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agendaActivitats del mes de novembre

CASAL DE JUBILATS

Dia 20.-  Excursió al Castell de 
Sant Ferran de Figueres, després 
visita al santuari de la Salut de Ter-
rades i dinar a Roses. Tarda lliure. 
Preu 35 €. Esmorzar inclòs

TEATRE DE SALT

- Dissabte dia 1.- A les 9 del vespre. 
Kalkwerk Stary Teatr. Dir. Krystian 
Lupa 22 € 
- Dijous dia 6.- A les 7 de la tarda. 
Blanco Centre d’Arts Escèniques 
de Girona. Dir. Federic Amat 18 € 
- Divendres dia 7.- A les 9 del ves-
pre. Blanco Centre d’Arts Escèni-
ques de Girona. Dir. Federic Amat 
18 €

SALT SARDANISTA
Dijous dia 6.-  Concert de sardanes 
a les 12 del migdia a la Parròquia 
de Sant Cugat. A 2/4 de 5 de la tar-
da, doble audició de sardanes al 
Pavelló d’esports

LA MIRONA

- Dia: 01.-Grup/Activitat: YAWN + 
DAYLIGHTOn: La Mirona – sala 
2.-Hora: a les 10 del vespre. Preu: 
PER CONFIRMAR 
- Dia: 14.-Grup/Activitat: SCOOTE-

RIST SIXTIECASE: DEPHASERS 
+ MIQUI PUIG DJ. On: La Bombo-
lla- Hora: a les 11 de la nit. Preu:
PER CONFIRMAR 
- Dia: 15.- Grup/Activitat: ASS 
TRIO. On: La Mirona – sala 2. 
Hora: a les 11 de la nit23:00h.
Preu:PER CONFIRMAR 
- Dia: 21.- Grup/Activitat: BLUES 
TUBES. On: La Mirona – sala 2. 
Hora: a les 11 de la nit. Preu: PER 
CONFIRMAR
- Dia: 22.- Grup/Activitat: 6è ANI-
VERSARI DE LAMIRONA. On: La 
Bombolla. Hora: a les 11 de la nit. 
Preu:PER CONFIRMAR 
- Dia: 28.- Grup/Activitat: ABDOU 
GUITÉ SECK. On: La Mirona. 
Hora: a les 11 de la nit. Preu: PER 
CONFIRMAR
- Dia: 29.- Grup/Activitat: STOLE 
+ JULIA’S MAGIC STORE. On: La 
Mirona – sala 2. Hora: a les 10 de 
la nit. Preu: PER CONFIRMAR
- Dia: 31.- Grup/Activitat: REVET-
LLA DE CAP D’ANY. On: Hora: X. 
Preu: PER CONFIMAR 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

- Dijous 13, a les 20,30 h. Cinefò-
rum. “Deseando amar” de Wong 
Kar-wai

- Dissabte 15, a les 12,30 h. Pre-
sentació del llibre “Demà serà un 
altre dia” de Guillem Terribas
- Dijous 20, a les 20 h. Trobada del 
Grup de lectura. Tertúlia sobre el 
llibre d’Imma Monsó “Tot un carác-
ter”

Fins el 9 de desembre exposició 
“Setmana del Llibre Infantil i Juve-
nil 06/07”

BIBLIOTECA 
D’EN MASSAGRAN

Dijous 13, a les 18,30 h. El Racó 
dels contes: “Va d’art”, amb la 
Pepa Llobet

CASAL DE JUBILATS

Revetlla de fi nal d’any: Al no 
disposar d’un local més ampli, 
hem de restringir la participa-
ció dels socis a la revetlla que 
anualment organitzem per a ce-
lebrar el fi nal d’any. Per aquest 
motiu hi ha una llista oberta al 
Casal on podran apuntar-s’hi 
fi ns a 80 socis que és la cabuda 
acceptable.

La Junta
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Bon consum
Consum moderat, consum responsable. Responsabilitat vers la 
nostra salut física, mental i econòmica, vers la nostra consciència 
ecològica i ambiental i respecte per als qui tenen menys. Solida-
ritat moral i material. N’hi ha, tanmateix, que a part de no tenir 
res per consumir tampoc tenen res per celebrar. Potser no són 
practicants, o ni tan sols creients, potser professen una altra reli-
gió, potser no en tenen ganes i esperen que tot passi de pressa  
(aquestes festes ajuden a deprimir-se més a qui ja està deprimit, 
a sentir-se més sol a qui ja se sent sol i a recordar els que ens fal-
ten). Tot i la pressió publicitària i la decoració nadalenca, comprar, 
menjar i obsequiar bé no signifi ca comprar, menjar i obsequiar 
compulsivament. Celebrar, però amb discreció, com havia fet tra-
dicionalment la societat catalana.
Certament, resistir és difícil. El bombardeig és massiu i hi ha molts 
diners en joc. El sistema capitalista es basa en una premissa sim-
ple: cobrar per gastar. Com més es cobra més es gasta, d’aquí 
les pagues dobles. És un cercle tancat i creixent: produir més és 
més ingrés, més ingrés és més consum i més consum és més 
producció. I més producció és més despesa, més treball, més 
benefi cis fi scals i més benefi cis empresarials. Però aquest exer-
cici, observat fredament, potser no ens fa pas més rics ni més 
feliços. Tanmateix, és el sistema. I el qui en resta al marge, si és 
que això és possible, esdevé un inadaptat social. És per això que 
en aquest món que gira tan veloç és convenient deturar-se un 
instant i reposar. Reposar i pensar. No tot és negatiu i destructiu. 
Cal quedar-se amb allò que és bo i que ens aprofi ta. Amb allò que 
ens humanitza i amb el que ens fa sentir. I descartar esdevenir 
víctimes de la instrumentalització actual. No permetem que ens 
foradin el cervell ni que ens manipulin el cor i els sentiments. Es 
tracta de gaudir sincerament.
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entrevista“Falta que la gent ens vegi 
com a assessors”

La fi sioteràpia, segons l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS), és ‘l’art i la ciència del tractament per mitjà de l’exerci-
ci terapèutic, calor, fred, aigua, massatge i electricitat (...)’. No 

obstant això, encara hi ha molta gent que relaciona aquesta professió sanitària exclusivament amb 
la recuperació de lesions de diversa índole. L’Antoni, el director de l’Escola de Fisioteràpia Garbí, 
ens explica que el que faria falta per acabar d’integrar en la societat aquesta jove disciplina seria 
que la gent s’acostés al fi sio per demanar-li consell sobre hàbits de salut en general. Amb algunes 
recomanacions, segurament ens estalviaríem les contractures provocades per tantes hores davant 
l’ordinador o l’esquinç per haver fet un excés al gimnàs després de les vacances de Nadal –torrons i 
canelons inclosos-. O sigui, que ja ho sabeu, prou de falses autopromeses i bones intencions, i més 
confi ança en els professionals, que, a més, tenim el luxe de tenir a la nostra vila.

-Per a Salt, està clar que tenir la 
primera escola de fi sioteràpia 
de les comarques gironines és 
una sort. Per a vosaltres, quins 
avantatges i inconvenients ha 
tingut posar l’escola aquí?
-Tot avantatges, diria jo, perquè el 
contacte amb l’Ajuntament i amb 
la societat en general ha estat 
més proper, més fàcil, que si ha-
guéssim estat en una localitat més 
gran. I per a la vila, bé, és bo tenir 
uns estudis universitaris, tenir un 
col·lectiu de gent jove de tot l’Estat 
espanyol, i fi ns i tot de França. A 
més, la nostra voluntat és la d’ubi-
car l’escola dins el mapa de fi sio-
teràpia de tot l’Estat. I en un futur 
encara pot ser més positiu, quan 
la gent de Salt comenci a utilitzar 
molt més els serveis que ofereix 
l’escola. Això encara no s’ha acon-
seguit del tot; tenim la sensació 
que la gent ho veu com uns estu-
dis universitaris i que no s’hi poden 
apropar, i no és així.
-A la vostra web parla d’una 
unitat clínica, en què consisteix 
això? 
-Sí. El nostre objectiu és fer una 
universitat assistencial, això vol 
dir que, no solament fem forma-

ció, sinó que a més a més fem de 
clínica. Això serveix per donar un 
servei, perquè els alumnes tinguin 
pacients amb els quals treballar, i 
perquè els professors, no només 
facin docència, sinó que facin clí-
nica, de manera que no perden la 
pràctica del dia a dia. Per això, en-
cara crec que ens falta una mica 
per acabar d’integrar-nos. Mira, jo 
vaig començar sent el cap d’estu-
dis de la primera escola de fi siote-
ràpia que hi va haver a Catalunya, 
i la segona de tot l’Estat espanyol, 
que va ser la Gimbernat, a Santa 
Coloma de Gramenet. Allà, al prin-
cipi, semblava que la gent no sabia 
ben bé què fer amb aquella esco-
la. Aleshores ens vam començar a 
presentar i vam oferir xerrades a 
escoles, a escoles d’adults, a as-
sociacions de pares, de veïns, etc. 
Al fi nal, tot això va dinamitzar molt 
el poble. Pensa que en una esco-
la així disposes de gent jove, que 
al tercer curs ja són pràcticament 
professionals, amb ganes de fer 
coses, i això et dóna unes possibi-
litats d’expansió brutals.  
-Quan fa que teniu l’escola a 
Salt?
-Vam començar el 2002 i vam es-

tar dos anys al carrer Guimerà i 
després aquí. És clar, vulguis que 
no, vam deixar un barri que ja ens 
coneixia, i aquí, a la Massana, tot 
just s’estava començant a cons-
truir, gairebé eren tot camps. Ara, 
però, estem molt bé, i no ho canvi-
aríem. Estem en un lloc molt bo, al 
parc hospitalari, a prop de l’Espai 
Gironès i de l’AP-7, un lloc molt de 
pas que ens va molt bé per la gent 
que ve a fer cursos de postgrau, 
que ho troba fàcilment.
-És una matèria relativament 
nova com a disciplina univer-
sitària, o és la meva sensació? 
Perquè penso que potser la gent 
passava del metge al curande-
ro i no tenia massa en compte 
aquesta opció, fi ns fa poc.
-Ara fa exactament 50 anys que va 
sortir la primera promoció de fi si-
oterapeutes. Precisament, el juny 
passat es va celebrar que fa 50 
anys que la fi sioteràpia es va con-
vertir en un estudi reglat. Entrar a 
la universitat va ser l’any 80, quan 
va sortir el decret que la fi sioteràpia 
es desvinculava de la infermeria, 
perquè abans es considerava una 
especialitat dins d’aquest àmbit. 
La primera escola que es va obrir 

Nom: Antoni Narbona 
Edat: 51 anys 
Nascut a Barcelona 
Resideix a Barcelona 
Professió: fi sioterapeuta, director de l’Escola de 
Fisioteràpia Garbí, situada al barri de la Massana 
de Salt i adscrita a la Universitat de Girona
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entrevista Entrevista a Antoni Narbona

va ser València i després va obrir 
la Gimbernau. Actualment, a tot 
Espanya n’hi ha 38 i a Catalunya 
n’hi ha 7: una a la província de 
Tarragona, que és pública, la de 
Salt, i cinc a Barcelona. Per altra 
banda, segons el llibre blanc de 
professions sanitàries que es va 
publicar fa poc, la fi sioteràpia és, 
amb diferència, la professió més 
jove de totes. La majoria de pro-
fessionals estan entre els 25 i 35 
anys, i això ho fa una professió 
molt dinàmica. 
-Però ara és un bon moment, 
no? La gent té més consciència 
de la importància de la salut i de 
cuidar-se. 
-Sí, la gent abans ens tenia molt 
ubicats en la recuperació. Només 
solien venir malalts neurològics o 
amb traumatismes. Per altra ban-
da, hi havia pocs fi sioterapeutes, 
però aleshores tampoc no hi havia 
possibilitat de fer res més. Fa al-
guns anys hi va haver una crisi i 
semblava que el mercat estava sa-
turat, i sí que ho estava, però era 
aquest mercat antic. Aleshores va 
ser quan la fi sioteràpia es va obrir 
a altres camps com són l’àmbit de 
la geriatria, l’estètica, l’odontolo-
gia, fi ns i tot fi sioteràpia amb ani-
mals, etc. S’han anat obrint noves 
línies i la gent ho coneix molt més. 
Encara falta un pas, però, i és que 
la gent ens vegi com a assessors.
-Que la gent vingui a consultar 
sobre hàbits?
-Que la gent vingui al fi sioterapeu-
ta a demanar consell i no només 
a tractar-se. Per exemple, si tor-
nes de vacances i t’has engreixat 
una miqueta, i vols començar a fer 
esport, doncs pots anar al teu fi -
sioterapeuta i demanar-li què has 
de fer per posar-te a to, com has 
de començar. Així s’evitarien lesi-
ons i altres problemes posteriors. 
Si tens un nen petit, que comença 
a caminar, doncs preguntar com 
s’ha de fer el seguiment, o les per-
sones que es passen molt temps 
davant l’ordinador, doncs pregun-
tar com ho poden fer per no patir 
mals d’esquena. O simplement, 
que cada 15 dies, anessis al fi sio 
a destensionar músculs. Això en-
cara no passa, la gent ve quan ja 

té el problema i, si es fes així, se-
gurament reduiríem bona part de 
les lesions.  
-Com afecten a aquesta profes-
sió les noves tecnologies, els 
avenços tècnics?
-El que ens afecta molt són els 
canvis en les tècniques quirúrgi-
ques. Cada vegada que canvien 
les maneres de posar una pròte-
si, la cirurgia ortopèdica, etc. Hem 
passat del temps en què, quan et 
trencaves un braç o una cama, ha-
vies d’estar 40 dies sense tocar-lo, 
enguixat i immobilitzat; i ara, el dia 
següent ja estem mobilitzant l’ex-
tremitat. Per altra banda, tot el que 
hi ha hagut de recerca i investiga-
ció en electromedicina, l’aplicació 
de l’electroteràpia. Tot això ens ha 
ajudat molt, amb corrents de més 
o menys freqüència, actualment 
menys agressives i que arriben a 
capes més profundes de lesions 
musculars. I també, l’evolució en 
tot el tema de ressonàncies, radi-
ografi es, ha fet que ara puguem 
concretar molt més, ubicar la lesió 
exactament. 
-Quines sortides tenen aquests 
estudis? 
-El gran avantatge que té la fi sio-
teràpia és que no necessites que 
et contracti ningú. Hi ha una part 
molt gran de professionals que tre-
ballen amb exercici lliure. Una ve-
gada has acabat, ja pots treballar, 
et dones d’alta, et col·legies, et fas 
autònom, o el que sigui, i ja pots 
treballar. I fi sioterapeutes bons, 
parats, no n’hi ha cap. A més, no 
necessites fer una gran inversió. 
De fet, reduint-ho molt, amb les 
mans i una llitera ja podries trac-
tar. A més, es tracta d’estudis bo-
nics perquè tot el que aprens ho 
apliques, i el contacte físic amb la 
gent fa que s’estableixi una relació 
molt especial. Qualsevol perso-
na que ve, per molt de dolor que 
tingui, sempre surt del tractament 
més relaxat, amb menys dolor, i 
sovint amb un somriure, i aquest 
feedback que es crea és molt bo-
nic. 
-Com en tot, deu ser molt recon-
fortant la gent que veus que va 
millorant, però també molt dur 
aquella gent que no avança...

