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CASAL DE JUBILATS
- Dia 24.- Excursió a Solsona i 
Cardona, visita a un taller d’arte-
sania de fi gures de sal. Sortida a 
les 8 del matí. Preu 35 €

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- dia 11, a les 6 de la tarda. Activi-
tat infantil 
El racó dels contes: “Ni gaire ni 
massa, contes a la plaça”, amb 
Roger de Banyoles
- dia 17, a 2/4 de 9 del vespre 
Cinefòrum. Projecció de: “La som-
bra de la duda” d’Alfred Hitchcock
- dia 19, a 2/4 de 12 del matí. Acti-
vitat infantil 
Biblionadons: “Mini Bleda. Contes 
per a menuts”, amb Helena Esco-
bar (Cia. La Bleda)
- dia 24, a les 8 del vespre 
Reunió del grup de lectura. Co-
mentarem “Viatges i fl ors” de Mer-
cè Rodoreda
-dia 25, a les 6 de la tarda. Activitat 
infantil 
Descobrim la música: audició a 
càrrec de Natàlia Nadal

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”
EXPOSICIONS
Xavier Vilallonga, de Barcelona, 
paisatges. Sales Central RocaDel-
pech i Aguilera.
Emílio Rodríguez, de Cassà de la 
Selva, paisatge i fi gura. Sala Sant 
Jordi.
CURS DE 2on. NIVELL DE FOTO-
GRAFIA DIGITAL.
Els dimecres, des del 6 de febrer 
fi ns al 12 de març, Professor: Martí 
Artalejo.

LA MIRONA
- Dia:4.-Grup/Activitat: VIVIANNE 
N’DOUR Hora: 22:00h. Preu: 20 
euros
- Dia: 10.- Grup/Activitat: BANC 
DE PROVES Hora: 20:00h. Preu:
Gratuït
- Dia: 11.- Grup/Activitat: FES-
TA CORRENT ALTERNA Hora: 
23:00h.  
- Dia: 12.- Grup/Activitat: HOTEL 
COCHAMBRE Hora: 23:00h.   
- Dia: 18.- Grup/Activitat: GRUP 
DE HIP HOP Hora: 23:00h. 

- Dia: 19.- Grup/Activitat: DIGITA-
LISM  Hora: 23:00H. 
- Dia: 24.- Grup/Activitat: BANC 
DE PROVES Hora: 20:00h. Preu: 
Gratuït
- Dia: 25.- Grup/Activitat: SHUAR-
MA Hora: 23:00h.   
- Dia: 26.-  Grup/Activitat: 
WHISKYN’S  Hora: 23:00h.  
- Dia: 30.- Grup/Activitat: UK SUBS 
+ TOTAL CHAOS + THE VIBRA-
TORS + LA GRANJA MAKABRA  
Hora:    

TEATRE DE SALT
Espectacle inaugural del Dir. Ro-
ser Batalla-Amb Jordi Martínez. 
Actriu Cicle Escenaris 08 Teatre 
Divendres 25-gen 21h Un Roure, 
de Tim Crouch convidada: Cristina 
Cervià al Gironès 10 € 

Activitats del mes de gener
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Color de Salt
Apreciat lector, enguany la nostra revista ofereix una novetat im-
portant: les fotografi es i les il·lustracions de les pàgines interiors, 
fi ns ara en blanc i negre, es passaran a editar en color. És una mi-
llora signifi cativa que permetrà fer més atractiva una revista que ja 
des dels seus començaments, fa vint-i-vuit anys, naixia per donar 
una informació veraç i independent del municipi de Salt i els seus 
vilatans. L’esperit fundacional continua encara avui i, lluny d’es-
devenir una simple acumulació de publicitat i propaganda política, 
La Farga es consolida com un referent tant d’informació útil com 
d’articles d’opinió diversos i qualifi cats. Redactada  exclusivament 
en llengua catalana i per personal voluntari, la seva regularitat, la 
seva qualitat i la seva pervivència és un dels miracles més evi-
dents de la premsa de les nostres comarques.
Salt és una ciutat densa i mal poblada, un nucli de població impor-
tant. Tot i això, només La Farga, amb totes les seves limitacions, 
ha signifi cat i signifi ca encara avui l’única publicació lliure i regular 
d’opinió i informació. Sens dubte els historiadors del futur hauran 
de tenir-la en compte, si volen traçar un retrat encertat del Salt del 
darrer quart del segle XX i del que portem del XXI. Un gran esforç 
de diverses generacions de saltencs i saltenques compromesos 
amb el seu poble i la seva gent, la seva identitat, el seu futur, la 
llengua del país i la cultura en general. Un esforç no sempre prou 
valorat per les institucions polítiques del nostre poble, que haurien 
de ser les primeres interessades a reconèixer la tasca realitzada 
per la publicació, l’única consolidada. 
A La Farga treballem per millorar el producte, tant pel que fa als 
seus continguts com a la seva imatge, amb la il·lusió de tirar en-
davant sense ànim de lucre un projecte que considerem avui més 
necessari i actual que mai. Un projecte que entre tots, amb tots 
els mitjans possibles, hem d’aconseguir que continuï existint per 
molts anys més.
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El context actual està propiciant que el moviment veïnal agafi  forces. En aquest cas, són bàsicament 
les dones qui han pres la iniciativa i s’han decidit a arromangar-se les faldilles per millorar el seu 
entorn més immediat. La Francesca Terrón, presidenta de l’Associació de Veïns del Sector Centre de 
Salt, explica com ha nascut aquesta organització i de les seves paraules es desprèn l’entusiasme i 
les ganes que tenen de treballar pel barri. Després de veure l’empenta amb la qual s’ha creat aquesta 
associació, només puc recordar allò que algun il·luminat va dir en una ocasió: si les dones hagués-
sim governat majoritàriament el món, potser no hauríem arribat a la lluna, però no hi hauria cap nen 
al planeta que passés gana. Amb això es feia ressò del sentit comú femení, de la capacitat del gènere 
per saber què és prioritari per al món en què vivim. Però, voleu que us digui una cosa... qèe carai, si 
les dones haguéssim pogut tenir un paper rellevant a nivell ofi cial –en altres aspectes ja l’han tingut, 
i molt- hauríem fet les dues coses!!! 

-Quins carrers comprèn l’Asso-
ciació?
-Són 17 carrers, des de l’Esteve 
Vila i fi ns a Francesc Macià, però 
d’aquest carrer només els parells. 
Així, inclou el carrer Doctor Ferran,  
Àngel Guimerà, Torres i Bages, 
Pacheco, entre altres. 

-I quan es va formar exactament 
l’Associació? Com neix la inici-
ativa?
-La idea feia molt temps que esta-
va present, però s’havia d’acabar 
de decidir com es portaria a terme. 
L’Associació pròpiament va néixer 
ara farà uns sis mesos, moment 
en què es va constituir. Se’n par-
lava feia molt temps, però no aca-
bava de quallar la idea, la manera 
com fer-ho. Però, fi nalment, s’ha 
acabat formant per les demandes 
dels veïns que considerem que fa 
falta.

-Amb quins objectius bàsics 
neix l’Associació?

-En primer terme, la seguretat. Es 
tracta d’una zona amb molta den-
sitat de població, segurament la 
part de Salt que més població nou-
vinguda ha rebut i, en pocs anys, 
podem dir que és un barri que s’ha 
massifi cat, i en conseqüència que 
s’ha deteriorat. Arran d’això, s’ha 
incrementat el nombre de baralles, 
robatoris, actes vandàlics, etc. 
Aleshores, el que nosaltres, d’en-
trada, més necessitem per part de 
les autoritats és control de la segu-
retat ciutadana. 

-I en segon lloc?
-En segon lloc, la neteja. Els car-
rers estan molt bruts. Com que hi 
ha hagut aquest boom de població, 
la cosa s’ha desmadrat, podríem 
dir. I una altra cosa que també ens 
preocupa molt és la regularització 
dels comerços. Precisament, en 
aquesta zona és on es concentren 
bona part dels negocis de la po-
blació nouvinguda, però, per altra 

banda, els comerços antics estan 
desapareixent. Per a nosaltres és 
important que es reguli bé, tot això, 
sobretot que es faci un control dels 
horaris dels comerços.

-Heu elaborat un document amb 
els punts bàsics, o heu fet una 
carta a l’Ajuntament, o com heu 
treballat aquests diferents as-
pectes?
-Vam fer la presentació de l’Asso-
ciació el passat novembre a les 
Bernardes, on van assistir unes 
300 persones. A part, ja ens ha-
víem presentat a l’Ajuntament i 
havíem tractat aquests temes, i 
pròximament tindrem una altra re-
unió on parlarem d’aquests punts 
bàsics: neteja, seguretat i control 
d’horaris. Hi ha més coses, perquè 
la fi nalitat és que tots tinguem una 
millor convivència, perquè ara ma-
teix no és massa bona entre els 
nouvinguts i els autòctons. Pre-
cisament perquè es veu un barri 

Nom:  Francesca Terrón
Edat: 50 anys
Nascuda a Sabadell    
Resident a Salt des de fa 22 anys                               
De professió: treballadora de la Unitat d’Atenció a l’Usuari 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona
A més a més: presidenta de l’Associació de Veïns de 
Salt Sector Centre, vocal del Comitè d’Ètica Assistencial 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona, vicepresidenta de la 
Comissió Lúdica i membre del Comitè de Nouvinguts del 
mateix centre hospitalari.

Gent del barri entrevista la Francesca Terrón
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deixat, i això crea mala maror en 
l’ambient del veïnat. Si això ho re-
cuperem, la resta vindrà rodat.  

-Quant fa que vius en aquest 
barri? Ets de Salt? 
-Fa 22 anys que hi visc, però jo 
sóc de Sabadell.  

-T’has plantejat mai marxar, 
com sé que ha passat en altres 
casos?
-Això és una cosa que fa molta 
pena. Perquè precisament la gent 
que vivim aquí no som gent que 
econòmicament nedem en l’abun-
dància, i ens ha costat molts esfor-
ços tenir el patrimoni que tenim, i 
deixar-lo perquè no estiguis a gust 
al teu barri... Fa basarda que la 
gent decideixi deixar el que tants 
anys, tants esforços t’ha costat. 
A més, els meus fi lls han nascut 
aquí, han crescut aquí, i comen-
çar un altre cop de nou, doncs no 
és el que volem. Per altra banda, 
aquí hi tenim molta gent gran que 
això no s’ho pot permetre i merei-
xen un barri digne. Hi ha gent de 
la tercera edat que viu en pisos on 
s’ha espatllat l’ascensor, les comu-
nitats no responen i et pots trobar 
uns avis de 80 anys que no poden 
baixar al carrer. Això no pot ser. 

-Quines propos-
tes concretes, per 
exemple entorn a 
la seguretat, feu a 
l’Ajuntament?
-Nosaltres hem de-
manat més presèn-
cia policial. Fins i tot 
hi ha alguns punts 
dels carrers en els 
quals jo demanaria 
un control les 24 
hores, perquè hi ha 
focus de venda de 
drogues, de bara-
lles, de prostitució. 

-Està clar que la 
delinqüència no fa 
bé a ningú, però a 
més, lamentable-
ment, perjudica la 
imatge de les per-
sones nouvingu-

des que fan una vida perfecta-
ment normal...
-Exacte. Perquè hi ha moltes fa-
mílies amb les quals la convivèn-
cia és bona. Són punts concrets; 
aquesta vila és molt gran i no a tot 
arreu és igual, però els problemes 
concrets que podem tenir els hem 
de mimar i cuidar més, posar totes 
les mesures per arreglar aquests 
focus més confl ictius que tenim, i a 
partir d’aquí tot vindrà rodat.  L’am-
bient serà més agradable, hi haurà 
més optimisme, i tot això ajudarà a 
una millor convivència. 

-l en neteja, algunes propostes 
concretes? 
-Més rondes, més contenidors, 
però també sobretot que es ne-
tegin els que ja hi ha, perquè ara  
estan molt bruts. I a més, hi ha una 
qüestió de sensibilització, d’educar 
la gent, i és una feina de tots, per-
què som tots els que embrutem, 
no només la gent nouvinguda. El 
que passa és que com que ara hi 
ha més població, doncs s’embru-
ta més, és així. I és que no es pot 
seguir amb el mateix pla de neteja 
que teníem fa uns anys, perquè el 
volum actual és molt superior. Això 
es veu també amb el trànsit: abans 
no hi havia problemes, i avui dia 

et trobes retencions per arribar a 
qualsevol lloc.  

