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CASAL DE JUBILATS
Dia 21.- Excursió a Terrassa, visita al 
Museu Tèxtil del castell de Vallpara-
dís on s’exposen els vestits de totes 
les èpoques històriques, PREU, 33 €. 
Sortida a les 8 del matí

AJUNTAMENT
La Coordinadora d’Entitats Culturals 
de Salt i la Regidoria de Festes de 
l’Ajuntament   organitzen pel proper 9 
de febrer la rua de Carnaval a la nostra 
vila.
  
TEATRE DE SALT
- Diumenge 3  de febrer 19h A la Tos-
cana Dir. Sergi Belbel 22 € 
- Dissabte 9 de febrer a les 16,30 i a les 
21h  Carta d’una desconeguda Centre 
d’Arts Escèniques de Reus (CAER) / 
TANTTAKA TEATROA 20 € 
- Diumenge 24  de febrer 17.30h Olim-
plaff Cia. Yllana   
 
LA MIRONA
Del 31 de març al 22 d’abril | CURS 
DE BACKLINER 
El 28 de febrer, 6 i 12 de març i 3 d’abril  
| SALT THE MUSICS V  
Dia 9 de febrer | ScRakeja’t de Cobos-
mika Company 
Dia 07 - 13/03/2008 | CICLE D’AUDI-
CIONS COMENTADES: DEL BLUES 
AL HIP HOP 
Dia 2 de febrer al  25 de juny| CURS 
DE DJ Dissabte 19 de gener a les 
18.15h. a la Sala Petita del Clap. En-
trada lliure. |

4ª ASSEMBLEA DEL COL·LECTIU DE 
MUSICS DEL MARESME DIUMENGE 
20 de gener a les 17:30 hores |
DISCCONCERT | CURS TÈCNIQUES 
D’ESCENARI 
OBERTA LA INSCRIPCIÓ PER AL 
CURS DE CLAQUÉ 20/12/2007 - 
30/06/2008 |
 Fins al 22 de juliol Classes de Tango 
Tots els dilluns | GOSPELIANS

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Dia 7, a les 8 del vespre. Reunió del 
Grup de lectura. Comentarem “Viatges 
i Flors” de Mercè Rodoreda, amb Mita 
Casacuberta, Professora de Literatura 
Catalana de la UdG
- Dia 8, a les 6 de la tarda. Activitat fa-
miliar: El racó dels contes: “L’hora del 
conte”, amb Olga Cercós
- Dia 14, a 2/4 de 9 del vespre. Sessió 
de Cineforum
- Dia 21, a 2/4 de 9 del vespre. Reunió 
del grup de lectura de còmics. Comen-
tarem dos còmics d’Enki Bilal i “Barrio” 
de Carlos Jiménez
- Dia 22, ales 6 de la tarda. Activitat 
familiar. Descobrim la música: audició 
a càrrec de Natàlia Nadal
- Dia 28, a 2/4 de 9 del vespre. Reunió 
del grup de lectura. Ens visita l’escrip-
tor Pep Prieto dins el cicle de trobades 
“El menú de l’escriptor 2008” que amb 
joves narradors catalans organitzen 
les biblioteques de l’àrea de Girona. 
Les lectures proposades són “La Dis-
fressa de l’indigent” i “Mala Premsa”

 BIBLIOTECA MASSAGRAN:
- 14 de Febrer, a 2/4 de 7 de la tarda. 
Activitat familiar: el racó dels contes 
“Cercant i rondant contes” Albert Quin-
tana 
- 28 de Febrer, a 2/4 de 7 de la tarda: 
Activitat familiar: el racó dels contes 
“Contes negres” Albert Estengre 

XIRUCAIRES
Dia 10.- Alta muntanya per la zona de 
la Molina. Sortida a les 7 del matí del 
Pavelló
Dia 24.- Caminada fàcil de Fonteta a 
Fitor. Sortida a les 8 del matí del Pa-
velló
CASA DE CULTURA “LES 
BERNARDES“
CURSOS: 
Fotografi a Digital, 2on. nivell. Els di-
mecres 6, 13, 20 i 27 de febrer i 5 i 
12 de març, de  de 7 a 9 del vespre.  
Professor: Martí Artalejo.
Cuina per Joves. Els dilluns 11, 18 i 
25 de febrer, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 
del vespre. Professor: Josep Perra-
mon.
Iniciació a la Informàtica. Dies a con-
cretar.

EXPOSICIONS
Rafael Romero, de Barcelona, Pintu-
ra, tema: Asia. Sales Central, Aguilera 
i RocaDelpech.
Ida Verdel, de Girona, pintura. Sala 
Sant Jordi.
Agrupació Cavalcada de Reis, fotogra-
fi es. Sala El Porxo

Activitats del mes de febrer
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Feliç any nou ens desitgen els nostres governants i per darrere, sense 
cap mirament, ens engalten unes puges impositives fora de mida si ho 
comparem amb els augments de jornals i pensions. I el més incoherent 
amb els seus discursos  és que els més perjudicats són les economies 
més febles. Ara s’entén la remuneració que es van autoaplicar molts 
polítics amb la nova legislatura; devia ser per remeiar l’augment de les 
puges directes que han arribat amb l’any nou. I per fotre-se’n de l’orgue, 
encara fan públic que al Sr. Rodrigo Rato se li concedeix una pensió 
vitalícia de 55.000 €  l’any: pobret, es veu que amb la seva gran fortuna 
patrimonial no arriba a fi nal de mes.  Molt parlar sobre l’eradicació de la 
pobresa i cada any fan els possibles perquè aquesta pugi un graó més.
I no tenen el mínim escrúpol ni volen adonar-se de la situació econòmi-
ca de tantes famílies que les passen magres amb els sous que cobren, 
això si no estan a l’atur. Primer, a moltes d’elles les van engatussar amb 
hipoteques fàcils; per diners no us preocupeu!, Teniu el banc a la vostra 
disposició. Demaneu, que tenim la caixa oberta, no us estigueu de res! 
Ara comencen els laments i per si fos poc, els aliments més primaris i 
també el gas, la llum, els transports i un llarg etc. suren i van afl orant a 
la vida diària.
Tindrem governs d’esquerres o de dretes, siguin PSOEs o PPs, però 
les necessitats socials els deu preocupar molt poc quan veus la manera 
com resolen les situacions econòmiques de la majoria dels ciutadans. 
Tots parlen de rebaixar els impostos, per tant, la classe social més baixa 
n’ha de patir les conseqüències. De despeses militars no se n’estan. 
Per a què carai necessitem avions espia que valen una fortuna i mitja o 
corbetes missileres?  Segons diuen, per ajudar  les tropes espanyoles 
de l’Afganistan, que són allà per reconstruir (o per aixafar el que queda 
dret?). O sigui, que les despeses estatals o autonòmiques, per acon-
tentar els qui de veritat manen, no tenen aturador i si a més abaixen els 
impostos directes, d’algun lloc s’ha de retallar, i el més fàcil és esprémer 
les butxaques dels que no tenen veu.
Va costar anys, suors i llàgrimes i alguna mort aconseguir una millora 
social, que ens van retallant convençuts que les queixes s’alentirien i el 
poble ho assumiria; i fi ns a la pròxima, amb més queixes i algun renec 
que no pertorbarà pas la seva son. 
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Tot i que molts li aconsellaven que pintés amb olis, en Joan va trobar en l’acrílic la seva eina perfec-
ta. Aquesta tècnica li permet fer ‘aiguades’, com ell ho anomena, i té un secatge ràpid que permet 
construir els seus quadres capa a capa. Així, en Joan deconstrueix les imatges que tria per pintar i 
les reconstrueix a partir d’un fons més aquós i informe, on poc a poc va afegint capes més opaques 
i precises. Potser per això la seva pintura, més enllà de l’evident domini tècnic sobre el color, la llum, 
la perspectiva o el dibuix, ens encisa d’aquesta manera tan especial, tan íntima. Potser perquè sentim 
la nostra pròpia estructura corpòria i mental representada en les seves obres: el nostre interior fl uit 
apuntant sota un aspecte més aviat polit i precís. Davant d’això, les fi gures solitàries o els paisatges 
deshabitats que ens proposa, ens envolten d’un silenci que ens convida a viure un instant poètic.

-Havent viscut en un context 
molt vinculat a la pintura, a tra-
vés del teu oncle i també del teu 
pare, creus que això ha infl uït en 
el teu aprenentatge?
-Jo suposo que sí. El meu pare 
sempre ha estat un apassionat de 
la pintura i a casa sempre hi havia 
llibres relacionats amb pintors i es-
cultors. Jo no recordo el moment 
en què vaig decidir posar-me a 
pintar. Sempre ho havia anat fent, 
abans d’anar a l’escola de belles 
arts ja pintava. Hi vaig anar per for-
mar-me tècnicament, però més o 
menys sempre he anat pintant. Tot 
ha estat bastant natural.

-Tot i així, és important formar-
se, tenir una mica de tècnica, 
no?
-És clar, per molt que sempre ho 
hagis anat fent, arriba un punt en 
què si t’ho vols agafar seriosament 

has de fer els passos necessa-
ris. Per això vaig estudiar primer 
a l’escola de Belles Arts d’aquí  a 
Salt i després a l’escola la Llotja, 
de Barcelona. Hi ha tècniques que 
no les pots aprendre tu mateix. Per 
arribar a fer segons quines coses 
tu sol, podries tardar 10 anys en 
aprendre-ho, en canvi si algú et va 
guiant, són molts passos que t’es-
talvies. 

-Durant la teva formació, em de-
ies que et van insistir sovint per-
què pintessis amb oli, no?
-Sí, a la Llotja tothom pintava amb 
oli. Jo ja portava molt temps pin-
tant amb acrílic i per molt que m’in-
sistien amb l’oli... no m’hi acabava 
de trobar a gust. Suposo que, com 
que vaig començar amb aquarel-
la, el fet de poder treballar amb 
aigua, m’hi sentia més còmode. 
L’oli és més viu, té més intensitat 

però l’acrílic permet fer ‘aiguades’, 
i també fer gruixos, si es vol. Per-
què l’oli, jo el trobava molt brut. A 
veure, la gent que el domina pot 
obtenir molt bons resultats, però 
és qüestió d’hàbits, també. Jo es-
tic molt acostumat a treballar per 
capes i l’oli té un secatge molt més 
lent, de manera que no em perme-
tia pintar a la meva manera. 

-I vas haver de convèncer gaire 
gent?
-Sí, una mica. Perquè els profes-
sors insistien. Per alguns l’acrílic 
era una tècnica una mica menys-
preada, com si fos un art menor. 

-Has arriscat també a l’hora de 
decantar-te per la fi guració, per-
què les tendències més avant-
guardistes anaven més cap a 
l’abstracció, no?
-Sí, bé, el que es portava molt 

Nom: Joan Mateu 
Professió: Pintor
Nascut a Salt i resident a Girona
Edat: 31 anys
Una mica de currículum:  En Joan ha 
fet exposicions individuals a la galeria el 
Claustre de Girona, a la galeria Joan Bar-
nadas de Barcelona, i a la galeria Hespe 
de San Francisco. Alguns dels seus qua-
dres s’han pogut veure en exposicions 
col·lectives a Alemanya, Miami, Chicago, 
Nova York, Madrid i Londres. Durant el 
2007, ha guanyat el premi Ricard Camí, 
ha presentat a la Fontana d’Or un llibre 
sobre les seves pintures, on hi ha parti-
cipat la conservadora del Museu del Pra-
do, Dolores Jiménez Blanco o en Miquel 

Berga, entre d’altres. I el pròxim novembre, en Joan ex-
posarà de nou a la Galeria Hespe de Sant Francisco, als 
Estats Units.