-Sí, és clar. Hi ha gent per la qual 
no pots fer gairebé res, però al-
menys estàs amb ells. Pensa que 
el fi sioterapeuta és, dels professi-
onals sanitaris, el que més estona 
està en contacte amb el pacient. 
Entre mitja hora i una hora, cosa 
impossible en altres consultes. 
Això fa que hi hagi molta més re-
lació. A més, hi ha alguns estudis 
que expliquen que per als pacients 
amb lesions medul·lars o altres le-
sions irreversibles, la persona de 
més confi ança sol ser el seu fi sio-
terapeuta, per l’estona que passen 
junts, i perquè es trenca la barrera 
en el moment en què toques al pa-
cient. 
-Això del contacte amb les 
mans, que en segons quines 
cultures es valora molt, té algu-
na cosa d’especial, d’energia, a 
banda de la tècnica que es pu-
gui tenir?
-Això es detecta molt en alguns 
fi sioterapeutes que són invidents, 
és espectacular. T’ho diuen els 
pacients, i t’ho diuen els mateixos 
alumnes que estan fent pràctiques 
amb ells, que notes una cosa dife-
rent. Amb ells es traspassa la sen-
sibilitat que tenen, perquè, com 
que no hi poden veure, la focalit-
zen en el tacte. I després també hi 
ha els fi sios que s’han especialitzat 
més en tot el tema de massatge, 
tècniques orientals, etc. i treballen 
molt amb les mans i ho tenen més 
desenvolupat. Qualsevol fi siote-
rapeuta sap fer massatges, però 
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Els agrònoms del segle XIX con-
fi aven en les reformes legals 

per passar d’una propietat limitada 
a una d’absoluta (de la feudal a la 
burgesa). Però la propietat absolu-
ta serà més aviat un mite. El codi 
civil de Napoleó de 1804 defi neix 
la propietat com el dret de gaudir 
de les coses de la manera més 
absoluta possible mentre no se’n 
faci un ús prohibit per la llei. Així, 
resulta que no és possible una 
propietat plena del tot i que en últi-
ma instància són les lleis la que la 
determinen. La propietat és entesa 
com un dret condicionat a una fun-
ció social. Des de llavors s’esdevé 
la lluita pels drets dels arrendata-
ris. És el que es reivindica a Espa-
nya amb la LLei de Contractes de 
Conreu els anys trenta del segle 
XX. Aquest drets no es regulen a 
França fi ns al 1946 i a Espanya a 
mitjans dels anys cinquanta. 
Així doncs ni a França ni a Espa-
nya la revolució liberal ha compor-
tat la propietat absoluta. A Espa-
nya s’adopta el primer codi civil el 
1889 i és molt semblant al francès. 
Era el tercer projecte després dels 
de 1836 i 1851, no acceptats per la 
societat catalana. El de 1889 reco-
neix el dret civil català, que recull 

la fi gura jurídica de l’emfi teusi: una 
propietat útil (la de l’arrendatari, 
el pagès) i una de directa (la del 
propietari, el senyor, a canvi d’un 
cens) i el dret de primogenitura, 
és a dir, l’hereu. Mentre aquest 
existeixi el senyor no pot recupe-
rar la propietat plena. La propietat, 
doncs, es defensa i s’estableix tal i 
com estava.
A Castella i Andalusia, on existeix 
des d’època moderna la propietat 
absoluta, resulta que seran les zo-
nes menys desenvolupades. L’es-
tudi de la qüestió s’ha centrat en la 
desamortització, la desvinculació i 
l’abolició del règim senyorial amb 
l’aparició d’una única jurisdicció. 
Però cal esmentar la creació de la 
Guàrdia Civil el 1844 
i de la Guàrdia Rural 
el 1849, que després 
s’unifi caran per a la 
defensa de l’ordre i la 
propietat. És la cre-
ació d’un cos públic 
per defensar un ordre 
privat. És aquí on rau 
la importància de la 
revolució liberal. Aquí 
i en la creació del re-
gistre de la propietat 
el 1862.

Ja hi hagué una reforma hipote-
cària el 1845. A França no es fa 
perquè es considera que vulnera 
el drets individuals. A Espanya es 
deixa clar que no s’usarà per a fi ns 
fi scals i de fet el cadastre no neix 
fi ns al segle XX. El 1871 es regla-
menta que si un senyor directe vol 
registrar els seus drets i es troba 
que els seus senyors útils no ho 
fan, després de fer un anunci pú-
blic, s’entén que han refusat a la 
propietat útil i recupera la propietat 
plena. Però molts senyors directes 
són morts o desconeguts i molts 
censos ni es practiquen ni es re-
corden. Llavors els pagesos esde-
venen, si ho registren, propietaris.
Durant la desamortització es per-

després la tècnica es cultiva. 
-I això de la fi sioveterinària?
-Això va començar amb els cavalls. 
Abans, quan un cavall es trencava 
una pota, doncs se l’havia de sa-
crifi car; ara s’ha vist que hi ha trac-
taments amb massatges, amb hi-
droteràpia, etc. perquè el cavall té 
força similituds amb l’ésser humà 
pel que fa als músculs  i les articu-
lacions. Fa molt poc que alguns fi si-
os van començar a fer tractaments 
amb cavalls i van veure que anava 
molt bé i mica en mica s’ha anat 
estenent, i cada vegada hi ha més 
demanda. El zoo de Barcelona, per 
exemple, té fi sioterapeuta. 
-Avui dia tenim més comoditats 
i vivim més bé, però potser el fet 

que ens passem tantes hores a 
l’ordinador,ens està atrofi ant la 
musculatura?
-Vivim més bé, però a vegades la 
comoditat és perjudicial. És bo mou-
re’s. Això, per exemple, passa amb 
la gent gran. Acostumem a asseu-
re’ls en un sofà i els donem el co-
mandament de la tele perquè no es 
preocupin per res, i això no es bo. 
O hi ha gent que es passa el dia en 
una ofi cina i acaba amb contractures 
perquè la musculatura no treballa. 
Aleshores és bo que facin exercicis, 
aturades d’una estona, passejades, 
etc. La gent que està dreta tot el dia, 
doncs és important que de tant en 
tant s’asseguin i, si poden, aixequin 
una mica les cames. Fins i tot amb 

els ulls, si estem molta estona mirant 
l’ordinador, és bo moure una mica la 
vista, fer servir la musculatura que 
no treballa tant.   
-Ens coneixem poc el cos? 
-Ens sembla que la mobilitat que te-
nim no se’ns ha d’acabar mai, i això 
s’ha d’anar cuidant. Hem d’anar fent 
un manteniment, com li fem al cotxe. 
Però no ens en recordem fi ns que no 
ens fa mal alguna cosa. Un altre tema 
és que ens toquem el cos bastant 
poc, i hi ha exercicis que els pots fer 
tu mateix, automassatges relaxants 
que ens ajudarien a mantenir la mus-
culatura menys contracturada i que 
podem aplicar en qualsevol moment, 
si ens han explicat com fer-ho. 

Agnès Cabezas Horno

entrevista

història
L’estudi de la propietat rural
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Entre les dècades fi nals del se-
gle XIII i les primeres del XIV, 

Catalunya experimenta un fort crei-
xement demogràfi c i econòmic i 
protagonitza una important expan-
sió marítima al Mediterrani. Aques-
ta època coincideix amb els regnats 
de Pere el Gran, que va conquerir 
Sicília, i els seus fi lls Alfons el Franc, 
que ocupà Menorca, i Jaume II, que 
incorporà part del regne de Múrcia 
i començà l’ocupació de Sardenya. 
Però l’expansió mediterrània, més 
que política fou comercial. Es con-
soliden nombroses rutes comerci-
als i diversos consolats de mar, al 
capdavant dels quals trobem els 
cònsols d’ultramar.
Aquests consolats de mar eren 
agrupacions de mercaders en ciu-
tats estrangeres amb les quals es 
mantenien intercanvis comerci-
als. Els cònsols d’ultramar, també 
anomenats cònsols de catalans, 
representaven els interessos del 
comerç català en aquestes ciutats. 
Aquests consolats, que arribaren 
a superar el nombre de quaranta, 
els trobem en llocs tan allunyats i 
distints com Alexandria (Egipte), 
Alleas (Turquia), l’Alguer (Sarde-
nya), Famagusta (Xipre), Alger 
(Algèria), Damasc (Síria), Palerm 
(Sicília), Iraklion (Creta), Rodes 
(Grècia), Beirut (Líban), Trípoli (Lí-
bia), Constantinopla, Tunis, Malta, 
Florència, Gènova, Venècia, Pisa, 
Roma, Nàpols, Marse1la, Niça, 
Avinyó, Màlaga, Sevilla... 
L’organisme que regula aquesta 
xarxa és el Consolat de Mar, cre-
at el 1258 a Barcelona. Poc des-
prés s’estengué a València (1283), 
Mallorca (1326), Tortosa (1363), 
Girona (1385), Perpinyà (1388) 
i Sant Feliu de Guíxols (1443). 

Era un tribunal que exercia la ju-
risdicció penal sobre les causes 
mercantils marítimes. La legislació 
creada es recull en un codi marí-
tim de difusió internacional, el Lli-
bre del Consolat de Mar, redactat 
defi nitivament al segle XV, tot i que 
conté ordenaments, usos i cos-
tums anteriors. L’activitat del Con-
solat de Mar durà fi ns al decret de 
Nova Planta (1716), menys els de 
Mallorca i Barcelona. El 1829 fo-
ren defi nitivament abolits en crear-
se els tribunals de comerç segons 
el codi de comerç espanyol.
L’augment de la producció agrícola, 
basat en l’ampliació dels terrenys ro-
turats, comporta que a més del blat 
a Catalunya es cultivin altres pro-
ductes comercialitzables, com els 
fruits secs, l’oli i el vi. Junt a aquest 
dinamisme agrícola s’aprecia tam-
bé una gran activitat a les ciutats, 
que creixen 
considerable-
ment. Hi fl orei-
xen l’artesania 
(la terrissa) i les 
manufactures 
tèxtils de llana. 
Les principals 
rutes comercials 
catalanes foren: 
la ruta del nord 
d’Àfrica (arriba-
va a ciutats com 
Tunis, Alger o 
Trípoli i era de 
les més anti-
gues. Estava 
directament re-
lacionada amb 
l’activitat diplo-
màtica i militar 
dels reis cata-
lans per protegir 

els interessos comercials. Els pro-
ductes més importants d’aquesta 
ruta eren l’or i els esclaus); la ruta 
de les illes o del Mediterrani central 
(Mallorca, Sicília i Sardenya. Ruta 
vinculada a l’expansió política de la 
Corona i els productes consistien 
bàsicament en sal i blat. Hi hagué 
una gran competidora, Gènova, ri-
valitat que derivà en enfrontaments 
bèl·lics); la ruta de Constantinopla 
i les illes gregues (lligada a la pre-
sència catalana a Grècia i al comerç 
de cotó, esclaus i espècies); la ruta 
d’ultramar (que portava a Xipre, Tir, 
Damasc i Alexandria, la ruta de la 
seda i les espècies, on els catalans 
s’enfronten a la competència ve-
neciana); i la ruta d’Occident (que 
duia a Bruges, d’on es distribuïen 
els productes d’Orient per Europa).

JCL

L’estudi de la propietat rural

Els consolats del mar

història

met redimir censos. Si els pagesos 
haguessin participat del mite de la 
propietat absoluta els haurien pa-
gat per aconseguir-la i rarament 
ho fan. I de fet, antics pagesos 
útils, com la família Camps, esde-

vindran grans propietaris i fi ns i tot 
marquesos després d’un procés 
de concentració. Si la propietat al 
segle XX és més perfecta, més 
que per les lleis és la dinàmica 
social la que l’afavoreix. És una 

revolució basada en la vella propi-
etat compartida, en la seguretat i 
l’ordre i en la fi  de les traves jurídi-
ques que impedien el mercat lliure 
de la terra. 

