vigilàn-
cia. Per això és important que la 
gent creï associacions, que es vin-
culi a entitats i que vagin treballant 
per les coses que volem defen-
sar. No n’hi ha prou a votar cada 



AA6

Entrevista a Marta Guillaumes

història
Les Bullangues de Barcelona

quatre anys i després passar-se 
la resta del temps criticant el que 
fan o deixen de fer, hem d’assumir 
més responsabilitats i participar 
activament.

-Com a professora tens rela-
ció amb la mainada?, com els 
veus? 
-Són com esponges i el que cal, 
repeteixo, és insistir i no desistir. 
Els nens i nenes té ganes de fer 
coses, i són molt receptius. La re-
alitat escolar ha canviat molt, però 
la mainada continua sent molt re-
ceptiva. 

-Està bé que hi hagi algú optimista!

-Hem de tenir esperança que les 
coses han de canviar i que el jo-
vent que puja ha de ser molt millor 
que nosaltres, ens han de superar 
en tot. Haig de reconèixer que jo a 
vegades tinc un optimisme desfer-
mat, però penso que és una acti-
tud vital que ajuda a tirar les coses 
endavant, perquè el pessimisme 
t’immobilitza. 

-I com veus el futur de la huma-
nitat en general, del planeta Ter-
ra?
-Ens hi hem de posar. Penso que 
un terç de la població tenim unes 
condicions de vida gairebé immi-
llorables, mentre que hi ha dos ter-

ços que es troben en condicions 
terribles. Aquesta és la feina a fer. 
Si l’ésser humà és l’únic animal 
que té consciència, o sigui, que 
som la consciència del món, hem 
de posar-hi mà. Hem d’actuar, llui-
tar contra les desigualtats, encara 
que sigui amb petites accions, per-
què n’hi ha moltes. Hi ha molts paï-
sos del món on la dona i la infància 
es troben en condicions pèssimes. 
Es traca d’una qüestió de dignitat, 
perquè hi ha zones del món on les 
persones no tenen ni la dignitat de 
persones, i això és fonamental. De 
feina, n’hi ha tanta, que jo necessi-
taria tres vides!

Agnès Cabezas Horno

entrevista

Amb aquest nom es denomi-
nen els avalots que tingue-

ren lloc a Barcelona entre 1835 i 
1843 protagonitzats pels sectors 
populars i una burgesia descon-
tenta. Les de 1842 i 1843 acaba-
ren amb el bombardeig de la ciu-
tat. Han estat interpretades com 
a motins de subsistència, i certa-
ment existien motius econòmics 
com la sequera, la crisi industrial, 
la competència estrangera, el cò-
lera o la Primera Guerra Carlina. 
Però un estudi més elaborat de-
mostra que el comportament del 
poble menut urbà, que assumeix 
l’ideal liberal, no és la resposta 
només a uns estímuls econò-
mics. En uns moments de canvi 
de règim, en plena revolució li-
beral, les bullangues provoquen 
pànic en els sectors polititzats 
perquè demostren el grau d’au-
tonomia del moviment popular i 
una ideologia específi ca.
El 25 de juliol de 1835, tres dies 
després d’uns disturbis a Reus i 
després de diversos episodis en 
ciutats espanyoles, la revolta ar-
riba a Barcelona. Aquesta bullan-

ga confi rma els trets que havien 
tingut les anteriors: espontaneïtat 
del moviment, anticlericalisme, 
protagonisme del poble menut, 
simpatia de l’exèrcit (a Reus van 
permetre l’assassinat de frares i 
optaren per la passivitat) i inca-
pacitat de les autoritats de fer-
hi front. Més que de complots 
organitzats, parlem d’escamots 
que es fan ressò dels greuges 
populars. Però aquesta vegada 
la bullanga encengué l’anticleri-
calisme a tot Catalunya, provo-
cà l’exclaustració general i donà 
pas a un moviment juntista arreu 
d’Espanya. La por que la revol-
ta es convertís en una revolució 
social feu esvair la confi ança en 
l’estat i feu entrar en la via insur-
reccional tots els sectors polítics 
per tal de capitalitzar-la.
Un fet tan anecdòtic com la mala 
qualitat d’uns braus a la plaça de 
toros de la Barceloneta desenca-
denà un malestar que acabà amb 
l’incendi de convents; l’assassi-
nat del general Bassa, que inten-
tà sense èxit aturar la revolta; la 
fugida del capità general; l’incen-

di de la fàbrica Bonaplata (la pri-
mera que havia usat el vapor per 
fer moure les màquines), i la im-
posició d’una junta de govern el 
5 d’agost. La burgesia revolucio-
nària anà a remolc del moviment 
popular i en principi es va limitar 
a protegir els seus béns. Només 
els liberals radicals van intentar 
aprofi tar l’avinentesa per forçar 
un canvi polític. 
Però va ser l’incendi de les fàbri-
ques el que feu que la burgesia 
prengués la iniciativa i es decidís 
a entrar en el joc polític per tal 
d’arraconar tant les velles i des-
prestigiades autoritats absolutis-
tes, com els liberals radicals i el 
poble. Units per l’odi al vell siste-
ma, i davant els atacs a la propie-
tat, aquests sectors moderats es 
fan amb les juntes i encapçalen 
les reivindicacions populars, però 
en defensa només dels principis 
de la llibertat econòmica, la igual-
tat davant la llei i la propietat ple-
na. Els artesans i els seus apre-
nents, els treballadors a domicili, 
els petits botiguers, els obrers de 
les fàbriques comdemnades a 
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desaparèixer per la competència 
de les més tecnifi cades, el poble 
menut urbà en defi nitiva, tenia 
uns altres objectius polítics i un 
ideari liberal que encobria con-
cepcions alternatives del dret de 
propietat.
La lluita contra les màquines 
és la reacció d’uns homes que 
s’adonen que el progrés signifi ca 
la proletarització de la seva pro-

fessió. És la lluita per una con-
cepció de la igualtat i la llibertat 
que impliquen el dret al treball, la 
independència del treballador i la 
possessió d’allò que s’ha produït 
amb el propi esforç : és la lluita 
per la universalització de la pe-
tita propietat. Així les bullangues 
tindran cada cop més un caire 
d’enfrontament de classe i esde-
vindran els antecedents dels pri-

mers confl ictes reivindicatius dels 
obrers del tèxtil. Era el descon-
tent per un canvi de règim que no 
acomplia les seves expectatives 
i que es limitava a defensar els 
interessos dels potentats.

J.C.L.

històriaLes Bullangues de Barcelona

Són molts els que s’oposen 
des de diverses orientacions 

al sistema. Però pocs ofereixen 
alternatives viables i pacífi ques 
que evitin repetir els tràgics er-
rors del passat. El més complicat 
és articular un sistema de relaci-
ons que faci compatible la lliber-
tat individual i la justícia social. 
Certament, dos sistemes antagò-
nics marquen durant el segle XX 
l’evolució del món : el capitalisme 
i el comunisme. El primer, basat 
en el règim democràtic, ha primat 
al màxim l’individualisme i ha 
deixat a les forces del mercat la 
regulació de tots els aspectes de 
la vida, inclosos els essencials 
per viure amb dignitat. El resultat 
n’ha estat un món corrupte, inhu-
mà i polaritzat entre rics i pobres. 
El segon, basat en un règim tota-
litari i de planifi cació econòmica, 
ha esdevingut a la fi  un sistema 
repressiu a tots nivells i econòmi-
cament desastrós.
Després de la II Guerra Mundial 
a l’Europa Occidental, destruïda 
per l’enfrontament triple entre li-
beralisme, feixisme i comunisme, 
s’enceta una tercera via per re-
soldre aquesta tràgica divisió. Es 
tracta d’adoptar el sistema capi-
talista, però amb intervenció es-
tatal per tal de regular-lo. És en 

els països nòrdics on més es va 
desenvolupar i on més va reeixir 
l’anomenat ‘estat del benestar’. 
Després de l’esfondrament del 
sistema comunista, i en plena 
globalització, es considera insos-
tenible aquest model i s’imposa 
la progressiva desaparició de 
qualsevol força reguladora del 
mercat: és el neoliberalisme. Així, 
una classe mitjana en procés 
d’ampliació disminueix. Alguns 
esdevenen rics i uns pocs molt 
rics, i molts esdevenen pobres i 
cada cop més pobres. Hi ha mol-
ta gent que no pot seguir i que va 
quedant al marge del progrés i el 
benestar assolits. D’altra banda, 
el Tercer Món resta condemnat al 
colonialisme i a la dependència.
Una veritable tercera via tracta 
de compaginar l’esperit empre-
nedor i la lliure iniciativa amb la 
igualtat d’oportunitats, la justícia 
social i el dret de subsistir dels 
que no volen jugar aquest par-
tit. Que l’èxit, el treball, la sort o 
els mitjans d’uns no signifi quin 
el fracàs, la dissort i l’empobri-
ment dels altres, i a la inversa. 
En primer lloc, caldria eradicar a 
tot l’àmbit planetari els paradisos 
fi scals i limitar per llei a índexs 
raonables les fortunes personals. 
És una perversió que hi hagi mul-

tinacionals més poderoses que 
algunes nacions i que el sistema 
produeixi individus que no tinguin 
prou vides per gastar-se el patri-
moni i que milions d’humans no 
puguin ni tan sols alimentar-se.
     Un únic món demanda un únic 
mercat i una única moneda, on 
totes les societats del globus hi 
accedeixin lliurement i amb els 
mateixos mitjans. Mitjans que 
han de garantir unes veritables 
institucions mundials represen-
tatives de totes les sensibilitats 
humanes. Una ONU que imposi 
la declaració dels drets humans 
i una justícia universal efectiva, 
una adequada distribució dels re-
cursos, la preservació de tots els 
ecosistemes i un nou model ener-
gètic que ens alliberi de l’energia 
atòmica i de l’explotació petrolí-
fera, un nou ordre mundial basat 
en un únic exèrcit que impossibi-
liti règims corruptes i totalitaris i 
que asseguri la pau, la seguretat 
i el dret d’autodeterminació de 
tots els pobles. 
L’estat ha de basar-se en un nou 
concepte de democràcia: un sis-
tema paritari i de llistes obertes 
que limiti la duració de tots els 
mandats, un sistema que impos-
sibiliti i penalitzi la corrupció i 
l’enriquiment il·lícits; un sistema 

La tercera via

col·laboració
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Esa grassia andaluza...!, ej que me parto!!

col·laboració

Amb aquest encapçalament tan 
salat m’ha arribat còpia de la 

carta amb què el gerent d’una em-
presa andalusa va “contestar” a 
una altra de caràcter administratiu 
que li havien enviat des d’un Ajun-
tament de Catalunya redactada, a 
causa de “la limitada intel·ligència 
d’algun polític o funcionari”, ...en 
català!, una “desfachatez” que es 
mereixia una “resposta agressiva” 
per part de l’interfecte, però a úl-
tima hora va decidir perdonar la 
vida al remitent i enviar-li només 
una bella mostra de la inveterada 
“grassia” dels espanyols del sud, 
que, a banda de fer gràcia o no, en 
el fons no deixa de ser una altra 
versió d’una certa actitud mental 
espanyola, de matriu i ànima cas-
tellana, aquella que, com deia el 
poeta, “desprecia cuanto ignora”.