“Aiguades” silencioses
“A mi el que m’agrada és pintar”
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quan estava a l’escola era l’art 
més conceptual. Jo vaig anar fent 
tots els projectes que se’m dema-
naven però no em sentia còmode 
amb aquest estil. Jo sóc més de 
sensacions i del moment. Per mi la 
pintura no és un procés de buscar 
signifi cats, simbolismes, sinó més 
de captar un moment determinat. 
Per això, tot el procés que hi ha 
darrera l’art conceptual, per a mi 
era molt forçat. 

-Però bé, al fi nal s’ha demostrat 
que el teu camí era el que havies 
de seguir, vull dir que t’ha anat 
bé!
-Al fi nal, facis el que facis, si n’es-
tàs convençut i sents de debò allò 
que fas, ha de funcionar, per força. 
Sigui fent pintura com la meva o si-
gui conceptual, en el cas dels que 
ho senten així. 

-Els temes de les teves obres, 
aquests ‘instants’ gairebé fo-
togràfi cs. Utilitzes la fotografi a 
com a eina per capçar el que 
després pintaràs?
-Sí, treballo amb fotos. Necessites 
la imatge de referència i avui dia 
treballar amb models o posar-te 
a pintar al carrer amb el cavallet 
seria molt complicat. Són quadres 
enormes, són molts i molts dies 
de feina, necessites un suport 
on no et variï la llum, etc. Això és 
una dels avantatges que tenim en 
aquesta època. Abans, és clar, no 
tenien més maneres i no tenien 
més remei que fer-ho al carrer o 
amb models. I ara, els mitjans de 
què disposem, jo crec que s’han 
d’aprofi tar.

-Em parlaves de la teva concep-
ció de la pintura com una cosa 
senzilla, de copsar un instant, 
però després el teu treball és 
molt minuciós, no?
-Bé, un cop has ‘captat’ el tema, 
després ve tota la feina. Tot i que 
trobar el tema és potser el més 
complicat, perquè et pots passar 
una setmana buscant imatges i no 
trobar res, i sovint et surt en el mo-
ment menys esperat. Ara, un cop 
fas el ‘click’ i ja tens el tema, des-
prés ve la feina.

-Creus en la inspiració?
-No, no. El que compte és el tre-
ball. Home, has de tenir la sort de 
trobar els temes amb els quals et 
sentis còmode, però un cop has 
trobat això, la resta és qüestió de 
feina i feina. 

-Parla’m del teu procés creatiu. 
-Primer buscar el tema. Quan tinc 
la fotografi a que vull pintar, alesho-
res li acabo de donar l’enquadra-
ment amb l’ordinador i després, 
primer de tot, fer el dibuix, per 
distribuir bé l’espai. Sobretot amb 
quadres grans, seria molt compli-
cat començar pintant directament. 
Has de fer l’escala, encaixar-ho 
bé a les mides. Després es tracta 
d’anar fent capes. ‘Aiguades’, com 
si fos aquarel·la, per anar defi nint 
les zones i després anar perfi lant 
els detalls.  

-Així s’aconsegueix que hi hagi 
aquestes atmosferes vaporo-
ses, però els personatges ben 
defi nits...
-El que està en primer terme ho 
has d’anar treballant més i també 
has de saber deixar, que això tam-
bé és complicat, saber deixar es-
tar el que ja funciona, saber parar. 
Sí, perquè a vegades, quan portes 
molts dies treballant amb un qua-
dre, perds una mica la perspecti-
va, la referència del tot. Per això 
és important anar pa-
rant, anar-t’ho mirant. 

-El teu tipus de pin-
tura, requereix un 
treball d’observació 
de la realitat impor-
tant.
-Sí, però també t’ado-
nes que no t’havies 
parat a observar tan 
prim fi ns que no has de 
començar a pintar. Vull 
dir que, a l’hora de tri-
ar el tema, no et pares 
a pensar en tot el que 
hauràs de pintar, sinó 
que et deixes empor-
tar pel primer impacte. 
Per una imatge que et 
commou, que et diu 
alguna cosa. Després, 
a l’hora de portar-ho al 

llenç és quan vas veient els detalls 
i la feina que hi ha. Després co-
mences a conèixer tots els racons 
d’aquella imatge i et fi xes en coses 
que no t’hi hauries fi xat mai. 

-Amb aquest procés tant minu-
ciós, és una mica com si con-
gelessis instants en el devenir 
accelerat del dia a dia...
-Sí. A l’hora de pintar, es com si 
redescobrissis la realitat. En la fo-
tografi a, al ser més perfecte, no hi 
ha possibilitat de sorpreses, però 
a l’hora de pintar ho vas redesco-
brint. Has de mimar cada espai, 
cada detall. Es tracta una mica de 
congelar aquell moment, viure’l i 
disfrutar-lo, i oferir una mica la ca-
pacitat de refl exionar dins un món 
senzill i quotidià.

-Per això sempre sols pintar fi -
gures refl exives o paisatges de-
serts, que ens transmeten certa 
solitud?
-Sí, no sé si és perquè sóc una 
mica melancòlic, però em sen-
to còmode amb aquests temes. 
Potser perquè es tracta d’un tre-
ball molt intimista, molt recollit en 
si mateix. La veritat és que giro 
entorn aquests temes, que sovint 
són difícils de trobar, perquè són 
els petits detalls el que varia els 
signifi cats. La majoria estan dins 
la mateixa línia, però cal que sigui 

Entrevista a Joan Mateu
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la imatge del moment precís, amb 
aquell moviment, aquella llum... és 
quan tot convergeix, quan el tema 
funciona.

-Encaixes bé les crítiques?
-He tingut massa sort i ningú m’ha 
fet mai una critica demolidora. I a 
vegades jo crec que fi ns i tot et 
pot anar bé. Només el meu pare 
és qui em diu les veritats, i si algu-
na cosa no la veu clara, no té pas 
miraments. Però bé, això també 
s’agraeix, a vegades encara que 
sigui per dir, doncs no, jo ho veig 
així i reafi rmar-te en el que vols 
fer.

-Hi ha algun pintor que admiris 
especialment? Algun artista ‘de 
capçalera’?
-No tinc pintors de capçalera, sinó 
quadres de capçalera. Crec que 
els millors pintors tenen quadres 
molt bons i altres que no ho són 
tant. Per exemple, està clar que 

Picasso era un geni, però hi 
ha quadres seus que a mi no 
m’agraden, i tampoc passa 
res.

-I t’ha variat molt, el fet de 
treballar amb galeries im-
portants a nivell internaci-
onal?
-L’únic que m’ha variat és la 
quantitat de feina. Pel que fa 
el procés, la manera de fer, 
sempre he estat molt fi del al 
que sentia en aquell moment. 
I he tingut la sort que el que 
he anat fent ha agradat, tam-
bé. De fet, no sé si és perquè 
a l’estar al taller tot el dia tan-
cat i haver passat tot tan rà-
pid, tampoc ho magnifi ques. 
El que a mi m’agrada és 
pintar, i m’és igual que sigui 
exposant aquí o als Estats 
Units, el que jo vull és seguir 
pintant i poder viure d’això.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Joan Mateu

Victòria de les forces france-
ses del duc de Noailles sobre 

les del virrei de Catalunya, Juan 
Manuel Pacheco, succeïda a les 
ribes del riu Ter el 27 de maig 
de 1694, en el marc dels confl ic-
tes entre Lluís XIV de França i 
Catalunya. Lluís XIV, després de la 
Guerra dels Segadors, de la Pau 
dels Pirineus i de les revolta del 
Rosselló, atacà diverses vegades 
el Principat per tal d’afi rmar la seva 
hegemonia i reprimir les reaccions 
contra la seva dominació. Els fran-
cesos havien ofert a la Monarquia 
Hispànica la permuta del Rosselló 
per Flandes, però el govern de 
Madrid, que s’hi va negar, a banda 
de no recuperar la Catalunya del 
Nord acabà per perdre Flandes 
uns anys més tard. 
Aquest i altres confl ictes entre les 
monarquies espanyola i france-
sa condicionaren molt la vida del 
nostre país per la persistència 
dels allotjaments militars, que de-
gradaven les condicions de vida 

dels pagesos i comportaven con-
fl ictes socials. França a la fi  va 
envair Catalunya. Ocupà Ripoll el 
1690, Roses el 1693 i Torroella 
de Montgrí el maig d’aquell 1694, 
mes en el qual creuaren el riu Ter 
i obligaren el virrei a replegar-
se. El 1691 una fl ota francesa ja 
havia bombardejat Barcelona i 
Alacant. Com a conseqüència de 
la derrota, es produïren la pèrdua 
de Palamós, Girona (que havia 
sofert tres setges, el 1675, 1684 
i 1694) i els castells d’Hostalric i 
Castellfollit. Els ocupants continua-
ren l’avanç fi ns arribar a Barcelona 
el 10 d’agost de 1697. 
El virrei fou destituït i el confl ic-
te acabà amb la pau de Rijswijk 
i l’evacuació francesa del Princi-
pat. En aquest tractat, signat entre 
França, les Províncies Unides, An-
glaterra i Espanya, el rei de França, 
exhaust per la guerra, restituïa els 
territoris que ambicionava: Lorena, 
Palatinat i Catalunya, reconegué 
Guillem III com a rei d’Anglaterra i 

les Províncies Unides obtingueren 
avantatges comercials en els ports 
francesos. Però els Borbons no 
renunciaren a la seva hegemonia. 
Així, durant la Guerra de Succes-
sió al tron d’Espanya(1701-1715), 
aconseguiren imposar el seu can-
didat i privar a Catalunya de les 
seves institucions.

J.C.L.

La batalla del Ter
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El Ter ja no és el Ter des de fa 
molts anys, això ja ho sabem. 

És possible que mai més el veiem 
gros i senyor, majestàtic. Els pan-
tans, construïts per regular el curs 
del riu i produir electricitat, en són 
els culpables. Uns anys abans, 
tanmateix, baixava brut i les seves 
ribes eren veritables abocadors 
municipals. Per sort la conscièn-
cia social i política ha canviat en 
aquest sentit i si no es produeixen 
abocaments il·legals, actuals de-
lictes ecològics, el problema no és 
tant la brutícia. Avui el problema 
més greu és la manca d’aigua. I 
això desemboca en un debat rela-
tiu a l’accés i l’ús dels recursos hí-
drics disponibles, qüestió delicada 
de gestionar. Activar consensos a 
curt termini entre poblacions, ter-
ritoris i sectors econòmics, consci-
enciar l’opinió pública i motivar la 
voluntat política esdevé una tasca 
tan colossal com imprescindible. 
Certament és complicat. Les in-
dústries necessiten molta aigua i 
l’ocupació en depèn. Els regants, 
utilitzant sistemes tradicionals de 
rec com els d’inundació, encara en 
necessiten més. L’àrea metropolita-
na de Barcelona ens buida els pan-
tans, per l’ús domèstic excessiu i la 
manca d’interès pel territori. Altres 
rius són menys explotats però els 

transvasaments es demostren con-
traproduents. Les dessalinitzadores, 
tècnicament complexes, demanden 
voluntat política, encareixen l’aigua 
i en disminueixen la qualitat. D’altra 
banda, de qui és la responsabilitat 
que milers i milers de litres d’aigua 
es perdin per les canonades? On 
van els fabulosos benefi cis de les 
empreses de distribució?
La disminució del cabal del riu limita 
la possibilitat de vida i reproducció 
de la fauna i fl ora que hi viu, i resulta 
un atemptat ecològic i paisatgístic. 
El Ter és tan o més seu que nostre. 
Persones i associacions s’impliquen 
en la defensa del riu, l’estudien i el 
reivindiquen arreu de la seva conca, 
però la seva voluntat no s’acompa-

nya d’una justa correspondència. 
La nova cultura de l’aigua no s’ha 
de limitar a propaganda o fi losofi a. 
Cal una acció comuna de tots els 
sectors implicats i del conjunt de la 
societat. Depèn de tots nosaltres, 
però també de l’acció política. L’úni-
ca solució és reduir-ne el consum, 
fet que no té perquè comportar una 
disminució de la qualitat de vida i 
de la capacitat productiva. Es tracta 
de conscienciar, penalitzar i pensar 
estratègies d’estalvi. Pensar-les, 
perquè són possibles, i activar-les. 
El temps s’esgota i l’aigua també. 
El Ter agonitza lentament. Cal actu-
ar amb rapidesa i diligència. No es 
tracta només d’alçar els ulls al cel i 
esperar que plogui.