-Darrere molts d’aquests pro-
blemes hi ha el preu dels pisos, 
que fa que s’acumulin famílies 
senceres en un mateix domicili.
-Sí, sí, és així. Davant de casa 
van venir-hi a viure un grup de 
gent jove d’origen brasiler, i jo m’hi 
vaig anar a presentar, i en veure 
que hi anava entrant gent, els vaig 
preguntar quans eren. Em van dir 
que dos per habitació. O sigui que 
no es pot parlar d’una família per 
pis, almenys en alguns casos, sinó 
d’una família per habitació.

-La teva iniciativa d’anar a pre-
sentar-te als veïns, que em sem-
bla molt bé, creus que es dóna, 
en general? O precisament pe-
quem de no relacionar-nos mas-
sa?
-Jo sóc del parer que cal dialo-
gar, comunicar-se. Per això, cada 
vegada que ha arribat algú nou a 
l’escala, nosaltres ens hem pre-
sentat i hem exposat les normes 
de convivència de la comunitat i 
no hem tingut pas problemes, a 
banda d’algun episodi puntual, 
com passa a tot arreu, però soluci-
onable. Penso que a vegades, un 

Entrevista a Francesca Terrón

Francesca (presidenta), Loli (vicepresidenta) i Maria (secretària)
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per l’altre, anem deixant de banda 
les coses, i aleshores ja ningú fa el 
que li toca. Això és com el que va a 
tirar la brossa i veu algú que la dei-
xa a terra i pensa “mira, ell la deixa 
a terra, doncs jo també”, i això no 
ha de ser així, sinó a l’inrevés, de-
manar-li de bones maneres que la 
posi on toca, educadament.  

-Quin perfi l de persona s’ha 
apuntat a l’Associació, gent 
jove, gent més gran...?  
-Hi ha de tot. La gent en tenia 
moltes ganes, i precisament s’ha 
fet una associació amb moltíssi-
mes ganes perquè els veïns han 
dit prou, això no es pot deteriorar 
més. I la gent té ganes de treba-
llar. Estem pensant també a po-
sar-nos en contacte amb associ-
acions d’aquí per moure objectius 
comuns. I també buscar una mena 
de líders, de portaveus de diversos 
col·lectius als quals pot ser més 
difícil accedir-hi, per treballar con-
juntament temes que ens afecten 
a tots, perquè aquí hi vivim tots, 
sigui quin sigui el color de pell, la 
religió, etc.  

-El moviment veïnal va tenir el 
seu boom els anys 60/70, i ara 
sembla que torna.
-Perquè precisament, els anys 60 
va ser quan va venir tot el boom 
de la immigració de la resta d’Es-
panya. I ara és el mateix, tenim 
un fl ux de gent que arriba, que en 
aquest cas no és de la resta de 
l’Estat, sinó d’altres contrades, i 
surt la necessitat de fer associa-
cions per millorar la convivència, 
no pas per tenir cap enfrontament. 
Senzillament, per tenir una millor 
convivència per part de tots, sa-
bent que hi ha unes normatives 
que s’han de complir, que la gent 
té uns drets, però també uns deu-
res que cal fer. I si ho enfoquem 
així, tot anirà millor. Que cal com-
paginar drets i obligacions, i que 
no es pot deixar de banda un sen-
se l’altre, si no, no funciona. 

-I segons m’han dit, en els càr-
recs de l’Associació hi ha bàsi-
cament dones? Explica’m això.
-Sí, pràcticament és una associa-

ció de dones. Va sortir així, un cop 
constituïts vam veure que guanya-
va el sector femení! Som 23 vocals 
i 19 són dones. Hem intentat que 
de cada carrer hi hagi una o dues 
fi gures representants. Per a nosal-
tres són molt importants els vocals 
perquè seran els mediadors per 
enfocar la problemàtica d’aquell 
carrer, mitjançant els presidents 
d’escala; aquesta fi gura captarà 
la problemàtica que portarà fi ns a 
l’Associació i nosaltres la canalit-
zarem i mirarem què es pot fer. 

-I alguna persona immigrada, 
dels vocals?
-Sí. Tenim una persona d’origen 
africà com a vocal i també tenim 
contacte amb diverses persones 
d’origen marroquí. De moment ens 
reunim cada 15 dies i també tenim 
una atenció veïnal cada dilluns, on 

dos vocals recullen les peticions 
de tothom. Això és el que nosaltres 
valorem i després ho transmetem 
a l’Ajuntament. I són bàsicament 
aquests punts. És important escol-
tar la gent i que se senti escolta-
da.

-Esteu animats a millorar el bar-
ri, doncs?
-És complex i difícil, però ens ho 
mirem amb optimisme. És qüestió 
de posar-s’hi amb ganes. Salt és 
bonic, i ara mateix té un potencial 
boníssim, amb el nou centre d’arts 
escèniques, el teatre, la Coma 
Cros, la biblioteca, els serveis en 
general... i per aquest focus, que 
és minoritari, ens hem de replante-
jar si val la pena que la gent dubti 
de venir a Salt.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Francesca Terrón
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I tornem a Eivissa! Després d’ex-
plicar-vos en La Farga anterior 

les nostres primeres peripècies 
per Eivissa, us explicarem la resta 
del viatge.
Després de l’odissea inicial, l’en-
demà anem fi ns a Eivissa capital 
amb autobús i allà visitem la mu-
ralla, la part antiga i fi nalment ar-
ribem a la catedral d’Eivissa des 
d’on es pot arribar a veure la petita 
illa de Formentera. 
Després de voltar tot el dia amb la 
roba comprada perquè les male-
tes encara no ens han arribat, tru-
quem diverses vegades a l’hotel 
on encara no han arribat. Tornem 
a l’hotel amb l’autobús, amb l’es-
perança de trobar les nostres ma-
letes, preguntem a la recepcionista 
i amb un: “no lo sé”  comencem a 
patir! Però sí, per fi  tenim maletes! 
Ens canviem de roba i ens posem 
el biquini i...cap a la piscina a rela-
xar-nos remullant-nos, mentre ob-
servem la posta de sol. Més tard, 
acabant de sopar, comencem a 
fer passarel·les de moda per triar 
el look de la primera nit de marxa 
a Eivissa: pirates?, xancletes?, ti-
res?, màniga curta?... ja se sap.
Finalment anem a buscar els nos-
tres nous amics, que vàrem co-
nèixer a l’hotel perquè ells també 
havien perdut les maletes. Tots a 
punt! Agafem el cotx en direcció a 
la discoteca Space on aquesta nit 
hi ha Carl Cox, un important Dj co-
negut arreu del món per les seves 
mescles house, techno i trance. 
El preu de l’entrada ens treu l’alè: 
45€, sense consumició! Ja se sap 
que Eivissa és cara, però no ens 
pensàvem que tant! Tot i això no 
ens vàrem queixar; érem a Space i 
l’ocasió s’ho mereixia. 
L’endemà, dia 18 de setembre, 
vàrem anar a visitar el mercat hip-
pie d’Es Canar on ens vàrem fi rar: 
collarets, braçalets, arracades, sa-
marretes, xancletes....tot hippie! 
Quina passada! Entre tants car-
rers i carrerons de botigues, ens 
vàrem perdre més d’un cop! : “Hi 
hem passat per aquí? Mira! Això 
no ho hem vist!”. I així fi ns a l’hora 
de dinar. 
Vàrem descobrir una vela enmig de 

les parades on un home i una dona 
pujats dalt d’un escenari tocaven 
dues mandolines al so de la música 
indie. Tornada a l’hotel com el dia 
anterior i remullada relaxant! 
Segona nit de festa a Eivissa, i per 
mi la millor: vàrem aconseguir en-
trades gratuïtes per a la Festa de 
l’Escuma a Amnesia!  Tot i que no 
començava fi ns a les 7 del matí, 
vàrem poder gaudir de la millor 
música house del moment; va ser 
tot un festival! Vàrem anar a dormir 
tots ben contents, però cansats de 
tant ballar!
El dia següent vàrem anar a visi-
tar les coves de Can Marçà, antic 
refugi de contrabandistes i eleva-
da a 14 metres sobre el mar: es-
cales, escales i més escales, però 
un resultat impressionant; amb 
espectacle de llum, aigua i color 
inclosos! Després de dinar, vàrem 
voltar per la zona i més tard vàrem 
tornar a l’hotel, a preparar-nos per 
a una altra nit de festa! Aquest cop 
va tocar el torn de Privilege, però 
d’una manera diferent; al fi nal no hi 
vàrem anar! A tot arreu ens deien 
que hi havia barra lliure, però quan 
vàrem arribar estava tot desert! 
En vistes de l’èxit, vàrem marxar 
cames ajudeu-me cap a l’hotel on, 
amb els amics, vàrem jugar fi ns a 
les tantes a l’UNO.
Després de no sortir la nit anterior, 
vàrem aixecar-nos de bon matí i 
vàrem acabar de visitar les coses 

que ens havíem deixat. En prin-
cipi, volíem anar a Formentera, 
però per mal temps el ferri no va 
sortir. Després de fer les compres 
d’últim moment per als familiars i 
els amics, vàrem preparar-nos per 
sortir a la nit, i aquella nit va tocar 
Pachà, discoteca de discoteques, 
on també ens van fer pagar: 47€ 
l’entrada anticipada i 60 € a taqui-
lla; però va valer la pena perquè 
vàrem passar-nos la nit a la zona 
VIP (val a dir que vam tenir la sort 
de conèixer una de les cambreres 
que era amiga nostra).
Doncs bé, després d’aprofi tar les 
últimes hores de la nit per des-
cansar, ens vàrem aixecar de bon 
matí per començar a preparar les 
maletes, ens vàrem acomiadar 
dels nostres amics i vàrem anar a 
buscar l’autobús que ens portava 
cap a l’aeroport.
Tants maldecaps inicials, ens van 
servir per valorar més les coses 
que vàrem visitar, els racons que 
vàrem descobrir, les discoteques 
on vàrem anar i les amistats que 
vàrem fer. Ha estat tot un viatge per 
descobrir més coses d’una de les 
illes que tenim com a veïna, mun-
dialment coneguda, i de la qual ca-
dascú pot treure una bona opinió.
Esperant tornar a la calor, l’estiu, 
la platja i les vacances, ens aco-
miadem amb, ara ja, una mica de 
fred hivernal.

Mònica Planella i Anna Clarà

L’illa blanca (segona part)
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El Cadillac s’havia envellit en 
poc temps. De bonic, no n’era, 

aquella andròmina; però feia girar. 
Quan la Marta el va comprar al 
seu amant veneçolà, era l’enveja 
dels amics. Tots el criticaven i en 
desconfi aven públicament, però 
el cert és que hi anaven amples i 
cofois. L’auto consumia molt, però 
tenia força geni, ànima fi ns i tot.
-Segur que t’ha sabut greu desfer-
te’n. Què t’ha passat darrerament 
? Per què l’has venut sense con-
templacions ? El motor feia un so-
roll prou saludable.
-Aparences! A poc a poc comença-
ren a sorgir problemes, d’entrada 
poc importants. Però s’acumularen 
un darrere l’altre fi ns que la màqui-
na se’n va sentir. L’autoràdio del 
vehicle, mimèticament, va seguir 
una actuació paral·lela. Com si un 
lent, però profund, desànim s’apo-
derés d’aquell conjunt de ferralla.
-Ferralla viva, estimada. Quants 
sons alegres, i també romàntics, 
havíem escoltat en aquell antic 
aparell ! Però cada cop s’hi escol-
tava música més trista, més melan-
còlica. Sembla que hagués defallit 
de pena, més que de cansament. 

-Era una utòpica. Tot 
allò es moria a poc a 
poc, però jo confi ava 
que aguantaria més. 
Avui penso que vivíem 
en un món que ens ha-
víem fet per a nosaltres. 
Havíem lluitat dur, però 
res va funcionar com 
ens imaginàvem que 
mereixíem. Com el Ca-
dillac, no suportem prou 
hàbilment la inestabilitat 
de l’existència.
-Un respecte, noia, que et 
puc destruir quan vulgui! 
Recorda que sóc la teva 
ment. Ets descreguda i pessimista, 
encara que sempre diguis que no. 
Com aquella ràdio, has anat perdent 
veu fi ns a callar. El silenci t’ha ven-
çut. Els pensaments, com les falles 
mecàniques, s’han acumulat fi ns a 
desbordar-te. Els cotxes, i les perso-
nes, no es poden fer patir tant. L’im-
portant és omplir els seients. Estàs 
segura que canviant el cotxe aniràs 
on anaves abans?, que recuperaràs 
els destins que tenies marcats?, que 
hi anirà la gent que hi havies portat? 
Això també són aparences. 