“Una carta muy cachonda de 
una empresa andaluza que reci-
bió una multa de Barcelona... en 
catalán.
“Estimados amigos/as: Hace 
unos días se recibió en las ofi -
cinas de la empresa para la que 
trabajo como Gerente una co-
municación del Ayuntamiento 
de Castellgalí (Barcelona), en 
la que parece ser que pedían el 
embargo del salario de uno de 
nuestros empleados. La limita-
da inteligencia de algún político 
o funcionario debió de prevale-
cer por encima del más común 
de los sentidos (que ya se sabe 
que es el sentido común), para 
enviar la misiva en idioma ca-
talán (ahí, con dos cojones, que 

diría Arturo Pérez-Reverte).
“Algunos empleados de mi 
compañía pensaron que había 
que enviar una respuesta agre-
siva por tamaña desfachatez. 
Siempre he pensado que la in-
transigencia y el fundamenta-
lismo, que es una rama menor 
de la ignorancia aderezada de 
unas gotitas de catetez, se ha 
de combatir desde la ironía y el 
buen humor. De ahí que pensé 
que sería mucho mejor respon-
derles utilizando algo de su mis-
ma medicina. 
“Os envío copia de la carta con la 
que he respondido al Cap d´Ofi cina 
del Ajuntament de Castellgali: 
“Estimado Sr. Cap d´Ofi cina: 
“Hemo resibío zu carta de fesha 
trentiuno d´agosto der presen-
taño, en la que nos comunica argo 
mu´estraño referente a don Hosé 
Antonio García Marín y qu´hasta la 
prezente no hemo podío descifrá, 
dado er raro lenguahe en er que in-
tentan comunicarsse con nosotro. 
“Le huro por Dió que´hemo hesho to 
lo possible por aclará zi nosotro le 
debemo a ustede argo o son ustede 
los que nos tienen que hasé argún 
pago. Nuestro Hefe D´Amnistrassión 
se´ncuentra el´hombre recuperán-
dose der soponsio, alelao, pero 
l´asseguro qu´haremo to lo possible 
por acabá de orientarmo y aclará 
este complejo crintograma que nos 
han remitio. 
“Lo que má difi ssi está siendo 
de´ntendé e´esso de “la seva propi-
etat que puguin fi gurar amb prelació 
als sous” o lo de “de tot aixó se´n 
dona trasllat a l´empresa”, pero no 

dude que´ncuanto h´ayamo ressuer-
to el assertiho le daremo cumplía 
respuesta. 
“No´stante to lo anterió, y si no fu-
esse molestia pa´usté, a fi n devitá 
insidentes diplomáticos mayore, le 
rogaría que´nlosusesivo se dirihie-
se a nosotro en la lengua materna 
de Garcilaso, Cervantes, Góngora, 
Calderón, Juan Ramón Jiménez, 
Pío Baroja, Unamuno, Ortega y 
Gasset o Vicente Aleixandre, por-
que a los catetos der sur, en cu-
anto los sacas der castellano y de 
cuatro frases h´echas en fransé o 
inglé (...) se pierden. 
“Quedando a su disposisión, apro-
vecho er momento epístolá pa´nviarle 
un afectuosso y cordiá saludo, 
“Fdo.: José Sarriá 
Gerente (o Manachemen)”

que comporti el diàleg social i la 
plena participació en la gestió 
pública dels ciutadans, inclosa la 
dels pressupostos; un poder polí-
tic independent del judicial, però 
amb capacitat de controlar i dis-
tribuir l’excedent econòmic, així 
com supervisar la direcció estra-
tègica de les grans empreses; un 

poder que proporcioni habitatge, 
treball, sanitat, educació i ser-
veis socials i que limiti l’ambició, 
l’egoisme i la manipulació dels 
que volen imposar la seva visió 
particular i interessada del món; 
un sistema de producció que es-
tableixi una relació proporciona-
da entre salari, preus i benefi ci; 

una societat que s’obligui a si 
mateixa a tractar-se amb igualtat 
de condicions; una societat que 
s’eduqui en la importància dels 
sentiments i la justícia i no només 
en la vanitat i el materialisme.

Joan Corominas

[Il·lustració: El malestar que es respira el por-
ta en bona part el vent de ponent, putrefacte 
i pudent, que bufa incessant, empudegant 
l’ambient. Un exemple de tot just abans-
d’ahir és el de la jutgessa Ana Ingelmo, que 
va obligar -passant-se per l’engonal els drets 
lingüístics que l’assistien- un testimoni de la 
causa per l’homicidi de Josep M Isanta a tes-
tifi car en castellà (això a Barcelona) perquè 
els acusats, que són de Berga, van dir que no 
l’entenien... (Imatge: www.tribuna.cat)

La tercera via
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Esa grassia andaluza...!, 
ej que me parto!!

col·laboració

Progrés i ecologia

D’això, d’aquesta mostra de mala 
llet condensada, l’individu sotasig-
nat en diu “ironía y buen humor”..., 
és ben bé que “la cabra siempre 
tira al monte”, com diuen ells. Molt 
bé, doncs un cop llegit, i després 
d’haver-me partit el pit de tant riure, 
l’escrit irònic dels pebrots em sug-
gereix un parell de preguntes, que 
faré, en homenatge a aquest cretí, 
en el meu “raro lenguahe” català: 
-Algú s’imagina un ciutadà qualsevol 
d’un qualsevol cantó suís de parla 
alemanya, posem per cas, enviant 

una carta semblant a un municipi 
d’un altre cantó de parla diferent, po-
sem-hi italià? És difícil, oi? Però Su-
ïssa “només” és una confederació...
-¿Aquesta gent, de mentalitat i ca-
ràcter intransigent i fonamentalista 
(un truc per amagar els teus defec-
tes als qui ataques: penjar-los-els 
a ells), immobilista, imperialista i 
agressiu envers els que no són ells 
i com ells, excloent de tota diferèn-
cia, aquesta mateixa gent són els 
que volen fer-nos creure que “Es-
panya és una nació” i que nosaltres 

en formem part de manera natural? 
Què ens volien dir amb allò de “La 
fi esta de todos” d’aquest 12 d’oc-
tubre? Qui són, aquests “todos”? 
De quin “corazón” parla, Maria-
no Rajoy, en aquella pallassada 
de “discurs reial” que s’ha marcat 
sense cap sentit institucional i en-
cara menys de sentit del ridícul? 
És aquest mateix cor que destil·la 
tant d’amor a Espanya com odi als 
pobles peninsulars que paguen (en 
diners i espècies) el cost d’aquest 
idil·li tan bonic i entendridor?

 Fermí Sidera Riera

Llegim aquests últims dies, en 
gairebé tots els mitjans de co-

municació, notícies relacionades 
amb diferents actuacions sobre el 
territori, actuacions que es volen fer 
al nostre municipi, altres a la nostre 
comarca. Em refereixo a la MAT, al 
desdoblament a quatre carrils per 
banda de l’autopista A-7,  a la línia 
del tren de mercaderies i d’altres. 
Aquestes actuacions tenen partida-
ris i detractors. Els que estan a fa-
vor diuen que es fan o es justifi quen 
de fer, basant-se en el progrés. Els 
que estan en contra, que no s’han 
de fer, per tal de preservar el ter-
ritori i a favor de l’ecologia.  Tam-
bé amb els meus amics de la colla 
o amb companys de La Farga en 
parlem i tenim opinions contràries, 
uns a favor d’un criteri i d’altres del 
contrari. Tots tenen part de raó.
Si mirem enrere,  veurem que el 
progrés no es pot parar, avança 

com un vehicle sense frens. Tots 
volem tenir un vehicle, aire con-
dicionat, televisors, ordinadors, 
mòbils d’última generació, viatjar 
quant més ràpid millor, una casa 
més àmplia i no sé quantes co-
ses més. D’això, de les millores 
tecnològiques, en diem progrés. 
Per tant, sembla que és necessa-
ri i bastant coherent estar a favor 
del progrés, ja que així tothom 
podrà accedir a les millores tecno-
lògiques i  viure millor. Mirant-ho 
d’aquesta manera, crec que hem 
d’estar a favor d’aquesta postura, 
a favor del progrés.
Ara bé, si fem una projecció d’aquest 
criteri de progrés, amb vistes al futur, 
passarà que  d’aquí a quatre dies 
tindrem un territori sembrat de línies 
elèctriques, d’autopistes de quatre o 
més carrils, de línies de tren, d’edifi -
cis i cases per tots costats, una at-
mosfera irrespirable, etc. Això sí que 
és impossible d’assumir per un terri-
tori que ja està ara molt castigat. Per 
tant, el territori s’ha de preservar, per-
què si no tenim territori, no tenim res. 
Mirant-ho d’aquesta manera, crec 
que hem d’estar a favor d’aquesta 
postura, a favor de l’ecologia.
Sí, amics, aquest és el dilema, 
aquesta és la pregunta, progrés 
o ecologia? Quina és la respos-
ta? Crec que el sentit comú ens 
diu que les dues coses han de 
ser possibles. Segurament, a la 
paraula progrés, s’hi han d’afegir 
les paraules ordre i respecte.  Un 
progrés amb ordre i respecte al 

medi ambient i a tots els sistemes 
ecològics del nostre territori. Això 
seria possible si, per fer aques-
tes actuacions, usessin les millors 
tecnologies disponibles. Si quan 
fem un projecte, hi dediquéssim 
la part que correspon del pressu-
post, per elevada que fos, a pre-
servar i cuidar l’ecologia. Si volem 
aconseguir aquest equilibri entre 
progrés i ecologia, segurament 
ens haurem d’acostumar que les 
partides d’un projecte dedicades 
al medi ambient i a reparar el ter-
ritori siguin més altes que les ma-
teixes partides d’obra. Hem de ser 
més valents i no tenir por d’auto-
ritzar  unes mesures correctores 
d’una obra, encara que siguin molt 
cares. Segurament d’aquí a qua-
tre dies s’hauran de fer igualment 
aquestes i d’altres que les noves 
tecnologies ens recomanaran per 
millorar i preservar el territori. 
Resumint:, progrés, sí, però amb 
ordre i respecte al medi ambient 
en general i, sobretot, respecte a 
les hortes i  a les deveses de Salt. 