Joan Corominas

Crònica d’un riu exhaust

L’alarma no sona per a tots igual

L’home surt del supermercat en-
corbat, més que tintinejant com 

un borratxo, com si fes temps que 
hagués desaprès l’equilibri intuïtiu 
del caminar. Ulls grossos, verdo-
sos, enroscats en una espiral d’ar-
rugues que m’arrosseguen a es-
pecular sobre una vida escorxada 
per malaveranys. La gorra de llana 
i els cabells llargs i ronyosos no ca-
mufl en l’esclat desorbitat d’aquests 
ulls, d’un verd maragda sota el bosc 
de celles i marques del temps.
Ningú no podria endevinar quants 
anys té, penso. L’avidesa pueril 
amb què les dues mans aguan-
ten les nanses d’aquesta bossa 
de plàstic taronja contrasta amb la 
seva cara llarga i de nas prominent; 

entra en confl icte sobretot amb la 
deixadesa amb què el seu esperit 
vagabund espurneja. ¿S’està apa-
gant, o fa anys-llum que es va des-
integrar i tot just ara la imatge de 
l’explosió amara pupil·les alienes? 
Són mil·lèsimes de segon que pas-
sen entre pseudoanàlisis psicològi-
ques i la detecció de l’alarma em-
prenyadora que sona. Atuïda per la 
invasió de pensaments, em costa 
adonar-me que un agent de segu-
retat li corre al darrere cridant “esco-
olti-escooolti!”. L’home es dóna per 
al·ludit –potser té el crit integrat–, 
s’atura i es gira; les dues enormes 
mans encara sostenen la bossa de 
plàstic taronja, que es gronxa amb 
la desgana d’un pes lleuger.
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L’alarma no sona per a tots igual

Una sola paraula: adéu!

Fets, i no paraules.
Aquest, el de xerrar poc i fer 

molt, va ser el ‘leit motiv’ de la can-
didatura del PSC en els comicis que 
portarien fi nalment, fent carambola 
amb les boles republicana i ecoso-
cialista, el candidat José Montilla 
a ser el president de tots els cata-
lans, i aquest Nadal passat, com a 
molt honorable President, va venir 
a torbar la pau de les nostres llars 
per reclamar, en la seva al·locució 
de Cap d’Any per la petita panta-
lla -i contradient, en aital ocasió tan 
especial, aquella consigna-, que 
Catalunya tingui un fi nançament 
millor perquè “vol seguir essent el 
gran motor d’Espanya”. Si ell ho 
diu, que deu tenir informació de pri-
mera mà, segur que és així. Però 
la percepció que en tenim a peu 
de carrer, els ciutadans normals 
i corrents -alguns, si més no-, és 
tota una altra. En primer lloc, hom 
diria que el gran motor d’Espanya 
que era a Catalunya ha sigut ‘des-
localitzat’, i que els mateixos em-
presaris i industrials catalans l’han 
anat traslladant, peça a peça, cap 
al centre peninsular, a Madrid i la 

seva rodalia -que té 3 cinturons 3 
de circumval·lació gratuïts, un ser-
vei de trens que funciona, allà sí, i 
L’Aeroport intercontinental-, atrets 
pels avantatges fi scals, estratègics, 
logístics, d’imatge i de facilitat de 
comunicacions -que augmentaran 
exponencialment amb l’AVE Galli-
na Blanca radial-, i que per tant ma-
leïda la falta que li fa a l’Estat a ho-
res d’ara el motoret de combustió 
català, últimament sempre a punt 
de fer la perla...; i per la banda dels 
treballadors, més aviat sembla que 
allò que volen és, a tot estirar, que 
els motors dels seus cotxes, motos 
o trens no els fallin i que puguin ar-
ribar sense ensurts a la feina o a 
casa, i puntualment, si pot ser...
I doncs mira, el president Montilla, 
al capdavant de l’exèrcit d’optimis-
tes en què s’ha convertit el seu 
partit, diu que “és just i necessari” 
-com si fos a la missa del gall- que 
Catalunya reclami “un fi nançament 
més bo”, i que amb això, una mica 
de “voluntat constructiva” i un pe-
tit de gasoli, tornaríem a tenir altre 
cop el motor en marxa i a empè-
nyer o estirar -que no queda clar 

si és de tracció davantera o pos-
terior- Espanya, com sempre..., i 
tan bé que ens anava, uns fent de 
motor i els altres de passatgers!
(A un servidor li agradaria saber 
per què el fi nançament més just i 
el millor a què podem aspirar no 
ha de ser el més normal, és a dir, 
que Catalunya recapti els impostos 
dels catalans, i per què el motor 

El segureta li explica que l’alarma 
ha sonat i escorcolla la bossa de 
plàstic: pa i unes llesques de for-
matge; entremig, el tiquet que de-
mostra la legalitat de la transacció. 
Estic astorada per l’escena, però 
no sóc l’única. Dues persones més 
han aturat el dirigisme mecànic de 
funcionar londinenc, i amb ulls 
plens de solidaritat, observen.
Per verifi car que l’home no s’em-
porta res, les mans del segurata 
s’enfonsen sense permís dins les 

butxaques de l’abric, balder, atroti-
nat, llarg fi ns als genolls i d’un verd 
rentat per la corrosió de la intem-
pèrie. Els ulls maragda no gosen 
aixecar el vol de terra. 
Obligat per l’expectació que l’es-
cena ha motivat, l’agent de segu-
retat demana disculpes a l’home i 
el deixa marxar.
Abans de sortir del supermercat, 
m’entretinc a comptar quantes 
vegades la mateixa alarma sona 
sense que el segurata aturi ningú. 

Passen homes, dones, criatures, 
adolescents i vells. En deu minuts 
compto quatre elegants possibles 
lladres que ningú no ha aturat.
Em dirigeixo cap a la porta decidida, 
travesso els detectors magnètics i 
reso perquè l’alarma embogeixi amb 
un agut tiiit-tiiiit-tiiiit-tiiit-tiit. Ja he as-
sajat mentalment un contundent: “I 
a mi per què no em pares, eh?”
Però l’alarma, traïdora, aquest cop calla. 
Hauria d’haver robat alguna cosa.

Eva Torramadé
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català no es limita a fer rutllar bé 
Catalunya...; però deixarem aques-
tes preguntes per a un altre segle).
En resum: infi nita paciència, res de 
queixar-se i fer el ploramiques, i a 
mirar el futur amb el cap ben alt, 
que acabem d’encetar un any nou 
(atenció, però, que el mes de maig 
en farà 200 de l’aixecament del 
“poble espanyol” contra Napoleó: 
haurem d’estar atents a les comme-

moracions i a les raons 
de “la seva guerra de 
la independència”...) i 
a l’horitzó s’albira una 
rotllana de germanor 
amb tots els pobles 
ibèrics molt i molt sem-
blant a una sardana... 
Encara aconseguirem, 
a base de bon rotllo 
i de ser positius, que 
els espanyols acabin 
parlant en català a la 
intimitat de les seves 
llars, ai las!...

Res de victimisme, doncs. Quedem-
nos amb aquella escena del fi nal de 
la pel·lícula “La vida de Brian”, dels 
Monty Python: amb tots els crucifi -
cats que acompanyaven el pobre 
diable en la seva dissort cantant a 
cor i xiulant allò de “Always look on 
the bright side of life”: mira sempre 
el costat lluminós de la vida..!
És que la cosa és aquesta, com-

panys: qui no es conforma és per-
què no vol.
El diàleg entre els dos membres de 
la parella de fet (no de paraules, 
i encara menys quan un d’ells no 
parla ni entén la llengua de l’altre) 
que formen Espanya i Catalunya 
hauria de ser enriquidor, i estar a 
la base de la relació. Però en els 
tres segles que fa que dura, aquest 
diàleg, com que mai ha estat de tu 
a tu, mai ha sigut ni fl uid ni enriqui-
dor, sinó font permanent de malen-
tesos, i la tossuderia i prepotència 
castellana l’han convertit sense 
remei en un diàleg de besucs, que 
només pot acabar d’una manera: 
tard o d’hora algun d’ells haurà de 
pronunciar l’última paraula, només 
una: ADÉU!
¿Quin dels dos serà, el que farà el 
pas: el que parla poc i baixet, o el 
que crida molt i sordeja com una 
perola? S’admeten apostes...

Fermí Sidera Riera

Una sola paraula: adéu!

Una delegació go-
vernamental gam-
biana visita Salt

Una delegació governamental 
d’alt nivell, que aquests dies 

és a Catalunya, on s’ha entrevistat 
amb represen-
tants del Go-
vern Català, va 
visitar ahir Salt 
i Girona. Els 
representants 
gambians van 
ser rebuts pels 
regidors i l’al-
caldessa de 
Salt Iolanda 
Pineda, i van 
signar en el 
llibre d’honor 
del municipi.
Aquesta visita 
protocol·lària 
a l’Ajuntament 
Saltenc es va 
incloure en el 

programa de la visita a que estan 
fent a l’estat espanyol, on s’han 
entrevistat amb representants de 
diversos ministeris del govern cen-
tral, perquè la vila de Salt concen-
tra un important nucli de població 
d’origen gambià.

Els representants gambians, en-
tre els que hi havia cinc ministres i 
diversos als càrrecs governamen-
tals, continuaven avui la seva visi-
ta a Catalunya a la zona del Ma-
resme.