Joan Corominas
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Al seu pas per Salt, el riu Ter fa 
pena per la poca aigua que bai-

xa. Si durant els mesos de juny a 
setembre hi passava un cabal entre 
5 i 6 m3, ja a l’octubre només era 
de 0,62 m3. De natural, els rius so-
len portar més aigua a l’hivern que 
a l’estiu, doncs al Ter és a l’inrevés. 
Per necessitats del regadiu del baix 
Ter, les regulacions de l’aigua des 
de Susqueda porten a aquesta si-
tuacion: a la tardor tanquen l’aixeta 
per acumular aigua per a l’estiu.
Tot plegat fa que l’aigua sigui cada 
vegada més escassa perquè el 
consum cada vegada és major de-
gut a l’augment de les necessitats, 
cosa que fa que amb la contami-
nació dels aqüífers s’hagin de fer 
nous transvasaments des del riu 
Ter a poblacions que fi ns ara dis-
posaven de les seves aigües. Si 
no es va a un consum regulat, amb 
una nova cultura de l’aigua, el futur 
no és gaire esperançador. 
L’abundància només serveix per 
malbaratar i fi ns ara aquest era l’ús 
que hem fet de l’aigua sense més 
preocupació. Però en comptes d’em-
motllar-nos amb prevencions, inten-
tem continuar amb la dèria de con-

sumir-ne sense més 
ni més. I amb la idea 
de continuar aquest 
malbaratament, surt la 
Cambra de Comerç de 
Girona repetint que cal 
fer el transvasament 
d’aigües del Roine per-
què puguem continuar 
disposant d’aigua en-
cara que sigui a un cost 
econòmic superior, que 
es veu que a ells no els 
preocupa gaire. Si se’n 

fes un ús racional, aquest transva-
sament no caldria.
L’afany del poder econòmic tampoc 
no preveu les conseqüències d’in-
terelacionar aigües que en el seu 
medi natural tenen aclimatades 
una fl ora i una fauna que amb els 
transvasaments poden afectar les 
que ocupen per natural altres rius 
en perjudici dels més febles. Una 
altra consideració que s’ha de tenir 
en compte és que les aigües del 
Roine tenen a les seves ribes diver-

ses centrals nuclears que, encara 
que ens diguin que tot està con-
trolat (què han de dir), segur que 
alguna radioactivitat porten, i això 
ho han confi rmat experts en la ma-
tèria. Que després certes malalties 
estiguin en expansió ens ho venen 
com si la culpa fos que la gent viu 
més anys, però ens amaguen  tam-
bé que cada vegada gent més jove, 
en resulta afectada. Ja hi ha qui es 
preocupa d’informar, amb enganys, 
que no hi ha res que deixi benefi cis 
econòmics que afecti la salut
Els resultats del canvi climàtic, que 
fa anys que se’n parla i que ara 
sembla que no es pot amagar més, 
el conformen molts factors i el prin-
cipal és pensar solament en el pro-
grés econòmic sense preveure que 
el planeta Terra té un límit en la so-
breexplotació dels seus recursos. 
Ara toca l’aigua, que és el primer 
element de la vida. Què deixarem 
als nostres néts, si continuem així?

Camina Mira i Observa

I l’aigua que no baixa! medi ambient

El Ter al setembre

El Ter al novembre
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Els catalans de l’Espanyol, socis 
i simpatitzants, també estan 

emprenyats. La darrera setmana 
d’octubre la Generalitat va presen-
tar un DVD titulat “Catalonia, terra 
de tots. Les Tres Bessones a la 
Catalunya real”, segons un projec-
te dels departaments d’Educació 
i d’Acció Social i Ciutadania que 
pretenia “explicar, en clau infantil i 
amb un argument de fi cció, com la 
nostra societat ha estat, és i serà 
una terra d’acollida per a moltes 
famílies nouvingudes”. El DVD 
contenia un documental de 31 
minuts adreçat “als nens i nenes 
que viuen a Catalunya” i als seus 
“pares i mares” (tots i totes), i tam-
bé incloïa un vídeo que explicava 
breument les interioritats de la pro-
ducció i una guia didàctica dirigi-
da als docents per poder treballar 
pedagògicament el contingut del 
documental a les aules.
Fins aquí, tot correcte: bons propò-
sits i una iniciativa lloable. Però re-
sulta que, en una promoció del do-
cument videogràfi c, una de les tres 
bessones afi rmava que “Catalunya 
és el Barça i Ronaldinho”, i en el ví-
deo uns nens que jugaven a futbol 
anaven amb la camiseta blaugra-
na, mare de Deú senyor!, i conse-
güentment, ja tenim tota la parrò-
quia perica que sortint en processó 
contra una tal blasfèmia, amb el 

seu president al capdavant bran-
dant el santcristo gros, i desgranant 
tot un rosari de greuges i tota mena 
de lletanies contra “l’altre equip de 
la ciutat”, contra el Govern que en 
fa bandera (única), contra les tres 
bessones i, de rebot, contra els 
pares artístics de les criatures, la 
dibuixant Roser Capdevila i l’estudi 
d’animació Cromosoma...
Vagi per davant que jo sóc del Bar-
ça, de tota la vida; suposo que és 
una cosa que vaig mamar de pe-
tit, en un temps i un país en què 
te’n feies de manera natural se-
gurament perquè, a banda de les 
motivacions purament esportives, 
n’hi havia d’altres que, sense ne-
cessitat ni de plantejar-te-les, eren 
evidents, es respiraven a l’aire. Ara 
bé: dit això, he de dir també que, en 
el cas del DVD pedagògic, i contra 
el que pugui semblar, ni me’n foto 
ni dic que el president Sánchez 
Llibre no tingui raó de queixar-se. 
Però sí que m’agradaria aprofi tar 
l’ocasió per dir-li al voltant d’això, i 
des d’aquí (que és com fer-ho des 
del desert), un parell de coses que 
d’altres ja li han plantejat abans, i 
que li han entrat per una orella i li 
han sortit per l’altra. (Per cert, i sigui 
dit de passada: a ell sí que li han 
fet cas, ja que les notícies diuen 
que els i les responsables -tots i 
totes- del departament d’Educació 

van decidir rectifi car i que al DVD 
es fes referència també a “la resta 
de clubs històrics de Catalunya”, 
com no podia ser d’altra manera, 
essent com són, els i les nostres 
governants, tan progressivament i 
políticament correctes).
RCE Espanyol Olímpic de Barcelona?
De manera intermitent surt, al vol-
tant del club blanc-i-blau, la raó de 
ser del nom que porta, i la conveni-
ència o no de continuar portant-lo, i 
fi ns ara, passant per davant de sa-
ber si a la balança pesen més els 
avantatges que els inconvenients 
o al revés, sempre s’ha apel·lat a 
les raons “històriques” per mante-
nir el nom que li van donar els seus 
fundadors, RCE Espanyol (RCD 
Español, en les etapes obscures) 
de Barcelona, que diuen que li van 
posar per oposició a “l’altre” o els 
altres equips de la ciutat, com el 
mateix Barça, fundat per un “suís”, 
o l’Europa, que duia aquest nom 
tan poc ibèric, vaja.
L’últim a rebutjar la possibilitat de 
canviar el nom del club per un altre 
que no incomodés a un sector de 
catalans que d’altra manera potser 
s’acostarien al club i probablement 
farien créixer la seva massa social 
(i equilibrarien així les forces en la 
clàssica rivalitat entre els dos clubs 
de primera de la ciutat comtal) és, 
naturalment, Daniel Sánchez Llil-

Associació de veïns dels barris 
d’Esteve Vila a Francesc Macià

Ens plau comunicar a la vostra re-
vista que hem creat l’Associació 

de Veïns el Barri Centre de la Vila de 
Salt. S’ha constituït amb un grup de 
veïns, des dels carrers d’Esteve Vila 
a Francesc Macià de Salt. 
Aquesta Associació, la presideix 
la Sra. Francesca Terron Collado; 
com a vicepresidenta està la Sra. 
Dolores Fernández Gutiérrez; com 
a secretaria, la Sra. Maria Cudi-
nach Pareja, i com a tresorera, la 
Sra. Montse Prats Torrent, a més 
de vint-i-tres vocals.
L’objectiu principal de la seva cre-
ació és vetllar per la neteja, la se-
guretat i la dotació de serveis en 

unes zona amb molta densitat de 
població i on  es concentra la im-
migració.
Reconduir la situació per a una mi-
llor convivència és el principal ob-
jectiu de l’Associació, que també 
organitzarà activitats lúdiques.
Dos membres de l’Associació re-
cullen cada dilluns, des de l’Ofi -
cina de Salt – 70, les inquietuds i 
problemàtiques dels veïns, prèvia 
informació als presidents de les 
comunitats, per buscar solucions.
És un element unitari de connexió 
del barri, ja que hem d’evitar que 
cadascú vagi a la seva i  no s’apor-
tin solucions. 

Finalment, hem d’ agrair la vostra 
confi ança en nosaltres.
Atentament, 

Maria Cudinach Pareja
Secretària
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bre, l’actual president. Com sem-
pre fi ns ara, doncs: res de nou..
La diferència, però, és que, d’ençà 
que es va enderrocar el vell estadi de 
Sarrià, el RCE Espanyol ha jugat, i hi 
juga encara, a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys, a l’anella olímpica de 
Montjuïc, l’escenari on van tenir lloc 
els fastos del 1992 que van donar 
tanta anomenada a Barcelona arreu 
del món. Era una ocasió perfecta, 
doncs, si no per canviar el nom del 
Club, sí per afegir-li almenys l’adjec-
tiu Olímpic: “RCE Espanyol Olímpic 
de Barcelona”, i amb això sol hau-
ria matat dos ocells d’un tret, com 
a mínim: hauria associat el Club a 
una de les gestes més memorables 
de la ciutat dels últims temps i mo-
tiu d’orgull dels barcelonins, i hauria 
donat joc als que ara mateix són re-
fractaris a ingressar en un club que, 
sense tenir-ne cap culpa però tam-
poc fent més per impedir-ho, dóna 
peu a equívocs i a indesitjables que 
se n’aprofi ten (i si no, feu un cop 
d’ull a certs sectors de la grada, es-
colteu què criden i quines ensenyes 
i quines pancartes exhibeixen...).
Algun periquito que hagi llegit fi ns 
aquí pot trobar tot aquest rotllo una 
perfecta extravagància. Però potser 
no ho és tant, i més tenint en compte 
que hi ha uns quants clubs a Euro-
pa, com l’Olimpique de Marsella o el 
de Lió, sense anar més lluny, que es 
diuen així tot i no haver-se celebrat 
mai els JJ OO a la seva ciutat... 
Aquesta tossuderia dels periquitos, 

tan legítima com es vulgui, ja ho 
hem dit, té una altra conseqüèn-
cia, no pas poc notable, que els 
converteix, a un altre nivell, en una 
mena de metàfora de certa gent 
del país (com el senyor de Santa 
Coloma de la cançó de La Trinca) 
que es mouen pel món -llegiu Es-
panya- “com uns espanyols més”: 
amb el llast d’aquest nom, el club 
sempre és suspecte a Catalunya 
de ser “poc català”, i a Espanya 
(amb el nom catalanitzat en “RCE 
Espanyol”) de ser-ho massa...
Integració: i els de la gallina turuleta?
Se’m podrà dir que això és cosa 
d’ells, i que si no m’agrada que 
no m’hi fi qui. Ja ho faig. Però és 
que és precisament això el que in-
tento dir aquí: que mentre hi hagi 
aquest nom a la porta, i sentint-ho 
molt, crec que molta gent, com 
jo mateix, no la travessarem pas 
mai. Aleshores el problema no és 
nostre: és més aviat seu, no tro-
ba, senyor Dani? I també li diria 
que trobo penós sentir-los dir, a 
ell i als seus companys de junta, 
que ells també són “un club ca-
talà”, i reclamar que tenen dret al 
mateix tractament que els altres... 
Oh, i tant que sí, només faltaria!... 
Però ¿es podria imaginar, el se-
nyor Sánchez Llibre, què no hau-
ria de reclamar un hipotètic club de 
Madrid que es digués (també per 
-improbables- “raons històriques” 
X, les que fossin) RCD Catalán de 
Madrid? (I no diguem si la R fos de 

“Republicano”, a més...).
El sentit de pertinença no és pas 
una qüestió menor. I en referència 
al DVD de les Tres Bessones de 
la Generalitat, que va sobre inte-
gració, ¿no s’imposaria aquí una 
refl exió per part dels mandataris 
del Club respecte als sectors que 
s’apleguen a les grades de l’esta-
di al voltant de la bandera amb la 
“gallina” preconstitucional, i que la 
gran massa social blanc-i-blava no 
reconeix com a seus?
Les ‘almejas’ són cloïsses, i els 
‘berberechos’, escopinyes
I una qüestió al marge, però que 
afecta de ple el senyor Daniel 
Sánchez Llibre, com a president 
d’un club català de futbol, com a 
amo d’una empresa conservera 
catalana i, si m’ho permet, com 
a germà d’un diputat nacionalista 
català al Parlament: ¿Com és que, 
amb tots aquests condicionants, 
de la seva empresa de conserves 
de peix no en surt ni una llauna 
que porti escrita 
l’etiqueta (també) 
en català? ¿No li 
sembla que, amb 
aquest “oblit”, dis-
crimina els seus 
clients catalans, 
tractant-nos com a 
ciutadans de sego-
na, o encara pitjor, 
com si no existís-
sim?

Fermí Sidera 
Riera

Tot va començar una nit d’es-
tiu… Al matí següent érem a 

l’agència de viatges; on anar? Què 
visitar? Quant ens volíem gastar? 
Després de mirar “ofertes” desor-

bitades de preus per a dos estudi-
ants, i ocasionalment treballadors, 
els números no sortien. Fins que 
ens van posar la mel a la boca: 
una ganga! Una setmana, hotel de 
quatre estrelles, mitja pensió...al 
millor lloc de les Pitiüses!, Eivissa, 
l’illa blanca del Mediterrani! L’illa 
dels hippies, la catedral del house, 
techno...mare de les millors disco-
teques del món... Quan marxem?
Disset de setembre, 8.00 del matí: 
maletes a punt, ànims per so-
bre dels núvols, nervis a fl or de 
pell...agafem el tren per arribar 

a Barcelona, baixem a Passeig 
de Gràcia i esperem el tren per a 
l’aeroport. A l’arribada a l’aeroport 
fem ruta turística per la terminal, 
esmorzem, busquem la nostra 
destinació i facturem. Ja tenim el 
bitllet i a punt d’embarcar, direcció 
a Eivissa!!
Un vol tranquil, bona companyia, 
bon temps...Arribem a l’aeroport 
de l’illa blanca, busquem les male-
tes.....busquem les maletes......tor-
nem a buscar les maletes.....oh!; les 
nostres maletes són a Barcelona, 
encara! Fem la denúncia a la com-
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panyia aèria...ja arribaran? Haurem 
de sobreviure dos dies amb el que 
portem posat? Perfecte!
Bé, després de pujar a l’autobús de 
l’agència, arribem a l’hotel...per fi !
Ens donen la clau i, estirades al llit, 

truquem als pares, l’agència i a tot-
hom a qui haguem de calmar! Re-
cuperem forces i anem a donar un 
volt per Sant Antoni de Portmany, on 
tenim l’hotel. Localitzem supermer-
cats, caixers, on llogar el cotxe... Ar-
ribem al passeig i veiem per primera 
vegada una posta de sol eivissenca 
davant del famós Cafè del Mar.
Després de l’odissea inicial, l’en-
demà anem fi ns a Eivissa capital, 
visitem la muralla, la part antiga 
i fi nalment arribem a la catedral 
d’Eivissa, des d’on es pot arribar a 
veure la petita illa de Formentera.
Hi ha molt més per explicar...per 

això continuarem la història en la 
pròxima revista!