Rafel Sala  
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Prari bui duri abakan 
(l’huracà enfonsà la canoa)

col·laboració

L’huracà (“prari”) enfonsà la ca-
noa (“duri”). Amb aquesta popular 
expressió, els mískitus assentats 
al municipi de Waspam, a la vora 
del riu Coco (“Wangki”), frontera 
nicaragüenca amb Hondures, ens 
explicaven el novembre passat una 
metàfora síntesi de la seva existèn-
cia: viuen del riu, de l’aigua i de la 
terra. Com els seus germans, po-
bladors i pescadors de Wilwi (Pu-
erto Cabezas, agermanada amb 
Vilafranca del Penedès i Sant Pere 
de Ribes), a la costa carib, viuen del 
mar, també de l’aigua i de la terra. I 
quan l’huracà, l’aigua emprenyada 
que ve de l’interior del mar,  els en-
fonsa la canoa, la mort i la desgrà-
cia els visita i els fa pagar un preu 
tan excessiu i injust com la fam i 
el desemparament que pateixen 
ancestralment com tants pobles 
dependents i explotats per altres. 
L’huracà Fèlix, mig desapercebut, 
sembla que ha tornat a enfonsar la 
canoa dels mískitus...
Un 91% de la població de Was-
pam (57.465 habitants l’any 2000) 
i un 72’3% dels 57.465 de  Wilbi, 
la capital de la RAAN (Regió Autò-
noma de l’Atlàntic Nord) són mís-
kitus: una bona part dels prop de 
135.000 censats avui a Nicaragua. 
Es tracta, doncs, d’una part de la 
regió caribenya de Nicaragua ha-
bitada gairebé exclusivament pel 
poble mískitu, el més nombrós i re-
presentatiu dels provinents de les 
cultures precolombines d’aquell 
país germà. Després dels proces-
sos de colonització desenvolupats 
a partir de fi nals del segle XV per 
les societats europees (espanyola 
i anglesa principalment) i la relació 
amb la principal potència colonial 
(Anglaterra) fi ns a la incorporació 

per la força de les armes a l’estat 
de Nicaragua l’any 1985 pel presi-
dent i general José Santos Zelaya 
(repartint-se grans quantitats de 
terres de la regió entre amics, pa-
rents i ell mateix), el poble mískitu 
no ha abdicat mai de la seva sobi-
rania i sempre que ha pogut ha llui-
tat per recuperar l’estatus original 
de poble lliure que ha mantingut al 
llarg del temps. L’huracà Somoza 
(una de les dictadures més sag-
nants a l’època) va acabar d’en-
fonsar la canoa dels mískitus... 
Amb la Revolució Sandinista ini-
ciada el 1979, el FSLN, d’acord 
amb el seu Programa Històric, 
va tenir la possibilitat històrica de 
construir un Projecte Nacional de 
contingut popular i antiimperialista 
capaç d’incloure les particularitats 
ètniques, culturals i regionals de la 
nova nació nicaragüenca. I ja en 
1981, el govern revolucionari reco-
neix en una Declaració de Princi-
pis la diversitat ètnica existent a la 
Costa Carib i els drets particulars i 
col·lectius que d’ella se’n deriven 
per als pobles indígenes i comu-
nitats ètniques d’aquest territori i 
començà a posar en pràctica po-
lítiques valentes i progressistes. 
I, amb passes endavant i enrere, 
s’arribà al 2 de setembre de l’any 
1987 quan l’Assemblea Nacio-
nal de Nicaragua aprovà l’Estatut 
d’Autonomia pels pobles indíge-
nes i comunitats ètniques de la 
Costa Atlàntica. Però l’huracà ne-
oliberal, primer amb la guerra con-
trarevolucionària i després amb les 
polítiques antipopulars a partir de 
la derrota electoral sandinista del 
90, va enfonsar defi nitivament la 
canoa dels mískitus...     
Tornem al principi... El 3 de novem-

bre passat, com dèiem, dos dies 
abans de les últimes eleccions 
generals que van tornar el FSLN i 
Daniel Ortega a la Presidència del 
país, vam tenir l’oportunitat d’as-
sistir a la signatura del conveni nú-
mero 100 entre l’alcalde de Was-
pam i l’Asociación de Educación 
Popular Carlos Fonseca Amador, 
AEPCFA, per iniciar l’alfabetització 
en mískitu amb una adaptació ex-
perimental del mètode audiovisual 
cubà “Yo, sí puedo” (aquí “Yang, 
lika sipsina”) que ja s’experimen-
tava amb molt d’èxit al país. Però, 
sense temps per celebrar el 20è 
aniversari de l’Autonomia, l’huracà 
Fèlix, per enèsima vegada, ha en-
fonsat la canoa dels mískitus...
L’últim informe que ens ha arribat 
de l’AEPCFA parla de 126 cadà-
vers identifi cats, 60 pescadors en-
terrats en territori d’Hondures i 17 
no identifi cats que fl otaven a les 
aigües del Carib. Quan es sàpiga 
el destí de les persones desapare-
gudes, aquestes xifres ben segur 
que augmentaran. 25 habitatges 
destruïts, 50.000 famílies sense 
sostre, 49 comunitats senceres 
arrasades, manca absoluta d’ali-
ments i medicaments... i un càlcul 
preliminar de més de 20 milions 
d’euros en pèrdues materials... 
La URACCAN, Universitat de les 
Regions Autònomes de la Cos-
ta Carib Nicaragüenca, nascuda 
amb la voluntat de ser una eina 
de reconstrucció nacional i ager-
manada recentment mitjançant un 
conveni de col·laboració amb la de 
Girona, ha perdut més del 80% de 
les seves instal·lacions de la seu 
de Bilwi. Pacifi cades les aigües i 
els vents, ara vindran les epidèmi-
es de diarrea, de dengue, de ma-
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Sordesa, un problema auditiu que també afecta els infants

col·laboració

Quan parlem d’una persona 
sorda, ens imaginem algú que 

no pot sentir res del que li diem, 
cap música, cap so, però això no 
és ben bé així. La sordesa s’en-
tén com una incapacitat per sentir 
i entendre, però té diferents cau-
ses, factors i graus que fan que 
la persona tingui cert nivell d’oïda 
i que pugi dur una vida completa-
ment normal.  Així doncs, no s’ha 
de parlar de sordesa en totes les 
ocasions, sinó que és millor ano-
menar-ho “problemes auditius”.
Molts de nosaltres coneixem perso-
nes amb aquest tipus de problema. 
Molta gent quan es fa gran comen-
ça a perdre oïda i acaba per neces-
sitar algun tipus d’aparell que l’aju-
di a captar tot allò que li arriba per 
ella. Aquesta persona que té certs 
problemes auditius  -no parlem 
de pèrdua total-, ja ha viscut molt, 
sap parlar perquè ha sentit parlar, 
té els coneixements bàsics perquè 
ha anat a l’escola i, a més, pot por-
tar una vida més o menys normal 
perqué porta un aparell que l’ajuda. 
Però què passa quan aquesta per-
sona té a penes cinc anys  i no hi 
sent bé? Com és la seva vida? 
Hi ha nens amb problemes auditus, 
alguns d’ells causats per factors ge-
nètics,  tinguin o no els pares pro-
blemes auditius, i altres per factors 
externs, com ara el fet que van néi-
xer prematurs  o que han patit cer-
tes malalties, tant la mare durant la 
gestació, com ells ens els primers 

mesos de vida. De totes maneres, 
la causa no en delimita el grau. Exis-
teixen cinc nivells de pèrdua, que en 
el cas dels infants impliquen unes 
necessitats: la normal, són perso-
nes que entren dins els límits de la 
normalitat i, per tant, poden arribar 
a sentir i a parlar tranquil·lament; la 
lleugera, en la qual no hi ha proble-
mes greus i aprenen a parlar i sen-
ten, però en les quals sí que poden 
ser necessàries tàctiques com par-
lar cara a cara, l’ajut d’audífons o 
aprendre a llegir els llavis; modera-
da, en la qual parlen, però no poden 
entendre completament una con-
versa cara a cara perquè es perden 
malgrat l’ajut tècnic; greu, arriben al 
punt de no ser capaços d’entendre 
una conversa i els audífons tampoc 
són el 100% útils, i, fi nalment, la 
profunda, quan hi ha una total inca-
pacitat per comunicar-se oralment i 
necessiten el llenguatge dels signes 
perquè tampoc poden parlar. 
Sempre s’ha dit que els nens apre-
nen del que veuen, del que toquen 
i del que senten; així ens podem 
plantejar com es desenvolupen 
aquests nens, si els falta una de 
les vies d’aprenentatge. Però tam-
bé ens podem preguntar com parla 
un infant que no sent bé, si aprenen 
a parlar segons el que senten. Per 
tant, el contacte amb els altres és 
importantíssim en tot infant, i això 
es fa possible gràcies a l’avanç 
tècnic i tàctic que s’ha desenvolu-
pat amb els anys. A nivell tècnic, 
el més conegut és l’audífon, aquell 
aparell minúscul que es posa dins 
l’orella i que amplifi ca el so, però 
també existeix un tipus d’implant, 
el qual a poc a poc es va introdu-
int en el tractament dels infants,  

que fa la funció de la part interna 
de l’orella i demana d’un gran ajut 
dels pares i especialistes. També 
existeixen despertadors, telèfons, 
aparells de televisió, etc. que li ho 
fan tot més fàcil. Per altra banda, 
hi ha una sèrie de mètodes tàc-
tics que s’utilitzen perquè aquests 
nens es puguin comunicar sense 
problemes. Aquests poden utilitzar 
només la paraula, el gest o totes 
dues coses, segons el nivell de 
pèrdua que tenen.  Els més cone-
guts són el llenguatge dels signes i 
la lectura labiofacial. El llenguatge 
dels signes és un mètode gestual, 
el qual no és universal ni fi x, sinó 
que cada llengua té el seu; es sol 
utlitzar com a suport. Dins aquest 
tipus de mètode n’existeix un altre, 
la dactilogia, que és dífi cil d’apren-
dre i fer servir ja que es tracta de 
marcar amb un signe cada lletra, 
per tant, només s’ulitza com a 
suport. Els métodes que només 
utlitzen el gest són necessaris en 
pèrdues profundes, on no hi ha res 
més que els pugui ajudar. Pel que 
fa a la lectura labiofacial, es tracta 
de comprendre els missatges orals 
mirant els llavis. Altres mètodes 

lària, de còlera, de malalties respi-
ratòries,... i la pitjor de totes elles i 
tan coneguda del poble mískitu: la 
fam, la fam radical i alhora parado-
xal de no tenir res per alimentar-
se en una terra, i unes aigües, tan 
exuberants…
Ara és l’hora, catalans i catalanes! 
Des del nostre govern, que té una 

extraordinària ocasió de fer un cop 
de mà a un poble que s’ho mereix 
i ho necessita, fi ns a la nostra rica 
i diversa societat civil que tantes 
vegades ha mostrat la seva solida-
ritat internacionalista: ara és l’hora 
de mostrar als mískitus que per a 
nosaltres la solidaritat, tendresa 
dels pobles, no és una paraula fra-

se feta, sinó que forma part de la 
nostra identitat cultural i nacional.
Kaisa!, o, com diem nosaltres, 
Som-hi!