Informació de l’Ajuntament
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Comencen les 
obres a la Plaça 
Onze de Setembre 
de Salt

Informació de l’Ajuntament

Les cuineres de 
Salt celebren el fi -
nal de curs

Les Cuineres de Salt van fer 
ahir al vespre un piscolabis al 

local social per celebrar el fi nal del 
curs d’enguany que ha tingut com 
activitat destacada la participació 
a fi ratast.  A l’acte hi van participar 
l’alcaldessa, Iolanda Pineda, i la ti-

nent d’alcalde Margarida d’Arquer.
El grup de Les Cuineres de Salt va 
néixer, ara fa més de 5 anys, a par-
tir d’un grup de treball organitzat 
pel Consell Municipal de la Gent 
Gran de l’Ajuntament de Salt.
L’objectiu inicial d’aquest grup era 
recopilar i editar receptes de cui-
na tradicional catalana i de les que 
especialment singularitzaven la 
cuina de Salt, basada fonamen-
talment en els productes de l’horta 

saltenca, amb receptes tant popu-
lars com l’Oca amb Peres a l’Estil 
de Salt, recollida per Josep Llado-
nosa i Giró en el llibre La Cuina 
que Torna, o d’altres fets amb un 
dels cultius més populars de les 
hortes de Salt: els salsafi ns.
Aquesta recopilació de receptes 
de cuina va culminar en l’edició 
del llibre La Cuina de les Àvies de 
Salt, presentat la Diada de Sant 
Jordi de 2006 i del que se n’han 

Les obres de reforma de la 
plaça Onze de Setembre de 

Salt han començat a executar-se. 
Aquestes obres, incloses dins del 
Salt 70, estan pressupostades en  
poc més de 200.000 € i tenen un 

temps d’execució de tres mesos.
 Les obres consistiran en la reno-
vació del paviment de la plaça, la 
impermeabilització dels aparca-
ments subterranis del subsòl i la 
col·locació de nou mobiliari urbà.
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fet dues edicions. Actu-
alment, amb el recolza-
ment de l’Ajuntament de 
Salt, ja preparen l’edició 
d’un segon volum de re-
ceptes.
El creixent interès i im-
plicació d’aquest grup de 
persones, que gairebé 
compta amb una trentena 
de participants, així com 
l’impuls donat a partir de 
l’Àrea d’Acció Social de 
l’Ajuntament de Salt ha 
fet ampliar els objectius 
i el nombre d’activitats 
de Les Cuineres de Salt, 
que col·laboren activa-
ment en diverses activi-
tats i esdeveniments del 
municipi.
Les activitats més desta-
cades són la preparació 
d’un tast de plats de cuina saltenca 
en el marc de la Festa del Cistell, 
la realització de diversos cursos 

de cuina per a joves, activitat que 
compta amb el suport de l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament o la 
degustació de dolços tradicionals 

que s’ofereix durant la cloenda de 
l’Exposició de Flors que el munici-
pi celebra cada any al mes d’abril.

L’Ajuntament de 
Salt reforma les 
instal.lacions 
d’aigua calenta 
dels edifi cis espor-
tius

L’ajuntament de Salt ha endegat 
un procés de reforma de les 

instal·lacions d’aigua calenta que 
donen servei als edifi cis esportius 
municipals.
Aquesta iniciativa s’enquadra dins 
del pla de conservació i millora de 
les instal·lacions municipals, ende-

gat aquesta legislatura per l’Àrea 
de Serveis Públics i Atenció Ciuta-
dana. El Consistori saltenc ha en-
carregat la redacció d’un projecte 
per a reformar i millorar les instal-
lacions d’aigua calenta del pavelló 
cobert i el camp de futbol munici-
pals, les quals serveixen per donar 
cobertura a les activitats que es 
realitzen en les esmentades instal-
lacions esportives.
Amb aquestes reformes es preveu 
respondre a les noves exigències 
normatives en matèria sanitària, 
com ara la prevenció i control de la 
legionel·losi, la millora de l’efi cièn-
cia energètica, la seguretat de les 

instal·lacions i l’adequació del ser-
vei a les necessitats dels usuaris 
que les utilitzen.
Les reformes afectaran tant al sis-
tema de producció d’aigua calenta 
com a les canonades de distribu-
ció de l’aigua fi ns a les dutxes, per 
la qual cosa, tot i que la licitació 
d’aquests treballs es farà per la 
via d’urgència, les instal·lacions 
no es podran utilitzar mentre durin 
les obres, encara que el Consistori 
està cercant  solucions alternatives 
per tal que els usuaris d’aquestes 
instal·lacions no resultin perjudi-
cats.
 

L’Ajuntament de Salt 
recull les inquie-
tuds de les entitats 
del municipi amb la 
nova ordenança de 
convivència

L’Ajuntament de Salt ha iniciat 
una ronda de converses amb 

diferents associacions de veïns, 
entitats i col·lectius del municipi 
per explicar-los els canvis que in-
corporarà la nova ordenança de 
convivència ciutadana de Salt. Les 
reunions amb les entitats tenen 
per objectiu informar les entitats i 
col·lectius i paral·lelament recollir 
les seves inquietuds. L’Ajuntament 
de Salt es compromet amb les 
associacions a estudiar les seves 

demandes i no descarta incorpo-
rar-les al text abans de l’aprovació 
defi nitiva, segons ha explicat el se-
gon Tinent d’alcalde del municipi, 
Mingo Álvarez.
Paral·lelament a la ronda de con-
verses iniciada pel consistori, la Po-
licia Local de Salt i els mediadors 
comunitaris han iniciat accions in-
formatives i de sensibilització a la 
població. Únicament, s’ha comen-



anunci 
garatge andreu
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Taller politico-tèc-
nic per elaborar 
polítiques de joven-
tut per als joves 
saltencs

Dins el procés participatiu en-
degat pel l’Ajuntament de Salt 

per obtenir propostes d’actuació 
en matèria juvenil, s’ha fet aquest 
matí un taller politico-tècnic en el 
que han participat tècnics de les 
diferents àrees municipals i re-
gidors, tant de l’equip de govern 

com de l’oposició.
Al llarg d’aquests darrers mesos 
s’han realitzat quatre tallers par-
ticipatius amb joves del municipi. 
Seguint les línies estratègiques 
marcades pel Pla Local de Joven-
tut, en cadascun dels tallers, els/
les participants van treballar les 
següents temàtiques:
1) Educació i treball (inclou els ei-
xos d’Educació i Treball)
2) Salut i temps Lliure (inclou els 
eixos de Salut i cultura, oci i es-
ports)
3) Territori (inclou habitatge i urba-

nisme)
4) Participació (inclou informació, 
participació i interlocució)
5)    Societat saltenca (inclou cohe-
sió social i equilibri territorial).
L’objectiu plantejat per aquests ta-
llers fou la recollida de propostes 
elaborades per aquests joves que 
es van basar amb la informació del 
diagnòstic realitzat ara fa un any 
i la pròpia experiència personal. 
S’han recollit 96 propostes en to-
tal.
El “Taller político-tècnic” te la vo-
luntat d’ aplicar el criteri técnico-

Salt ha fet per pri-
mer cop un casalet 
dirigit a discapaci-
tats

L’AFAD (Associació de famílies 
i amics de discapacitats) amb 

la col·laboració de l’Ajuntament 
de Salt ha posat en marxa aquest 
Nadal un casalet dirigit a joves dis-
capacitats de més de 16 anys.
Els participants en el casalet i els 
seus monitors van visitar l’ajunta-
ment on van ser rebuts per l’alcal-
dessa, Iolanda Pineda i la tinent 

d’alcalde Margarida d’Arquer.
Aquesta iniciativa, que s’ha fet en 
un local del carrer Àngel Guimerà 
cedit per l’Ajuntament ha permès 
que aquests joves gaudissin de 
diversió durant els dies de Nadal 
i les famílies tinguessin una mica 
més de temps lliure.

çat a sancionar en el cas de les de-
fecacions de gossos.
La nova ordenança de convivència 
ciutadana de Salt es va aprovar 
inicialment en el darrer ple de l’any 
2007 i actualment està en procés 
d’informació pública. Recordem 
que el reglament preveu sancions 
econòmiques de fi ns a 3.000€. A 
diferència de l’anterior, però, les 
sancions s’imposaran de manera 

proporcional a la gravetat de l’acció 
castigada i no només a la tipologia 
d’aquestes accions. D’aquesta ma-
nera, i segons ha explicat Mingo Ál-
varez, el consistori ‘no persegueix 
augmentar l’afany recaptatori, sinó 
aconseguir que les sancions que 
s’apliquin dissuadeixin els veïns 
i veïnes de cometre infraccions a 
l’ordenança’. 
Paral·lelament, la nova ordenança 

permetrà perseguir qualsevol ac-
tivitat que es porti a terme a Salt 
sense disposar de la llicència ne-
cessària, tant a la via pública com 
en espais d’ús públic. El reglament 
també permetrà actuar contra pro-
blemàtiques que s’han generat al 
municipi derivades dels sorolls, de 
la neteja o de la proliferació d’ante-
nes parabòliques.
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polític en les propostes d’acció 
defi nides en els tallers dels joves i 
dotar de transversalitat a les políti-
ques de joventut.
Aquest procés participatiu servirà 
per obtenir propostes d’actuació 
en matèria juvenil basades en la 
diagnosi elaborada per la Regi-
doria de Joventut del municipi en 
el marc del Pla Local de Joventut 
2007-2011.
El procés, dinamitzat per la con-
sultoria sociopolítica Neòpolis, 
haurà de servir per captar propos-
tes d’actuació que permetin des-
envolupar polítiques juvenils útils i 
consensuades.
El projecte, que fi nalitzarà a fi nals 

Motoristes de la Po-
licia Local de Salt 
persegueixen uns 
joves que s’acaben 
accidentant a Girona
 

Motoristes de la Policia Local 
de Salt i Mossos d’Esquadra 

van perseguir ahir al matí dos joves 
que conduïen un vehicle Renault 
Megane fi ns al terme de Girona 
on van acabar xocant contra un 
arbre. Un dels ocupants del vehi-
cle, Christian P.N., va ser detingut 
i l’altre Gerard R.B. va aconseguir 
fugir, però ha estat identifi cat. Els 

dos joves resideixen a Girona a la 
zona de Fontajau i tenen antece-
dents policials.
La persecució es va iniciar a resul-
tes d’un avis, que indicava que dos 
joves en estat etílic increpaven els 
vianants al carrer Àngel Guimerà 
i havien bufetejat a la cara una 
dona gambiana. Quan van arribar 
els agents els joves havien fugit en 
un vehicle Renault Megane, que 
moments després va ser localit-
zat al carrer Francesc Macià. Els 
agents van intentar aturar el vehi-
cle que va augmentar la velocitat 
i va fugir en direcció a l’avinguda 
de la Pau, saltant-se els semàfors 
i sense respectar els senyals.

Els motoristes de la policia local 
de Salt van perseguir els fugitius 
que feien avançaments en ziga 
zaga i a velocitat molt elevada. 
Finalment el cotxe dels fugitius es 
va estavellar contra un arbre i un 
aparcament de bicicletes al terme 
de  Girona. Un dels joves Christian 
P.N. va ser detingut pels policies de 
Salt i agents de la Policia local de 
Girona i dels Mossos, que s’havien 
sumat a la persecució després de 
la policia de Salt passés avís que 
es dirigien a terme de Girona. El 
conductor del vehicle Gerard R.B., 
va aconseguir fugir.