-El cert és que el cotxe nou no es 
mou gaire del garatge. És com si 
tingués molta por de deixar de fun-
cionar. La solitud, l’aclapara. L’om-
bra del vell cotxe, com un esperit 
malèfi c, plana constantment en la 
quotidianitat del d’ara. Com si fos-
sin víctimes d’una mateixa malal-
tia.
-Estimada, ja ho deia algú: no tot 
és oblit, no tot és oblit en mans del 
temps! El temps no perdona el que 
es fa sense comptar amb ell. I el 
Cadillac ho sabia perfectament.

Joan Corominas

Aquell vell Cadillac

Quan demanarem perdó?

La beatifi cació a Roma, a fi nals 
d’octubre passat, de 498 màr-

tirs del segle XX, va suscitar en els 
mitjans de comunicació del país el 
debat sobre el paper de l’Església 
durant la Guerra Civil i la dictadu-
ra franquista. En general, no s’ha 
discutit el dret de l’Església a re-
cuperar la seva memòria històrica, 
però sí que s’ha posat en relleu el 
fet que no s’hagi retractat fi ns avui 

del suport que va donar al règim 
de Franco. I és cert, sembla que 
l’Església en el seu conjunt ha per-
donat les ofenses que va rebre en 
el passat, però, al seu torn, encara 
no ha sabut demanar perdó de les 
ofenses que ella hagi pogut fer.
Jo sóc dels qui pensen que l’Es-
glésia (jeràrquica) havia d’haver 
demanat perdó ja fa temps. Són 
moltes les associacions i entitats 

catòliques que s’han manifestat 
en aquest sentit. Potser la que ha 
parlat més clar ha estat Justícia i 
Pau: “Demanem que d’una vega-
da per totes la jerarquia episcopal 
espanyola demani perdó públi-
cament per la seva implicació di-
recta amb la dictadura franquista i 
que ho acompanyi amb gestos de 
transformació personal i instituci-
onal. (...) Per mirar endavant ha 
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de reconèixer i assumir tot el seu 
passat”.
A mitjan mes de novembre passat, 
amb motiu de l’obertura de l’As-
semblea plenària de la Conferèn-
cia Episcopal Espanyola, va sem-
blar, per un moment, que l’episco-
pat estava decidit a fer el gest de 
demanar perdó públicament. En el 
discurs inaugural, el seu president, 
Ricardo Blázquez, referint-se a la 
posició de l’Església amb relació 
a la “memòria històrica”, va dir: “Al 
recordar la historia nos encontrare-
mos seguramente con hechos que 
marcaron el tiempo y con perso-
nas relevantes. En muchas ocasi-
ones tendremos motivos para dar 
gracias a Dios por lo que se hizo 
y por las personas que actuaron; 
y probablemente en otros momen-
tos ante actuaciones concretas 
–sin erigirnos orgullosamente en 
jueces de los demás–, debemos 
pedir perdón y reorientarnos, ya 
que la “purifi cación de la memo-
ria”, a que nos invitó Juan Pablo II, 
implica tanto el reconocimiento de 
las limitaciones y de los pecados 
como el cambio de actitud y el pro-
pósito de la enmienda”.
Alguns mitjans de comunicació 
van interpretar aquestes paraules 

com una petició efectiva de perdó. 
Però, l’endemà d’aquest discurs, 
va parlar el secretari de la Confe-
rència, l’inefable Martínez Camino 
(el qual, per cert, fa poc ha estat 
nomenat bisbe auxiliar de Rouco, 
davant l’estranyesa de tothom), 
desautoritzant amb vehemència 
el que havia dit Blázquez. Segons 
digué, els mitjans de comunicació 
havien tret de context les paraules 
del president de la CEE perquè 
els bisbes no tenien cap intenció 
de demanar perdó de res. Més 
dur va ser el cardenal arquebisbe 
de Sevilla, el qual arribà a afi rmar 
que el discurs de Blázquez repre-
sentava tan sols el seu pensament 
particular.
Una vegada més, Monsenyor Bláz-
quez s’ha quedat sol. No sé de cap 
bisbe que en aquest punt hagi sor-
tit a defensar-lo, ni català ni basc. 
Molt enrarit ha d’estar l’ambient a 
l’interior de la Conferència... I això 
que aquesta era una oportunitat 
magnífi ca per netejar la imatge de 
l’Església davant l’opinió pública, 
afavorir la reconciliació i guanyar 
una mica de credibilitat!
Ja són massa oportunitats perdu-
des. L’anterior va ser l’any 2000 
quan, amb motiu del Jubileu, Joan 

Pau II demanà perdó “dels pecats 
dels fi lls de l’Església”. En aquell 
moment, molts bisbes no van en-
tendre el gest del papa polonès 
i alguns, fi ns i tot, el van criticar 
amb sornegueria. Una altra ocasió 
perduda va ser a l’inici de la transi-
ció democràtica... Però l’oportuni-
tat més idònia es va produir l’any 
1971 en l’Assemblea conjunta de 
bisbes i capellans celebrada a 
Madrid, fruit de l’esperit del Vaticà 
II. Allí es va proposar una solemne 
declaració de perdó: “Si decimos 
que no hemos pecado, hacemos a 
Dios mentiroso y su palabra ya no 
está con nosotros. Así, pues, reco-
nocemos humildemente y pedimos 
perdón porque no supimos a su ti-
empo ser verdaderos ministros de 
reconciliación en el pueblo dividido 
por una guerra entre hermanos”. 
Dissortadament, aquella proposta 
no va ser aprovada: va obtenir el 
60% dels vots, quan en feia falta 
com a mínim el 66%... I des de lla-
vors, sembla que el percentatge 
dels partidaris de demanar perdó 
no ha parat de baixar.
Quan demanarem perdó? Quan 
ningú ja no es recordi de res. Així 
ho sol fer l’Església.

Enric Roura
Rector de St. Cugat de Salt

Quan demanarem perdó?

VIGNEMALE PETIT (3.032m)
Dia: 7 d’agost de 2007

Dins el Parc Nacional dels Pi-
rineus i al vessant francès 

trobem aquest cim. Unes 5 hores 
de cotxe fi ns arribar a fer nit, en el 
nostre cas en un càmping (direc-
ció a Toulouse-Tarbes-Lourdes-
Gavarnie).
Passat el poble de Gavarnie, cal 
seguir la carretera que porta a les 
pistes d’esquí, i a pocs metres ja 
trobem el cartell Barrage d’Osso-
ue; des d’aquí tenim 8 km fi ns a 
l’aparcament, al costat de la pre-
sa (1.840 m). Els últims 4 km són 
sense asfaltar.

La pista s’acaba i el camí 
molt fressat comença se-
guint tota l’esplanada per 
la dreta; travessem una 
passera d’obra i pugem 
fi ns a un saltant. La ruta va 
agafant alçada fent ziga-
zagues fi ns a les Grouttes 
Bellevue (2.400 m). Com a 
curiositat històrica cal ex-
plicar que aquestes grutes 
s’excavaren artifi cialment 
el 1887, després que l’aris-
tòcrata Henry Russell va 
obtenir una concessió en 
propietat de la muntanya i 
va convertir-la en la seva residèn-
cia d’estiu.
Poc després de les grutes, el camí 

es bifurca, i tot recte continua la 
ruta cap al Vignemale gran; no-
saltres agafem el de la dreta que 

Vignemale petit
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ens porta al refugi Bayssellance 
(2.651m). Després d’una bona re-
frescada a la font que hi ha just al 
costat de l’entrada, continuem fi ns 
a la collada l’Hourquette d’Aussau 
(2.734m). El dia ens permet con-
templar un paisatge magnífi c. A 
l’altre vessant es veu la zona de 
Cauterets, concretament el refugi 
i el llac de Gaube.
Arribats en aquest punt, només 
ens quedava l’última pujada: un 

camí pedregós, molt fressat i poc 
aeri ens porta fi ns al cim. 
I com sempre es diu: “el món és 
petit”, perquè quan demanem que 
ens facin una foto, ens responen 
en català; era en Joan de Can Nic 
de Mollet del Vallès, un gran amic 
de mossèn Enric.
A la baixada ens encantem amb 
les fl ors i els sons de l’aigua i els 
ocells, i sense adonar-nos-en ja 
som al cotxe. 

Vam estar 4 dies més per la zona 
de Gedre-Gavarnie, on hi ha un 
munt d’excursions a fer i uns pai-
satges increïbles i sense massa 
turisme. Us recomanem el Circ 
d’Estaubé i el de Troumouse, sen-
se oblidar-nos de citar la concorre-
guda ruta del Coll de Tentes- Re-
fugi Sarradets-Brecha de Roland-
Dedo-Taillón.

Noemí Casadellà 

Sento a la ràdio en Miquel Iceta, 
una de les fi gures més infl u-

ents dins el PSC, un dels perso-
natges amb més poder -però soft 
power, puntualitza ell-, que ha tret 
llibre al carrer: “Catalanisme fe-
deralista”, un recull dels seus arti-
cles i intervencions parlamentàries 
com a portaveu del seu grup a la 
Cambra catalana. Quan li pregun-
ten què pensa d’allò de la “crosta 
nacionalista” que es veu que tenen 
els mitjans de la CCRTV i que cal 
“arrencar”, segons el furibund Joan 
Ferran, l’Iceta diu que a ell, que és 
un “esperit sensible”, la imatge li fa 
uix, quin fàstic!, i que a més dub-
ta que “la ferida” de sota la crosta 

estigui “guarida”... Resulta que en 
Miquel està fi ns als nassos de la 
cançoneta enfadosa que li endos-
sen des dels bancs de l’oposició 
nacionalista, en el sentit que el 
PSC no té projecte de país... I tant 
que en té! Quin? Doncs “desenvo-
lupar plenament l’Estatut que els 
catalans i les catalanes [elles tam-
bé, que consti] es van dotar majo-
ritàriament l’any passat i impulsar 
l’evolució federal d’Espanya”... El 
seu projecte de Catalunya no pas-
sa pas, és clar, per separar-se’n, 
d’Espanya, com altres que “es 
pensen que és l’única via”. Molt 
bé, doncs, ara ja ho tenim clar, 
senyores i senyors, companys i 
companyes, catalans i catalanes: 
malgrat tot, el PSC continua te-
nint fe en la via federalista, confi en 
en la conversió, un dia d’aquests, 
d’Espanya a la fe federalista, en la 
comunió dels sants: “Federalisme 
vol dir que ens estimin i ens res-
pectin, precisament perquè som 
com som”, explica l’Iceta als mi-
cròfons de RAC1. Valga’m Déu, 
santa innocència!... La confi ança 
dels socialistes catalans en la con-
versió i posterior reciclatge dels 
seus correligionaris espanyols és 
de pedra picada, nois i noies, nens 
i nenes, és de la mateixa qualitat, 
com a mínim, que la que tenien els 
pastorets de Fàtima en la conver-
sió de la Rússia comunista, durant 
els anys tenebrosos del segle pas-
sat a Europa. D’on els ve, aquesta 
confi ança infi nita? Quina deu ser 
la seva Font de la Paciència, de 

rajolic inesgotable?, es poden pre-
guntar els descreguts...
Perquè la realitat és molt dura i 
cantelluda, a la monolítica Espa-
nya pre-federal: mentre en Miquel 
Iceta fa els seus refi lets d’amor a 
la companyonia ibèrica, mentre el 
seu partit gira l’esquena al clam 
popular de l’1-D contra el desori i 
la casa de barrets sense mestres-
sa en què han convertit Catalunya, 
i mentre en Joan Ferran –fent 
duo amb Miquel Iceta, pel que es 
veu- reclama uns mitjans de co-
municació públics (no se sap si hi 
inclou COM Ràdio, en el paquet) 
virginals, asèptics i cent per cent 
neutrals, sense “crostes naciona-
listes”, l’Espanya eterna, l’Espa-
nya de l’etern retorn amb la seva 
eterna cançó enfadosa de la Uni-
tat Única i Uniforme, ens obsequia 
amb un altre dels seus presents, 
tancant, amb els ofi cis del PP re-
gional, fi del col·laborador, un dels 
pocs canals de comunicació entre 
Catalunya i País Valencià que ha-
via aconseguit burlar la condem-
na constitucional a l’aïllament i a 
la ignoració mútua entre aquests 
dos pobles germans bessons. Diu-
menge passat, amb nocturnitat i 
traïdoria, va aconseguir fer tancar, 
fi nalment, el repetidor de la Car-
rasqueta, que donava cobertura a 
la regió d’Alacant, i el diari d’avui 
mateix [15/12/07] diu que ara volen 
rematar la jugada amb el repetidor 
del Bartolo, a Castelló... (I el diari 
diu també, per cert, que els treba-
lladors de Ràdio 4 –que ens n’ha-