Sebas Parra. Col·lectiu gironí 
de suport a l’AEPCFA-Coordi-

nadora d’ONG solidàries de les 
comarques gironines 

(sebasparra@solidaries.org) 

Prari bui duri abakan 
(l’huracà enfonsà la canoa)
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Sordesa, un problema auditiu 
que també afecta els infants

col·laboració

són els que s’utlitzen dins els ni-
vells més baixos de pèrdua en què 
interessa que el nen aprofi ti les 
restes auditives que té. D’aquesta 
manera, el més comú són  exer-
cicis perquè entreni i estimuli la 
parla sense ajudar-se de res. Però 
també existeixen mètodes on la 
paraula es pot complementar amb 
algun gest que ajudi a no confon-
dre mots molt semblants (ex. “mar” 
i “mà”) o amb deletreig  sobre la 
mà. Finalment, l’últim grup són els 
mètodes mixtos, que complemen-
ten la parla amb el gest i que s’ulit-
zen sobretot com a complement 
d’un altre mètode. Aquests poden 
ser la utilització simultània de la 
parla amb el llenguatge dels sig-
nes o el complement de la lectura 
labiofacial amb signes per no con-
fondre paraules semblants.  

Gràcies a tot això, sentir i expresar-
se els és més fàcil, però continuen 
tenint unes limitacions que poden in-
terferir en el seu desenvolupament 
escolar. Quan es parla de nens 
amb problemas, sempre s’associa 
a escoles d’educació especial, a se-
gregar-los perquè tinguin el màxim 
d’atenció possible. Això no sempre 
és bo. Un infant amb una pèrdua 
normal va a una escola normal. El 
mateix passa amb la lleugera: l’in-
fant pot assistir a una aula ordinària i 
només necessitarà alguna hora amb 
el logopeda i una mica d’atenció per 
part de la mestra. De totes formes, 
els centres ordinaris gaudeixen de 
l’ajut de professionals com els lo-
gopedes, l’assistent social, serveis 
d’assessorament i orientació o recur-
sos didàctics per a tot el que neces-
sitin. L’assistència a una aula d’edu-

Les cuineres de Salt participen al Firatast
notícies

Enguany Les Cuineres de Salt 
participen, per primera vega-

da, al certamen de degustació i 
venda de productes FIRATAST.
El grup de Les Cuineres de Salt va 
néixer, ara fa més de 5 anys, a par-
tir d’un grup de treball organitzat 
pel Consell Municipal de la Gent 
Gran de l’Ajuntament de Salt. 
L’objectiu inicial d’aquest grup era 
recopilar i editar receptes de cuina 
tradicional catalana, especialment 
les que singularitzaven la cuina de 
Salt, basada fonamentalment en 
els productes de l’horta saltenca, 
amb receptes tan populars com 

l’oca amb peres a l’estil de Salt, 
recollida per Josep Lladonosa i 
Giró en el llibre La cuina que tor-
na, o d’altres fets amb un dels cul-
tius més populars de les hortes de 
Salt: els salsafi ns.
Aquesta recopilació de receptes 
de cuina va culminar en l’edició 
del llibre La cuina de les àvies de 
Salt, presentat la diada de Sant 
Jordi de 2006 i del qual s’han fet 
dues edicions. Actualment, amb el 
suport de l’Ajuntament de Salt, ja 
preparen l’edició d’un segon volum 
de receptes.
El creixent interès i la implicació 

d’aquest grup de persones, que 
gairebé compta amb una trentena 
de participants, així com l’impuls 
donat a partir de l’Àrea d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Salt, ha 
fet ampliar els objectius i el nom-
bre d’activitats de Les Cuineres de 
Salt, que col·laboren activament 
en diverses activitats i esdeveni-
ments del municipi.
Les activitats més destacades són 
la preparació d’un tast de plats de 
cuina saltenca en el marc de la 
Festa del Cistell (se celebrarà la 
4a edició d’aquest tast), la realitza-
ció de diversos cursos de cuina per 

cació especial 
es comença a 
fer necessària 
quan la pèrdua 
és moderada. 
Els nens amb 
aquest grau 
solen anar-hi 
només unes 
hores, mentre 
que aquells amb problemàtiques 
greus o profundes hi han d’anar a 
temps complet per gaudir de les mà-
ximes atencions d’aquests centres, 
sobretot els profunds. 
Dit tot això, és més fàcil entendre 
la vida d’una persona de cinc anys 
que no hi sent bé i, a més, ens tra-
iem de sobre una afi rmació com la 
que “tota persona que no hi sent 
bé és sorda”.

Cristina Soler
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notícies

Targeta Salt+Gran

L’Ajuntament de Salt presenta el seu Pla 
d’inclusió social contra l’exclusió social

L’Ajuntament de Salt ha realitzat 
la presentació pública del Pla 

estratègic per a la inclusió social 
de Salt. L’acte ha estat una sessió 
de presentació i formació especi-
alitzada sobre els principis rectors 
i el marc d’actuació, i de les línies 
de treball del  Pla local d’inclusió 
social  – SALT Endavant 2006-
2009. La sessió ha estat realitzada 
pel Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt amb la intervenció 
de l’alcaldessa Iolanda Pineda i 
la tinenta d’alcalde d’Acció Social, 
Margarita De Arquer.
El Pla local d’inclusió social SALT 
Endavant del municipi de Salt 
s’inicia com a experiència pilot a 
les comarques gironines el se-
tembre de l’any 2006, i està dirigit 
pel  Consorci de Benestar Social 
Gironès- Salt dins el marc de les 

polítiques europees de lluita con-
tra l’exclusió social. Des d’un punt 
de vista operatiu, aquest any i el 
proper es realitzaran sessions de 
treball amb polítics, tècnics i enti-
tats implicades, ja que es compta 
amb un Pla de formació especialit-
zada en matèria d’exclusió social i 
estratègies inclusives. 
Es tracta d’un pla estratègic que 
té per objectius: generar polítiques 
d’inclusió a Salt des d’una pers-
pectiva multidimensional, establir 
un treball transversal entre àrees i 
actors socials i superar el marc es-
tricte dels serveis socials. Aquest 
Pla incideix en totes les àrees de 
l’Ajuntament per defi nir els eixos 
prioritaris sobre els quals el muni-
cipi planifi carà, vertebrarà i aline-
arà de forma integral. D’aquesta 
manera es crearan els instruments 

necessaris per fer de Salt una ciu-
tat inclusiva i cohesionada. 
Com a accions derivades d’aquest 
Pla, i que han estat realitzades 
durant l’any 2007, es compta amb 
un estudi de la població de la gent 
gran i un programa d’intervenció 
comunitària en col·laboració amb 
Caritas Salt i Caritas Diocesana. 
El Departament d’Acció Social i 
Ciutadania va crear el Programa 
per al desenvolupament de plans 
locals per a la inclusió social, ads-
crit a l’Institut Català d’Assistència 
i Serveis Socials. Aquest s’emmar-
ca en el Pla per a la inclusió i la 
cohesió social a Catalunya (2006-
2009) per al desenvolupament 
dels principis rectors de l’acció per 
a la inclusió, els objectius estratè-
gics i els objectius operatius que 
s’hi estableixen.

L’Ajuntament de Salt ha pre-
sentat aquest matí la targeta 

Salt+Gran, que permetrà als ma-
jors de setanta anys residents al 
municipi desplaçar-se en bus de 
forma gratuïta. Aquest projecte, en 
el qual han intervingut les àrees 
de Serveis Socials, Serveis Viaris 
i Serveis Generals i Atenció Ciu-
tadana, permetrà a les persones 
més grans del municipi disposar 
de deu viatges gratuïts al mes.
L’alcaldessa, Iolanda Pineda ho 
explicava així:
La mesura afecta més de 2.600 
persones que viuen a Salt i tenen 
més de setanta anys. Tots els be-
nefi ciaris rebran una carta a casa 
on se’ls dirà què han de fer per 
aconseguir la targeta Salt+Gran.
Per tenir la targeta caldrà trucar al 

telèfon 902540030 a partir del pro-
per dijous. En aquest número se’ls 
donarà dia i hora per anar a l’Ofi -
cina de Promoció Econòmica del 
carrer Àngel Guimerà on els faran 
els tràmits. D’aquesta manera es 
volen evitar cues i aglomeracions i 
que l’obtenció del carnet sigui 
més còmoda per als avis.
L’Ajuntament ha signat una 
addenda al conveni amb TE-
ISA per la qual pagarà els 
viatges que utilitzaran gratuï-
tament els majors de setanta 
anys, que només hauran de 
pagar 2 € pel cost de fer la 
targeta.
Aquesta targeta està prepa-
rada per continuar essent 
vàlida a partir de l’any que 
ve, quan es posi en marxa 

la integració tarifària. D’aquesta 
manera, si l’ATM compleix els ter-
minis previstos a mitjan gener de 
2008, els avis de Salt podran com-
binar diversos trajectes, per exem-
ple fi ns a l’Hospital Josep Trueta, 
de forma gratuïta.

a joves, activitat que compta amb 
el suport de l’Àrea de Joventut de 
l’Ajuntament, o la degustació de 
dolços tradicionals que s’ofereix 
durant la cloenda de l’Exposició de 
Flors que el municipi celebra cada 

any el mes d’abril.
Enguany, l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Salt, encapçalada 
per la tinenta d’alcalde Margarita 
De Arquer, vol donar un nou im-
puls a aquest col·lectiu, i ha ofert 

el suport i els mitjans necessaris 
perquè, per primera vegada, pu-
guin participar a FIRATAST, ampli-
ant les seves activitats més enllà 
de l’àrea estrictament local.  