Comencen les 
obres de consolida-
ció de la resclosa 
del Pla dels Socs 
amb tècniques de 
bioenginyeria

Les obres de consolidació de la 
resclosa del Pla dels Socs han 

començat avui. Aquestes obres, 
que estan subvencionades per 
l’Agència Catalana de l’Aigua, es 
faran utilitzant tècniques de bioen-
ginyeria el que les farà molt més 

duradores i resistents a les riua-
des.
Aquesta metodologia constructiva uti-
litza elements naturals com les plan-
tes vives per dur a terme obres que en 
el darrer segle es basaven en l’ús de 
formigó. L’Ajuntament de Salt és pio-
ner en la difusió i ús de la bioenginye-
ria en ambients fl uvials mediterranis i 
l’any passat ja va organitzar les prime-
res jornades internacionals del sector, 
en les quals també es va fer una obra 
de consolidació d’un marge del Ter al 
Parc de les Deveses.
Els treballs que s’estan executant 

consisteixen en una estructura de fus-
ta encastada en els propis còdols del 
riu, on s’insertaran estaques vives de 
salzes que en desenvolupar-se fi xa-
ran l’estructura.
Això permetrà estabilitzar la resclosa 
fent-la més resistent a les riuades or-
dinàries del Ter, es preveu que amb 
la nova tècnica calgui efectuar opera-
cions de manteniment a la resclosa 
cada deu anys de mitjana, mentre ac-
tualment és necessari pràcticament 
anualment.

de gener de 2008, preveu crear un 
grup d’avaluació i seguiment de 
les actuacions que es derivin del 

Pla Local de Joventut, composat 
per joves.
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De gener a abril. Per a joves a 
partir de 15 anys

TALLERS I CURSOS 
Inscripcions: del 28 de gener al 7 
de febrer de 16h a 20h a l’Estació 
Jove de Salt

• Taller de cuina d’hivern
Entrar a la cuina et fa por? Man-
dra? No saps cuinar però t’agrada-
ria aprendre? Les cuineres de Salt 
t’ensenyaran.
Professores: Les cuineres de Salt
Lloc on es farà el taller: antic Cine-
ma Núria de Salt (Cr.Major 204)
Dates: els divendres del 8 de fe-
brer al 7 de març (10h)
Horaris: 18h a 20h
Preu: 21 €
• Curs d’edició digital (photoshop)
Curs d’introducció al programa 
d’edició d’imatges en format digi-
tal: AdobePhotoshop. A partir de 
les eines bàsiques es treballarà 
l’ús de fi ltres, ajustaments de co-
lor, tractament de text, opcions de 
fusió de capa, ús d’estils i planti-
lles... A més a més, també s’expli-
carà com guardar i optimitzar imat-
ges en diferents formats en funció 
de l’ús que en vulguem fer.
Lloc on es farà el taller: Estació 
Jove de Salt
Dates: 7, 10, 14 i 17 d’abril
Horari: 18h a 20h
Preu: 22 €
• Taller de maquillatge 
Un taller per aquelles persones 
que tenen curiositat pel món de 
la bellesa i el cinema des de dins. 
Un taller molt pràctic on aprendràs 
diferents tipus de maquillatge (de 
dia, de nit…) i fi ns i tot a caracte-
ritzar personatges (avis, cicatrius, 
monstres…) Només et caldrà una 
mica d’imaginació!
Lloc on es farà el taller: aula de la 
piscina Municipal de Salt
Dates: els dimecres del 12 de març 
al 16 d’abril (el 19 de març no es 
farà classe)
Horaris: 19h a 21h
Preu: 23€
• Curs d’Agents de Salut. Et pre-
ocupa la teva salut? Vols ajudar a 
altres joves a tenir cura de la seva 
salut?

Si et preocupa la salut i vols ajudar 
a altres joves informant-los sobre 
temes que els preocupin, aquest 
és el teu curs. T’oferim l’oportuni-
tat de ser un Agent de Salut i fer 
accions concretes de prevenció en 
temes de sexualitat, drogues i/o 
malalties de transmissió sexual. 
Lloc on es farà el taller: Biblioteca 
de Salt (Coma Cros)
Dates: dimecres 6, 13, 20 i 27 de 
febrer
Horaris: de 17:30h a 20:30h
Preu: 5€

Notes:
Si es sol·licita es lliurarà un certifi -
cat d’assistència de tots els cursos. 
Cal assistir a la totalitat del curs.

CONCERTS DEL SALT THE MÚ-
SICS V
Els dies 28 de febrer, 6 i 13 de 
març i 3 d’abril 2008 a partir de les 
20h a La Bombolla (Sala 2 de la 
Casa de la Música Popular, La Mi-
rona) hi actuaran els participants 
de la V edició del Salt The Musics. 
Entrada gratuïta!!
Properament al web www.saltjove.
cat publicarem els grups partici-
pants.

TARDES TEMÀTIQUES
Cal inscripció prèvia a l’Estació 
Jove fi ns a dos dies abans de l’ac-
tivitat

• Campionat de Play Station
Campionat de pro-evolution soc-
cer 8
El/la guanyador/a tindrà un premi 
molt interessant  
Lloc on es farà: Estació Jove de 
Salt
Data: 14 de març a les 17h
GRATUÏT
Places limitades
• Tarda de Karaoke
Vine a passar la tarda amb nosal-
tres i a cantar com si fossis un/a 
professional!
Lloc on es farà: Estació Jove de 
Salt
Data: 11 d’abril a les 19h
GRATUÏT
Places limitades

I A MÉS…
• EL “VIP JOVE” (Punt Jove de 
Salut)
El “VIP JOVE” són una sèrie d’ac-
tivitats que es faran des del Punt 
Jove de Salut. Si vens al primer 
taller o participes a les dinàmiques 
del PICES et lliurarem la targeta 
VIP JOVE, la qual et segellarem 
cada vegada que vinguis a fer un 
taller VIP. Si en fas 4 com a mínim 
et regalarem una excursió gratis a 
Port Aventura!
No ho pots deixar escapar!
. Tallers VIP
5 de març: TALLER “APRENDRE 
A LLIGAR”
16 d’abril: TALLER DE TATOOS 
DE HENNA
28 de maig: TALLER DE CUINA
18 de juny: TALLER “SORTIM DE 
FESTA”
25 de juliol Taula de Salut a la Fes-
ta Major de Salt (Barraques a l’Era 
de Cal Cigarro)
Horari: tots els taller seran de 18h 
a 19:30h. Menys la Taula de Salut 
de la Festa Major que serà de 24h 
a les 3 de la matinada.
Lloc on es farà: Estació Jove de 
Salt
Places dels tallers: 20 (estricte or-
dre d’arribada)
Preu: GRATUÍT

• Targeta jove de Salt
La targeta Jove de Salt és un títol 
de transport que permet agafar to-
tes les línies del servei regular pú-
blic que realitza l’empresa Teisa de 
Salt a Girona, amb un descompte 
de fi ns el 55% sobre el preu del 
bitllet.
La podeu demanar tots/es els i les 
joves empadronats a Salt que tin-
gueu entre 15 (o que l’any en curs 
els feu) i 25 anys.

Vine a buscar-la a l’Estació Jove
L’organització es reserva el dret de 
modifi car o alterar qualsevol de les 
activitats programades
Més informació:
Estació Jove de Salt
Passeig Països Catalans s/n (Cos-
tat Correus)
972 40 50 07
info@saltjove.cat
www.saltjove.cat

Hivern i Primavera Jove 2008

Informació de l’Ajuntament
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A la plana web del Departament 
d’Educació, el conseller Mara-

gall hi presenta la Llei d’Educació 
de Catalunya, amb unes recoma-
nacions: Els objectius i mesures 
que plantegem a les bases merei-
xen ser contrastats i assumits per 
tota la comunitat educativa i la so-
cietat catalana, en general.
A hores d’ara el document on fi -
guren aquests objectius i mesures 
crec que és àmpliament descone-
gut per bona part de la comunitat 
educativa i per la gairebé totalitat 
de la societat.
Passaré a fer-vos-en cinc cèntims: 
en el document hi ha 4 capítols i un 
annex. En el primer capítol –Punt 

de partida- s’exposa una visió de 
la situació actual de l’educació a 
Catalunya i les motivacions de la 
llei. En el segon bloc –El perquè 
d’una llei- es relaciona la llei amb 
el Pacte Nacional per a l’Educació 
i amb el nou Estatut. En el tercer 
apartat s’esmenten les caracterís-
tiques de la llei i en el darrer fi gu-
ren les bases de la llei.
A grans trets és una llei oportunis-
ta que entronca amb un moment 
de revisió dels resultats acadè-
mics de l’informe PISA, que, com 
deveu saber, no deixa massa ben 
parats els resultats dels estudi-
ants catalans. El que està ben fet 
és l’anàlisi de la situació actual de 

l’educació a casa nostra –amb un 
elevadíssim índex d’alumnat nou-
vingut concentrat especialment a 
la xarxa pública- i amb la consta-
tació de les difi cultats que per als 
professionals de l’educació com-
porta absorbir i integrar aquests 
estudiants. En aquest punt es fa 
especial menció de Salt, amb un 
42,9% d’alumnat estranger a les 
aules en el curs 2006-07, l’índex 
més elevat de Catalunya.
El que és realment preocupant 
és la possibilitat d’obrir la porta a 
la gestió privada dels centres pú-
blics, que poden ser conduïts per 
entitats no lucratives o administra-
cions locals. Aquestes, amb molt 

El desembre passat dos saltencs 
varen presentar dos llibres: en 

Guillem Terribas el dia 15 a la Bibli-
oteca Pública de Salt i Martí Artale-
jo el dia 20 al Mercat de Salt.
En Guillem, amb el títol de Demà 
serà un altre dia, ens presenta un lli-
bre de memòries de part de la seva 
vida i en Martí, amb Visions, retrata 
un Salt amb vistes inèdites del temps 
d’avui, des de posicions diverses. 
A part de la seva vida personal, 

en Guillem també recull part de la 
història del poble perquè va ano-
tant fets i situacions que marquen 
un passat amb una transcendència 
menor que d’altra manera no que-
darien refl ectides en lletra impresa.
El llibre d’en Martí, com no podia 
ser d’una altra manera, refl ecteix 
unes visions fotogràfi ques, algunes 
captades en moviment, de les quals 
difícilment ens adonaríem quan, tot 
i veient-les anant pel carrer o mer-

cats, ens mostren el que veiem i no 
retenim. D’altres vistes de teulades 
i panoràmiques, preses de situaci-
ons elevades, retraten espais des-
coneguts que sota l’ull d’en Martí, 
exposen un Salt que, a més de 
créixer, explica una història.
Esperem que la presentació 
d’aquests dos llibres animi la vida 
cultural de Salt i que sigui un esperó 
que desperti altres continuadors.