Anna Clarà i Mònica Planella

Com més anem, menys valem, 
i als responsables polítics, pel 

que es veu, tant se’ls en fot. Van 
passant els anys i cada vegada 
pitjor. I el poble, és clar, es quei-
xa que mestres i pares no hi fan 
prou i no veuen que és el conjunt 
de la societat la que, sense crítica, 
accepta tota aquesta brossa que 
ens arriba a través de videojocs, 
televisió i altres mitjans amb vio-
lència descarada. Com voleu que 
una educació que faciliti la convi-
vència prosperi? Segur que ja in-
teressa que sigui així, catapultant 
fi ltracions dissimulades que el que 
cal és posseir, surtin d’on surtin, 

els diners, que tenir els farà feli-
ços. Inculcant aquesta manera de 
viure farà que, pensant en el profi t 
propi, deixem de preocupar-nos 
de ser. Sí, acumular riqueses sen-
se pensar a ser persones. Aquí rau 
la qüestió. Després passa el que 
passa i ho anem assumint fi ns que 
ens toca el rebre a nosaltres. D’on 
surt la violència desmesurada en-
tre persones que fan anar els gani-
vets sense cap mirament? Doncs 
a partir que a casa  mateix perme-
tem que els nostres fi lls se’n surtin 
amb la seva i quan van a l’escola 
no respectin ni els mestres, això 
quan no són els mateixos pares 
els que esbronquen els mestres; i, 
a partir d’aquí, com voleu que tin-
guem un bon comportament i res-
pecte en la vida social?
No hi ha dubte que algú treu profi t 
d’aquest malestar que ens envolta, 
si no, altre gall cantaria. Si contínu-
ament ens estan imbuint el cervell, 
per tots els mitjans possibles, que 

consumim sense 
miraments, ja que, 
si ens falten di-
ners, només hem 
de demanar-los 
als bancs, que no 
ens estiguem de 
res. Com podem 
fer entendre a la 
joventut que no 
vivim en un país 
de xauxa i que cal 

viure amb les possibilitats de ca-
dascú?
Diuen que s’ha perdut la moral; 
però per què? Perquè els que diri-
geixen els destins del món no són 
els governats, ja que només són 
titelles moguts pels fi ls del poder 
econòmic (això sí, uns governants 
còmplices i ben pagats per la seva 
obediència ja que, si no, com en 
John Kenedy o l’Allende, se’ls 
aparta), que a Davos decideixen el 
destí del món.
Si acceptem que les potències cap-
davanteres imposin els seus capri-
cis per apropiar-se de les riqueses 
mundials i, quan algun poble els 
planta cara, hi enviïn els canons 
i tots a formar (tots els que conti-
nuen vius), les guerres ensenyore-
gen el planeta i encara fan veure 
que és en nom de la democràcia 
i la llibertat. Si tanta violència és 
practicada sense escrúpols, com 
volem que aquesta no es traslladi 
a la societat en general? Ja convé 
tenir el poble distret fomentant la 
mala educació, malgrat que con-
seqüències que en resultin en la 
via diària.  El pitjor de tot és que 
no es veuen perspectives de canvi 
i continuarem veient com es de-
grada l’educació mentre no hi hagi 
un canvi radical en la societat.  Els 
ganivets  ara decideixen, des dels 
joves als adults.

Ramon Torramadé

Més i millor cultura
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Viatges subvencionats de la tarja Salt + Gran

Salt estudia ampliar el nombre 
de viatges subvencionats de la 

tarja Salt+Gran
L’Ajuntament de Salt ha repartit ja 
més de 900 targes de transport per 
a gent gran des de primers d’oc-
tubre quan es va posar en marxa 
la campanya. Com que gran part  

dels possibles benefi ciaris de la 
tarja ja la tenen s’ha desmuntat 
l’ofi cina per atendre les deman-
des que s’havia instal·lat al carrer 
Àngel Guimerà i a partir d’avui les 
peticions s’han de fer directament 
a l’Ajuntament en horari d’ofi cina, 
sense necessitat de gestionar prè-
viament la cita per telèfon.
L’alcaldessa, Iolanda Pineda, ha 
valorat de manera molt satisfac-
tòria el funcionament d’aquesta 
iniciativa i ha anunciat que s’està 
estudiant la possibilitat d’ampliar el 
nombre de viatges subvencionats.
La tarja Salt+Gran, permet als majors 
de setanta anys residents al municipi 
desplaçar-se en bus de forma gra-
tuïta. Aquest projecte, en el que han 
intervingut les àrees de Serveis Soci-
als, vialitat, i Serveis generals i aten-
ció ciutadana, permetrà a les perso-
nes més grans del municipi disposar 

de deu viatges gratuïts al mes.
La mesura afecta a més de 2.600 
persones que viuen a Salt i tenen 
més de setanta anys. Tots els be-
nefi ciaris han rebut una carta a 
casa on se’ls diu que han de fer 
per aconseguir la tarja Salt+Gran.
L’Ajuntament ha signat una ad-
denda al conveni amb TEISA per 
la qual pagarà els viatges que uti-
litzaran gratuïtament els majors de 
setanta anys, que només han de 
pagar 2 € pel cost de fer la tarja.
Aquesta tarja està preparada per 
continuar essent vàlida a partir de 
l’any que ve quan es posi en mar-
xa la integració tarifària. D’aquesta 
manera si l’ATM compleix els ter-
minis previstos a mitjans de gener 
de 2008 els avis de Salt podran 
combinar diversos trajectes, per 
exemple fi ns a l’Hospital Josep 
Trueta, de forma gratuïta.

Premiades les fotografi es del 
concurs de la Fira del Cistell

notícies

“Els anys passen” d’Eva Coll i 
Payret ha resultat guanay-

adora del concurs internacional 
de fotografi a de la fi ra del Cistell 
d’enguany. En total es van presen-
tar quaranta obres de les que cinc 
va ser eliminades per no complir 
les bases pel que fa a les mides 
requerides.
El segons premi del concurs ha 
estat per “refl exes” de Javi Cabre-

ra i el tercer per “El Cistell 
surt per la Finestra” de Pere 
Quero.
El premi juvenil ja estat otor-
gat a Raquel Pèrez, de cator-
ze anys, per l’obra “Emmar-
cant el Cistell”.

Els oïdors de Ràdio Salt al Circ

Una seixantena d’oidors de Ràdio Salt visiten el 
Circ Raluy

Amb motiu de les fi res de Girona seixanta-tres oï-
dors del Programa “Frec a Frec” de Ràdio Salt van 
assistir a una funció del Circ Raluy convidats pels 
responsables de l’espectacle.
La visita al Circ Raluy ja s’ha convertit en una tradi-
ció pels oïdors de Ràdio Salt que cada any per fi res 
organitza una vista a aquest emblemàtic Circ.
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Curs de manteniment i reparació de la bicicleta per a joves

notíciesLes ordenances fi scals de Salt 
pujaran només un 3%

Les ordenances fi scals que es 
portaran a l’aprovació al ple 

d’avui a Salt suposen un increment 
mitjà del 3%, que es correspon a la 
previsió de l’IPC. Aquest increment 
moderat ha estat possible gràcies 
a l’esforç de contenció de l’equip 
de govern ja que s’ha de fer front a 
obres per valor de més de 660.000 
€ heretades de l’anterior equip de 
govern.
Pel que fa a l’impost de bens immo-
bles l’increment és d’un 2,67 % molt 
inferior al de pobles amb la revisió 
cadastral feta el mateix any que Salt 
i que com Blanes apugen un set per 
cent més que Salt o Palamós amb 
un increment del 56%.
L’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica, s’apujarà un tres per 
cent el que suposarà que un vehi-
cle de 14 cavalls fi scals pagui 138 € 
inferior al que paguen els ciutadans 
de viles amb una població similar 
com poden ser Olot i Figueres.
Energies alternatives
Pel que fa a l’IAE s’ha instaurat –a 
proposta d’IPS- una bonifi cació de 
fi ns al 25% de l’impost per aquells 
negocis que instal·lin sistemes 

d’energies alternatives. Amb l’ob-
jectiu de potenciar l’ús de les ener-
gies renovables.
L’interès del govern municipal per fo-
mentar la instal.lació i l’ús d’energies 
alternatives s’ha manifestat també 
en l’impost sobre Construccions, 
instal·lacions i Obres (ICIO) que re-
cull bonifi cacions d’un 25 per cent 
per aquelles obres de reforma que 
incorporin sistemes d’aprofi tament  
tèrmic i elèctric de l’energia solar.
Les Plusvàlues, des de l’any 2004 Salt 
està al tipus màxim però es modifi ca 
el tipus a aplicar pels anys que s’ha 
disfrutat de l’immoble per tal de no pe-
nalitzar les transmissions quan la pro-
pietat hagi estat de llarga durada.
L’Impost sobre Construccions, 
instal·lacions i Obres (ICIO) es man-
té en el tipus màxim en el que està 
des del 2005, però s’introdueixen 
algunes bonifi cacions per qüestions 
socials que faciliten la rehabilitació 
al sector Salt 70, al barri vell i a les 
que suposin l’incorporació a l’edifi ci 
de sistemes d’energia solar.
Les taxes s’incrementen en con-
junt un tres per cent, però la reco-
llida d’escombraries s’incrementa 

en un 6% en el cas dels particulars 
i un nou per cent en el cas de les 
escombraries industrials. La cau-
sa d’aquest increment és la nova 
concessió del servei que es farà 
el 2008 i que comportarà l’absor-
ció de costos que va suposar la 
vaga de l’any 2002 i que fi ns ara 
eren compartits entre l’ajuntament 
i l’empresa concessionària.
Bonifi cacions per a la gent gran
Els majors de 65 anys però tindran 
una bonifi cació esglaonada de la 
taxa d’escombraries. Aquesta boni-
fi cació anirà del 95% al 20% segons 
el nivell de renda dels peticionaris.
La bonifi cació s’aplicarà automàti-
cament a aquells ciutadans que ja 
l’havien sol·licitada en anys anteri-
ors. Els majors de 65 anys que tin-
guin una renda per unitat familiar 
inferior a l’Iprem (Indicador Público 
de Renta de Efectos Múltiples) tin-
dran una bonifi cació del 95% i un 
20% els que tinguin una renda in-
ferior a dues vegades l’Iprem.
De les 760 sol·licituds de bonifi cació 
presentades fi ns ara, es benefi cia-
ran de les ajudes 687, el que suposa 
un cost per l’ajuntament de 50.000€

L’àrea de joventut de l’Ajunta-
ment de Salt està duent a terme 

un curs de manteniment i reparació 
bàsica de la bicicleta per a joves.
El curs, que s’emmarca dins del 
Tardor jove, tallers i cursos sub-
vencionats per a joves a partir 
de 15 anys, l’imparteix l’empre-
sa de Salt Girovelo. Un mecànic 
professional ensenya als 9 joves 
que s’han apuntat al curs, els 

components més importants de la 
bicicleta, les eines bàsiques per 
fer el manteniment i les primeres 
reparacions, el canvi de cobertes 
i càmeres, la neteja i greixatge, 
ajustament de frens, ajustament 
de canvis, ajustament de manillar 
i de selló i pedals.
Les sessions van començar el di-
jous 18 d’octubre i s’acaben el dia 
15 de novembre.
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Campanya per rebutjar la publicitat a les bústies de Salt

L’Ajuntament de Salt amplia a 50 el 
nombre de serveis de Teleassistència

L’Ajuntament de Salt millora el 
seu servei d’atenció domicili-

ària amb la distribució d’una cin-
quantena d’aparells nous de Tele-
assistència. El servei es gestiona 
a través del Consorci de Benestar 
Social Gironès - Salt i té com a ob-
jectiu afavorir l’autonomia de les 
persones grans i depenents.
L’Ajuntament de Salt distribuirà 
fi ns el març de 2008, 50 aparells 
nous de servei de Teleassistència 
al municipi. Segons manifesta la 

Tinenta d’Alcalde d’Acció Social 
la Sra.Margarita de Arquer amb 
aquesta ampliació es millorarà la 
cobertura del servei, una de les 
prioritats de l’Ajuntament.
El servei de Teleassistència va 
adreçat a persones grans i de-
penents que per motius de salut, 
invalidesa o aïllament, requerei-
xen atenció continuada. L’objectiu 
d’aquest servei tecnològic és afa-
vorir l’autonomia personal i garan-
tir la tranquil·litat dels familiars.

Tots els ciutadans de Salt que 
ho desitgin podran gestionar les 
sol·licituds als Serveis Socials 
d’Atenció Primària al carrer Àngel 
Guimerà. 
L’objectiu és continuar ampliant el 
nombre d’aparells de Teleassis-
tència, que serà possible gràcies 
al conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona, l’IMSERSO i 
el Consorci de Benestar Social Gi-
ronès- Salt.