Les cuineres de Salt participen al Firatast
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gestió i assessorament
fiscal i laboral

L’Ajuntament de Salt lliura la 
primera la targeta Salt+Gran 

de bus gratuït
L’Ajuntament de Salt ha lliurat avui 
a les nou del matí la primera tar-
geta Salt+Gran, que permetrà als 
majors de setanta anys residents 
al municipi desplaçar-se en bus 
de forma gratuïta. Aquest projec-
te permetrà a les persones més 
grans del municipi disposar de deu 
viatges gratuïts al mes.
La mesura afecta més de 2.600 
persones que viuen a Salt i tenen 
més de setanta anys. Tots els be-
nefi ciaris han rebut o estan a punt 
de rebre una carta a casa on se’ls 
dirà què han de fer per aconseguir 
la targeta Salt+Gran.
Per tenir la targeta caldrà trucar 
al telèfon 902540030. En aquest 

número se’ls donarà dia i hora per 
anar a l’Ofi cina de Promoció Eco-
nòmica del carrer Àngel Guimerà 
on els faran els tràmits. D’aquesta 
manera es volen evitar cues i aglo-
meracions i que l’obtenció del car-
net sigui més còmoda 
per als avis.
L’Ajuntament ha signat 
una addenda al con-
veni amb TEISA per la 
qual pagarà els viatges 
que utilitzaran gratuïta-
ment els majors de se-
tanta anys, que només 
hauran de pagar 2 € pel 
cost de fer la targeta.
Aquesta targeta està 
preparada per continu-
ar essent vàlida a partir 
de l’any que ve quan 

es posi en marxa la integració ta-
rifària. D’aquesta manera, si l’ATM 
compleix els terminis previstos a 
mitjan gener de 2008, els avis de 
Salt podran combinar diversos tra-
jectes.

ensenyament

Continuant amb el lema A l’Es-
priu, llegim, l’institut ha enge-

gat de nou el programa impulsat 
pel Departament d’Educació “Bi-
blioteca Puntedu”,  emmarcat dins 
el projecte de centre i de municipi 

BIBLIOSALT, amb 
la novetat que aquest curs s’hi han 
incorporat els alumnes de tercer. 
Enguany, doncs, tots els alumnes 
de 1r, 2n i 3r d’ ESO gaudiran de 20 
minuts diaris de lectura silenciosa.

El projecte es va posar en marxa 
el passat dia 5 d’octubre amb la 2a 
Fira del Llibre de l’Institut Salvador 
Espriu.
Màgic Raül va ser l’encarregat 
d’inaugurar-la amb una brillant ac-

La nova direcció 
de la Fleca Currius, 
comunica al seus 
clients i al públic 
en general, que 
continuarà oferint 
el seus serveis de 
fl eca i pastisseria.
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Us recomano

Títol: TUAREG  “Cants d’amor i de guerra de l’Ahaggar”
Autora:  versió de Teresa d’Areny

Fotografi a: Miquel Petit
Angle Editorial
Si mai arriba a les vostres mans aquest llibre, seria bo que hi féssiu una ullada, ja que és un plaer per als 
nostres sentits. Entreveurem l’exotisme del desert i una mica la realitat de la nostra immigració... Farem un 
viatge pel passat, pel present,  per la història, pel contrast cultural.
Sorra i més sorra, desert, horitzó, solitud, honor, matriarcat, te, cabres, camells, llet, fusell, dàtils, eucaliptus... 
també guerra, lluita, combat; la lluna,  però, per sobre de tot, amor.
Coneixerem una mica més la vida dels tuaregs, anomenats homes blaus ja que l’indi dels seus vels, en des-
tenyir-se, els impregna la pell.
És un llibre per tenir-lo a mà i per llegir-lo i rellegir-lo. M’ha fet pensar en el Càntir dels càntics, la bellesa no té 
diferencies religioses ni culturals.
Només dir-vos  dues coses més: primera, que l’Ahaggar està situat en una regió muntanyosa del cor del 
Sàhara, al sud de l’estat d’Algèria; segona, si mai arribeu a aquest indret i us conviden al cerimonial del te, en 
el tercer brindis que feu, que és en honor de l’amor, us tocarà explicar una història.

Pilipuntedu CEIP Gegant del Rec

ensenyament

CEIP El Veïnat

tuació que va captivar l’alumnat. 
A continuació, els alumnes van 
recórrer les parades de la Fira, 
preparada pels alumnes de 2n de 

batxillerat, durant la qual, després 
de mirar i remirar, van triar el llibre 
que llegiran en una primera ronda. 
Tant alumnes com professors valo-

ren molt positivament, tant la Fira 
del Llibre, com la implantació dels 
20 minuts diaris de lectura silenci-
osa a l’aula.

EL CEIP VEÏNAT DE SALT ES-
TRENA PISSARRES DIGITALS 

INTERACTIVES

Fa dos anys que el CEIP Veïnat 
de Salt va començar a treballar 

en el Pla d’autonomia de centres, 
convocat pel Departament d’Educa-
ció, per tal d’aconseguir una millora 
en la qualitat de l’ensenyament.
L’objectiu principal d’aquest Pla és 
la millora de la comunicació i la co-
hesió social, i només és possible 
gràcies a la implicació de tots els 
mestres de l’escola. 
Gràcies a aquest projecte, el cen-
tre ha posat en marxa un seguit 
d’activitats amb tota la comuni-
tat educativa (alumnes, famílies i 
mestres) i ha pogut destinar part 
de la dotació econòmica -atorgada 
pel Departament d’Educació per a 
la implementació d’aquest Pla- a 
l’adquisició de pissarres digitals in-
teractives per als cicles mitjà i su-
perior, amb la voluntat que durant 
els propers cursos se’n puguin ins-
tal.lar a la resta d’aules del centre.
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Excursió al Delte de l’Ebre

Després d’unes breus vacan-
ces excursionistes, tornem a 

reprendre-les el mes de setembre 
amb la sortida al delta  de l’Ebre,  
i fi ns i tot estrenem autocar nou, 
aquest de seixanta-tres places, 
l’ocupació del qual quedà exhauri-
da de seguida. Des de fa un temps, 
ens acompanyen socis nous de Ca-
sal, motiu que ens encoratja a tirar-
les endavant, perquè no es perdi 
aquest caliu familiar dels assistents 
a les excursions que  mensualment 
programen. Aquesta vegada l’iti-
nerari per arribar al nostra destí és 
d’un trajecte llarguet, per això pa-
rem per esmorzar i estirar les ca-
mes en una àrea de servei, i con-
tinuem més endavant la ruta fi ns al 
Parc Natural del Delta de l’Ebre.
El paisatge que troben dins del Del-
ta té una personalitat que li dóna 
un caràcter únic en tot Catalunya, 
ja que és la zona més humida de 
les terres catalanes. Terres de cul-
tius hortícoles i fruiters, i  camps 
de arrossars que li donen una be-

Diaris del món... a la biblioteca

llesa peculiar (terrosos a l’hivern, 
inundats per l’aigua a la primave-
ra i verds a l’estiu);  per cert, ara 
és el temps de recollida, i la seva 
varietat dignifi ca el seu gust a del-
ta i a mar, segons els experts en 
aquesta matèria. Acompanyats 
sempre per un vendaval fort i hu-
mit,  propi d’aquestes terres, ar-
ribem a l’hora prevista i a temps 
per embarcar-nos en el creuer que 
ens portarà a donar una volta pel 
riu Ebre fi ns a la seva desembo-
cadura al mar. Atents uns i xerrant 
altres, escoltem les explicacions i 
la història donades a conèixer pel 
capità del vaixell durant els minuts 
de navegació; captem el que po-
dem i, tot i que ens agradaria expli-
car-ho, no podem allargar-ho més 
del previst i, per tant, us deixo en 
mans d’internet, si voleu ampliar 
els coneixements sobre aquests 
indrets. Fugint de la visió del Parc i 
el riu Ebre,  a distància, se’ns ofe-
reix la contemplació dels pobles 
costaners i mariners, guarnits per 

les muntanyes del 
Montsià, on s’han  
trobat coves amb 
pintures rupestres 
amb molta història 
i, per cert, molt vi-
sitades.          
Una vegada fet el 
creuer, fem ruta 
cap a Sant Carles 
de la Ràpita, ciutat 
mediterrània em-
parada per la badia 
dels Alfalques, con-
siderada un dels 
punts neuràlgics 

de la Costa d’Ebre. Poble mariner, 
és mereixedor de la fama que es 
troba bon peix i marisc  Això ho và-
rem comprovar en l’àgape que ens 
va oferir el restaurant, amb gran 
quantitat i qualitat de menjars. La 
propaganda estava feta, no neces-
sitava padrins. Després del dinar, 
ball a càrrec d’una senyora molt 
simpàtica que, sense ofendre, 
amb les seves al·lusions i acudits 
envers els presents, ens va animar 
l’estona, al mateix temps que be-
llugaven els peus i escoltaven els 
ballables que ens va oferir durant 
una hora.
La tornada cap a casa no va ser 
tan divertida com el ball: primer, 
sortida de l’autopista pel foc que 
anunciaven en els panells orienta-
tius  i un accident , i segon,  per les 
interminables cues que es formen 
en entrar i sortir de les poblacions 
per on es passa; més endavant 
vam haver de fer el recorregut cor-
responent  esquivant els incidents 
esmentats i encarrilar-nos de nou 
dins l’autopista, amb una hora de 
retard sobre el previst. Cal dir que  
ho vàrem suportar estoicament,  
amb el compromís veritable de 
trobar-nos de nou en les properes 
sortides.  
Per cert, en la següent, programa-
da per al dijous 25 d’octubre, ani-
rem al Parc d’Atraccions del Tibi-
dabo, visita a l’església del Sagrat 
Cor, dinar a Vallirana, bufet lliure, i, 
a la tarda, visita a la Sagrada Fa-
mília de Barcelona.  
A reveure, amics excursionistes.