R. T.

Llibres

En Guillem, llibreter i escriptor. Foto: 
Pere Quero

En Martí, ben acompanyat a la presentació del llibre. Foto: Pere Quero

Informació de l’Ajuntament

Llei d’Educació de Catalunya: 
una llei de país

L
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Llei d’Educació de Catalunya: 
una llei de país

Cada centre disposarà d’una carta de convivència educativa que hauran d’acceptar les 
famílies i els alumnes per aconseguir un entorn de convivència i respecte.

bona intenció però sense una for-
mació específi ca, poden conduir 
els centres seguint unes directrius 
partidistes i populistes que poden 
anar canviant cada 4 anys segons 
els resultats electorals. 
Tal com defi neixen les bases, 
l’educació és massa important per 
deixar-la en mans de persones no 

professionals d’aquest camp. Us 
imagineu una proposta similar en 
el camp de la sanitat? Una gestió 
dels CAP o hospitals públics per 
part dels ajuntaments o d’entitats 
sense ànim de lucre? No us sem-
blaria irresponsable? Doncs tam-
bé ho és en el camp de l’educació 
pública.
També és un pas enrere la crea-
ció d’un cos de directors allunyats 
de les tasques docents, acostant-
nos a un model similar al francès i 
creant la fi gura d’una persona que 
gestiona sense viure el dia a dia de 
les aules. Les atribucions que es 
donen a aquesta persona trenquen 
amb el sistema actual de selecció 
de destinacions dels professionals 
i permet triar els educadors d’un 
centre amb paràmetres no massa 
objectius, enfront de l’actual siste-
ma de concurs de trasllats. En la 
situació actual tothom pot ocupar 
les tasques directives. Els equips 
s’elegeixen en els claustres per 
part dels professionals del centre. 
Això assegura la transparència i la 
implicació dels educadors i permet 
la democràcia real a l’hora de deci-
dir els càrrecs de gestió. Els mem-

bres dels equips directius continu-
en impartint la docència, amb la 
qual cosa coneixen el dia a dia del 
seu centre i això és bo perquè vi-
uen la realitat i des d’aquest conei-
xement es poden fer les propostes 
de millora i realitzar els compromi-
sos que s’assumeixen per part del 
conjunt de professionals del cen-
tre.
El punt que crec que mereix més 
atenció és el darrer: el fi nança-
ment i la disponibilitat de recursos. 
Aquí és on han fallat les darreres 
reformes i lleis educatives: força 
propostes eren molt positives però 
no tenien al darrera els diners ne-
cessaris per poder-les aplicar en 
profunditat.
Catalunya és a la cua dels països 
en inversions en educació: si vo-
lem comparar-nos amb Finlàndia 
comencem per invertir en educació 
un percentatge similar al d’allà (6-
7% PIB a Finlàndia vers un 4-5% 
PIB a Espanya i un 12% menys 
que la mitjana estatal a Catalunya) 
durant uns quants anys i després 
en veurem els resultats. Però tin-
guem en compte que Catalunya no 
és Finlàndia en molts altres aspec-
tes: horaris familiars, implicació de 
les famílies en educació,...
I per acabar una anècdota que 
sempre explico i que té a veure 
amb l’educació: si hom té poca pa-
ciència i hom vol veure resultats a 
curt termini,  que es faci pagès: al 
cap d’unes poques setmanes po-

drà veure el fruit del seu treball i 
menjarà cols, enciams i patates. 
Si algú te més paciència es pot fer 
ramader: al cap d’uns mesos po-
drà veure com es multiplica el seu 
ramat, com les gallines fan ous i 
vendrà la llet de les seves vaques. 
Si algú es pensa que té molta pa-
ciència, que es dediqui a plantar 
arbres per a fusta: pollancres o 
plàtans si vol tallar-los en 12 –15 
anys o noguers si pot esperar-ne 
uns quaranta; ara, si algú es vol 
fer educador ha de tenir en compte 
que els resultats de la seva feina 
no se solen veure fi ns al cap d’una 
generació: en les fi lles i els fi lls de 
l’alumnat actual. L’educació és una 
inversió a llarg termini, però diuen 
que és la millor inversió que pot fer 
un país (tot i que sembla que això 
sigui un secret per a la majoria de 
governants que volen canviar les 
normes del joc cada 4 anys!!).
En tot cas esperem que els que 
ara som pares i mares ho tinguem 
ben present i valorem que l’EDU-
CACIÓ en majúscules comença a 
la llar i depèn de nosaltres: hem de 
ser-hi i, com molt bé va escriure 
en Ramon Torramadé en el passat 
número de gener, hem de treballar 
colze a colze amb els professio-
nals d’aquest àmbit.

Pere Salvatella i Armengol

La Llei d’Educació de Catalunya concedeix molta autonomia 
als centres per dissenyar sobre aspectes pedagògics, orga-
nitzatius, de gestió, econòmics i de recursos humans. 
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Nous grups de lectura a la Bibli-
oteca Pública de Salt.

En el magnífi c llibre Sant Feliu de 
la Costa Brava, burgesos, nave-
gants, tapers i pescadors, Agustí 
Calvet ens parla del seu poble, la 
seva gent i la seva història i ens 
obsequia amb una lectura plena 
d’anècdotes i personatges locals 
saborosos. Com no podia ser 
d’una altra manera, l’època del 
suro, quan era una matèria prima 
de primer ordre mundial, està des-
crita llargament. El diner fàcil corria 
pels carrers de Sant Feliu, algunes 
famílies feien verdaderes fortunes 
i la feina arribava a tothom.
Una de les coses curioses que va 
propiciar aquella situació tan favo-
rable va ser l’existència de lectors 
en veu alta en els tallers on es ma-
nufacturava el suro. Els treballadors 
pagaven una persona perquè quan 
ells feinejaven els llegís coses vari-
ades. Podien ser els diaris del dia 
però també obres de fi cció... En uns 
moments que molta gent no sap ni 
llegir ni escriure hi ha una voluntat 
molt gran d’accedir a la lectura, i la 
lectura es fa col·lectiva.
Tot això em ve a la memòria com 
a exemple de les transformacions 
de les pràctiques lectores en els 
diferents moments històrics i se-
gur que el moment actual, impul-
sat pels nous suports tecnològics, 
és un dels més innovadors.
Des de fa uns quants anys a la Bi-
blioteca Pública de Salt un grup de 
persones es troben un cop al mes 
per parlar de la mateixa obra de fi c-
ció, normalment una novel·la, que 
tots han llegit prèviament. A vegades 
es convida a l’autor o algun especi-
alista. La lectura com a acte privat 
s’eixampla per propiciar la possibili-
tat de compartir pensaments i emo-

Biblioteca Pública de Salt

cions que ens ha provocat el que 
hem llegit. Aquests grups de lectura 
són un dels fenòmens emergents 
més interessants i que s’estan ex-
pandint  per totes les biblioteques 
del territori. Actualment quasi totes 
les biblioteques de les comarques 
gironines, i són més de trenta, tenen 
el seu propi grup de lectura.
A la nostra biblioteca des de fa un 
any un grup de persones es troba 
també un cop al mes, a l’hora de 
tancar, es passen una pel·lícula i un 
cop acabada fan una tertúlia: és el 
clàssic grup de cinefòrum. Des de fa 
tres sessions editen una guia tècni-
ca plena de comentaris per introduir 
i donar a conèixer les coses més im-
portants de la pel·lícula proposada.
Però la cosa no acaba aquí. Aquest 
curs han nascut dos nous grups de 
lectura: un d’obres d’assaig, de re-
fl exió i pensament, i l’altre de cò-
mics. El sistema és el mateix, una 
trobada mensual per compartir la 
lectura pròpia amb altres lectors.
Formes noves, i no tan noves, per 
aprofundir i gaudir de lectures de 

gèneres i suports diferents. Pot 
ser un dels camins que pot oferir 
aquesta nova biblioteca pública 
del món digital i audiovisual: un 
espai de trobada amb els nostres 
conciutadans per a practicar-hi 
cultura, formes diferents de lectu-
ra... un nou hàbit que va creixent.
El pròxim mes de febrer podeu 
participar a:
Dia 14, a 2/4 de 9 del vespre: ses-
sió de cinefòrum
Dia 21, a 2/4 de 9 del vespre: grup 
de lectura de còmics amb el co-
mentari
Las falanges del orden negro i El 
sueño del monstruo d’Enki Bilal
i Barrio de Carlos Jiménez
Dia 28, a les 8 del vespre, grup de 
lectura:
Ens visita l’escriptor Pep Prieto 
dins el cicle de trobades “El Menú 
de l’escriptor 2008: nova narrativa 
catalana” que organitzen les bibli-
oteques de l’àrea de Girona. Les 
lectures proposades són La dis-
fressa de l’indigent i Mala premsa.

Jordi Artigal
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Si una persona fa un tomb pel 
poble, quan travessa un vial 

per un pas zebra prèviament se-
nyalitzat amb semàfor, s’adona 
que en l’esfera de vidre lluminosa 
que ens indica el moviment a se-
guir, hi ha una silueta estàtica en el 
cas del vermell i en moviment en el 
semàfor verd, però ambdues són 
dues fi gures de mascle, malgrat 
que avui dia les fèmines també 
porten pantalons.  I la fi gura de la 
faldilleta no es veu enlloc.
I em direu: “Això és indiferent ...” 
Però no és veritat, perquè quan 
anem a uns lavabos públics  hi ha 
un rètol a la porta que identifi ca el 
mascle i la femella. Fins i tot en els 
serveis del Parc de la Massana, on 
els dos sexes entren per la matei-
xa porta a fer les seves necessi-
tats biològiques, hi ha dues fi gures 
sobre la porta d’entrada. Aquí sí 
que és correcte. Doncs per què en 
un lloc sí i a l’altre no? 

Després em direu: “Això és així a 
tot arreu ...” I a mi què m’importa. El 
que m’interessa és el meu poble. I 
per què no es poden instal·lar uns 
semàfors amb les dues siluetes 
ben senyalitzades  i que siguin tan 
amables que donin pas a l’home i a 
la dona? Perquè, segons la lectura 
actual, les dones no poden traves-
sar el carrer. I sempre han d’anar 
per la mateixa vorera? I en el cas 
que vulguin creuar han d’anar sota 
l’aixopluc del mascle? El rètol així 
ho indica. Un bon exemple el tenim 
en els semàfors de la ciutat veïna, 
que a sobre del botó que s’ha de 
prémer a fi  que el semàfor es posi 
verd, hi ha una plaqueta que dóna 
al vial, amb la silueta d’un senyor 
amb barret i tot. Això és el màxim 
de masclisme
Ja és hora que les dones es rebel-
lin de debò i no tan sols per quotes 
de participació i altres collonades 
establertes per un règim imperant 

masclista i que tan sols deixa pujar  
a la tarima aquelles fèmines que 
accepten el sistema establert. I 
que les femelles en gerres, que no 
és altra cosa que posar el braços 
arquejats amb la palma oberta i 
subjecte a banda i banda de la cin-
tura, diguin: “Visca la revolució”. I 
si algun mascle es posa gall, que 
l’agafi n pel coll i que el deixin ben 
plomat.

Agapit Alonso i Pont 

Els semàfors també són masclistes
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Cartelleria orientativa irregular 
al municipi de Salt

Sembla ser que la normalització 
lingüística no ha arribat a con-

solidar-se al municipi de Salt.
Tots, absolutament tots els cartells 
orientatius que hi ha al municipi con-
templen un error ortogràfi c, fàcil de 
cometre per confusió, però alhora 
greu, i que és reiteratiu, la qual cosa 
implica o bé desconeixença o que 
ens ho hem passat tot per l’Arc del 
Triomf. La ela geminada no s’ha col-
locat amb el signe de puntuació que 
li correspon, el punt “·”, i s’ha substi-
tuït pel punt baix “.” que indica fi nal 
de frase, la qual cosa no és el nostre 
cas. Hagués passat desapercebut 
aquest afer si no fos perquè aquest 
error és a tots els cartells dels vials 
saltencs, i pitjor encara: aquesta 
tendència està infl uint negativament 
i proliferant com bolets enverinats a 
tot arreu del territori -vegeu els car-
tells orientatius acabats de col·locar 
a Cassà de la Selva, per exemple-, 
atès que els cartells orientatius són 
de gran abast i infl ueixen en el co-
neixement de la població, car són 

molt instructius en ser tan visibles 
per a tothom. Així, podem observar 
escrit a tots els cartells de Salt “Col.
legi” (fa mal a la vista!), quan hauria 
de posar-hi “Col·legi”. És cert que el 
municipi té molts altres problemes, 
però tan sols era qüestió de fer-ho 
correctament des del principi, com 
ja forcen les institucions de totes les 
llengües normalitzades dins del seu 
àmbit lingüístic, puix que una cosa 
no treu l’altra. Què costava fer-ho ja 
per bé des de bon començ? El més 
curiós és que Salt té el gran honor de 
ser seu del Centre de Suport del Gi-
ronès (des de els seus orígens) de la 
Universitat Oberta de Catalunya, on 
s’imparteixen virtualment els estudis 
de Filologia Catalana, entre d’altres. 
Ai, si Prat de la Riba ens veiés! I per 
a acabar-ho d’arrodonir es veu la fal-
ta ortogràfi ca també en el “Col.legi 
Pompeu Fabra”(veure fotos cartells), 
anomenat així en honor a l’històric 
enginyer i fi lòleg català noucentista, 
un dels fundadors -ara fa poc més 
de 100 anys- de l’Institut d’Estudis 
Catalans (1907), juntament amb En-
ric Prat de la Riba. Si hom sabés el 
que va costar la institucionalització 
noucentista de la llengua catalana 
a començ del segle XX, quan es va 
voler normalitzar per fi  després de la 
Renaixença i el Modernisme, i el que 
es va patir durant els anys de la post-
guerra civil peninsular,
ben segur que no haguérem comès 
aquest error i tot tindria més valor. 
Cal “treballar en l’enaltiment de la 
cultura catalana”, que es diguí el 

dia 5 de juliol de 1907, data de la 
constitució de l’IEC a Barcelona. 
Altrament estarem perduts. Quin 
homenatge més ridícul que hem 
fet des de Salt a en Pompeu Fa-
bra! No s’ho mereixia.