Seguint amb la iniciativa enge-
gada fa 10 anys, l’Ajuntament 

de Salt novament recolzat per 
Marfull, ha realitzat una campanya 
destinada a tots els saltencs per tal 
de facilitar-los que en cas que així 
ho vulguin no es dipositi publicitat 
a les seves bústies. Aquesta inici-
ativa ha repartit 10.000 adhesius 
per les bústies de Salt amb el mis-
satge “No volem publicitat gràcies” 
dins la campanya “Publicitat a les 
bústies?... tu tries!”.
Segons l’estudi realitzat, la publicitat 
directa suposa més d’un quilogram 
de paper per bústia cada mes. Tenint 
en compte que a Salt hi ha al voltant 

de 10.000 
hab i ta tges 
aquesta acti-
vitat suposa 
la producció 
de 10.000 
quilograms 
de residus 
de manera 
mensual al 
municipi, que 
només és re-
ciclen en part 
i que habitu-

alment acaben al rebuig, provocant 
els conseqüent sobrecost en la ges-
tió dels residus per als ciutadans del 
municipi per una publicitat que ells 
no han sol·licitat.
En un estudi realitzat el 1997 per 
l’ANG, Associació de Naturalistes 
de Girona es diu: “En un conjunt de 
62 bústies analitzades s’hi van acu-
mular 161 kg de publicitat (paperas-
sa) durant dos mesos. Aquest volum 
de paper equival a la tala d’uns 575 
arbres de dos metres d’alçada (se-
gons un full editat pel Departament 
de Medi Ambient). Això és el mateix 
que dir que en els dos mesos de re-
collida cada bústia va rebre 9 arbres 
i 225 litres d’aigua (més que una 
banyera) necessaris per la produc-
ció del 2,5 kg de paperassa que ens 
van entaforar. Els costos energètics 
són d’ordre de 10.000 W.h/bústia i 
mes, i els efl uents generats són més 
de 100 litres d’aigua contaminada/
bústia i mes”
Ja en aquell moment i després de 
conèixer els efectes de la publici-
tat directa sobre el medi ambient, 
l’Ajuntament de Salt considerà el 
deure i la necessitat de donar curs 
a una ordenança que d’una ban-

da regulés la tramesa domiciliària 
de correu comercial i de l’altra per-
metés actuar en consciència als 
ciutadans saltencs, impedint o no, 
aquesta tramesa als seus domicilis 
a través de les seves bústies. Des 
d’aquesta llibertat de consciència i 
actuació, es va traslladar al saltencs 
un mètode efi caç per regular un ser-
vei publicitari que en cap cas ha sol-
licitat, garantint alhora, els drets dels 
anunciants a donar a conèixer els 
seus productes.
A banda de regular el repartiment 
d’aquest tipus de publicitat a les 
bústies l’ordenança donava a en-
tendre que la bústia és un bé pri-
vat, les empreses distribuïdores de 
material publicitari haurien d’abs-
tenir-se de dipositar publicitat en 
aquelles bústies, els propietaris de 
les quals indiquin expressament 
la voluntat de no rebre’n. Ja en 
el seu moment aquesta proposta 
conjunta de l’Ajuntament de Salt i 
els ecologistes saltencs de Marfull, 
va tenir una molt bona rebuda per 
part dels ciutadans i els adhesius 
que permetien determinar les bús-
ties que on no es volia rebre publi-
citat es van esgotar ràpidament.

Advocat per a comunitats de propietaris

L’Ajuntament de Salt posa un 
advocat al servei de les comu-

nitat de propietaris de Salt 70
Avui es posa en funcionament un 
servei d’assistència jurídica a les 

comunitats de propietaris de la 
zona afectada pel projecte Salt 70. 
Cada dimarts entre les quatre de 
la tarda i les sis del vespre hi haurà 
un advocat a les ofi cines de Salt 

70 del carrer Dr. Ferran, per resol-
dre tots aquells dubtes jurídics que 
plantegin les comunitats de propi-
etaris de la zona.
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gestió i assessorament
fiscal i laboral

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.

Increment del nombre de consultes 
del punt d’informació juvenil l’estació 

jove, un 150% durant el 2007. 
Des del mes del juny del 2006  hi ha 
una nova informadora/dinamitzadora 
juvenil que fa 37,5 hores setmanals i 
s’encarrega de fer l’atenció directa als 
PICES i de dinamitzar les activitats/
projectes que es programen des de 
l’àrea de joventut. L’anterior informador 
juvenil feia 25 hores setmanals d’aten-
ció directa al PIJ.
Aquest increment de 12,5 hores set-
manals de dedicació al projecte i so-
bretot la implementació del projecte 
PICES, és a dir, la descentralització 
del Punt d’Informació Juvenil, ha pro-
vocat l’augment gradual i considera-
ble del nombre de consultes i usua-
ris del servei del Punt d’Informació 
Juvenil. Així, el nombre de consultes 
durant el 2007 ha augmentat una 
mitjana d’un 150% en relació amb 
l’any passat, dependent del mes .

Així, en el mes de setembre d’aquest 
any s’han rebut 143 consultes, 86 més 
que l’any passat pel mateix període, i hi 
han hagut 623 usuaris del servei d’or-
dinadors. L’àrea sobre la qual s’han 
fet més consultes el mes de setembre 
és la de treball, amb 60 consultes, se-
guida de la d’ensenyament reglat i no 
reglat, amb 50 consultes, i la societat i 
participació amb 21 consultes.
Durant tot l’any 2007, la consulta que 
es fa més sovint cada mes és sobre 
l’àrea de treball, seguida de l’ensenya-
ment reglat i no reglat i en tercer lloc, 
dependent del mes, l’àrea d’habitatge 
o la de societat i participació.
Pel que fa a la franja d’edat, els joves 
d’entre 15 i 17 anys són els que més 
utilitzen el servei i els altres depèn del 
mes. Els de 18 a 20 anys el mes de 
setembre, febrer i gener, els de 21 a 
23 anys el mes de juliol i març, els de 
33 a 35 anys el mes de juny, els de 24 
a 26 anys el mes de maig i els de 30 a 

32 el mes d’abril.
Per procedència, els joves que més 
consultes fan són de Catalunya, se-
guit dels d’origen Marroquí i en ter-
cer lloc els d’origen subsaharià.
Una altra novetat a destacar durant 
l’any 2007 i segurament també una 
altra de les causes de l’augment de 
les consultes al PIJ ha estat la mostra 
d’ensenyament i la mostra “Què faràs 
aquest Estiu?” Mitjançant aquestes 
activitats s’ha volgut transformar la 
informació en acció.
Increment dels usuaris/es del servei 
d’ordinadors
El Punt d’Informació Juvenil disposa 
de 8 ordinadors amb connexió gra-
tuïta a internet per fer consultes, tre-
balls, elaborar un currículum, etc.
El nombre d’usuaris dels ordinadors 
també ha anat augmentant. Actual-
ment la mitjana de joves que utilitzen 
els ordinadors és de 33 per dia.

Maribel Pena 

L’Ofi cina de Català de l’Ajuntament 
de Salt va organitzar el proppassat 

31 d’octubre a les 20.00 h del vespre la 
tradicional Castanyada.
La festa va complir el triple objectiu 
d’inauguració ofi cial dels cursos de 
català, de donar a conèixer una fes-
ta tan senzilla com entranyable i de 
punt de trobada i coneixença entre 
els nous alumnes dels cursos.

Durant l’acte, els alumnes van poder 
gaudir, a part de les tradicionals cas-
tanyes, de diferents pastissos que 
molt amablement van oferir Les Cui-
neres de Salt, algunes de les quals 
són alumnes del Consorci per a la 
Normalització Lingüística.
A part de la trobada i de la degusta-
ció, els alumnes van haver d’omplir 
un petit qüestionari sobre qüestions 

de llengua i cultura catalanes i al fi -
nal es va fer un sorteig de 3 lots de 
productes de la Queta (una motxilla, 
una samarreta, un tapaboques i un 
clauer).
Durant el temps que va durar la tro-
bada, també es va projectar el DVD 
Un país per descobrir, d’Ernest Cos-
ta, i es va sentir música catalana.

notíciesFesta de la Castanyada dels alumnes de català

L’Estació Jove
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La tècnica de jardineria de Salt 
rep un premi X + verd

Teresa Muñoz, tècnica de jar-
dineria de l’Ajuntament de 

Salt, ha rebut un Premi X + Verd 
(per més verd) per la seva tasca 
de conscienciació dels diferents 
equips de govern municipals de la 
necessitat d’invertir en el verd urbà 
com a generador d’un espai de 
convivència, en un municipi amb 
un nivell elevat d’interculturalitat.
Els Premis X + Verd tenen la vo-
luntat de reconèixer els exemples 
que han acomplert una acció me-
ritòria en l’àmbit del verd urbà a 
Catalunya. Els premis son atorgats 
pel comitè organitzador del 2on 
Congrés Europeu Ciutat Verda, 

que s’ha celebrat a Barcelona el 23 
i 24 d’octubre.
En la seva concessió es valoren: 
La intencionalitat, l’enfocament, la 
realització i la innovació en el trac-
tament del verd urbà. Els objectius 
econòmics, psicològics turístics i 
mediambientals en els que s’inter-
vé mitjançant el verd urbà i la sos-
tenibilitat dels processos de mante-
niment i la qualitat dels sistemes de 
gestió emprats.
En aquesta edició la Teresa Muñoz 
ha estat la única persona premia-
da. Com a entitats han estat guar-
donats l’Ajuntament de Granollers, 
l’Ajuntament de Barcelona-Parcs 

i jardins, Vilafranca del Penedès, 
l’Ajuntament de les Preses i el de 
Mataró, l’Escola Rubio i Tuduri i 
Reus.

notícies

cultura

Dins els actes culturals que or-
ganitza la Biblioteca Pública 

de Salt, n’hi ha que sobrepassen el 
guió. Això va passar el passat 8 d’oc-
tubre en l’acte que s’havia pensat 
com a aportació a aquesta enorme 
posada en escena que és el Festival 
de Teatre “Temporada Alta”.
Amb l’excusa de l’estrena de L’on-
cle Vània, es van aplegar una part 
dels protagonistes d’una de les 
experiències culturals més impor-
tants que a fi nals del segle passat  
es van realitzar al nostre poble: el 
grup de teatre El Tallaret de Salt.
De la mà de la intel·ligent ironia d’en 
Miquel Berga, la història del teatre 
local i sobretot els orígens del grup 
varen ser el fi l conductor de la nit.
Després d’un agraït entremès de l’Ori-

ol Broogi, director de l’obra que es pre-
sentava l’endemà al nostre teatre, la 
Cristina Cervià i el propi Miquel Berga, 
aquest com a autor i narrador, varen 
llegir una part del conte Txèkhov al 
Patronat, conte que la pròpia biblio-
teca va editar ja fa uns anys, dins el 
volum Salt a quatre mans. 
Va ser una bona entrada del que 
havia de succeir després. Guillem 
Terribas, Josep Maria Fonalle-
ras, Josep Domènech i també la 
Cristina Cervià, per rigorós ordre 
d’aparició, varen gosar fer en pú-
blic una conversa íntima sobre els 
propis records de joventut (d’això 
fa trenta anys!?), el creixement i la 
construcció de la seva experiència 
teatral que, si bé en uns inicis era 
una afi ció, en alguns d’ells ha es-

devingut professió.
Alguns dels que assistiren a l’ac-
te, contemporanis i partícips de les 
coses que es parlaven, hi varen 
dir la seva. La resta disfrutàrem 
d’allò més de l’aguda intel·ligència 
espontània dels tertulians i alhora 
ens adonàrem que el distancia-
ment dels protagonistes s’anava 
fent petit i sorgia una nostàlgia 
sentimental no coneguda. 
El comentari “No hem parlat mas-
sa?” posava punt i fi nal a un ves-
pre especial i irrepetible. (O potser 
amb la presentació del llibre d’en 
Guillem Terribas Demà serà un al-
tre dia, el proper 15 de desembre, 
podem tenir una segona part?)
150 anys del naixement de Joseph 
Conrad
“...No, es imposible; es imposible 
comunicar la sensación de vida 
de una época determinada, de la 
propia existencia, lo que constitu-
ye su verdad, su sentido, su sutil y 
penetrante esencia. Es imposible. 
Vivimos como soñamos...solos...”
Joseph Conrad en la veu de Mar-
low a El cor de les tenebres
Si la fi cció és una forma privilegiada, 
una possibilitat, d’entendre el món i 
a nosaltres mateixos o, com a mí-
nim, ho pot arribar a ser, les obres 
de Joseph Conrad en són un exem-

Del Talleret de Salt a Temporada Alta

Biblioteca Pública de Salt
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ple clar. Aquest mariner polonès, 
home d’aventures i mal viure, i que 
ja gran es reinventà per convertir-se 
en escriptor en llengua anglesa, ens 
va deixar una extensa obra d’una 
originalitat i qualitat literària que el 
converteixen en un dels escriptors 
més importants del segle XX.

La seva enorme experiència de vida 
en situacions extremes, de duresa 
personal, però també de simbolis-
me col·lectiu, convertida en materi-
al literari, encara ara ens interpel·la 
amb una modernitat absoluta. 
Com a petit homenatge, el grup de 
lectura va triar l’obra El cor de les 

tenebres per fer la tertúlia literà-
ria del passat octubre i la gent del 
Cinefòrum va projectar la versió 
lliure que F.F. Coppola va fer de la 
mateixa novel·la amb la pel·lícula 
Apocalipse Now.
A tots us convidem a fer noves lec-
tures de la seva obra.
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Tot esperant la cavalcada de Reis

Jaume Cabré (Barcelona 1947) 
és un escriptor amb una obra li-

terària altament valorada pels lec-
tors i la crítica. Ha rebut els princi-
pals guardons i ha estat traduït a 
diverses llengües.
“Qui sóc i per què escric:

Escriure, per a mi, és la possibili-
tat de posar en ordre la meva vida 
interior i abocar, amb l’ajut de la 
gran metàfora que és la literatura, 
allò que penso, que m’amoïna, que 
temo, que espero, que m’alegra o 
m’entristeix. Amb un gran avantatge 
afegit: el mitjà que faig servir, el llen-
guatge, em permet un plantejament 
estètic que em plau cada vegada 
més. Els fonemes, els mots, les 
frases, els paràgrafs, són materials 
palpitants, vius, que s’encadenen i 
adquireixen ritme i cadència propis 
i que, aquest és el miracle, adquirei-
xen signifi cat per ells mateixos”.
És una novel·la  d’una escriptura 
lenta, reposada i molt meditada.
Ens  ofereix un retrat de la societat 
catalana en acabar la Guerra Civil 
espanyola. Cabré fuig del blanc i 
del negre, per dedicar tota la seva 
atenció a la gamma dels grisos: 
mostra com motius personals, feri-
des velles, feblesa de caràcter o bé 
l’atzar, perfi len una frontera ideolò-
gica en un petit poble del Pirineu 

pallarès.
A mesu-
ra que vas 
avançant en 
la lectura 
fl aires olors 
d’arbres i 
terres, sents 
la fressa del 
riu i convius 
amb unes 
e m o c i o n s 
personals i col·lectives molt ben 
defi nides.
Les hores que dediques a les 
Veus del Pamano són, d’una ban-
da, l’aproximació a la crònica d’un 
temps i d’un país i, de l’altra, la im-
mersió a les passions més inten-
ses i desenfrenades.
Una lectura que no deixa indife-
rent!