Ferran Márquez i Morgade    

excursions

Des de primers d’any, la Bibli-
oteca Pública de Salt partici-

pa en el projecte Diaris del món, 
iniciativa promoguda pel Servei 
de Cooperació Bibliotecària de la 
Generalitat de Catalunya arreu 
de Catalunya. De moment som 
17 les biblioteques que comptem 
amb aquest servei i Salt va ser 
una de les poblacions escollides 

per oferir-lo, ja que compta amb 
programes adreçats a la població 
nouvinguda.
Via internet, gràcies a la tecnolo-
gia via satèl·lit, la nostra biblioteca 
pot disposar de premsa internacio-
nal diària, de mida real i de mane-
ra gratuïta, d’un total de 180 diaris 
de 60 països diferents. L’exemplar 
imprès és una còpia exacta de 

l’edició en paper original. 
La tria dels diaris que s’imprimei-
xen diàriament es va fer tenint en 
compte la llengua dels col·lectius 
més nombrosos que resideixen a 
Salt. De totes maneres, sempre hi 
ha la possibiblitat de respondre a 
demandes concretes de peticions 
particulars dels nostres usuaris. 

cultura
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Aniversari: Festa dels 40 anys

Diaris del món... a la bibliotecacultura

El passat dia 13 d’octubre 
va tenir lloc a la Mirona la 

Festa dels 40 anys. 
La Festa va ser una idea que 
va sorgir d’un grup d’amics 
de Salt nascuts l’any 1967 
i que van decidir organitzar 
una trobada per celebrar-ho.
La nit va ser tot un èxit. Gai-
rebé vam arribar a les 100 
persones participants que 
aquest any han fet o faran 
40 anys. La gent s’ho va pas-
sar d’allò més bé recordant 
anècdotes i retrobant amics i 
amigues que feia molt temps 
que no veia. 

A partir del mes de setembre, una 
sèrie de 4 punts de llibre editats a 
la mateixa biblioteca, en francès, 
anglès, àrab i castellà, van ser dis-
tribuïts a diferents llocs del muni-
cipi per tal de fer difusió d’aquest 
servei. De la mateixa manera, el 
servei s’oferirà a instituts, escoles 
d’idiomes i altres col·lectius que hi 
puguin estar interessats.
Les biblioteques representem una 
important font de recursos quant a 
la informació; promoven la lectura 
i la investigació i servim als ciuta-

dans de via d’apropament a la 
cultura  mitjançant la utilització 
en sala i a partir del préstec 
de llibres, revistes, còmics, 
discos, vídeos, DVD, etc. Amb 
aquest nou servei, estem ofe-
rint la possibilitat d’accedir a la 
informació de manera global 
des de la biblioteca. 
El dret a la informació és un 
dret de tots els ciutadans i ha 
d’estar garantit com un servei 
bàsic, especialment en les bi-
blioteques públiques.

El passat 25 d’octubre, la tertú-
lia literària del Grup de Lectura 

de la biblioteca va girar al voltant 
del llibre Les fi lles de Hanna, de 
Marianne Frediksson.
La recentment desapareguda  es-
criptora sueca, va néixer a Göte-
borg l’any 1927 i és coneguda ar-
reu del món per aquest clàssic que 
ha estat traduït a més de quaranta 
idiomes. És autora també d’altres 
títols no menys interessants com 
Aus migratòries, Estimada fi lla o 
La història de Simon, entre altres.
Les fi lles de Hanna és un lectura 
interessant perquè a través de tres 
generacions de dones hem recor-
regut la història de la societat de la 
Suècia del s. XX, els seus neguits 

i les seves refl exions personals i 
planteja qüestions com l’amor i el 
paper de les dones.
El llibre va precedit per una breu 
nota de la mateixa autora on ja ens 
mostra el seu punt de vista , el pes 
de les tradicions i la cultura: “…So-
bre els pecats de les mares, la Bí-
blia no diu absolutament res, per 
més que s’ha de reconèixer que 
tenen més importància que els 
dels pares. Les mares transmeten 
models arcaics a les seves fi lles, i 
elles, al seu torn, també tenen fi -
lles, i aquestes fi lles…”
Des del punt de vista lingüístic tam-
bé aporta passatges sorprenents 
com el de la diversitat de matisos 
a l’hora d’assignar diferents noms 

a les aigües. 
Què es podia 
esperar, si no, 
d’un país on l’ai-
gua és omnipre-
sent?
És un bon llibre 
per acostar-nos a aquesta gran 
escriptora sueca, si encara no ho 
hem fet. Per acabar,  dues cites tri-
ades a l’atzar de la veu i del pensa-
ment de les seves protagonistes:
“- Digue’m Hanna, per què s’ha de 
fer veure que les coses que t’agra-
den no t’agraden?”
“Vam callar una bona estona, pen-
sant totes dues el mateix: que la 
violència és un idioma que els ho-
mes entenen prou.”

Grup de lectura de la Biblioteca
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Projecte Comunitats Càritas Salt

Perquè, a partir d’un estudi pi-
lot ampli, es pretén establir 

les accions i les estratègies per 
dinamitzar les disset comunitats 
de veïns d’uns blocs d’habitatges 
que concentren un alt percentatge 
de persones immigrades i, així, 
afavorir la convivència i la partici-
pació, detectar necessitats, des-
envolupar hàbits cívics i fomentar 
la vida associativa”.
Càritas Salt, constituït per la parrò-
quia de Sant Cugat i la parròquia 
de Sant Jaume, neix fa més de 
cinquanta anys del servei d’acció 
parroquial per atendre els més ne-
cessitats. Aquest any 2007 s’han 
constituït en una sola entitat, Cà-
ritas Salt-Agrupació de Parròquies, 
i ha encetat el projecte Comunitats 
Salt, que té com a principal objectiu 
donar eines per a la integració dels 

nous ciutadans i aconseguir una 
bona convivència entre la població.
El projecte se centra en una zona 
concreta i delimitada en l’espai, 
una illa de blocs de pisos que for-
ma part d’una de les zones de més 
alt percentatge d’immigració. A tra-
vés de visites escala per escala i 
als presidents i secretaris veïnals, 
juntament amb la recollida d’infor-
mació, es pretén obtenir una radi-
ografi a d’aquesta illa amb la fi nali-
tat de dinamitzar i donar suport a 
aquestes comunitats de veïns.
Aquest objectius es concreten en 
les següents accions:
- Completar i contrastar el conei-
xement ja obtingut de la població.
- Incentivar les reunions d’escala faci-
litant el coneixement entre els veïns. 
Fomentar l’autoorganització de la prò-
pia comunitat i/o ajudar a crear-les.

- Donar a conèixer als interes-
sats les ajudes existents i on han 
d’adreçar-se. Fer de pont entre 
les persones amb situació de risc 
i l’Administració i/o entitats.
- Establir les coordinacions necessà-
ries per poder desenvolupar la me-
dicació en els casos de confl ictes.
- Vincular els veïns a projectes 
associatius del barri i conscien-
ciar-los de les intervencions que 
s’estan fent per la millora de condi-
cions de la zona.
- Potenciar l’associació de veïns 
del barri.
- Facilitar la participació a les ac-
tivitats lúdiques i formatives que 
s’organitzen i/o potenciar que 
aquestes es realitzin.
- Promoure activitats que donin 
una visió positiva de la diversitat.

Festa del Cistell

Després de sentir variats co-
mentaris pel carrer del com i 

el perquè es diria Festa del Cistell 
i no Fira, vaig intentar informar-me 
directament amb els responsables 
de l’Ajuntament i Cistellaires. Eren 
tant contradictoris els rumors cir-
culants que al fi nal pensaves que 
algú anava errat, i passa allò de 
que quan no hi ha una informació 
ofi cial, per bé o per mal, els rumors 
s’ho mengen tot, acabat veus que 
tot plegat un mal entès i unes peti-
tes desavinences ho havien espat-
llat però, amb la consciència clara 
de que la culpa era repartida i in-
tentar recuperar la Fira el pròxim 
any.
Si que caldrà treballar de valent 
per formalitzar un conveni entre 

les dues parts, que situï ca-
dascú al seu lloc. No serà 
fàcil però, tampoc difícil quan 
hi ha diàleg i voluntat per fer 
coses. Fent un parèntesi, 
diria que ha estat més un 
desavinença de pati d’escola 
que unes negociacions entre 
persones grans. El bo de tot 
és que els dos representants 
assumeixen la seva part en 
el trencament i cap a carre-
gat la culpa al manxaire. La 
part econòmica no hi va tenir 
res a veure perquè ni se’n va 
parlar. Els que s’hi varen lluir 
amb la Festa, van ser els ve-
ïns del Barri Vell amb l’enga-
lanament de carrers.

Ramon Torramadé

Vam menjar a peu dret un sopar 
fred, tot i que es va xerrar més 
que no pas menjar. Cap a quarts 
d’onze de la nit va entrar el pastís 
d’aniversari, que era boníssim, i 
després es va passar un DVD que 
combinava fotos, anuncis i dibui-
xos de l’època. Tothom el va trobar 

molt entranyable.
Un cop fets els comptes i pagat tot 
el que s’havia de pagar, han sobrat 
300 €, els quals destinarem a Els 
Infants Valents, una associació 
saltenca dedicada a la mainada 
amb minusvalidesa. Ells faran un 
bon ús dels diners i nosaltres ens 

sentim molt satisfets pensant que 
el nostre gest potser provocarà el 
somriure d’algun nen.  
La Sílvia, la Maria, la Tati, la Fanny, 
en Salvi, en Joan, l’Albert i l’altre 
Joan som els que vam organitzar 
la Festa. 
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Carta a la Farga

Furt al municipi de Salt

El passat 9 d’octubre de 2007, 
casualment un dia tal com 

quan Jaume I el Conqueridor entrà 
a València l’any 1238 amb el seu 
exèrcit català i l’històric penó qua-
dribarrat de la conquesta, després 
de la rendició sarraïna a la torre va-
lenciana d’Ali Bufat, em fou furtada 
la cartera amb tota la documenta-
ció i 50 €, a traïció, i dins de l’àmbit 
d’unes obres que estem executant 
al voltant de la plaça Catalunya, al 
terme municipal de Salt. 
Per a tal fi nalitat, forçaren el pany 
de la porta dreta davantera del ve-
hicle, que romania estacionat al 
número 21 del carrer Josep Maria 
de Sagarra. Els qui estàvem treba-
llant ni ens en vam assabentar. 
Agrairia a qualsevol veí que trobés 
la documentació -potser llençada a 
terra o a qualsevol paperera-, que 
l’entregués a la Policia local o a 
qualsevol bústia per tal que em sigui 
retornada al més prompte possible i 
poder pair açò quant abans millor. 
Vaig fer la denúncia als Mossos 
d’Esquadra saltencs, però apa-
rentment no van fer res al respec-

te, tan sols arxivar el cas i compro-
var de manera desconfi ada que 
efectivament el pany del vehicle 
havia estat forçat, com si m’ho 
hagués inventat, en lloc de com-
provar si havien quedat emprem-
tes dactilars. Un episodi realment 
lamentable que m’agradaria que 
tingués un bon fi nal i els Mossos 
reaccionessin, ja que sempre he 
cregut que fan la seva feina bé. 
L’esperit del nostre rei conqueridor 
durant el segle XIII –va deixar viure 
i treballar els almoràvits dins el Reg-
ne de València-, el mantinc, sempre 
integrant en català els nouvinguts i 
tractant tothom igual, i el mantindré, 

a desgrat d’entrebancs com aquest 
que creen desmoralització. 
Si als Països Catalans fóssim in-
dependents i lliures, amb un con-
trol graduat de la nostra economia 
i immigració, i sense l’asfi xiant su-
pervisió espanyola, ben segur que 
hagueren estat més difícils aquest 
tipus de situacions que l’únic que 
creen és confrontació.
Josep Maria Calabuig
DNI 46686160R
Telèfon 687282688
Gràcies,
atentament,