Vignemale petit

El blaverisme del PP valencià fa el cim a la Carrasqueta
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víem mig oblidat, del tema- denun-
cien un “tancament encobert” de 
l’emissora degana, que fa temps 
que des de la direcció central de 
RNE s’han proposat deixar-la mo-
rir per inanició. Visca Espanya, 
que ens mata a pessics!).
Sobre aquest atemptat inqualifi ca-
ble contra la llibertat d’expressió -
que és un dels puntals de la demo-
cràcia- perpetrat contra la televisió 
pública catalana, els polítics d’aquí 
dalt, agafats un cop més en orsai, 
diuen que el tancament de la Car-
rasqueta és per raons electoralis-
tes..., i tots es queden tan amples, 
tan tranquils... Deu ser perquè 
compten que després de les elec-
cions tot tornarà a la normalitat? 
De debò creuen que hi haurà mar-
xa enrera? Si ara que hi ha hagut 
l’acció de força contra unes instal-
lacions -una propietat privada- que, 
digui el que digui l’ordre judicial, 
feien un servei d’interès públic –i 

d’interès empresarial, que tampoc 
es té en compte-, si ara que s’ha 
comès l’acte de violència ningú ha 
piulat –i a Catalunya, la ‘metròpo-
li’, encara menys-, ¿quina reacció 
“de fermesa” es pot esperar que hi 
hagi, després de març, quan farà 
mesos ja d’aquesta cabronada, i 
quan tothom, tota la classe políti-
ca, estarà celebrant que ha gua-
nyat les eleccions, i no pensarà en 
res més?
Diuen que és per raons electora-
listes? Doncs si és així, ¿quina 
mena de democràcia és, aquesta, 
i quina mena de país és, Espanya, 
que per guanyar les eleccions de-
terminades forces polítiques ha-
gin de recórrer a putejar, denigrar, 
maltractar els ciutadans d’una part 
d’aquest presumpte país?
I una pregunta tonta més: per al 
transvasament de l’aigua de l’Ebre 
cap al País Valencià i Múrcia (que 
el PP volia impulsar i que ara res-

suscita, a les envistes de les elec-
cions), les fotudes fronteres entre 
‘comunitats’ no compten? Deu ser 
que l’Ebre, a diferència de TV3, no 
parla català... 

Fermí Sidera Riera

El blaverisme del PP valencià 
fa el cim a la Carrasqueta

La festa de l’esport es va cele-
brar ahir al vespre a la Facto-

ria Cultural Coma Cros de Salt. La 
festa, que serveix per homenatjar 
els esportistes saltencs més des-
tacats, va tenir una gran assistèn-
cia de públic.
Els guardonats de l’edició d’en-
guany han estat Jeroni Casassas 
i Sayols del Salt Gimnàstic Club 

(Premi al millor esportista de pro-
moció); Clàudia Vilà i Barnés del 
Salt Gimnàstic Club (Premi a la 
millor esportista de promoció); 
Jaume Santana i Vicens del Cen-
tre Excursionista Saltenc (Premi 
al millor esportista veterà); Sergi 
Camps i Costa, Adrià Bosch i 
Roca, Joaquim Fontané i Masó, 
Sergi Ros i Peracaula, Alba Serra 

i Peruga, Ani-
ol Serrasolses 
i Solà, Gerd 
Serrasolses i 
Solà, Ginesta 
Serrasolses i 
Solà del “Team 
Bèsties de Riu” 
del Club Pira-
güisme Salt-
Ter (Premi al 
millor equip); 
Unió Esporti-
va Coma Cros 
(Premi a la mi-
llor tasca d’en-
titat); Marina 

Cusí i Pradas del Salt Gimnàstic 
Club (Premi a la millor esportis-
ta); David Girgas i Planas del Club 
de Bàsquet Salt (Premi al millor 
esportista); Joan Canals i Pigem 
(Premi especial Vila de Salt).

Salt, 15 de desembre de 2007
Jofre Ferrer i Pumarola

XXI edició de la Festa de l’Esport de Salt
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Iolanda Pineda es reuneix amb 
Acesa i amb la Generalitat per 

reclamar el soterrament de l’AP-7 
al seu pas per Salt.
L’alcaldessa de Salt, Iolanda Pi-
neda, va participar en una reunió 
a tres bandes amb la Generalitat 

i ACESA per reclamar el soterra-
ment d’un tram de l’autopista AP-7 
al seu pas per Salt. El nou projecte 
d’ampliació de l’autopista preveu  
augmentar de dos a quatre carrils 
un tram que va de Fornells de la 
Selva fi ns a Sant Julià de Ramis. 
A la zona de Salt, el nou traçat 
s’acosta molt a una zona edifi cada 
i és per això que l’Ajuntament en 
demana el soterrament.
Pineda va plantejar aquest tema 
davant el secretari general de 
Mobilitat de la Generalitat, Manel 
Nadal, i dels màxims responsables 
de la concessionària de l’autopis-
ta, ACESA: el seu director gene-
ral, José Luís Giménez, i Antoni 
Espanyol, director d’Explotació. El 
projecte d’ampliació de l’autopista 
ja ha estat aprovat pel Ministeri 

de Foment i qualsevol canvi dels 
plantejaments inicials suposaria 
una modifi cació del projecte.
L’alcaldessa, després d’aquesta 
primera reunió de treball, valora 
molt positivament la predisposició 
demostrada tant per part de la Ge-
neralitat com d’ACESA per intentar 
trobar-hi solucions. Els tècnics re-
dactors del projecte visitaran Salt 
els propers dies per tal d’estudi-
ar, juntament amb els tècnics de 
l’Ajuntament, les possibles alter-
natives al projecte inicial.
Pineda també té previst reunir-se 
ben aviat amb Víctor Morlán, se-
cretari d’Estat d’Infraestructures 
i Planifi cació del Ministeri de Fo-
ment, per demanar-li la modifi cació 
del projecte al seu pas per Salt.

L’Ajuntament de Salt ha tancat 
el bar Brasil, del carrer Àngel 

Guimerà 120, perquè incomplia la 
normativa i les irregularitats en que 
incorria suposaven un risc per la 
seguretat i la salut de les persones. 
A més la persona que explotava 
el local no es corresponia amb el 
titular de la llicència. El tancament 
serà vigent fi ns que es solucionin 
totes les defi ciències detectades.

Una inspecció de la policia local al 
bar Brasil va detectar que al fons 
del local, en un espai destinat ini-
cialment a magatzem hi havia una 
habitació arreglada com habitatge, 
amb dos llits , una televisió i una 
taula. A més el bar havia aprofi tat 
un cobert amb uralita per fer-hi bar-
bacoes, sense disposar de xeme-
neia ni cap element de seguretat.
La barbacoa sense xemeneia su-

posava, no només molèsties de 
fums i olors per als veïns, sinó risc 
d’incendi a la fi nca i les fi nques ve-
ïnes, i les habitacions no complien 
la normativa pel que fa a acces-
sos, ni a ventilació.
Aquest és el segon local que es 
tanca a Salt les darreres setmanes 
per incompliments de la normativa.

L’Ajuntament de Salt tanca un bar 
que incomplia la normativa

Demanant el soterrament de l’AP-7

la Junta de Govern Local de Salt 
ha aprovat inicialment el Pla es-

pecial del Parc de les Deveses, 
elaborat per l’equip tècnic de l’ar-
quitecte Xabier Eizaguirre. Aquest 
Pla especial és un document urba-
nístic àmpliament esperat, ja que 
el planejament municipal de 1987 
ja el preveia, i desenvolupa les di-
rectrius de protecció d’aquest es-
pai natural i rural que preveu el Pla 
general.
El nou document, aprovat el pas-
sat dilluns, estableix la protecció 
dels aiguadeixos i de les hortes 

Aprovat inicialment el Pla especial del Parc de les Deveses de Salt

considerant el conjunt del Parc de 
les Deveses com un espai de pro-
ducció, lleure, recerca científi ca i 
educació. Pretén acostar la gent 
al Ter i alhora acostar el Ter a la 
ciutat, proposant una sèrie d’actu-
acions urbanístiques al nucli urbà 
que convergeixen als accessos 
del Parc.
L’Ajuntament ha doblat el període 
d’exposició pública establert legal-
ment, per tal que durant aquest di-
latat període els usuaris del Parc 
hi facin al·legacions i refl ectir les 
seves aportacions en el redactat 

fi nal. El document estarà, doncs, 
en exposició pública durant dos 
mesos a comptar des de la seva 
publicació al BOP.
El Parc de les Deveses de Salt in-
clou 310 Ha entorn del Ter, la ma-
joria de les quals protegides també 
dins el Lloc d’Importància Comu-
nitària Riberes del Baix Ter. Amb 
el Pla especial l’Ajuntament fa un 
pas endavant cabdal per a la pre-
servació del patrimoni i la qualitat 
de vida dels saltencs.
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L’Ajuntament de Salt promou 
un procés participatiu amb jo-
ves per defi nir les polítiques ju-

venils del municipi.

L’Ajuntament de Salt ha enge-
gat un procés participatiu per 

obtenir propostes d’actuació en 
matèria juvenil basades en la diag-
nosi elaborada per la Regidoria de 
Joventut del municipi en el marc 

del Pla local de joventut 2007-
2011. El procés, dinamitzat per la 
consultoria sociopolítica Neòpolis, 
haurà de servir per captar propos-
tes d’actuació que permetin des-
envolupar polítiques juvenils útils i 
consensuades. 

L’objectiu primordial, des d’un enfo-
cament integrat i a partir de la diag-
nosi de la realitat juvenil elaborada 

per l’Àrea de Joventut (on es va 
comptar en bona part amb l’opinió 
del col·lectiu), és copsar propostes 
d’actuació per tal de potenciar els 
punts forts detectats i minimitzar els 
punts febles identifi cats. El procés 
preveu la dinamització de 4 tallers 
participatius amb els diferents perfi ls 
de joves de la ciutat, que serviran per 
consensuar les propostes i transfor-
mar les necessitats en programes i 
actuacions relativament concretes. 
Un cop s’hagin recollit els criteris i 
les propostes, els responsables de 
Neòpolis realitzaran una sessió par-
ticipativa de caràcter intern amb res-
ponsables tècnics i polítics, per tal 
d’incorporar els criteris juvenils als 
processos de disseny i implementa-
ció de les polítiques públiques muni-
cipals del Pla local de joventut.
El projecte, que fi nalitzarà a fi nals de 
gener de 2008, també preveu crear 
un grup d’avaluació i seguiment de 
les actuacions que es derivin del Pla 
local de joventut, format per joves. 

Les polítiques juvenils del municipi

Llibre: El noi del pijama de ratlles
Autor: John Boyne
Editorial: Empúries

En Bruno és un noi de nou anys que viu al Berlín de 
la Segona Guerra Mundial en una llar tranquil·la i 

feliç, fi ns que un dia tot canvia.
De cop i volta es troba en un paisatge rural, inhòspit i 
trist amb una estranya tanca. En Bruno s’avorreix i tro-
ba a faltar els seus amics fi ns que coneix en Shmuel, un 
noi de la seva edat que porta un pijama de ratlles…
Arribat en aquest punt, el lector ja s’ha enganxat a 
aquesta commovedora història, que narrada a través 
dels ulls i les paraules del protagonista fa de la seva 
lectura un plaer per als lectors de totes les edats.
El fi nal, l’haureu de descobrir i de ben segur que no us 
deixarà indiferents.

Pilar Madrid
Puntedu Silvestre Santaló   

Us recomanem...
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La biblioteca pública de Salt és 
una biblioteca de titularitat mu-

nicipal que des de l’any 1979 està 
integrada en el Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya. 
Actualment, Salt compta amb dos 
espais bibliotecaris, la Biblioteca 
Pública de Salt, situada a l’antiga 
fàbrica de la Coma Cros  i que fa 
funcions de biblioteca central i la 
Biblioteca Infantil d’en Massagran.
L’any 1984 es va ampliar la  bibli-
oteca que estava situada al car-
rer Manuel de Falla amb un espai 
destinat als nens i separat com-
pletament de la secció d’adults. 
Durant aquests anys la biblioteca 
ha anat incrementant el seu fons, 
tant en quantitat com en qualitat, 
d’aquesta manera podem destacar 
la gran col·lecció de música clàssi-
ca adaptada per a nens de la que 
es disposa actualment. Des del 10 
d’octubre de 2006, data en que la 
biblioteca es trasllada a la Coma 
Cros, es pot gaudir de la qualitat 
del seu fons juntament amb unes 
grans instal·lacions, on els sal-
tencs i saltenques es poden sentir 
molt a gust gaudint de la lectura en 
un espai agradable, lluminós, am-
pli, bonic...
Aquest espai, adreçat a nens i ne-
nes compta amb col·leccions i re-
cursos apropiats per a cada edat. 
El material d’aquest espai és molt 
variat en funció de les edats a les 
quals van dirigits: des de contes 
en petit o gran format i en diferents 
suports, fi ns a una completa sec-
ció d’enciclopèdies destinada al 
públic adolescent. 