Esperança Tarrés. 
Puntedu del Ceip La Farga

Ens estem acostant un any mes 
al dia d’anar a esperar els es-

timats Reis d’Orient, diada molt 
esperada pels infants de la casa i 
també pels grans.
És un dia per poder gaudir de l’ar-
ribada de la Cavalcada dels Reis 
Mags, tant per part dels partici-
pants com per part de la gent que 
espera el moment de veure com 
passa per davant seu, tot i que se-
ria bo recordar que els veritables 
protagonistes d’aquesta diada són 
els infants que viuen amb goig 
aquesta màgica nit de Reis.
Des de la Comissió es voldria fer un 
any mes un recordatori a la gent a 
fi  que no es posi ni creui la comitiva 
ja que es perillós, tant perquè amb 
les preses puguin caure, com pel fet 
que una carrossa els pot tocar i lesi-
onar-los; i recordem que això provo-
caria que el dia de joia es convertís 

en un mal record per a tots.
Aprofi tem l’ocasió per recordar-
vos que novament podrem gaudir 
al nostre poble de l’arribada d’un 
patge reial, que enguany arribarà 
el proper diumenge 30 desembre, 
a les 12 h al Saltiró, previ pas, a 
partir de les 11 h, pels carrers 
Enric Granados, Major, travessia 
Santa Eugènia, pl. Catalunya, Mn. 
Sebastià Puig, Dr. Castany, Pep 
Ventura, Roca Delpech i Marquès 
de Camps, sempre que no sorgei-
xin entrebancs d’última hora.
Si alguna persona major de 14 
anys vol sortir el dia 5 de gener 
amb la comitiva reial, pot passar 
per l’Àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment de Salt o per l’Estació Jove a 
fer la inscripció.
Només ens resta desitjar-vos que 
aquestes dates tan assenyalades 
les pugueu gaudir el millor possible.

Màrius Pericot
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L’escola que podria ser

Una jornada especial de l’IES Salvador Espriu

El dimarts 25 de setembre els 
alumnes de 2n de batxillerat 

van fer classe fora de l’institut. El 
lloc escollit fou Barcelona, ja que 
hi havia tres punts d’interès:
1. Visitar l’exposició “Fronteres” al 
CCCB (Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona). L’objectiu 
era prendre consciència de l’arbi-
trarietat de les fronteres, la seva 
mobilitat i com això afecta el terri-
tori i les persones que hi viuen.

2. El Parlament: l’IES Salvador 
Espriu va tenir el privilegi de visi-
tar-lo el dia abans de començar 

l’any parlamentari; per tant, quan 
els 135 diputats que representen 
el poble de Catalunya van iniciar 
el debat general, nosaltres ja ho 
havíem fet abans.

3. Després de dinar, a recés del 
pòrtic del MNAC, refugiant-se de la 
pluja que queia a la ciutat comtal, 
i un cop feta la digestió observant 
una de les vistes més boniques 
de la ciutat (Tibidabo, torre de 
Collserola, recinte fi ral, Sagrada 
Família, torre Agbar, mar Mediter-
rani, etc.), vam entrar a l’esmentat 

El passat mes de setembre 
va venir  a SALT el conseller 

d’educació Ernest Maragall per 
inaugurar l’escola Mas Masó, i 
aquest fet ens satisfà a tots i ho 
celebrem. També ens porta a re-
fl exionar sobre la realitat  escolar 
del nostre poble, realitat complexa 
derivada del conjunt de circums-
tàncies d’aquests últims anys.
Com a fets positius cal destacar 
una escola nova, moderna, gran 
(Mas Masó), un institut a punt d’in-
augrurar-se (Comacros) i dues 
escoles d’una línia en bon funcio-
nament. D’altra banda  tenim una 
escola virtual, és a dir, sense pro-
jecte en uns barracons (Devesa), 
una altra escola desdoblada, amb 
barracons dins el pati i amb els es-
pais de quan era una línia esperant 
les obres d’ampliació (El Pla). Una 
escola situada de manera provisi-
onal en un edifi ci a l’espera de la 
seva ubicació defi nitiva i que tam-
bé té barracons al seu pati (El Ge-
gant del Rec) i que a hores d’ara 
encara no se sap la seva ubicació 
defi nitiva; una altra escola neces-
sària que ni tan sols té projecte; un 
SES que cada any augmenta en 
nombre de barracons i una Vallve-

ra per defi nir….. podem afegir-hi 
que les concertades tenen més de 
25 alumnes per aula.
Sense ser tècnic, només des del 
punt de vista d’educadora, voldria 
manifestar que una altra realitat 
seria posible amb més efi càcia i 
consens, amb més planifi cació i 
sentit de la realitat. No ens calen 
edifi cis singulars d’arquitectes 
de renom, la prioritat són edifi cis 
espaiosos, senzills, a part de ser 
més o menys estètics arquitectò-
nicament. Però el que sí sabem la 
majoria de professionals de l’en-
senyament de Salt és que aquest 
poble necessita unes solucions 
específi ques. Per això  les futures 
escoles de Primària hauríen de te-
nir unes característiques específi -
ques, en primer lloc haurien de ser 
d’una línia, per afavorir la relació 
amb i entre les famílies i fer escola 
de pares per a una bona integra-
ció. En segon lloc destinar profes-
sionals especialitzats per atendre 
a tots els infants, i aquí repeteixo 
que vull dir a tots, en les seves di-
verses conductes i en la diversitat 
que sovint ens aclapara, i en tercer 
lloc rebaixar la ratio per aula. 
El polític i algun tècnic de despatx 

manifestaran  que això és massa 
car i no es pot assumir.Pregunto:
Quant costa recuperar un alumne 
fracassat a la Primària per poder 
fer la Secundària amb bons resul-
tats?
Quant costa recuperar un alumne 
fracassat a Secundària, que ha 
deixat els estudis, que trobarà una 
mala feina o acabarà a l’atur?
Quant costa recuperar una perso-
na que no l’hem pogut integrar a la 
societat i ha acabat delinquint?
La base sempre és l’educació, fem 
escoles acollidores, facilitem la 
tasca dels docents i alhora exigim 
professionalitat, que junts, amb les 
famílies, aconseguim reduir el fra-
càs a Primària i estalviar-nos una 
gran despesa posterior. 

Carme Torrent

ensenyament

museu. Allí els alumnes van poder 
gaudir de l’art català dels segles 

XVIII, XIX i XX. No cal dir que van 
sortir emocionats.
Malauradament, havia arribat l’hora 
de marxar i l’emoció compartida per 
tothom es tornà frustració en com-
provar l’estat de les infraestructures 
de la capital catalana, que, entre al-
tres coses, foren les responsables 
que arribéssim a les vuit del vespre 
a Salt. Això, però, no ens impedí 
anar a dormir amb les retines farci-
des de la bellesa observada i expe-
rimentada al llarg del dia. 

Pepi López
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Una visita molt interessant 
a l’IES Salvador Espriu

ensenyament

El 24 d’octubre ens ha visitat el 
Dr. Josep Duran, professor ti-

tular del Departament de Química 
de la UdG, que recentment ha re-
but la distinció col·lectiva “Jaume 
Vicens Vives” a la qualitat docent 
universitària.
El motiu de la visita ha estat una 
classe magistral sobre el tema 
dels superconductors.  A  grans 
trets, ens ha explicat què és un su-
perconductor i quines són les prin-
cipals aplicacions actuals.     
Ha parlat sobretot del funciona-
ment del tren de levitació mag-

nètica capaç d’assolir velocitats 
de 550 km/h.  Per mostrar el seu 
funcionament ha refredat un su-
perconductor amb nitrogen líquid, 
i en refredar-se a temperatures 
molt baixes, el superconductor ge-
nera un camp magnètic. Així, en 
col·locar un imant sobre el semi-
conductor, interaccionen els dos 
camps magnètics, amb la qual 
cosa vàrem poder observar com 
l’imant es mantenia levitant uns 
mil·límetres per sobre del super-
conductor fred.  
Ha estat també molt interessant 

conèixer que un superconductor 
refredat a temperatures properes 
als –273  ºC no presenta cap re-
sistència al pas de l’electricitat i, 
per tant, permet transportar ener-
gia elèctrica sense cap pèrdua de 
calor.    
Tota la comunitat educativa del 
centre agraeix al Dr. Duran la seva 
disponibilitat i amabilitat per apro-
par una pràctica tan interessant 
als nostres alumnes de 2n de bat-
xillerat.  

Pepi López

Aquest desembre farà un any 
que en Lamin es va morir.

Feia temps que li havien trasplan-
tat un ronyó i durant el curs passat 
es va passar força temps hospita-
litzat a la Vall d’Hebron.
Amb els companys i companyes 
de l’IES Salvador Espriu vam anar 
a fer-li una visita. Aquell dia vam 
poder parlar amb els metges que 
ens van explicar què li passava. A 

l’hospital ens havien preparat una 
sorpresa i va venir un mag que 
ens va deixar bocabadats amb els 
seus trucs; vam poder estar una 
estona junts i parlar amb les infer-
meres que el cuidaven cada dia i 
que, com nosaltres, sabien com 
n’era, de pillo, en Lamin.
Des d’aquestes pàgines, volem 
donar les gràcies per tota la soli-
daritat rebuda en aquells dies per 
tal d’ajudar la família i que pogués 
anar a enterrar-lo a Gàmbia. A la 
comunitat de gambians, IES Sal-
vador Espriu, CAP Salt, Hospital 
Vall d’Hebron, Serveis Socials, 
Serveis Educatius del Gironès, 
La Farga, UdG, SES, Associació 
Eina, Estació Jove, treballadors/es 
de l’Ajuntament de Salt, Ludoteca 
i, sobretot, als familiars, veïns, jo-
ves, amics i amigues, professors i 
professores de l’institut per la seva 
sensibilitat.
En Lamin tenia 13 anys i havia 

nascut a Salt, però ell ho tenia clar: 
el seu país era Gàmbia, un país 
que no havia vist mai. Aquesta és 
l’altra realitat dels fi lls i fi lles de la 
immigració. La nostra identitat és 
un  DNI o NIE?, el color de la nos-
tra pell?, la forma com vestim?...
Per què veiem i vivim les diferèn-
cies com una amenaça? Per què 
no són un repte per al coneixe-
ment mutu? Per què han/hem de 
ser d’allà o d’aquí? Acabarem tots 
tenint una identitat virtual?
Les persones som d’on volem i ens 
volen fer sentir. I enmig de tants de 
dubtes, en un racó del nostre cor, 
tots aquells que vam tenir la sort 
de conèixer-lo, sempre hi sentirem 
el nostre amic Lamin.

Mònica Saguer, integradora
 social, IES Salvador Espriu

Record per a en Lamin
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Aquest any no s’ha pogut ce-
lebrar la Fira del Cistell d’una 

manera normal, perquè sembla ser 
que amb el canvi  climàtic  i altres 
fenòmens els vímets i els joncs no 
han donat el resultat desitjat, i amb 
tot plegat ha resultat una fi ra pe-
tita. Això passa per diversos mo-
tius, però alguns d’ells és voler fer 
qualsevol cosa a fi  de posseir el 
màxim i no importar gaire el com, 
per exemple: durant la febre de les 
fi res, a Salt també volem tenir la 
nostra i com que els cabassos, cis-
tells i coves tenien relació amb el 
Salt agrícola fou fàcil buscar l’ex-
cusa per crear la fi ra, sense oblidar 
que abans del plàstic els cistellers 
eren els proveïdors dels recipients 
a tot arreu. Una altra cosa pot ser 
fer recaure tot el pes en un sol gre-
mi. Així, quan ells volen tanquen i 
obren l’aixeta.
Però jo em pregunto: amb els anys 
que a Salt es fa la fi ra del cistell, 
quin interès de veritat hi ha per 
part de la població d’assumir la 
responsabilitat de pertànyer a un 
poble amb una fi ra important? Lò-
gicament, més lluny d’anar a bus-
car la simple curiositat i xafarderia 

o d’anar a fer un tomb per veure  
uns artesans. Perquè, quanta gent 
de Salt sap fer un cistell o una pa-
nera? O quants s’han apuntat a 
cursos o tallers de cistelleria? Ara 
que, de fet, a la gent del poble no 
se’ns pot exigir massa, perquè 
dels 21 representants legals que hi 
ha a la primera institució del poble, 
quants/quantes han fet una peça 
de vímet al llarg de la seva vida?  
Per posar un exemple, l’alcaldes-
sa, Sra. Iolanda Pineda, ha fet mai 
una panereta? O el polític saltenc 
Sr. Mingo Àlvarez ha fet mai un 
cistellet?
Després d’una mala anyada en ve 
una altra i sempre és bona. En-
guany, gràcies a l’A.V. del Barri 
Vell, de moltes entitats i associaci-
ons que s’hi van posar de valent i 
de persones que a nivell individual 
van engalanar balcons i fi nestres, 
es va poder mantenir l’ambient cis-
tellaire un any més i s’han pogut 
salvar els papers i així poder dir 
que fi ns avui dia hem tingut nou 
fi res i una festa del cistell.
Però a Salt no tan sols hauríem de 
tenir una única fi ra. Per això, jo pro-
poso que se n’haurien de fer més 

i una que ens toca de prop i no es 
fa enlloc és la fi ra de la revolució. 
Podríem posar paradetes de pals, 
forques i tota mena d’estris per 
anar contra l’amo. Però això avui 
dia és difícil, ja que fi ns i tot els 
grups parlamentaris, dits en altres 
èpoques marxistes, han renunciat 
a la lluita de classes. També els 
dies de fi ra podríem tallar colls en 
directe. Però, naturalment, colls de 
gallina. I perquè ningú s’ofengui, 
els animals podrien ser sacrifi cats 
en un escorxador homologat i des-
prés portar els colls en un furgó 
isotèrmic a la paradeta i tallar-los 
tantes vegades com es vulgui o es 
pugui.
Nota: l’organització es reserva el 
dret de no portar a terme aques-
ta última activitat si no hi ha una 
quantitat mínima de colls, ja que 
això queda subjecte a la demanda 
d’aviram que hi hagi per part de la 
població una setmana abans, per-
què si no hi ha consum de polles 
i pollastres no anirem a fer malbé 
un gallinam  per fer la gracieta de 
la guillotina.