Josep Maria Calabuig
Alumne UOC Filologia Catalana

Pompeu Fabra.

cartells orientatius saltencs, tots amb el mateix error de la 
ela geminada incorrectament.

Després de llegir en un article 
del núm. 246 de La Farga: “Les 

Ordenances fi scals de Salt només 
s’apujaran un 3% per a l’any 2008”, 
em disposo a respondre sense cap 
pretensió d’escriptor. 
QUINA FAL·LÀCIA D’ARTICLE 
descriure  que aquest increment tan 
moderat del 3% és per a la previsió 
de l’IPC! És MODERAT, GRÀCIES 
a l’esforç de l’equip de govern per 
fer front a les inversions, despeses i 
inversions de l’anterior equip de go-
vern per més de 660.000 €, inversi-

ons no acabades i que inauguraran 
ells, com fan actualment amb tot.
Un increment del 3%, molt inferior al 
d’altres ajuntaments, amb un 56%. 
També fan menció d’algunes boni-
fi cacions per a aquells que instal·lin 
energies alternatives, com si això fos 
a l’abast de tots, com moldre cafè. 
També esmenta unes altres rebaixes 
entre el 20 i el 95% segons casos.
Esmenta que les plusvàlues de Salt, 
des de l’any 2004, les hem pagades 
al màxim permès, però que també 
cal tocar-ho.  Per haver GAUDIT  

massa tots aquests anys? Què vol 
dir transmissions de llarga durada? 
Les taxes de permisos i obres es 
mantenen al tipus màxim des de 
l’any 2005, amb unes bonifi cacions, 
dins el Salt 70, que per cert no paga 
l’Ajuntament, sinó la Generalitat. 
Encara sort  que l’increment de 
les deixalles té una certa lògica de 
sorpresa, d’un 6 i 9%, particulars 
i empreses. Però tot i així té una  
explicació: la causa és la vaga de 
l’any 2002, VISCA LES VAGUES!  
Així com del bestial creixement ur-

Carta a la Farga
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Ha sortit a informació pública 
un Pla d’usos de les Deveses 

fi ns a fi nal de febrer. Després de 
20 anys donant-hi voltes, per fi  li ha 
arribat l’hora. És un pla molt deta-
llat i també diria que molt ambiciós, 
cosa que comporta un bon gruix 
de pàgines i una lletra tan menuda 
que desanima qualsevol interessat 
a examinar-lo. Això sí, l’Ajuntament 
vol presentar-lo als diferents col-
lectius interessats en el projecte, 
el mal és que les sessions serien 
massa feixugues si s’hi exposessin 
tots els apartats. Per tant, si els in-
teressats volen presentar-hi algu-
na al·legació, caldrà que repassin 
aquest projecte, sobretot en la part 
que pugui afectar alguns usuaris, 
tant si són hortolans com no, com 
poden ser els mateixos saltencs 

que l’usen com a esbarjo.
Per a una millor comprensió, hau-
ria estat més adient publicar-ne un 
resum que orientés cap on va la 
qüestió. El trobo interessant i no cal 
dir que ambiciós, perquè no sé d’on 
sortiran tants diners, sobretot del 
personal previst per al seu funciona-
ment. És important que d’una vega-
da es planifi qui l’ús del Parc de les 
Deveses i s’imposin unes normes 
que siguin atractives per a l’acos-
tament dels veïns al Parc amb el 
degut respecte. Però també penso 
que amb algunes petites inversions 
i un manteniment més curós, de mo-
ment en faríem prou. Em preocupa 
que volent fer tant no és faci res. 
Es parla de portar a terme aquest 
projecte en deu anys, massa anys,  
perquè poden servir d’excusa per 

matar algunes propostes d’usuaris 
que assenyalen unes necessitats 
que no haurien  d’esperar més.
Ara potser tot dependrà de les al-
legacions que s’hi presentin i de la 
pressió ciutadana. Deixem algu-
nes propostes per aquí a 10 anys, 
i pel que fa a les més urgents, po-
sem-nos-hi ja.

Ramon Torramadé

Carta a la Farga

Pla Especial d’Usos de les Deveses

Voluntarisme

La vigília de Reis, quan veia 
passar la cavalcada, m’ado-

nava de la necessitat de la partici-
pació ciutadana per donar vida al 
poble. Que la vida social i lúdica 
que mantenen les entitats, si no 
fos pel voluntariat, malament ani-
rien; per tant, s’ha d’agrair a mol-
tes persones les hores dedicades 
a fi ns tan altruistes. A tantes i a 
tan poques!;  en una població de 
30.000 habitants li correspondria 
més participació, però té l’inconve-

nient  que la població ha crescut 
tan ràpidament que en pocs anys 
s’ha doblat  i costa que aquesta 
gent se senti saltenca i s’involucri 
en la vida social.
També la vida moderna porta per altres 
camins, com pot ser l’individualisme. 
La integració, encara que sigui gent 
de rodalies i amb la mateixa cultura, 
també és difícil i els costa participar 
en les moltes activitats que promo-
uen les Eentitats del poble. No cita-
ré els noms perquè són moltes; i a 

banístic del nostre Salt, i que cal 
negociar-ho per l’increment dels 
serveis. Segons el Diari de Girona, 
per les dades informades, resum 
del Ple i informat personalment, 
les xifres que vostè menciona a la 
FARGA no són les reals.
Una família que l’any 2007 va in-
gressar a l’Ajuntament 450 / 500 €, 
n’ingressarà el 2008  uns 535,68, 
resultat dels increments sumats de 
les partides fi ns a un total de 19,04% 
a 85,68 augments. Sap vostè que 
per un gual de 130 € l’any 2007, pa-
garà 520 € l’any 2008? L’increment 

és del 400%!  Més de 390 €!!! 
Va al mercat a comprar? S’ha infor-
mat dels preus del 2008: gas natu-
ral, butà, energia de xarxa, llet, pa, 
carn, peix, transport, autopistes, 
Renfe, etc., del 3 al 4,80% per par-
tida. No sé quin és el seu estatus 
social, però a la gran majoria de ju-
bilats i pensionistes amb pensions 
de 600 €, els serà molt difícil (ara 
ja ho era)  d’arribar al 20 de cada 
mes. La societat no podrà supor-
tar-ho amb aquestes pallisses, ni 
dels socialistes ni dels tripartits. Li 
agrairia que llegís més els diaris 

i informatius dels últims dies i els 
primers del 2008 i comprovarà que 
el seu article escombra massa cap 
al socialisme dels rics.
Els polítics són escollits per fer una 
acció ciutadana amb un sou dins 
els marges més honestos, però 
els que actualment ens volen regir, 
molt cobrar i poca feina. 
Tornarà un personatge com 
Serrallonga, Jesse Jeims, Robin 
del Boscos cap ací?
Amén.
Molt atentament els saluda

Jaume Santana i Vicens
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Voluntarisme

Aquestes festes nadalenques 
ens fan viure amb cordialitat 

i fraternitat envers els  nostres fa-
miliars,  amics i veïns. També  els 
jubilats ens sentim més acompa-
nyats, aventurant-nos amb ells a la 
xerrada no repetitiva dels nostres 
records passats, per engrescar-
nos més  amistosament i de sobte,  
en les seves inquietuds, apareix 
la possibilitat que ens escoltin per 
donar-los  un bon consell, si fos 
necessari. Vosaltres, amics lec-
tors, continueu tenint la paciència 
de llegir aquest escrit, que pretén 
donar-vos a conèixer l’ultima ex-
cursió d’aquest any 2007, i amb 
aquesta decisió vostra de prendre 
uns minuts de lectura , ja em dono 
per satisfet i reconegut.
Quina ruta vam escollir? Doncs  
simplement la més curta, per in-
drets de la comarca de  l’Empordà,  
ja que les prediccions climatolò-
giques donades a conèixer au-
guraven pluges, que serien molt 
ben rebudes, ja  que es dóna la 
circumstància que en aquest país 
la pluja no sap ploure, passant de 
llarg i deixant l’aigua on no convé i 
en llocs que n’estan saturats fi ns a 
la gorra, per no dir altra insatisfac-
ció. Continuem amb la nostra visi-
ta guiada al castell de Sant Ferran, 
situat sobre un turó al terme de 

Figueres, fortifi cació militar de 
grans dimensions, com vam com-
provar  durant el nostre recorregut 
ben senyalitzat d’unes dues hores 
aproximadament,  escoltant  les 
explicacions historials d’un expert 
guia sobre  aquesta gran  fortalesa 
construïda al segle XVIII i consi-
derada un element patrimonial de 

primer ordre. En la seva construc-
ció fou menester el treball diari de 
quatre mil obrers, més o menys 
durant tretze anys. Hi ha molta his-
tòria a referir d’aquesta fortalesa, 
però no és la meva pretensió el 
plagi dels  escrits d’altres narra-
dors, i  per tant per a no cansar-vos 
en la vostra lectura, senzillament 

Excursió mes de desembre

moltes, per no dir totes, no els ani-
ria malament més participació per 
desenvolupar les seves activitats. 
Fins i tot algunes juntes s’eternitzen 
per manca de recanvi.
No és que expliqui res de nou per-
què és un mal etern: si féssim una 
llista de les entitats desaparegudes, 
tan sols des de mitjan segle pas-
sat, veuríem que la llista és llarga: 
mentre hi ha algun sofert president 
i alguna junta que aguanten mentre 
puguin, la cosa va tirant, però mai 
amb l’empenta que podria desen-
volupar amb gent nova i noves ide-

es. Sort en tenim que surten enti-
tats noves amb prou empenta per 
incorporar-se a la vida social. Es 
mereixen un bon suport per conti-
nuar molts anys. Igualment diria 
de les ONG, gent altruista al servei 
dels desvalguts, morals o margi-
nats de la vida social. 
Passa també que no solament 
són les persones. La part econò-
mica és la principal preocupació 
d’aquestes persones. Algunes en-
titats es mantenen amb la quota 
dels socis i simpatitzants que per, 
motius afi ns a les activitats que 

desenvolupen, paguen una quota 
que permet que aquesta continuï. 
Però, i les entitats l’objectiu de les 
quals és alegrar i donar vida al po-
ble? Aquí és quan les competènci-
es municipals hi tenen el principal 
paper que no poden defugir. Ni 
l’Ajuntament ni els veïns haurien 
de permetre que s’arribés a tal ex-
trem. perquè no hi ha res més trist 
que veure que gent amb molta il-
lusió ha de renunciar a fer coses 
per manca de recursos.