Què ofereix la biblioteca als nens?
• Un espai acollidor per llegir, hi ha 
llibres d’imaginació per a totes les 
edats des dels 0 fi ns als 14 anys, 
on els nens/es poden escollir lliu-
rament les seves lectures, és im-
portant que el nen/a decideixi què 
vol llegir.
• Revistes per a diferents edats, hi 
ha nens/es a qui els agrada més 
llegir revistes que llibres, tot és lec-
tura.
• Llibres de coneixements adap-
tats per a diferents edats. Quan 
han de realitzar treballs d’escola 
poden trobar el material adequat 
per realitzar-lo.
• Poden endur-se llibres en préstec 
a casa, discos de música, dvd’s, 
cd-roms i revistes.
• La possibilitat de fer els deures 
en un espai tranquil. Actualment 
hi ha molts infants que a casa no 
poden gaudir d’un lloc tranquil on 
treballar.
• Connexió a Internet, els nens/es 
poden connectar-se a Internet per 

fer treballs, per consultar el correu 
electrònic o fi ns hi tot per jugar una 
estona, sempre que siguin els jocs 
que des de la biblioteca hem pre-
seleccionat.
• El personal de la biblioteca està 
a disposició dels nens per soluci-
onar tots els dubtes que tinguin 
en el moment de cercar informa-
ció, els ajudem amb els treballs de 
l’escola i també els recomanem 
lectures.
• Activitats lúdiques com hores 
del conte, presentació de llibres, 
contes musicats, etc. Sempre són 
activitats que fomenten la lectura. 
Actualment a la biblioteca estem 
realitzant tres activitats fi xes cada 
mes, una hora del conte adreçada 
a nens a partir dels 4 anys, els bi-
blionadons que són contes contes 
per nens de 0 a 4 anys i descobrim 
la música adreçat a tothom a qui 
agradi la música.
Principalment la biblioteca vol es-
timular les activitats d’aprenentat-
ge d’hàbits, comportaments ade-

quats, com per exemple 
valorar els llibres. I provo-
car la curiositat del nen/a 
en un entorn protegit.
Des de la biblioteca ani-
mem a tots els saltencs 
i saltenques que encara 
no coneguin la biblioteca 
que vinguin a conèixer les 
noves instal·lacions.
Podeu trobar més infor-
mació de la biblioteca a: 
http://www.bibgirona.net/sal

Bàrbara Arjona

Els nens i la biblioteca. Biblioteca pública de Salt
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Major, 297-baixos - SALT - Tel. 972 23 41 55   Fax. 972 24 59 56
e-mail: ramosburch@economistes.com

gestió i assessorament
fiscal i laboral

1.- El torneig tindrà caràcter 
obert, i poden participar-hi ju-

gadors i jugadores amb llicència 
FCE en vigor. A efectes de com-
petició, la FCE considerarà juga-
dor veterà aquell que faci o hagi 
fet, dins l’any natural, l’edat de 60 
anys, com a mínim, per a homes, i 
55 per a dones.

2.- Tots els jugadors hauran de pa-
gar la corresponent inscripció per 
participar a la competició. Els drets 
d’inscripció es fi xen en 5 euros.
3.- Les inscripcions s’hauran de 
formalitzar a la Delegació de 
Girona de la FCDE abans de les 
19 hores del dia 14 de gener.

4.- El campionat es jugarà al local 
del Club d’Escacs Salt i Girona (c/
Major, 78, de Salt) pel sistema suís 
a set rondes els dies 17, 24 i 31 de 
gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer.  Les 
partides començaran a les 16.30 
hores. 
5.- El ritme de joc serà de 90 mi-
nuts per jugador més 30 segons 
per jugada d’increment.
6.- Els empats a punts a la classifi -
cació fi nal es resoldran aplicant els 
següents sistemes de desempat: 
• Bucholz -1 
• Bucholz total 
• Progressiu 
• Bucholz mitjà 

• Nombre de victòries 
• Sorteig 
L’ordre d’aplicació dels tres primers 
sistemes de desempat es sortejarà 
un cop fi nalitzada la competició. 
7.- El torneig computarà per a la 
FCDE, FEDA i FIDE.

Benvolguts,
Us escrivim des del Club d’Es-

cacs Salt i Girona .
Recentment la Federació Catala-
na d’Escacs ha adjudicat la cele-
bració del Campionat Provincial 
de Veterans de Girona d’Escacs al 
nostre club. Aquest torneig el ce-
lebrarem al carrer Major, núm 78, 
1r. de Salt els dies 17, 24 i 31 de 
gener, 7, 14, 21 i 28 de febrer, a 

Campionat d’escacs

partir de les 16.30 h.
Com que el campionat és ofi cial, 
s’hauran de tramitar les llicències 
federatives als interessats (37€/
any), amb la qual cosa es podrà 
gaudir de tots els avantatges d’es-
tar federat. 
Esperem que el fet de portar un 
campionat d’aquestes característi-
ques a Salt serveixi per fomentar 
la participació dels seus afi cionats 

(que tan bona rebuda van fer a les 
propostes d’escacs de la Festa 
Major de Salt). 
Adjuntem les bases del torneig en 
la circular de la Federació Catalana, 
perquè les donin a conèixer  al Casal 
de Jubilats i Simpatitzants de Salt. 
Atentament,

Marcel Torrentà
Secretari CE Salt i Girona

Federació catalana d’escacs. Delegació de Girona
FINAL TERRITORIAL GIRONA 2008.  VETERANS.

Educació sense educar

Una nova llei d’educació sense 
comptar amb els educadors. I 

així anem promulgant lleis sense 
més utilitat que la del criteri del co-
lor polític que governa. Tan difícil és 

posar-se d’acord entre tots els es-
taments per aprovar una llei educa-
tiva que benefi ciï la cultura d’aquest 
país? A qui interessa que l’escola 
pública no surti d’aquest baix nivell  

cultural que ens expliquen diària-
ment els mitjans de comunicació? 
Prou que mestres i professors hi 
posen la seva il·lusió i voluntat per-
què l’ensenyament millori; prou que 
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hi diuen la seva, però ni cas; els 
seus raonaments cauen al pou del 
menyspreu dels responsables. 
Si no fossis mal pensat, creuries 
que ja interessa que l’escola públi-
ca vagi a la cua, no fos cas que 
si sortissin massa llestos, aquests 
alumnes ocupessin espais re-
servats per a les elits que demà 
governaran els destins del país. 
M’agradaria saber quants fi lls de 
polítics de les altures, siguin d’es-
querres o dretes, porten els seus 
fi lls a l’escola pública al districte 
que els pertoca. No en trobaríem 
gaires; amb l’excusa que tothom 
és lliure de decidir, no t’expliquen 
que cal afegir-hi: que segons el teu 
poder econòmic, el que vol dir que 
els mateixos governants no creuen 
en l’escola pública.

Si l’educació no va acompanyada 
d’un interès general i els que po-
den decidir es fan l’orni, en poca 
cosa podran infl uir la voluntat dels 
mestres, i més quan una societat 
anestesiada no s’immuta pels re-
sultats assolits. Bé, la societat no 
s’immuta per res que no li afecti la 
butxaca o efectius personals. Això 
sí, els pares que es queixen atribu-
eixen majoritàriament la culpa als 
mestres, quan els primers mestres 
haurien de ser ells i, de petits, en-
comanar-los obediència i respec-
te; si no es parteix d’aquesta base, 
després a l’escola tampoc respec-
taran els mestres, cosa que motiva 
allà on som i els resultats de tantes 
queixes d’ensenyants que encara, 
amb molta il·lusió, intenten refer 
una escola que no té unes direc-

trius consensuades que permetin 
educar per viure en la convivència 
tan predicada i tan poc practicada.
Pares, feu pinya amb els mestres, 
participeu activament assistint a 
les reunions escolars, que potser 
serà la manera més directa d’infl u-
ir en una educació necessària en 
bé de tots plegats.

Ramon Torramadé

Des de fa molts anys tenim un 
rellotge que ha fet la funció 

de subministrar l’hora als vilatans 
i que es troba a la part més alta de 
l’església de Sant Cugat. I el van 
posar allà perquè era el lloc més 

alt i visible i en una altra època es 
podia veure des de qualsevol lloc 
del terme i els saltencs sentien i 
es guiaven per les seves campa-
nades.
La primera institució va pagar el seu 

cost i manteniment, i al llarg 
del temps es van anar repo-
sant les peces antiquades o 
que es feien malbé; per això 
aquest rellotge segueix fent la 
seva funció i és d’agrair.
Però, avui dia, el poble s’ha 
desenvolupat d’una gran ma-
nera i es fa difícil, per no dir 
impossible, seguir les hores 
del campanar de Sant Cugat. 
A més, en una societat secu-
laritzada hi hauria d’haver més 
d’un rellotge. Per exemple: hi 
ha molts ajuntaments que en 
tenen un a la façana principal, 
però aquí a Salt, no. Ara, ben 
aviat, farà 25 anys de la inde-
pendència de Salt i que es va 
constituir la nova corporació 
com a Ajuntament propi. Pocs 
anys després es van traslladar 
a l’actual edifi ci i en tot aquest 

temps cap alcalde ha posat un re-
llotge a la part alta de la casa de la 
vila. I a l’Ajuntament només hi ha un 
rellotge públic i civil que es troba a 
mà esquerra, una vegada has fran-
quejat la porta principal; una mena 
de rellotge de cuina! Aquesta relí-
quia de plàstic, que no deixa de ser 
quincalla, podríem dir que marca 
l’hora ofi cial del poble...? A  Girona, 
que queda a prop per a alguns, sí 
que tenen un bon rellotge i ben vi-
sible des de la plaça del Vi; però no 
crec que també marqui l’hora del dia 
a dia del nostre poble.
En fi , des d’aquell març del 1983 ha 
plogut molt; per això fora bo que l’ac-
tual alcaldessa pensés a posar en la 
seva agenda la possibilitat d’instal-
lar un rellotge públic i ben visible, 
amb una bona esfera, que sigui llu-
minosa al vespre, en un lloc civil del 
poble i que marqui quarts i hores, al 
mateix temps de fer sonar les cam-
panetes i la campana grossa.
“Un poble com cal ha de tenir un bon 
rellotge a la façana principal.”

Agapit Alonso i Pont

Educació sense educar

El rellotge
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Un matí ben assolellat del 8 de 
desembre. Aprofi tes per anar 

a fer un tomb amb la bicicleta per 
les Deveses i a la tornada aprofi to 
per visitar una magnífi ca exposició 
sobre papallones a la sala d’expo-
sicions de la Coma Cros. Hi ha ar-
tistes que són capaços de captar, 
amb la seva màquina, la realitat 
de qualsevol objecte; o sigui, que 
amb els seus ulls t’adones de la 
vellesa d’unes papallones que un 
mateix no captaria al natural.
Satisfet de la visita, en acostar-me 
a recollir la bicicleta que havia lligat 
a l’aparcament situat al costat de 
la biblioteca, m’adono de la seva 
desaparició. A terra hi han deixat 
el cadenat que havien tallat amb 
unes tisores.
Passo per la Policia Municipal per 
denunciar el fet i em diuen que no 
hi poden fer res, que en una altra 
ocasió hi posi una cadena més 
gruixuda. Dic que ja m’ho supo-
sava que la meva queixa no tin-
dria cap utilitat, però que la meva 
obligació era denunciar el fet. Que 

sí, però que no hi poden fer res. 
Ben segur que no hi poden fer res 
perquè deu ser un fet tan quotidià 
que, a més, si enxampessin el lla-
dre, què en farien?
El que sí podria fer la Policia Muni-
cipal és no demostrar als ciutadans 
la inutilitat de denunciar aquests 
furts. Que no hi poden fer res és 
ben segur; ara, que no costaria tant 
agafar-te el nom, anotar les carac-
terístiques de la bicicleta i fer veure 
que ja se’n preocuparan; almenys 
el denunciant no en sortiria amb la 
impressió d’estar mal atès.
Que hi ha professionals de robato-
ris de bicicletes i amb xarxa orga-
nitzada no ho dubtaria pas per una 
experiència passada a Girona: de 
lluny veig un home que es mira la 
bicicleta que tinc estacada; es treu 
el mòbil i truca, i al moment apareix 
una camioneta, la qual, en arribar 
jo, marxa dissimuladament.
Ara penso que quan vaig estacar la 
bicicleta a la biblioteca va aparèixer 
un home gran i em diu: “Todo está 
cerrado”. Li dic que avui és festa i 

que jo vaig a veure una exposició 
allà al costat. Després a casa co-
menço a imaginar-me que aquell 
home no feia cara d’haver entrat 
mai a una biblioteca. Seria l’enllaç?
Que Salt és una ciutat tranquil·la 
no en tinc cap dubte. De petits i 
grans furts n’hi ha hagut sempre, 
però tampoc costaria tant quanti-
fi car-los: quantes bicicletes han 
desaparegut aquest any? I quants 
moneders han desaparegut pels 
mercats? Pot ser que si s’anun-
ciés, la gent aniria amb més de 
compte, encara que, pels resultats 
de les denúncies, els afectats ho 
resolen lamentant-se’n amb veïns 
i coneguts.