Agapit Alonso i Pont

Mala anyada de vímets i joncs opinió

Diada Casal 2007

Quan començo a escriure 
aquesta crònica sobre el des-

envolupament de les diverses ac-

tivitats fetes durant  la setmana, la 
cloenda amb  dinar de germanor i 
atorgament dels  merescuts home-

natges  d’aquest Casal de Jubilats 
de Salt, i d’això fa uns quants anys, 
penso que val  l’estona i dedicació 

el fet de donar-los 
a conèixer a tots 
els socis, sigui 
en aquest  escrit 
o bé de paraula 
quan arribi l’oca-
sió de trobar-los. 
Començarem  per 
l’exposició de fo-
tografi es cedides 
per l’Agrupació 
Fotogràfi ca de 
Salt, que durant 
tota la setmana 
es podien con-
templar al local 
social del Casal. 
Manifestem el 

gent gran
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nostre agraïment al seu president, 
el Sr. Antoni Rodríguez, i també al 
Sr. Jordi Barris per a la  col·locació  
dels quadres penjats dins el local 
de la planta baixa. Llàstima de no 
disposar d’una gran sala amb mes 
espai, on  l’impacte visual de les fo-
tografi es  farien  més goig.  
El Campionat Social de Petanca, 
amb la manca de jugadors a les 
pistes però amb els fi dels partici-
pants inscrits durant tota la setma-
na, no va ser enrenou ni trava, ja 
que es pogué jugar i  tirar enda-
vant amb unes  partides molt  dis-
putades en puntuació. 
El Teatre, amb l’actuació del Grup 
de Fontcoberta, mereix narració i 
crítica a part. No vull fer-ne cap co-
mentari,  si hi vau assistir, opineu i 
feu el vostre judici.
El Ball Social i concursos progra-
mats i com sempre la bona músi-
ca per escoltar a càrrec del nostre 
disc-jockey  i  company  Sr. Samuel 
Corominas.  
Passem al diumenge. Durant les 
primeres hores el Concurs Provin-
cial de Petanca per a jubilats de 
la província, i per als guanyadors 
els trofeus cedits per Manufactu-
res Antoni Gassol, SA, i el nostre 
agraïment.  
A l’hora convinguda, sortida d’au-
tocars en direcció al restaurant La 
Terrassa de Platja d’Aro.
Per  no perdre l’hàbit, la presen-
tació a càrrec del Sr. Josep Boo, 
que ens posa al corrent de les 
autoritats que ens acompanyen 

a la taula presidencial en aquest 
XXXIII Dinar de Germanor: la Sra. 
Iolanda Pineda, alcaldessa de 
Salt; el Sr. Josep Viñas, director 
dels Serveis Territorials de Acció 
Social i Ciutadania de la Generali-
tat de Catalunya; la Sra. Margarita 
de Arquer, regidora d’Acció Social, 
Salut i Educació de l’Ajuntament 
de Salt, i el Sr. Antoni Peris, pre-
sident del Consell de la Gent Gran  
Les Bernardes. A continuació ce-
deix la paraula al president del 
Casal, el Sr. Ferran Márquez, que 
breument amb la seva salutació de 
benvinguda agraeix als assistents 
la seva fi delitat i suport envers els 
homenatjats d’aquest any.  Se-
guint el protocol, pren la paraula el 
Sr. Josep Viñas, que ens recorda 
els seus lligams amb la gent gran i 
que se sent molt honorat de com-
partir amb tots nosaltres  aquests 
senzills actes d’homenatges,  a 
les parelles de casats fa 50 anys 
i als avis del Casal 2007. Per fi -
nalitzar, escoltem les paraules de 
l’alcaldessa de Salt, Sra. Iolanda 
Pineda, que posa de manifest  les 
atencions primordials que afavori-
ran les persones jubilades en sa-
nitat i transport,  i  també espais 
i llocs adients  per a les diverses 
entitats del poble.  
Fetes aquestes salutacions, les au-
toritats presents donen els regals i 
rams de fl ors de part del  Casal i 
Ajuntament a les quatre parelles 
de casats fa 50 anys, a continuació 
mencionades,  JOSEP MOLLERA 

VILARRASA I CARME CASELLAS 
EUDALDO,  MARTÍ TORRENT 
PUIG  I  MERCÉ PLANELLA GI-
NESTA,  SEBASTIÀ RIBAS PUIG  
I  MONTSERRAT  PLANAS PLA-
NAS,   MARCIAL ENSESA LLADÓ  
I  MICAELA JOVÉ VENTURA. I tot 
seguit als avis de l’any  2007, que 
corresponen  a la Sra. SECUN-
DINA HERAS I GIRONÈS,  de 
86 anys, i al Sr. JAUME BUSSÓ I 
FELIU, de 84 anys,  fent-los costat 
i acompanyats respectivament pel 
Sr. Josep Palmerola, vicepresident 
del Casal, i la Sra. Magdalena Ba-
tallé.  El nostre desig és que a tots, 
sense cap excepció,  Déu els hi 
concedeixi pau, salut i benestar. 
Aquest any vam dinar en el men-
jador del primer pis, i francament 
això de pujar escales no va agradar 
a tothom, ja que l’edat no perdona 
i la nostra mobilitat decau amb el 
pas del temps   Durant l’àgape, 
hi hagué el  corresponent  brindis 
protocol·lari entre tots els presents 
i com a cloenda el bellugament de 
cames al compàs d’unes peces de 
ballables fi ns a dos quarts de set, 
ja que l’últim autocar tenia previst 
la seva sortida  a les set en punt 
de la tarda,  tal com constava en 
el programa. Per la meva part fi -
nalitzo aquesta crònica, esperant 
trobar-nos de nou el proper any, 
socis amics i familiars d’aquest 
Casal, que sempre us ha obert les 
portes i us ha ofert la seva germa-
nor.         

 Ferran Márquez i Morgade

Diada Casal 2007 gent gran
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Excursió al Tibidabo i 
visita a la Sagrada Família

Una setmana abans de Tots 
Sants, els socis excursionis-

tes del Casal vam sortir ruta cap a 
Barcelona, amb dos autocars i vui-
tanta passatgers. Què ens tocava 
visitar a Barcelona? Senzillament, 
el parc d’atraccions del Tibidabo al 
matí, i a la tarda el Temple de la 
Sagrada Família, complimentades 
ambdues  el  dijous 25 d’octubre.
La majoria dels lectors han visitat 
el Tibidabo, la muntanya màgica, 
amb una altitud aproximada de 518 
metres i considerat el cim més ele-
vat de la serra de Collserola. Vam 
visitar el parc, on per cert vam tro-
bar les seves atraccions estàtiques 
sense funcionament, ja que el dia 
ennuvolat i quatre gotetes esporà-
diques de pluja ploramiques i aire 
fred  no acompanyaven  per  gau-
dir una estona d’esbarjo, i el Tem-
ple expiatori del Sagrat Cor, al qual 
em vull referir,  resumint breument 
la visita amb l’explicació donada al 
grup dintre d’aquest lloc sant  per 
un mossèn salesià. En primer lloc 
ens comenta l’origen del topònim 
Tibidabo  (en llatí , et donaré),  que 
sembla referir-se al passatge de 
la vida de Jesús, quan el diable el 
porta al cim d’una muntanya molt 
alta  i li diu:  “tot això et donaré, si 
prostrant-te, m’adores”. 
Cedida  una porció de terrenys del 
cim del Tibidabo  amb la fi nalitat de 
fer-hi al principi una ermita,  defi niti-
vament l’any  1902 s’inicia la cons-
trucció d’un gran temple expiatori, 
edifi ci d’estil neogòtic i coronat per 
la imatge de bronze del Sagrat 
Cor, amb constants treballs i gene-
rosos esforços  d’obrers i familiars 
que acampaven  per aquests cims 
durant dos o tres  mesos per  evitar  
trasllats i el  puja-i-baixa a la ciutat 
de Barcelona, que repercutien en 
el retard de la construcció.   Les 
obres d’aquest temple van fi nalit-
zar l’any 1961. En el mosaic inte-
rior d’aquest recinte sagrat podem 
veure  escenes que ho acrediten, 
i per recordar el lliurament dels 
terrenys a Sant Joan Bosco a la 
Basílica de la Mercè.  Visitem la 
capella de l’adoració perpètua de 
la Santíssima Eucaristia, centrada 
en una custòdia i el quadre de l’úl-

tim sopar de Jesús. La majoria del 
grup opta per pujar les escalinates 
per visita l’ermita i altres pugen 
amb ascensor. Des de la terras-
sa, al costat de la gran imatge de 
bronze, es pot contemplar  molt bé 
tota la panoràmica de la ciutat de 
Barcelona. L’aire fred es feia sentir, 
i no sé si el grup d’estrangers que 
vam trobar en el nostre recorregut, 
que portaven roba d’estiu i màniga 
curta, també ho experimentaven;  
no vaig gosar preguntar-ho.  
A la tarda, després de dinar en 
un restaurant de la població de 
Vallirana, ens dirigim a Barcelona, 
per fer la primordial visita progra-
mada  al monumental temple ex-
piatori de la Sagrada Família en 
construcció.  Iniciada   l’any 1882, 
l’any següent es va nomenar di-
rector d’aquesta gran obra, l’ima-
ginatiu visionari i creador Antoni 
Gaudí. No vull entrar en detalls ni 
història, tan sols donar referència 
de la nostra estada excursionista, 
contemplant les diferents exposici-
ons de maquetes, plànols i biogra-
fi es de diferents arquitectes, conti-
nuadors de Gaudí, a partir del seu 
tràgic  accident i mort ocorreguda 
l’any 1926.  En una sala d’audio-
visuals, ens acostem a més co-
neixements envers la magnitud i 
construcció d’aquest temple. Cal 
dir que un sent una gran admira-
ció i pels de la nostra edat seria un 
somni veure’l acabat. Ens queda 
el gran remei i esperança que els 

nostres descendents sí  que po-
dran contemplar-lo i gaudir d’una 
inexplicable visió.  La part negativa 
i decebedora  seria que les obres 
per a la construcció del TAV fessin 
desastres i  soterraments inusuals 
o inadequats (si no es té la intenció 
de canviar el projecte).  Desitgem 
i esperem, per al bé i el Patrimoni  
de la Humanitat, que tot vagi per 
bon camí i encert.  I per fer més 
amena la lectura d’aquesta cròni-
ca, dues  anècdotes. La primera 
és de  caire tècnic, la de Josep 
Ros Fornells, que m’entusiasmava 
el  seu comentari sobre  les grandi-
oses  columnes de pedra de suport 
d’una de les entrades al temple, no 
dubtant un servidor  de la seva  ex-
periència (ja que com a ex- picape-
drer és un entès en aquesta matè-
ria i sap de què parla ). La segona, 
de caire  burlaner,   de Josep Ros 
Vila, fent una fotografi a general 
del temple de la Sagrada Família 
i comentant humorísticament que 
la feia  com a record,  abans que 
quedi  ensorrada i sepultada per 
les obres a realitzar, mencionades 
anteriorment.  Dubto que el nostre 
bon amic sigui pessimista.                 
Per cert, a la propera excursió visi-
tarem la ciutat de Reus, que tam-
bé guarda una relació amb Antoni 
Gaudí. Queda programada per al 
dijous 22 de novembre d’enguany. 
Fins aleshores, a reveure, amics 
excursionistes.

Ferran Márquez  i Morgade   

excursions
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Club Petanca Salt
esport

Els resultats de la lliga provincial 
del mes d’octubre són els se-

güents:  Salt 4  - Cassa 5; Portbou  
6  -  Salt 3;  Vilartagues  1  -  Salt 8;  
Riudellots 2  -  Salt  7. 
La lliga dels dissabtes a la tarda es 
continua jugant a bon ritme amb una 
bona colla de jugadors que cada cap 
de setmana vénen a fer les dues par-
tides corresponents. El dia 3 es van 
entregar els premis als 3 jugadors 
millor classifi cats de setembre i oc-
tubre: el 1r classifi cat va ésser Pere 
Fornells, el 2n lloc va ser per a Maria 
Gonzalez i el 3r per a Emilia Vila; tots 
ells van rebre un petit obsequi.
També la lliga dels diumenges al 
matí té els seus incondicionals que 
cada diumenge fan les tres parti-
des corresponents per tal de su-
mar punts i poder accedir als pre-
mis que es donaran al llarg d’un 
sopar amb tots els participants.
El dia 1 de novembre es va ce-
lebrar a Montilivi el Dia del Club, 
aprofi tant les Fires de San Narcís. 
El Club Petanca Salt  va estar re-
presentat per 2 equips. Tot i que 
en principi només n’hi havia 1 de 
convidat, al fi nal vàrem rebre una 
altra invitació i l’equip que havia 
quedat fora de les eliminatòries 
prèvies també hi va ser present. 

El campionat es va jugar amb 
grups de 6 equips i es classifi ca-
ven els dos primers. Nosaltres no 
vàrem passar de ronda ja que, mal-
grat quedar empatats amb altres 
equips, la  bola average no ens va 
ésser favorable. Tot i això vam pas-
sar un bon matí de petanca, ja que 
el sol i la bona temperatura ens van 
acompanyar tot el matí.
El dia 17 es va fer la tradicional 
Castanyada que el club organitza 
per als socis: una bona garnatxa i 

4 castanyes calentes fan treure el 
fred de sobre.
El dia 18 es va fer la botifarrada 
per als jugadors que prenen part 
en la lliga dels diumenges. Acaba-
des les botifarres i el xarel·lo, es 
van jugar, com sempre, les parti-
des corresponents.
Aprofi to per desitjar a tots els socis 
i simpatitzants un BON NADAL i 
UN PRÒSPER ANY NOU.

Josep Boó i Alech

El dimecres 31 d’octubre i el di-
jous 1 de novembre, amb un 

èxit total de públic com ja va essent 
habitual al nostre teatre, se’ns va 
presentar una producció del Centre 
d’Arts Escèniques Reus, de l’autor 
Thomas Bernhard i sota la direcció 
de Carme Cané. Amb una excel·lent 
interpretació de tres grans profes-
sionals molt conegudes del teatre, 
de la TV i del cinema, com són la 
Pepa López en el paper de narra-
dora, Rosa Mª Sardà en el paper de 
Claus Peymann, i la Mercè Pons, de 
Cristianne Schneider i cambrera.
Són tres propostes de les quals la 
Rosa Mª Sardà porta el pes i ens 
delecta amb la seva magnifi ca actu-
ació, fent gala de la seva gran pro-
fessionalitat, ja que és el  personat-

ge clau en aquest muntatge, sense 
desmerèixer l’actuació de la Pepa 
López i de la Mercè Pons, que la 
van acompanyant dignament. L’obra 
dura una hora i vint minuts, no es va 
fer llarga, gràcies a la interpretació 
de les actrius, però l’obra en si no 
era sufi cientment atractiva.
La primera dramolette critica els 
valors morals i patriòtics que va col-
laborar amb l’Alemanya nazi. També 
té un rebuig sobre les obres de tea-
tre d’aquell temps. S’adona que els 
actors que s’endú de viatge a Viena 
tampoc són imprescindibles i con-
tracta actors de la mateixa Àustria.
La segona dramolette critica els aus-
tríacs i la seva manera de ser. I ho fa 
mitjançant la següent paròdia, com 
és  la compra d’uns pantalons i no 

quedar-ne satisfeta de la 
forma que li queden.
La tercera dramolette fa 
una crítica, la més dura, 
sobre la seva experièn-
cia de tot un any fent te-
atre a Viena. Es despat-
xa a gust sobre els seus 
malsons i sobre Àustria 
i els austríacs.
Tot plegat és una crítica 
en tres actes sobre el te-
atre d’aquella època.
El públic va sortir molt 
content i va aplaudir el 
gran paper de les actrius, 
fi ns a fer-les sortir diver-
ses vegades a l’escenari.