Josep Maria Calabuig i Sánchez

Que són, si no, cartes a La Far-
ga totes les opinions que s’ex-

pressen a la revista? Serà per la 
llargada del text? A mi em sembla 
que totes les opinions escrites i pú-
bliques són cartes que expressen 
uns sentiments. Penso que el nom 
no fa la cosa i, com que La Farga 
està oberta a totes les opinions que 
no faltin el respecte a les perso-
nes, opineu. És clar que, després, 
qui decideix i té l’última paraula és 
l’audiència nacional i no el poder 
judicial; d’aquesta manera el fi scal 
pot encartar qualsevol discrepant 
del seu particular punt de vista i 
fer-lo viatjar cap a Madrid.
Jo penso que els lectors d’una re-
vista pública com és La Farga han 
de poder opinar amb tota llibertat 
i expressar-se sobre qualsevol 
tema municipal i nacional. Aquests 
dies es parla molt de la llibertat 
d’expressió, i fi ns i tot d’indepen-
dència. Opinions de tota classe; 

dels que creuen que cremar una 
fotocòpia és propi d’incendiaris i 
dels que pensen que n’han cremat 
més de 4 per encendre el foc o tre-
pitjat per terra quan han netejat el 
pis sense miraments.
Quan un poble comença a empre-
nyar-se pel tracte de menyspreu 
per la situació d’emergència de 
tantes infraestructures, que no fa 
més que assenyalar la situació co-
lonial en què es troba Catalunya, el 
poder repressiu comença a actuar; 
no sigui que agafi  volada i el desig 
d’independència s’escampi massa. 
De les protestes verbals no en fan 
cas (deixeu-los esbravar), perquè 
ens tenen la mida presa. Fa 300 
anys que gemeguem, però saben 
que no hem trencat mai cap plat 
i això els permet dormir tranquils; 
i per afalagar-nos ens diuen que 
som un poble de seny, però men-
trestant ens esquilen com a xaiets. 
Més clar, l’article de Lluís Muntada 

de diumenge 7-10-07 a El Punt.
Un punt i seguit seria el tracte que 
ens donen quan ens queixem de 
les expropiacions fi scals que patim. 
Fora de macos, ens diuen de tot. 
No volen explicar la quantitat que 
recapten, si us plau per força, i així 
els diners que retornen semblen 
massa a segons qui. Ben lligat ja va 
deixar-ho per als munyen la vaca. 
Quan Salt demanava la indepen-
dència de Girona, ens deien que 
invertien més del que recaptaven. 
Doncs, així estem amb el poder 
central, amb la diferència que no 
ens ho creiem i, pel que de vega-
des llegeixo, a molts catalans ja els 
va bé, perquè encara poden sumar. 
Ara ens surt un secretari d’estat, 
responsable d’energia, gironí per a 
més inri, que diu que, si volem so-
terrar la MAT, ens ho paguem no-
saltres. Els nostres avis deien que, 
a més de cornuts, havien de pagar 
el veure. Què ens diferencia?

Ramon Torramadé  

Agència de la propietat immobiliària
Administració de finques Gestoria Administrativa

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

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

opinió
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A la Toscana
teatre

Produïda pel Teatre Nacional 
de Catalunya i sota la direcció 

de Sergi Belbel, un dels autors ca-
talans de més renom i reconegut 
internacionalment, se’ns presenta 
com a primera obra per encetar la 
Temporada Alta 2007.
Aquesta obra està interpretada per 
una gran quantitat d’artistes molt 
coneguts per les seves aparicions 
a TV3, com són: Jordi Boixaderas, 
Lluïsa Castell, Cristina Plazaz i Llu-
ís Soler. Compta amb un vestuari i 
decorats que van canviant segons 
les circumstàncies de l’obra. La il-
luminació i la música són molt ade-
quades, i tot el conjunt té un encís 
que fa que tot el conjunt tingui un 
gran encert. 
En Marc i la Joana són un matri-
moni que ha arribat a una fase de 
la seva vida en què tot és rutina i 
avorriment i contínuament es dis-
cuteixen sense solta ni volta. És 
per arreglar aquestes coses que 

busquen la calma i recor-
den el seu viatge de nuvis 
al mateix hotel a la Tosca-
na.
Tot els va de meravella, i 
l’harmonia i l’encant tor-
nen a reviure en el matri-
moni. Però en el moment 
de tornar a casa, ja amb 
les maletes fetes, sona 
el mòbil de la seva dona 
– protagonista en moltes 
parts de l’obra -  i l’agafa 
l’home, que escolta la veu 
del seu millor amic – en 
Jaume – fent declaracions 
d’amor a la seva dona. 
Acaben separant-se, cada 
un per un lloc diferent.
La Toscana és una obra amb uns 
diàlegs irònics, però a la vegada 
molt crus. La Toscana no deixa de 
ser un drama, com a refl ex dels 
comportaments humans, de la 
vida quotidiana.

És una obra d’una durada llarga, 
però curta a la vegada, que no es 
fa pesada i molt ben interpretada. 
És un treball d’alt nivell, per tornar-
la a repetir.

Josep Pla

opinió Un Salt de qualitat

A primers de tardor dues perso-
nes del sexe femení anaven 

a buscar el seu cotxe en un lloc 
cèntric a les 8 h de la tarda i van 
fer un comentari que em va cridar 
l’atenció; una digué a l’altra amb 
un fort ensurt: “Compte...!, comp-
te...!”, com si haguessin observat 
una cosa que els produïa temor o 
alterava els seus principis .
Això em va fer pensar, ja que no 
havia passat res, ni es va produir 
cap mena d’indici d’agressió, ni de 
res. Però, se’ns dubte, el seu sen-
timent va quedar reclòs per la por. 
I la seva ment estava condiciona-
da per allò que creien, malgrat que 
no fos veritat. 
I això per què? Perquè a Salt ens 
han donat la fama de ser un lloc 
perillós i de mal viure. Molts factors 
han contribuït a tenir una concep-
ció errònia de la nostra vila. I ara, 
dintre de pocs mesos, portarem 
una generació com a poble inde-
pendent i suposo  que tots volem 
un Salt de qualitat. Per això s’han 

d’eradicar actituds incíviques de 
ciutadans poc responsables com, 
per exemple, els que fan defecar 
el gos a la via pública i no recu-
llen l’excrement, els qui deixen el 
cotxe mal aparcat en cantonades 
i zones on està prohibit, els que 
embruten els carrers, els qui des-
trossen el mobiliari  urbà i els qui, 
en defi nitiva, fan un mal ús de la 
cosa pública.
Donada la  mobilitat ciutadana que 
el nou capitalisme ens ha portat, hi 
ha un continu tràfec de gent. Això 
ha facilitat que Salt es fes gran de 
cop. I, ja se sap, que on hi ha mas-
sifi cació, hi trobes de tot, hi ha qui 
estima el poble, a qui tant se li en-
fot, qui ve a especular, etc. 
Però sí que hi ha una part important 
de gent que vol seguir vivint d’un 
manera permanent aquí. Fins i tot 
a les passades eleccions locals hi 
havia grups polítics que portaven 
en el seu programa: “Perquè la 
gent ni hagi de marxar de Salt ...” I 
un Salt de qualitat no vol pas dir es-

tablir-hi 4 elits, ni marcar unes zo-
nes que siguin les més bones del 
poble. Precisament, les autoritats 
han de posar més aplicació allà on 
hi ha més confl icte o es requereix 
una atenció més detallada.
Aquí ens coneixem tots i tots sa-
bem allà on hi ha més necessitats, 
però sovint dóna la impressió que 
aquestes zones estan oblidades. 
I això fa deixadesa; i tant és així 
que, si no s’hi posa remei, els pro-
blemes s’accentuaran en no gaire 
temps.
En fi , tots hauríem de ser més res-
ponsables i mirar de conquerir un 
Salt de qualitat  després d’aquesta 
generació d’independència.
P.D.: ningú m’ha pogut deixar d’as-
segurar que quan hi ha molta dei-
xadesa en un lloc no hi ha certs 
components de mobbing immobili-
ari a fi  de consumir els ànims de la 
gent del lloc i malbaratar la zona.