Ramon Torramadé

Molta gent ens solem queixar 
dels trastorns que ens anun-

cien els efectes del canvi climàtic 
que durà a un deteriorament que 
no volem, però al qual tots contri-
buïm, poc o molt, en lloc d’aportar 
el nostre gra de sorra per alentir la 
degradació que s’anuncia amb vis-
tes a un futur no gaire llunyà.
A uns, per un costat, i als altres, 
per l’altre, ens preocupa més la 
situació econòmica que la realitat 
tangible. Llegeixes, d’una banda, 
raonaments aclaparadors de ci-

entífi cs que anuncien els greuges 
devastadors de l’home, que amb 
la seva ambició no para d’explotar, 
en tots els sentits, uns recursos 
naturals que tenen caducitat; i, per 
altra part, uns altres científi cs ens 
diuen que no cal preocupar-se, 
que la ciència resoldrà la situació. 
En vista de la realitat, diria que 
aquests últims defensen més els 
interessos d’un poder econòmic 
especulador que no pas la soste-
nibilitat del planeta. Ens diuen que 
podem tirar de llarg amb l’aigua, 

que ja farem transvasa-
ments; que podem tirar 
de llarg amb l’energia, 
que farem centrals nu-
clears...; no cal que ens 
hi preocupem.
D’aquesta manera, 
quan s’intenta posar 
una mica d’aturador a 
la degradació del medi 
ambient, ens sentim 

Lladres de bicicletes

Canvi climàtic

afectats en els nostres interessos 
i posem pegues a les normes pro-
teccionistes. Rebaixar la velocitat 
dels vehicles a 80 km/h a l’entorn 
de la conurbació de Barcelona ja 
té els seus detractors perquè alen-
tirà la marxa de l’economia deso-
int els raonaments que la pol·lució 
de CO2 és la causa de centenars 
de morts afectats per la contami-
nació de tants fums escampats 
per l’entorn. Quanta més velocitat, 
més contaminació; a veure quan 
entendrem el respecte que mereix 
la natura! Igualment amb els avi-
ons; també contaminen amb més 
proporció que els cotxes, però, en 
canvi, tots a viatjar, sigui en vols 
de cost reduït o preus de luxe! Te-
nim les carreteres saturades i ara 
omplirem l’espai.
Però el més decebedor és que els 
que haurien de donar exemple són 
els primers d’incomplir les normes 
que ells dicten.  Aquests dies sor-
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La Farga en l’exposició del 
Mil·lenari de la parròquia de 

St.Cugat
Durant tot el mes de novembre 
hem pogut visitar, a Les Bernardes, 
l’exposició referent al Mil·lenari de 
la parròquia de St. Cugat.
Es va muntar amb objectes religi-
osos antics de la parròquia, amb 
fotografi es de l’Arxiu Municipal i, 
principalment, amb multitud de 
quadres i records entranyables 

aportats per moltes persones, a 
les quals des d’aquí manifestem el 
nostre agraïment.
Però també s’hi van mostrar mol-
tes fotocòpies de planes de La 
Farga, corresponents als últims 
25 anys, amb articles, entrevistes i 
fotografi es d’activitats parroquials i 
d’entitats nascudes a la parròquia.
Com a organitzadors de l’exposi-
ció, agraïm haver pogut disposar 
d’aquest magnífi c fons documen-

tia la notícia que un equip de TV 
havia seguit per Madrid el director 
general de Transit, Pere Navarro, 
el qual havia infringit tantes nor-
mes de circulació que a un ciutadà 
normal li hauria costat la retirada 
del carnet durant sis mesos i una 
multa de més de mil euros; conti-

nuem amb el fet que les lleis són 
per als altres. Un dia, venint de 
Barcelona amb un conseller de la 
Generalitat, circulava per l’auto-
pista a 180 per hora; quan li vaig 
preguntar al xofer què passava si 
l’enxampaven, em va dir que tenia 
una assegurança per cobrar igual 

si li retiraven el carnet. Ja veiem 
que per a les autoritats no hi ha 
lleis que valguin. Amb tot, siguem 
respectuosos i no acabem d’es-
patllar l’espai que tenim, sobretot 
pensant en el futur dels nostres 
fi lls i néts; i Salt també forma part 
del territori global.

Camina Mira i Observa

Canvi climàtic

tal i, com a saltencs, ens congratu-
lem que la nostra ciutat tingui una 
revista –La Farga- que és un fi del 
testimoni de tot el que hi passa i un 
valuós referent històric per a qui 
vulgui estudiar el nostre passat.
Amics de La Farga, gràcies i en-
davant.

Joan Serrat
Comissió del Mil·lenari

Exposició del Mil·lenari

Mogut per l’amistat d’una per-
sona molt apreciada que 

m’encoratja a relatar les excursi-
ons, i com que un servidor aquesta 
vegada no va  compartir-la  amb 
el grup dels cinquanta-tres so-
cis excursionistes, m’atreveixo i 
obro camí i pas a la  intencionali-
tat de comentar-la, prenent  nota 
d’apunts exposats en els  progra-
mes repartits on es ressaltava el 
recorregut de l’anomenada  ruta 
de modernisme per la ciutat de 
Reus, portada a terme el dijous 22 
de novembre.  
Per orientar-vos, sapiguem que  
Reus és la capital de la comarca 
del Baix Camp, i ciutat d’un caràc-

ter modernista i innovador, on va-
ren deixar empremta personatges 
com el general Prim, Maria Fortuny 
i Antoni Gaudí, que va néixer a Rui-
doms, i no a Reus, com ells voldri-
en. Crec que s’ha de donar honor i 
glòria a qui s’ho mereix, en aquest 
cas al seu poble natal,  on es pot 
visitar la seva casa pairal. Acom-
panyats per una experta guia, es 
portà a terme el recorregut progra-
mat i fa anar fent comentaris de 
diferents façanes com la casa Ga-
sull, casa Rull i el Dispensari Anti-
tuberculós. Explicacions a la plaça 
del general Prim, on està ubicat 
el Teatre Fortuny, considerat ara 
com ara un dels més importants 

del país,  que celebra aquest any 
el 125è aniversari, i on  el dissabte 
29 d’aquest mes de novembre es 
farà el lliurament dels Premis Na-
cionals de Cultura. Dins l’entorn 
de la plaça Mercadal, es gaudeix 
de la visió de la magnífi ca casa 
Navàs, obra de Lluís Domènech 
i Montaner, declarada monument 
historicoartístic i potser la fi gura 
més important del modernisme a 
Reus. Aquest arquitecte va infl uir 
en els edifi cis modernistes que es 
varen realitzar a la ciutat. 
Finalitzades aquestes visites, ruta 
cap a Cambrils. Sense comentaris 
envers l’àgape, ja que cada per-
sona escull i remena el que mes 

Reus, la ciutat de Gaudí. Ruta del modernisme
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li convé. Com a cloenda d’aquesta 
excursió,  breu passejada (ja que 
feia fresqueta) pel passeig ma-
rítim de Salou, ruta cap a casa i, 
com era d’esperar, i dirien ja crò-
nica ( no és rodalies ), circulació 
lenta per l’autopista, dins les àrees 
d’acumulació de vehicles. No obs-
tant això, superats aquests entre-
bancs, que de moment no tenen 
remei, assimilen els bons records 

de les estones agradables i d’har-
monia que es comparteixen en 
aquest grup tan fi del a les sortides 
excursionistes. 
Aprofi to per exposar-vos la se-
güent, del dijous 20 de desembre, 
amb la visita guiada al castell de 
Sant Ferran, situat sobre un turó al 
terme de Figueres, fortifi cació mili-
tar de grans dimensions, construï-
da durant el segle XVIII,  i al santu-

ari de la Mare de Déu de la Salut, 
ubicat dins el municipi de Terrades. 
Dinarem a Roses. Amics excursi-
onistes, us hi esperem, i celebra-
rem junts aquest pre Nadal. Com 
a punt fi nal d’aquest escrit, voldria  
desitjar-vos unes bones festes na-
dalenques  i un començament  d’ 
any nou 2008 ple de benestar i fra-
ternitat. Així ho esperem.

Ferran Márquez i Morgade           

A partir de les dues de la tarda 
del dijous 29 de novembre 

d’enguany, un grupet de  vint-i-dos 
socis petanquistes jubilats teníem 
cita per trobar-nos en el dinar de 
germanor celebrat al  restaurant 
Muriel de la nostra vila de Salt i, 
sense cap contratemps ni indis-
pensabilitat, així ho vàrem portar 
a terme.
S’ha de premiar l’assistència du-
rant els tres dies de la setmana 
(dilluns, dimecres i divendres) 
d’aquest grup minoritari de fi dels 
socis jubilats, que a les tardes dels 

dies esmentats donen caliu i con-
tribueixen amb la seva participació 
que no es quedi oblidat en un racó 
aquest joc de tirar boles.    
Respecte de l’àgape, va ser del 
gust dels comensals. I amb la in-
tenció que no es perdin aquestes 
trobades, a pesar d’aquesta ma-
nifesta manca de jugadors petan-
quistes dins les pistes del nostre 
casal, voldríem que més socis 
s’impliquessin cada vegada més 
en aquest esport. El  nostre cos ho 
necessita, per no quedar anquilo-
sats i jeure escalfant sofàs. L’es-

tona que el practiquen és, sense 
dubte, molt recomanable i no per-
judicial per a la bona salut, sem-
pre que els comportaments siguin 
correctes amb el jugador contrari, 
i s’evitin tensions. Esperem i de-
sitgem que es tindrà en compte. 
Confi em que, una vegada fi nalitza-
des altres lligues socials, vulgueu 
acompanyar-nos en la propera  
trobada,  i junts gaudir unes hores 
d’esbarjo i alegria en el dinar de 
germanor.   

Un assistent.

Reus, la ciutat de Gaudí. 
Ruta del modernisme

Dinar de cloenda lliga social 
de tardor dels jubilats

Les cuineres de Salt

Aquest any el grup de cuineres 
del Consell Municipal de la 

Gent Gran ha participat a la Fira 
Tast amb l’aportació imprescindible 
de l‘Ajuntament i la col·laboració 
específi ca de la regidora de l’Àrea 
de Serveis Personals, Margarida 
de Arquer.
Per fer una avaluació de com es 
va plantejar l’assistència a la Fira i 
com va anar, en parlem amb l’es-
mentada regidora i amb la Joana 
Ferrer, coordinadora del grup de 
cuineres.
Per la cara de satisfacció que fan 
no caldria la pregunta, però, tot i 
així, els demano que n’expliquin 
els detalls: De tot primer, un èxit; 

les menges presentades s’esgota-
ven amb molta rapidesa i a l’hora 
dels àpats més n’haguessin tingut. 
Fins i tot alguna cuinera va  tornar 
a casa a preparar més tastets per-
què s’havien acabat. Es veu que la 
bona pinta que feien, potser també 
l’oloreta, va fer que els tastets en 
molts moments fessin curt, tant si 
eren de  guisats com de rostits.
I no són bromes, 21 cuineres pre-
parant diferents guisats i rostits, 
panellets, coques i pastissos, a 
l’hora d’exposar-los al públic, cri-
daven l’atenció als visitants de la 
Fira. I com que vam quedar bé, 
l’any que ve ja pensem tornar-hi.
Quan es va a una fi ra és per ven-

dre o promocionar algun produc-
te?, quina era la vostra intenció?  
Primer de tot, promocionar Salt; i a 
més, que la gent conegui la cultura 
gastronòmica d’unes cuineres que 
formen part d’una de les comissi-
ons de què es compon el Consell 
Municipal de la Gent Gran. I si ens 
convidessin a altres Fires, hi ani-
rem amb molt de gust. O per un 
intercanvi de relacions.
Sóc un visitant de la Fira i després 
de tastar la vostra cuina, penso 
que un dia aniré amb la família a 
Salt per fer un bon àpat; a quin 
restaurant m’hauria de presentar? 
Veus, això ho hauríem de promo-
cionar perquè no es donés el cas 
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aquest i no sabessin on anar i no 
tinguessin la informació necessà-
ria. A Salt ja hi ha un restaurant 
de qualitat per atendre qualsevol 

petició gastronòmica, però com es 
fa saber? S’ha de promocionar la 
gastronomia de Salt.
Amb els ànims que han acumulat 

en aquesta Fira, sembla que les 
cuineres porten prou empenta per 
a fi tes majors.