Josep Pla

teatreTres Dramolette

Jugadors de la lliga dels diumenges
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Club Tennis Salt

esport Els Dragons catalans de Perpinyà

El passat dissabte 3 de novem-
bre de 2007 es va produir al 

Gironès una trobada històrica. 
L’Associació Catalana de Rug-
bi Lliga va organitzar la I Jorna-
da de Rugbi XIII o Rugbi Lliga a 
la Catalunya sudpirinenca. A les 
magnífi ques instal·lacions del 
Rugbi GEiEG Girona vam coinci-
dir jugadors catalans federats de 
rugbi -uns quants d’ells saltencs-, 
una delegació dels Dragons Cata-
lans de Perpinyà (Catalunya Nord) 
-sotscampions de la Copa anglesa 
2007 de Rugbi a XIII-i alguns di-
rectius de l’Associació Catalana 
de Rugbi Lliga, i també de la sec-
ció de rugbi del FC Barcelona de 
Joan Laporta, vinguts de la capital 
catalana. Molt poques voltes tin-
drem ocasió de rebre unes xerra-
des tècniques i un entrenament 
-a càrrec dels reconeguts tècnics 
nordcatalans Llorenç Roldós i Ja-
cques Jordà- amb la presència 

d’uns jugadors professionals de 
tan alt nivell i de reconegut prestigi 
internacional, sobretot després de 
la fi ta de Wembley. Cal recordar 
que el Rugbi a XIII, més dinàmic 
i veloç, és una variant del Rugbi 
XV, el qual és més divers en el 
joc i també més popular arreu del 
continent europeu (la UE Santbo-
iana i la USAP Perpinyà serien els 
nostres clubs històrics de Rugbi 
XV). Només cal recordar l’històric 
Torneig 5 nacions de Rugbi XV i el 
darrer mundial organitzat a França 
i Escòcia. La llàstima és que de 
moment no podrem competir junts 
i ofi cialment els catalans a banda i 
banda dels Pirineus amb la nostra 
selecció nacional, la de Catalunya, 
única autèntica i que de debò sen-
tim. La frontera política francoes-
panyola ens ho impedeix. N’estic 
convençut, però, que algun dia 
aquesta frontera fi ctícia desapa-
reixerà i que podrem ser lliures, 

si més no esportivament parlant. 
De moment, el foc quadribarrat 
del nou escut dels Dragons Cata-
lans ja ha sobrevolat els Pirineus i 
ha arribat a Girona, com quan es 
crearen els comtats catalans ara 
fa més de mil anys. La guspira 
està encesa, només cal recupe-
rar el prestigi i orgull perduts du-
rant tants anys d’ocupació hispa-
nofrancesa. Mentrestant al Rugbi 
GEiEG Girona seguim entrenant 
fort per acabar d’enlairar-nos a la 
taula de classifi cació de 1a Divisió 
Catalana de Rugbi XV i revalidar 
el títol de lliga. No estaria de més 
tenir més públic saltenc al nostre 
estadi per aconseguir-ho.
Visca Catalunya!
 

Josep Maria Calabuig

Jugador Rugbi GEiEG Girona
 

Enllaços:
www.rugbylliga.cat 
www.fcrugby.org
www.fcbarcelona.cat/web/catala/
altres_esports/esports/rugbi/rug-
bi_equip/html
www.seleccions.cat
www.catalansdragons.com/fr/
www.usap.fr/
www.uesantboiana.com/uesant-
boiana/
www.rugbi.org

Foto de la trobada: jugadors del Rugbi GEiEG Girona mesclats amb els Dragons Catalans i el president 
de l’Associació Catalana de Rugbi Lliga, tots amb samarretes proseleccions catalanes, gentilesa de 
l’Associació Catalana de Rugbi Lliga.

El passat mes d’octubre, 
l’equip júnior femení del Club 

es proclamava campió de la cate-
goria Bronze del Campionat Pro-
vincial per equips sense perdre 
cap eliminatòria.
L’equip, format per Paula Cer-
deño, Sandra Perich , Mariona 
Grau, Cristina Guixeres i Laia 
Yañez jugarà l’any vinent en la 
categoria Argent.
Per altra banda, el Torneig Magis-
tertennis s’ha iniciat amb quòrum 

sufi cient per poder disputar les 10 
proves previstes.
Els partits es programen per a 
dissabte a la tarda i diumenge al 
matí, tots els caps de setmana de 
novembre i la primera quinzena de 
desembre.

La presidenta Rosa M. Martell, Mariona Grau, Sandra Pe-
rich, Cristina Guixeres i el director tècnic, Carles Sastre.
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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 972941382
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
Galtes de porc amb salsafi ns

Elaboració
Poseu una cassola al foc amb oli i rostiu-hi les galtes prèvi-
ament salpebrades al vostre gust.
Una vegada estiguin rosses, afegiu-hi les cebes, cada una 
tallada en 4 talls, les pastanagues, tallades a trossos gros-
sos, i els porros tallats del llarg en 3 o 4 trossos.
Deixeu-ho coure tot junt fi ns que les verdures quedin cuites i 
tovetes. Durant la cocció, poseu-hi el ½ got de vi negre.
Quan les verdures ja estiguin al punt de cocció i el vi s’hagi 
reduït, retireu les galtes i passeu la resta d’ingredients per 
la batedora. A continuació, torneu a posar les galtes a la 
cassola i al damunt aboqueu-hi el sofregit que hem triturat 

prèviament. Afegiu-hi una mica d’aigua, perquè no ens quedi massa espessa la salsa, i rectifi queu de sal.
A part, peleu els salsifi ns. Poseu-los en una olla que tindrem plena amb aigua ben calenta i una mica de sal, i 
tingueu-los en remull uns 10 minuts aproximadament. Després, escórreu-los i, quan estiguin freds, enfarineu-
los i fregiu-los en una paella amb oli de gira-sol ben calent. Quan estiguin daurats, retireu-los de la paella i 
poseu-los directament a la cassola damunt les galtes.
Quan ja tinguem tots els salsifi ns a la cassola, sacsegeu-la una mica perquè ens quedin ben repartits i deixeu-
ho coure a foc lent, fent la xup-xup, una ½ hora més.
Deixeu reposar el plat abans de servir.

Recepta de la Sra. VICTÒRIA JUAN i MAS  
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients (per a 6 persones)

- 6 galtes de porc desossades

- ¾ kg de salsifi ns

- 3 cebes grosses

- 4 pastanagues

- 2 porros

- ½ got de vi negre

- aigua

- pebre

- oli d’oliva

- oli de gira-sol

- sal
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Naixements, casaments i defuncions demografia

Casaments
Jordi Miró i Angelats
Antònia Terrero i Hernández 5-10-07

Salvador Àlvarez i Minués
Lesli-Ruth Escobar i Larios 26-10-07

Naixements

Mohamed Marouan 2-10-07
Kabu Sawaneh 3-10-07
Èric Santiago i Soler 6-10-07
Maritxelli Ángelo i Santos 6-10-07
Nicole Garcia i Hernández 6-10-07
Núria Vargas i Trujillo 6-10-07
Olaoluwa-David Dwoyemi 7-10-07
Amir Sarajeddin i Waez 7-10-07
Marwan El Ouarti i Mellado 7-10-07
Ivan Gallardo i Martínez 8-10-07
Khadiva Taouil 9-10-07
Júlia-Caterina Poli 9-10-07
Treasure-Ikechukwu Oko 9-10-07
Kaoutar Farchich 10-10-07
Denisa-Cezara Bodai 10-10-07
Lara-Raquel de Peixoto i Costa 11-10-07
Anderson Henao i Elvir 11-10-07
Alexander-Lope Nwakanma i Almodouar 11-10-07
Abou Ba 12-10-07
Sara El Abdi 13-10-07
Haddy Njie 13-10-07
Pau Moreno i Góngora 14-10-07
Vean-Pierre Narvaez iHurtado 15-10-07
Ahamadu Nimaga i Batxilli 15-10-07
Grau Ferrés i Juncà 15-10-07
Soraia Soultana i Heredia 17-10-07
Hawa Kanteh 17-10-07
Èrik Càceres i Ruiz 18-10-07
Berta Palacios i Belmonte 18-10-07
Àlex Torner i Salazar 19-10-07
Meidi Diombera 19-10-07
Abril Creus i Yeste 19-10-07
Biel Palahí i Geis 20-10-07
Walio Benhaddou 21-10-07
Oussama El Kattabi 21-10-07
Yumasetu Sawanah 21-10-07
Yeison-Ariel Hoyos i Suazo 21-10-07   
Teo Casella i Santaló 22-10-07
Abdallah Ouchan 24-10-07
Nisrine El Marhar 27-10-07

Defuncions

Massegur Oriol Jose 78 anys  
Subils Vila Joaquina 94 anys
Portillo Torres Remedios 63 anys
Roca Tulleuda Estrella  91 anys
Almansa Calzado Enriqueta 89 anys
Olle Gili Carmen 78 anys
Llunell Roca  Providencia 77 anys
Lopez Sanchez Fatima del Carmen 28 anys
Galvez Alcaide Antonio 41 anys
Delgado Romero Diego 87 anys
Ruiz Rodriguez Juan Jose 83 anys
Luna Liberal Agustin 55 anys
Fita Rabaseda Enrique 94 anys
Sanchez Guerrero Luisa 87 anys
Pedrosa Asensio Isabel 91 anys
Hereu Codina Pedro 72 anys
Camos Seriña Luis 87 anys
Morante Mendez Lorenzo 50 anys
Sauri Robert Juan 96 anys

El ple va aprovar la modifi cació 
de les ordenances fi scals amb 

el vot favorable de PSC, ERC i IPS 
l’abstenció del PP i el vot contrari 
de convergència.

El ple va aprovar també una modifi -
cació de crèdits amb el vot en contra 
de Ciu i l’abstenció de IPS.
El ple també va acordar reconèixer 
una sèrie d’obligacions pendents i un 

prèstec amb Caixa de Catalunya.
El ple va aprovar també l’informe so-
bre la sol.licitud de llicència comerci-
al d’ampliació del centre comercial i 
d’oci Espai Gironès.

Jofre Ferrer i Pumarola

Resum del ple extraordinari del 30 d’octubre de 2007

11-10-07
19-10-07
20-10-07
22-10-07
24-10-07
26-10-07
27-10-07
30-10-07
04-11-07
06-11-07
08-11-07
09-11-07
10-11-07
10-11-07
12-11-07
12-11-07
13-11-07
15-11-07
10-11-07

Resum del ple ordinari 
del 15 d’octubre de 2007

El ple va aprovar per assentiment el conveni amb 
el Departament 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 
desestimar 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 regla-
ment 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.
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L’acudit foll

El temps

poti-poti

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

Temperatura Màxima: 26,5º el dia 14 d’octubre.  
Temperatura Mínima: 1º els dies 7 i 8 de novembre.

Dies de pluja: 3 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 3,1 litres acumulats el dia 17 d’octubre. 

Pluja acumulada: 4,6 litres.

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

Encreuats

Solució:

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

Horitzontals
1.-Mitologies. 2.- A. araruD. O. 3.- 
Tt. Toda. As. 4.- Arc. Pr. orP. 5.- 
Riem. Estri. 6.- Ràbia. sueT.- 7 Ara. 
Jo. Ala. 8.- Na. Sucs. Sb. 9.- Y. Ni-
trat. L. 10.- avisserpxE.

Verticals
1.- Matarranya. 2.- I. Triarà. V. 3.- Ta. 
Ceba. Ni. 4.- orT. Mi. Sis. 5.- laoP. 
Ajuts. 6.- Ordre. Ocre. 7.- Gua. Ss. 
saR. 8.- Id. otuA. Tp.. 9.- E. Arrels. 
X. 10.- Sospitable.    

Horitzontals
1.-  Pertanyents als mites . 2.- La pri-
mera. A l’inrevés, continuarà existint. 
Punt Cardinal. 3.- Consonant repeti-
da. Llinatge català. Campió. 4.- Ver-
ga d’acer o de fusta fl exible amb una 
corda fi xada per a tirar fl etxes. Con-
sonants. A l’inrevés, a favor de. 5.- 
Manifestem una alegria viva i sob-
tada. Eina. 6.- Torbament de l’ànim 
irritat. A l’inrevés, possessiu plural. 
7.- Adverbi de temps. Pronom. Extre-
mitat toràdica dels ocells. 8.- Símbol 
del sodi. Líquids continguts en certs 
teixits. Símbol de l’antimoni. 9.- Mig 
dígraf. Sal de l’àcid nítric. Cinquanta. 
10.- A l’inrevés, que expressa viva-
ment els efectes (femení).

Verticals
1.- Riu afl uent de l’Ebre a l’Aragó de 
parla catalana. 2.- Llatina. Separarà. 
Cinc. 3.- Tudó mut. Bulb. Símbol quí-
mic. 4.- A l’inrevés, soroll que segueix 
al llamp Pronom. Número. 5.- Al revés 
, galleda. Ajudes. 6.- Arranjament. 
Òxid de ferro hidratat de color groc. 
7.- Mesura de longitud equivalent a 4 
pams. Consonants repetides. A l’inre-
vés , tallat arran. 8.- Número romà. A 
l’inrevés cotxe. Consonants. 9.- Punt 
cardinal. Parts inferiors d’un planta. 
Deu. 10- Susceptible de ser sospitat.
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