Agapit Alonso i Pont
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Club Petanca Salt

esport

El dia 11 de setembre vàrem 
celebrar el tradicional con-

curs de petanca per als socis del 
club. Aquest torneig és per sor-
teig amb caps de sèrie, i els dos 
primes classifi cats de cada grup 
van disputar les semifi nals. A les 
9 en punt del matí va donar inici 
el campionat, després d’escoltar 
Els segadors per la megafonia del 
club; al migdia vàrem parar per fer 
un dinar de germanor que, com 
sempre, va ser cuinat pels nostres 
amics i grans cuiners en Llobet, en 
Toni i en Jaume, que ens van fer 
un arròs per llepar-se els dits; des-
prés de dinar vam reprendre les 
partides fi ns a fer les fi nals, que va 
guanyar l’equip d’Antonio Echave 
i Pere Fornells, que van guanyar 
a Carme Muñoz, Isabel Rodríguez 
i Pere Canadell que van fer el 2n; 
el 3r lloc va ésser per Enric Frei-
xas i Paquita Colom, mentre que 
els quarts van ésser Antonio Ortiz, 
Maria González i Loli Vázquez; 
tots ells van rebre els correspo-
nents regals de mans de la Junta 
del Club (per cert, l’Enric Freixas 
va tenir un detall amb un jugador 
jove que era el primer dia que ju-
gava un campionat seriós, i li va 
regalar el seu premi, un gest que 
honora la persona que el fa;  gràci-

es, Enric, pel teu detall).
El 23 de setembre, i dintre de la 
Setmana de la Gent Gran del nos-
tre casal, es va celebrar el tradici-
onal concurs de petanca per a ju-
bilats, amb la participació d’equips 
d’Avinyonet, de Figueres i, evident-
ment, de Salt. Les partides es van 
jugar a cop de xiulet per motius de 
temps, ja que a la una del migdia 
tothom havia de marxar cap a Plat-
ja d`Aro a fer el dinar de la Festa 
Grossa del Casal. Els guanyadors 
van ser: 1r. Pepita Cobos, Joan 
Roldan i Antonio Echave; 2n. Mag-
da Vila, Montse Cabrellez i Gregori 
Anton; 3r lloc per a Pere Fornells, 
Paquita Colom i Antoni Puig, i el 4t 
lloc per a l’equip de Figueres. Els 
premis, cedits per Manufacturas 
Antoni Gassol, van ser entregats 
pel president del Casal, Sr. Ferran 
Màrquez.
Hem començat la lliga provincial 
i els resultas fi ns al moment són 
els següents: Salt, 8; Riudellots, 
1; Salt, 3; Avinyonet, 6 i Girona, 
6, Salt, 3; esperem que ben aviat 
començarem a tenir més bons re-
sultats i puguem guanyar llocs en 
la classifi cació general.
També s’ha començat la lliga soci-
al dels diumenges al matí i de mo-
ment no hi ha massa participants, 

però hem de tenir en compte que 
diversos dels jugadors que habi-
tualment jugavan aquesta lliga en 
aquests moments estan jugant la 
lliga provincial.
Quant a la lliga dels dissabtes a 
la tarda, es juga amb puntualitat 
i amb una mitjana de 22 jugadors 
cada dissabte; ben aviat ja tindren 
els guanyadors dels primers dos 
mesos.
També comentar que els dies 29 
i 30 de setembre un equip sèni-
or i un de fèmines vàrem anar a 
Mallorca a disputar l’Open Ciutat 
de Palma, i els resultats obtinguts 
van ésser satisfactoris, ja que la 
qualitat  dels jugadors participants 
era molt bona i nosaltres ens vam 
haver de conformar a passar la pri-
mera ronda i poder accedir a jugar 
dues partides d’eliminatòria direc-
ta abans de caure eliminats. L’An-
tonio Ortiz i en Josep Boó vàrem 
perdre amb un equip del Senegal 
per un 13 a 7, mentre que la Yolan-
da Jorquera i l’Angelina Busquets 
varen perdre amb un equip mixt 
de Balears i d’Alemanya per un 
13 a 8; però, com jo sempre dic, 
la qüestió és que el Club Petanca 
Salt hi estava representat, i l’expe-
riència va ésser molt bona.

Josep Boó i Alech

Per deferència del Casal de Ju-
bilats i Simpatitzants de SALT, 

ens presenten una obra teatral, 
interpretada pel grup de teatre de 
Fontcoberta. És una obra molt di-
vertida de J.J. Alonso Millan, sota 
la direcció de Teresa Colprim, i 
una posada en escena de tretze 
actors, que van posar-hi moltes 
ganes i van aconseguir que el pú-
blic s’ho passés molt bé.
El tema és el següent: el pare era  
molt gran i estava malalt (apa-
rentment), i tots esperant el seu 
traspàs, que no arribava mai. Es 
posen d’acord per avançar els 
fets i fan comprar a la seva fi lla - 

que era una mica curta – cianur. 
Aquesta fi lla posa al cafè i a la llet, 
en comptes de sucre, cianur. El 
resultat és que tota la família en 
queda afectada, menys 
el pare, que se’n va amb 
una altra dona – que 
era una amant seva -  i 
amb diners. Els diners 
els havia dut un fi ll seu 
i la seva amant, la qual 
havia fugit del seu home 
amb les joies i els di-
ners.
Agraïm molt a tot el grup 
de Fontcoberta la seva 
gentilesa i el seu bon 

treball. I els animem que segueixin 
en  aquesta línia ascendent. 

Josep Pla

teatre
El cianur, sol o amb llet?
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Futbol

esport

El júnior preferent. Els membres de 
l’equip fa 5 anys que juguen junts; 

Club Bàsquet Salt

es van iniciar en la categoria infantil.
Actualment juguen els campionats 

de Catalunya, el preferent A, a la 
màxima categoria catalana.

Infantil A del Club Salt, entrenador Lluís Duran.  Aquesta mainada s’inicien al futbol a l’edat de 5 - 6 - 7 anys i 
participen a la Lliga Infantil (2ª divisió)
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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
Filet de porc ibèric amb préssec i raïm

Elaboració

En una cassola amb mantega i una mica d’oli, 
sofregim els fi lets, que prèviament haurem polit. 
Quan el fi let estigui ben daurat, hi afegim el vi 
porto i el deixem reduir.
A continuació, hi afegim el préssec, pelat i tallat 
ben petit, i el raïm, i ho deixem coure un mo-
ment. Finalment, hi afegim una culleradeta de 
Maizena® per lligar la salsa.
Ho presentem col·locant en un plat quatre ro-
danxes de fi let d’ibèric per persona, uns tallets 
de préssec i raïm, i la salsa al damunt.

Recepta de la Sra. M. Lluïsa Torrent, cap de cuina del Restaurant Vilanova
 i col·laboradora habitual de Les Cuineres de Salt

Ingredients

- 1 fi let de porc ibèric (per cada 4 persones)

- ½ ampolla de vi porto
- préssec
- raïm
- mantega
- oli
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments
Antoine Safou Azitou 
RosarioJuan Núñez  4-9-07

José Duixants Doménech
Maria-Lourdes Eguia 7-9-07

José-Luis Murciego Escudero
Núria Soler Villanueva 8-9-07

Manuel-Jesus Ciebana Martinez
Eva Raya Gómez 8-9-07

Cristian Chincolla  Diaz
Ester Alarcón de Pablos 12-9-07

Pere Garcia Quer 
Anna Torrent Collell 13-9-07

Víctor Bernete Pérez
Marta Esteller Salgué  15-9-07

Isidro Beltran Brunet 
Marai-Núria Ponce González 22-9-07

Joan Tro Agulló
Glòria Bravo Garcia 24-9-07

Naixements

Joel Murillo i Tena  27-8-07

Eric Murillo i Tena 27-8-07

Haytham Ben-Achour 1-9-07

Dayana-Nicole Ordóñez i Cabrera 23-8-07

Adam Guenfoudi 29-8-07

Joaquim-Adriel Paneque i Chávez 30-8-07

Júlia Sánchez i Acerote 1-9-07

Oujari Kanteh 23-8-07

Addaae Karkach 1-9-07

Stefhanny-Carolina Vidal de Souza 29-8-07

Nabil El Kadri 29-8-07

Mourad Boudchich 3-9-07

Atif Adnan 2-9-07

Usman Keita I Keita 4-9-07

Ainhoa Palacian i Arrebola 7-8-07

Judith Aranda I Comino 7-5-07

Abdelmajid El Arabi 6-9-07

Addonis-Yahir Giron I Valladares 23-8-07

Aya Oukaini 10-9-07

Judith Rosa I Espinar 13-9-07

Victòria Bondia I Rodríguez 6-3-06

Rima Marouan 15-9-07

Unai Paz i Ruiz 15-9-07

Alain Vázquez i Moreno 10-9-07

David Espuche i  Nogué 18-9-07

AroaGallegos i Fuentes 18-9-07

Uriel Castilla i López 19-9-07

Jessica-Lorena  Kiss 16-9-07

David Bonet i Borrego 18-9-07

Nadia Ben Azzouz 9-9-07

Mohamed Daine 17-9-07

Aitana Ibarra i Mallarini 20-9-07

Khacil Kenzari 18-8-07

FatoumataSillah i Jambara 23-9-07

Ibrahim Ceesay  24-9-07

Musa Konteh i Jaiteh 24-9-07

Fátima-Zohra Essacki 25-9-07

Thamer Kadpour-Hocine 28-9-07

Ashli-Daniela López i Medina 28-9-07

Doae Laghrissi 27-9-07

Salma Againi 21-9-07

Zaynab El Biyadi 27-9-07

Defuncions

Vicente Soler Teixidor de 99 anys 18/09/2007
Manuel Paneque Luque de 76 anys 19/09/2007
Rosa Serra Graciot de 83 anys 16/09/2007
Juana Navarro Justicia de 79 anys 22/09/2007
Georgia Tafopa Fomekong de 9 mesos 27/09/2007
Consuelo Jorquera Garcia de 64 anys 01/10/2007
Petra Bernal Gonzalez de 73 anys 06/10/2007
Pilar Guso Pujol de 84 anys 07/10/2007
Zaynab El Biyadi de 8 dies 05/10/2007
Jose Aguilo Torrijos de 67 anys 10/10/2007
Jose Massegur Oriol de 78 anys 11/10/2007
Joaquina Subils Vila de 94 anys 19/10/2007
Remedios Portillo Torres de 83 anys 20/10/2007

El ple va aprovar per assentiment el conveni amb el Depar-
tament d’Educació de la Generalitat pel manteniment de 

l’Ofi cina Municipal d’Escolartització.
També per unanimitat dels presents es va aprovar l’adhesió a la 
Taula comarcal de Tècnics i tècniques de joventut del Gironès, i 
una subvènció d’urgència per ajudar a les víctimes de l’huracà 
fèlix a Nicaragua.
El ple va aprovar amb el vot favorable de tots els presents desesti-
mar la proposta de preu presentada pels senyors Casalt Soler per 
l’expropiació forçosa d’una fi nca situada al carrer Sant Dionís.
Per assentiment dels presents es va aprovar també el reglament 
del servei d’abastament d’aigua potable.
Amb el vot en contra dels regidors del PSC i del PP es va aprovar 
una moció d’IC-IPS sobre els processos judicials oberts arrel de 
les cremes de fotografi es del Rei d’Espanya.
Per unanimitat de tots els regidors es va aprovar la moció conjunta 
reclamant la devolució dels papers de Salamanca.

Resum del ple ordinari 
del 15 d’octubre de 2007
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

Temperatures i pluviometria 
de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2007

Temperatura Màxima: 31,5º el dia 15 de setembre.  
Temperatura Mínima: 6º el dia 28 de setembre.

Dies de pluja: 9 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 18 litres acumulats els dies 22 de se-

tembre i 10 d’octubre. 
Pluja acumulada: 62,9 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2007

Sudoku

Solució:

Pluviometria de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2007

1. Dxh4  A
Dxh4  2. Ag7+ Rh5  3.g4 mate

Mate amb tres jugades
Juguen blanques

Escacs
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