Ramon Torramadé

Les cuineres de Salt
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Els dies 9 i 10 de novembre, la 
Perla 29 presenta al nostre te-

atre tot un drama, molt ben inter-
pretat per un grup d’artistes bas-
tants reconeguts en el nostre món 
artístic, amb un total de vuit actors 
en escena, sota la direcció d’Oriol 
Broggi i producció de Míriam Alar-
gada i Blanca Arderiu.
Com ja és habitual, s’ha assolit un 
ple total i la durada de l’obra ha 

sigut una hora i quaranta minuts, 
sense descans, i varen ser curts 
gràcies a la magnífi ca interpreta-
ció amb què ens van delectar.
L’obra en si es desenvolupa en 
una masia rural d’importància, 
rodejada de camps i una natura 
extraordinària. Aparentment tots 
el seus habitants viuen en plena 
harmonia i que comparteixen amb 
la gent que els visita, tot molt lluny 
de la realitat.
L’oncle, que és qui porta tot el pes 
de la casa, és un home que ha po-
sat sempre tot el seu esforç perquè 
la família segueixi endavant. Però 
la realitat demostra que és un per-
sonatge amargat. Els hi reprotxa a 
tots que ha arribat a una edat avan-
çada i no ha tret res per ell mateix. 
També és el drama d’una seva fi lla, 
poc agraciada, que està enamora-
da del metge que els visita. El met-
ge està molt enamorat de la fi nca 
i de la natura que envolta la casa. 
També és el drama d’un vell malalt 

que ha tingut molta fama literària, 
però ha viscut sempre a cavall de 
l’Oncle. L’Oncle li reprotxa que és 
un escriptor mediocre i que gràcies 
a ell no ha passat gana. 
Aquest escriptor està casat amb 
una dona molt maca i jove. Ella 
s’hi va casar degut al seu presti-
gi literari. Aquesta noia, degut a la 
seva bellesa fa anar de cul a tots 
els de la fi nca inclòs el metge. Amb 
l’excusa del seu home malalt, els 
visita cada dia. Tots se li declaren, 
fi ns i tot l’Oncle, però la noia resis-
teix i es manté ferma davant les 
contínues insinuacions del metge, 
encara que en el seu interior ho 
desitjaria, però s’imposa el sentit 
de fi delitat al seu marit, cosa no 
gaire habitual a la nostra època.
Ha sigut un magnífi c test i així el 
públic ho va entendre obsequiant-
los amb molts aplaudiments. No-
saltres des d’aquesta revista ens hi 
sumem, apreciant la feina ben feta.

Josep Pla.

L’oncle Vània, d’Anton Txèkhov

Teatre de Salt (resum d’activitats del 2007)

BALANÇ INDEX D’OCUPACIÓ DE L’ESPAI 
I PERCENTATGE D’OCUPACIÓ D’ESPECTADORS - ANY 2007

ANY 2007  funcions  espectadors  ocupació

TGB-Campanya de Teatre Escolar  21  5250

PROGRAMACIÓ 1er SEMESTRE  18  3845  71%
Representacions escoles, instituts etc. 
(El Nou Espiral, IES Vallvera, Coral Rossinyol, 
IES Salvador Espriu, Clàssica a Salt, Africat-Mostra Interna.
 de Cinema Africà de Catalunya, Escola de Música Moderna...)  49  9512

Cicle de Concerts Familiars LA CAIXA  4  926

PROGRAMACIÓ 2on SEMESTRE (Festival Temporada Alta)  22  5901  89%

TOTAL  114  25434  80 %

Assajos i Muntatges  83

TOTAL  197
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Club Petanca Salt

Club de futbol Salt. Categoria: 2a regional. En la passada temporada van quedar en 7è lloc de la classifi cació.

Bé, amics, ja estem posats de ple 
amb les festes de Nadal i tam-

be de Cap d’Any. Espero que a tots 
els amics de la petanca l’any que 
estem acabant us hagi portat més 
alegries  que no pas penes; aquest 
almenys és el meu desig. Molt de 
compte amb el menjar i veure per-
què el colesterol no perdona, tot i 
que en dies com aquests sempre 
és normal fer una mica d’extra
La lliga dels dissabtes continua 
amb puntualitat i també amb con-
currència, ja que cada dissabte un 
grapat de jugaires es disputen las 
2 partides que els ha tocat en el 
sorteig previ de cada setmana.
La lliga dels diumenges també es 
va jugant i ara ja s’ha incremen-
tat el nombre de jugadors, ja que 
els que jugaven la lliga provincial 
ja l’han acabat i cada diumenge 
s’apunten a jugar la social.
Els resultats de la lliga provin-
cial no han sigut bons ja que els 
equips de Girona i Avinyonet ens 
han fet un esparrec i vàrem perdre 
per un contundent 9  a  0. La visita 
al camp del Cassà va ésser més 
igualada, però malauradament 
vàrem perdre per un ajustat  5 a 
4; el Portbou va sortir derrotat de 
Salt per també un ajustat 5 a 4, 

però aquet cop favorable als nos-
tres colors. Només ens queda un 
partit i com a molt podem fer un 4t 
lloc, sempre que guanyem al Vilar-
tagues a casa. Voldria agrair als 
jugadors que durant tota aquesta 
lliga han sortit als desplaçaments, 
ja que tots sabem el que costa hi-
potecar els diumenges durant 3 
mesos; moltes gràcies.
El 8 de desembre, festivitat de la 
Puríssima, vam fer un concurs soci-
al amb triplets i caps de sèrie, i amb 
dinar inclòs vàrem passar un bon 
dia de petanca i vam gaudir d’una 
arrossada preparada com sempre 
pels nostres amics i companys Llo-
bet, Toni i Jaume, als quals donem 
les gràcies per la seva dedicació i 
bon fer en els arts culinaris.
Es van fer 2 grups de 6 equips que 
es van enfrontar entre ells i els 2 pri-
mers de cada grup van disputar les 
semifi nals i les fi nals de les quals 
va sortir guanyador el trio format 
per Manolín Romero, Pepita Cobos 
i Josep Ros, que varen derrotar en 
Gregori Anton, en Josep Jorquera 
i la Montse Cabrellez; en 3r lloc va 
quedar l`equip de Carmen Muñoz, 
Antonia Curt i Emilia Vila i en 4t, 
Narcís Ros, Isabel Rodríguez i 
Ferran Márquez. En acabar les par-

tides es van lliurar 12 lots de pro-
ductes de Nadal per endolçar una 
mica aquestes festes.
El proper 26 de gener el Club Pe-
tanca Salt celebrarà l’Assemblea 
General Ordinària per als socis. 
Us hi esperem a tots (rebreu carta 
a domilcili).
TAMBÉ VOLDRIA REMARCAR 
QUE SI ALGUN SOCI ES VOL 
DONAR DE BAIXA DEL CLUB 
O CANVIAR EL NÚMERO DEL 
COMPTE BANCARI, ENS HO 
FACI SABER PER EVITAR DES-
PESES BANCÀRIES INNECES-
SÀRIES I MOLESTES. GRÀCIES.
El dia 15 de desembre hi va haver 
el lliurament dels premis dels cam-
pionats organitzats per la Federa-
ció Catalana de Petanca, que, com 
cada any, es celebra al restaurant  LA 
TERRASSA de Platja d’Aro. El Salt 
hi tenia una colla de jugadors que 
van rebre de mans dels membres de 
la Federació uns trofeus acreditatius: 
Dolors Espinosa, Fina Espinosa, 
Carmen Muñoz, Angelina Busquets, 
Lola Aguado, Manolín Romero i Xevi 
Mir van ser els nostres represantans 
en aquesta gala, i també un grup de 
socis els va fer costat.

Josep Boó i Alech

Futbol
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El VI Rallye d’Hivern tanca la 
temporada Europea de regu-

laritat 2007.
PARTICIPACIÓ D’ALT NIVELL
La gran novetat de la edició d’en-
guany  és la participació de la nova 
Alcaldessa de Salt, la senyora 
Iolanda Pineda. I ho farà amb el 
cotxe més petit de tots, un Fiat 500 
de l’equip de l’Escuderia de Salt, 
Garatge Internacional
Iolanda Pineda, la nova alcaldessa 
de Salt, no sols ha seguit les bones 
passes del seu antecessor, Jaume 
Torramadé, sinó que a més a més 
s’ha posat mans a l’obra i ha deci-
dit viure el ral·li des de dins. 
Participarà amb el més petit de tots 
els cotxes del Ral·li d’Hivern, un 
preciós Fiat 500, com a copilot de 
Marc Borrell, dins de la potent Es-
cuderia de Garatge Internacional, 
que va ser vencedora per equips 
en la passada edició. 
Iolanda, que mereixeria el núm. 1 
pel recolzament que està donant 
al Ral·li d’Hivern, sortirà amb un 
dorsal més endarrerit que li per-
meti donar la sortida des de el podi 
als pilots estrangers que acudiran 
a Salt en busca del títol Internaci-
onal que es juga amb motiu de la 
Challenge Europea. 

VI Rallye d’hivern

SALT TORNARÀ A SER PRO-
TAGONISTA
La Challenge Europea de Re-
gularitat tornarà a donar el color 
internacional en l’última prova de 
l’any, que se celebra a Salt. Hi 
han participants francesos, itali-
ans i belgues, entre els que cal 
destacar el líder actual, el belga 
Jose Lareppe (que copilotat per 
Joseph Lambert - vencedor del 
Monte Carlo Historique - acaben 
de guanyar les 1000 Milles dels 
Pirineus) o el italià Fiorito, vence-
dor de les dues últimes edicions 
del CER. La cerimònia de lliura-
ment de trofeus de la Challenge 
Europea de Regularitat ha estat 
altre cop adjudicada al Ral·li d’Hi-
vern, degut al èxit de la cerimònia 
de l’any passat.  
MÉS DE 100 EQUIPS SORTI-
RAN DE SALT
Gran èxit de participació en el VI 
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Una ullada al passat (anys 1890-92)

Dissabte passat a l’Audiència 
de Girona es va celebrar un 

Judici amb Jurat per tractar un ho-
micidi ocorregut al poble de Salt, 
varen ser processats el pare i fi ll 
Cabruja i altres elements. Des de 
l’obertura del judici, el local va 
quedar col·lapsat de gent, la ma-
joria de Salt. Les proves que es 
presentaren no varen donar cap 
resultat pel qual, el Fiscal demana 
el sobreseïment de la causa. Pel 
que es refereix als tres processats 
qualifi cats com a còmplices i res-
pecte als pare i fi ll Cabruja ,  va 
mantenir l’acusació com a autors 
de la baralla tumultuosa de la qual 
va resultar un homicidi. Posats a 
deliberació  pel Jurat els fets de la 
causa, el Jurat va contestar negati-
vament; en vista del qual, el Tribu-
nal de Dret, va pronunciar sentèn-
cia absolutòria i per aquest motiu 
els processats varen ser absolts i 
posats en llibertat. El defensor va 
ser el lletrat Sr.Bajandas, el qual 
va portar la defensa amb l’encert 
acostumat.
Ahir es deia  que al poble de Salt,  
esvaren barallar dos nois de poca 
edat i que un d’ells havia picat a 
l’altre amb una pedra que tenia a 
les mans amb tanta desgràcia que 
el va deixar mort instantàniament. 
Com no hem pogut comprovar els 
fets donem la notícia disposats a 
rectifi car qualsevol error que hà-
gim comès.
Sobre la baralla dels nois de Salt 
que parlàvem ahir, hem de dir que 
si que va ocórrer i tal com dèiem 
va morir un dels nois però, no a 
conseqüència del cop, sinó d’una 

hemorràgia que li va sobrevenir.
Se sap, que les nostres preguntes 
relacionades amb el que passa a 
les <societats Recreatives de Salt, 
porten més enrenou del que ens 
fi guràvem perquè segons carta 
que tenim a la vista, fi rmada per 
uns socis expulsats (sembla que 
les expulsions han estat freqüents 
aquests dies), aquesta vegada 
ha estat per haver ofès, segons 
la Junta Directiva del “Casino Ar-
mònic Recreatiu”, per ofendre de 
paraula a un Vocal i que ningú li 
va demanar explicacions, les pa-
raules dirigides al Vocal no foren 
més que una simple observació 
per no fer fora del ball a una màs-
cara que es trobava en el mateix 
cas que una altra que el Vocal ha-
via fet fora del ball. El fi rmant de la 
carta, creu més que la seva expul-
sió es la causa està més relacio-
nada perquè pertany a un Centre  
Polític del qual va ser expulsat un 
membre de la  Societat Recreativa 
abans mencionada. Repetim, Es 
veu que entre les Societats recre-
atives de Salt hi ha mala maror.

Any 1883 – Sentència núm. 19
Ha resultat provat que l’últim 9 de 
gener el caporal de la Guàrdia civil 
del poble de Salt va posa a dispo-
sició del Jutge Municipal d’aquell 
poble a Francisco Plaza, detingut 
la passada nit després de trobar-li 
una quantitat de blat de moro que 
tenia a la casa de Carme Casta-
nyer (on vivia el mencionat Plaza), 
aquest blat de moro era del veí 
Joan Mir que el tenia penjat amb 
panotxes a un pi del davant de 
casa seva. Quan el veíel va trobar 
a faltar va sospitar de l’autor per un 
rastre que havia deixat des del lloc 
on estava penjat fi ns a la casa o vi-
via el tal Plaza.Declarem que hem 
de condemnar a Francisco Plaza 
en concepte dels fets mencionats 
a TRES MESOS i un Dia d’arrest 
major amb suspensió de càrrecs i 
de sufragi durant el temps de con-
demna i al pagament de la meitat 
de les costes degut a la seva in-
solvència i que la saca de blat de 
moro sigui retornada al seu amo.

Textos recuperats per Josep 
Recasens i Adroher 

VI Rallye d’hivern

Rallye d’Hivern, que gairebé obli-
gava a RallyClassics a seleccionar 
als equips que podran participar, 
ja que el nombre de sol·licituds 
rebudes en les ofi cines del Club 

organitzador havia superat les 100 
previstes en el reglament. 
Per no deixar cap equip sense po-
der participar, s’ha ampliat el nom-
bre d’inscrits admesos fi ns els 116 

equips, que faran lluir de valent el 
parc tancat que dissabte i diumen-
ge estarà situat a Salt.
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La pau dels Pirineus

Tractat signat a l’illa dels Faisans 
(al curs baix del riu Bidasoa) el 

7 de novembre de 1659, entre els 
representants de Felip IV de Cas-
tella i Lluís XIV de França, que po-
sava fi  a la guerra entre totes dues 
corones iniciada el 1635. Segons 
el tractat, fou cedida a França la 
província de l’Artois gairebé en la 
seva totalitat, alguns territoris de 
Flandes i altres petites posses-
sions. Pel que fa a la partició de 
Catalunya, l’acord signifi cà indi-
rectament la conclusió de la Guer-
ra dels Segadors (1640-1652) i la 
pèrdua del Rosselló (amb el Con-
fl ent, el Capcir i el Vallespir) i la 
meitat de la Cerdanya, i s’establí la 
frontera als Pirineus, tot i les pro-
testes de la Generalitat argumen-
tant que “comúnmente han sido 
siempre tenidos por división de las 
Españas y las Galias”. Certament, 
França aspirava a aquests terri-
toris des del segle XII. Catalunya 
perdia una part important del seu 
territori i la seva població (Perpinyà 
era la segona ciutat del país). Les 
decisions adoptades es feren sen-

se consultar en cap 
moment les institu-
cions del Principat. 
Aquesta cessió era 
totalment il·legal i 
només les Corts ca-
talanes la podien de-
cidir. Però aquestes 
qüestions legals no 
preocuparen Felip 
IV i el país, desfet 
i esgotat per anys 
de guerra, no es va 
poder oposar al seu 
desmembrament.
El tractat fou com-
pletat ple Tractat de 
Llívia (1660), pacte 
establert a la pobla-
ció d’aquest nom 
entre la monarquia hispànica i la 
francesa i on es determinaren els 
33 pobles de la Cerdanya que ha-
vien de ser cedits a França. La vall 
de Querol i el sector fi ns al Capcir 
-excepte Llívia perquè era vila i no 
pas poble- passaven a mans fran-
ceses, i es perdia defi nitivament 
la part oriental de la Cerdanya. 

Aquests territoris aviat serien for-
tament francesitzats, malgrat la 
intensa resistència dels primers 
anys, amb revoltes com la dels An-
gelets contra la nova Administració 
i el bandejament de la llengua i 
cultura catalanes, l’abolició de les 
institucions i la imposició de noves 
contribucions.

J.C.L.

Fa tres mesos, un nou Bar- Res-
taurant s’ha obert a la Plaça del 

Pi de Salt. Ja anys enrere, aquest 
local havia estat bar com a Hostal 
del Pi però, ara el nou propietari la 
batejat com a Serrallonga. A la pa-
ret hi ha dos revòlvers d’època que 
potser a en Serrallonga no l’havi-
en ni conegut: ara formen part de 

la decoració. Se 
serveixen menús 
de dilluns a di-
vendres i la car-
ta els dissabtes i 
diumenges.
El telèfon és 
669474328.



28

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 Bressol El Carrilet 972237580
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
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Elaboració
Poseu una cassola amb l’oli al foc i, quan aquest ja estigui 
ben calent, poseu-hi la cansalada tallada a tires petites i les 
botifarres picants tallades a rodanxes. Un moment després 
afegiu-hi la ceba tallada a llunes i els grans d’all. 
Quan tot comenci a estar cuit, poseu-hi les faves i els pè-
sols, el vi ranci i la xocolata picada i barregeu-ho tot. A con-
tinuació, afegiu-hi la botifarra negra tallada a rodanxes i els 

alls tendres, el porro, la menta i el marduix lligats en un manat, les cullerades de tomata i sal i pebre al vostre 
gust. Remeneu-ho bé.
A continuació, tapeu la cassola amb un plat o amb la tapadora posada al revés, poseu-hi aigua al damunt i 
deixeu-ho coure a foc molt lent. Quan l’aigua estigui gairebé evaporada (una mitja hora aproximadament), 
retireu la tapa, ho torneu a remenar i, si cal, ho rectifi queu de sal abans de servir.

Recepta de la Sra. JOANA GALÍ BRUNET, del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients (per a 8 persones)

- 2 kg de faves

- 1 kg de pèsols

- 2 tires de cansalada virada

- 2 botifarres picants

- 1 botifarra negra de sang

- 2 cebes grosses

- 3 alls tendres

- 1 ceba o porro

- 2 cullerades de salsa de tomata

- 2 talls de xocolata negra

- 1 got petit de vi ranci

- 2 branques de 
menta

- 2 branques de 
marduix

- pebre

- 4 cullerades d’oli 
d’oliva

- sal

Faves i pèsols a l’estil de la Joana
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Douglas-Milovan Orellana  Ayala 
Erica-Yamileth Medina 20-10-07

Ansu Jabang 
 Mariama JammehKinteh 10-11-07

Bamba Abdelkader Lamine
Mercedes-Irene Barba Cervantes 23-11-07

José  Cruz Cruz
Olena Pylyavska 23-11-07

Emílio Montiel Manzaneda
Juana-Ramona Rodríguez Valle 26-11-07

Naixements

Èrik-Xavier Carvajal i Argueta 19-10-07

Isa Liu 21-10-07

Malak Essarhiar 25-10-07

Ayman Hammouch 30-10-07

Mar Andreu i Sicília 31-10-07

Mamahadou Jaiteh i Suko 31-10-07

Rayan Salih 1-11-07

Jana Blaya i Fajardo 1-11-07

Xènia Blaya i Fajardo 1-11-07

Mariam  El Abdellaoui 1-11-07

Achraf Jaatite 2-11-07

Hafi satou Konteh i  Sannech 2-11-07

Walia Belhaj 4-11-07

Jalad Fahim i Mouhadouch 4-11-07

Míriam Marginedas i Martí 5-11-07

Àlex Perea I Garrido 5-11-07

Baima Ceesay 5-11-07

Amin El Vilali 6-11-07

Oriol Cufí i Rocas 6-11-07

Arnau  Fernàndez i Bramon 6-11-07

Oriol Rafart i Serrano 6-11-07

Jula Drammeh i Sillah 6-11-07

Adam Chrif 7-11-07

Mankirat Singh 8-11-07

Marc Sarrà i Gonzàlez 8-11-07

Mahammadou Kanteh  8-11-07 

Ouiam Hajo 8-11-07

Sohaib Soultani 8-11-07

Najib  El Qasmy 9-11-07

Anasse Dahmani i Souioi 10-11-07

Lucas-Moisés Cardons i Zavala 10-11-07

Mehdi Bourik 11-11-07

Guillem Alfaro i Mató 11-11-07

Ikram Jbilou 13-11-07

Rocio-Khadija Dahhane i Aguilar 13-11-07

Collins-Osameni Obasuyi 13-11-07

Louay Samadi 14-11-07

Defuncions

Pedrosa Asensio Isabel de 91 anys 
Hereu Codina Pedro de 72 anys
Camos Seriña Luis de 87 anys
Morante Mendez Lorenzo de 70 anys
Ivanchenko Larysa de 71 anys
Moral Santos Juan Antonio de 83 anys
Batlle Pardas Juan de 76 anys
Ponce Audivert Asuncion de 93 anys
Cunillera Fortuny Roberto de 87 anys
Salvans Duran Pilar de 71 anys

12-11-07
12-11-07
13-11-07
15-11-07
27-11-07
29-11-07
30-11-07
30-11-07
06-12-07
09-12-07

Resum del ple ordinari del desembre

Gabriel alonsi i Sánchez 14-11-07

Derich Hapi i Ortega 14-11-07

Saikou-Amadou Barry 15-11-07

Eric Jaen Bascuñana 16-11-07

Wilson-Antonio Paredes i Boconzaca 17-11-07

Roger Pont i Borges 19-11-07

Ivan Reyes i Fernández 19-11-07

Ousman Treira 20-11-07

Aisa Sawaneh 21-11-07

Kadiatou Diao 21-11-07

Adrian Rosa i Herreros 22-11-07

Safae Fadili 24-11-07

Clàudia Vera i Vilches 25-11-07

Mustafà Fofana 26-11-07

Fatu Jabbi 26-11-07

El ple va aprovar amb l’abstenció del 
PP i IPS i el vot favorable de la resta les 
modifi cacions dels estatuts del Consor-
ci de les Vies Verdes.
Per assentiment de tots els grups es va 
acordar també la delegació de compe-
tències per regular els criteris d’admis-
sió a les escoles bressol municipals.
També per unanimitat de tots els grups 
es va aprovar que el municipi sigui 
àrea única d’escolarització i sol·licitar 
al departament d’educació la delimi-
tació i autorització de l’àrea única de 
proximitat als centres docents.
Amb el vot en contra dels regidors de 

CiU, l’abstenció de PP i IPS i els vots 
de l’equip de govern es va aprovar un 
expedient de modifi cació de crèdits.
Només amb l’abstenció d’IPS es va apro-
var modifi car l’ordenança de Convivència 
Ciutadana i via pública.
Per unanimitat de tots els grups es va acor-
dar incloure en el Pla Únic d’Obres i Ser-
veis les obres de reurbanització del carrer 
Dr. Ferran, dels carrers Sant Antoni i Sant 
Dionís i la rehabilitació de la Coma Cros.
Amb l’abstenció del PP es va aprovar 
l’inici dels treballs necessaris per fer una 
nova contractació del servei de recollida 
d’escombraries i de la neteja viària del 

municipi i prorrogar el contracte actual 
fi ns a l’inici de la nova contractació.
Per urgència es porten al ple les al-
legacions de les ordenances fi scals. 
Aquest punt tira endavant malgrat el 
vot contrari de CiU i l’abstenció de PP i 
IPS amb els vots de l’equip de govern.
Per assentiment de tots els grups s’apro-
va una moció de suport a un acord entre 
els governs de Catalunya i el País Va-
lencià perquè els respectius canals de 
televisió arribin als dos territoris.
També per assentiment s’aprova una 
moció d’IPS per millorar la informació i 
les parades d’autobús a Salt.
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de novembre al 10 de desembre de 2007

Temperatura Màxima: 22,5º el dia 21 de novembre.  
Temperatura Mínima: -6º els dies 17 i 18 de novembre.

Dies de pluja: 2 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 2,5 litres acumulats el dia 22 de novembre. 

Pluja acumulada: 2,9 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de novembre al 10 de desembre de 2007

Escacs i Sudoku

Solució:

Pluviometria de l’11 de novembre al 10 de desembre de 2007

1. Rxe7+!!  Rxe7  2. Ad6!  Rxd6  
3.Te8 mate

Juguen Blanques i fan mate 
amb tres jugades

L’acudit foll

El temps
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