Camina Mira i Observa
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abreviarem. Arribem fi ns a la gran 
plaça d’armes, on a sota alberga 
quatre grans dipòsits que reserven 
aigua potable amb una capacitat 
conjunta de nou mil metres cúbics 
i un sistema de buidatge a prova 
de sabotatges. Aquesta meravella 
de l’enginyeria hidràulica és a una 
profunditat de vuit metres sota el 
pis del pati. L’aigua es manté neta 
de contaminants i en estat més 
pur que la dels exteriors, a l’evitar 
també les pol·lucions dels raigs 
solars, segons la resposta donada 
pel  guia a una pregunta formulada 
per un dels nostres excursionistes. 
Degut a la seva capacitat d’em-
magatzemament fou considerada 
com una guarnició feta per a  man-

tenir un setge d’un any. 
Recorrent els recintes d’edifi cis, 
fi ns i tot  trobem  pisos previs-
tos amb llars de foc destinats a  
l’allotjament dels comandaments 
i ofi cials amb les seves famílies, 
i com que la categoria és intoca-
ble, la tropa a altes dependències 
i menys serveis. Unes grandioses  
naus allotjaven en aquells temps  
tres esquadrons de cavalleria, 
quatre-centes places. 
Parada davant de la cadira del ge-
neral Álvarez de Castro, defensor 
de la ciutat de Girona, i comentaris 
sobre el seu encarcerament i mort 
per part de les tropes franceses. 
Aquesta fortalesa, la va rebatejar 
l’exèrcit francès com “belle Inutile “ 

degut a la seva capitulació  durant 
les guerres  dels anys 1793- 1795, 
segons l’origen d’una no merescu-
da “llegenda negra” fi ns enguany. 
Finalitzo, durant la trista i mai vol-
guda Guerra Civil a Catalunya, 
Sant Ferran, cap a l’any 1939, va 
ser seu del Govern de la Repúbli-
ca espanyola.
Feta aquesta visita ens arribem 
fi ns al Santuari de la Mare de Deu 
de la Salut, ubicat dins el municipi 
del poble de Terrades. Cal especi-
fi car que aquest lloc tan conegut 
rep tot l’any la visita de devots, ro-
meus i peregrins que s’hi apleguen 
periòdicament de tots el pobles i 
viles de la comarca. Des d’aquest 
indret, gaudim també de les vistes 
de l’ermita de Santa Magdalena 
i l’embassament de Boadella, i 
abreviant-nos en l’horari, una cur-
ta visita a la capella per venerar la 
Verge. 
Enfi lem cap a Roses per anar a 
dinar i més tard,  per aprofi tar el 
temps, abans de l’hora convingu-
da per a la nostra tornada a Salt, 
una mica de ball, moure les ca-
mes i cremar calories. Per cert, 
dintre d’aquest grup d’excursio-
nistes hi ha  uns bons balladors i 
animadors, i els encoratgem que 
continuïn acompanyant-nos en 
aquestes sortides. Com sempre i 
per sempre a reveure,  benvolguts 
socis i excursionistes del Casal.

 Ferran Márquez i Morgade

Excursió mes de desembre
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Club Petanca Salt

El dia 26 de desembre va te-
nir lloc a les instal·lacions del 

club el tradicional concurs de pe-
tanca MEMORIAL JOSEP CEBRI-
AN que cada any se celebra per 
aquesta diada, juntament amb el 
vermut per a tots els socis del nos-
tre Casal i la ballada de sardanes, 
que aquest any ens va amenitzar 
el nostre amic Samuel Corominas 
i la seva disco mòbil.
El concurs va començar a dos 
quarts de nou en punt, amb tres 
grups de jugadors que es van en-
frontar entre ells. Es classifi caven 
per a semifi nals i fi nals els tres pri-
mers i el millor segon de grup. To-
tes les partides van ser a 13 punts 
o a cop de xiulet, ja que a les 13 
hores teníem el vermut i les par-
tides havien de estar acabades. 
Tot va  anar sobre rodes i la clas-
sifi cació fi nal va ser la següent: en 

primer lloc, Pep Quintana i Emília 
Vila,  que van guanyar a la fi nal Yo-
landa Jorquera i Antonio Manza-
nares; el tercer lloc va ser per Pere 
Canadell, Quim Parés i Angelina 
Busquets, que van superar l’equip 
de Xavier Bohigas, Fina Espinosa 
i el Sr. Cugat, que va substituir a 
mitja competició un jugador que 
per motius familiars greus va ha-
ver de deixar la competició més a 
córrer. El president del Casal, Sr. 
Ferran Márquez, va entregar uns 
lots nadalencs als guanyadors del 
campionat per agrair-los la partici-
pació.
També es van entregar el dia 11 
de gener els premis de la lliga dels 
dissabtes a la tarda. Els guanya-
dors van ser: 1r, Josep Jorquera;  
2a, Maria González; 3r, Josep Ros 
Fornells. Tots van rebre de mans 
de Manel Granda el petit obsequi 

corresponent.
La lliga dels diumenges al matí 
haurem d’acabar-la el dia 17 de 
febrer ja que el 24 comença la 
temporada de petanca de compe-
ticions ofi cials. Esperem tenir uns 
bons resultats tot i que serà difícil a 
causa de la gran qualitat d’alguns 
jugadors dels equips rivals.
El dia 12 de gener va tenir lloc el 
sopar de cloenda de la lliga provin-
cial a les instal·lacions del mateix 
club, un sopar que és un petit pre-
mi per als jugadors i les seves pa-
relles, que durant tot l’hivern han 
defensat els colors del club. Gràci-
es a tots ells.

Josep Boó

Autor: Josep Boó
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Club Tennis Salt

Com ja vam comentar, el 2007 
va concloure amb les fi nals 

del torneig Magister.
El diumenge 16 de desembre es 
van jugar la majoria dels partits. 
Tot i que els del primer torn van 
haver d’esperar que la pista es 
desglaçés, no va haver-hi retards 

importants.
Va primar la competitivitat i el fair-
play , en enfrontaments de qualitat 
que no van tenir res a envejar als 
del circuit juvenil.
Les 107 inscripcions avalen el tor-
neig i asseguren que l’any vinent 
tornem a gaudir d’aquest esdeve-

niment esportiu.
Els jugadors del C.T. Salt van 
aconseguir sis campionats i sis 
sotscampionats.
Aquí teniu els resultats de totes les 
categories.

La presidenta del club, Rosa M. Martell, amb alguns dels jugadors guardonats.
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PÀGINA EN BLANC

Aquesta pàgina està a la disposició de qui vulgui 
expressar alguna queixa, suggeriment o denún-

cia relacionada amb el nostre poble.

Envieu els vostres escrits per carta a l’adreça de 
la revista o per correu electrònic a: 

farga@salt.cat

La Farga
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Els reis mags passen per Salt
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Polici a Local 092
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Pública de Salt 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal  972240506
Centre Obert Infantil 972402373
Centre Social  972235105
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Escola Bressol El Lledoner 972238388
Escola 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: 1, 9,10, 18, 25 de febrer.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 6, 14, 22, 29 de febrer.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 2, 3,11, 19, 26 de febrer.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 4, 12, 20, 27 de febrer.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 5, 13, 21, 28 de febrer.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 7, 15, 23, 24 de febrer.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 8, 16, 17 de febrer.

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
Posar el bacallà a coure en una cassola cobert 
d’aigua freda. Quan arrenqui el bull, parar el foc i 
deixar-ho reposar a la mateixa aigua durant uns 15 
minuts. Una vegada passat aquest temps, escórrer 
el bacallà, treure-li les espines i la pell i esmicolar-lo 
totalment.
A continuació, picar els dos grans d’all. Posar el ba-

callà i els alls en un cassó a foc ben baix, i a poc a poc, anar-hi afegint, alternativament, una mica d’oli i una 
mica de llet. Tenir cura de no deixar mai de remenar-ho.
Quan el bacallà s’hagi begut el líquid i tinguem una pasta homogènia, passar-ho per la batedora. Rectifi car de 
sal i pebre segons el vostre gust, i ja ho tindrem a punt de servir. Es recomana fer-ho en cassoletes individuals 
i escalfar-ho.

Recepta de la Sra. TERESA PALOMERAS BOSCH, del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 400 g de bacallà remullat

- 2 grans d’all
- 150 cl d’oli d’oliva
- 100 cl de llet
- pebre negre
- sal

Brandada de bacallà
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Àngel Soler Bartomeu  
Glòria Grifeu Pascal 2-11-07

Joaqim Vila Batallé
Vera Krasno Perova 24-11-07

Kennedy Ogbeide 
Patience Odigie 30-11-07

Ricardo Garcia Basilio
Josefa Amador Amador  1-12-07

Carlos de Palol Cervià
Adelina Iglesias Ros 15-12-07

Juan-José Diaz Piris 
Josefa Toro Gnzález 15-12-07

Joseph Bassols Capdevila
Sergi Diego Morella  21-12-07

Juan Bonet Amat
Maria-Dolors Carbó Casellas  28-12-07

Naixements

Sacma Chafi  25-11-07
Sharon-Ebuwa Idemudia 26-11-07
Parnit Kaur 26-11-07
Laura Ruiz i López 27-11-07
Anas El Morabit 27-11-07
Adam Aabachrim 30-11-07
Yassin Bourig 1-12-07
Mia-linett Sánchez i Diñango 1-12-07
Sergi Farrés i Parés 1-12-07
Aida Aidara 1-12-07
Emma Gironès I Geladó 2-12-07
Saidou  Bâ Diallo 2-12-07
Salma El Mimri 3-12-07
Yousra Astitou 4-12-07
Oriol Torner i Martínez 4-12-07
Aïna López i  Arboleas 5-12-07
Jejejah Sesay 5-12-07
Rayan Et Tayyeby 5-12-07
Laura Estela i Hernández 6-12-07
Fàtima Hassan i Navarrete 7-12-07
Marwan Lafhami 9-12-07
Hamza El Mit 11-12-07
Saray Gaitán I Guevara 13-12-07
Kentia Ortiz I Guillem 14-12-07
Chams Hammani 14-12-07
Aya Lotfi  14-12-07
Hatja-Fatoumata N’Diaye 15-12-07
Elvis Solano i Castillo 16-12-07
Aniol Lafuente i Chamorro 17-12-07
AnásTalevan 18-12-07
Juan Pablo Taqueo I Gomes 18-12-07
Farah El Harouni 19-12-07 
Ionella Stefania 21-12-07
Ishpreet Sing i Kaur 21-12-07

Defuncions

Esparraguera  Gasau Maria de 78 anys 17/12/2007 
Rabadan  Gomez  Carmen de 91 anys 20/12/2007
Moles Fernandez  Manuel de 90 anys 24/12/2007
Callis Mansion Maria de 87 anys 26/12/2007
Romero  Garcia  Francisca de 77 anys 27/12/2007
Soler  Costa  Lourdes de 86 anys 27/12/2007
Molas Angelet  Florentina de 83  26/12/2007
Zuñig  Gutierrez  Jose de 61 anys 29/12/2007
El  Hassane  Rafai  25/12/2007
Masachs  Bosch  Clara de 84 anys 31/12/2007
Portell  Domenech  Rosa de 90 anys 01/01/2008
Fernandez  Iglesias Antonio de 41 anys 02/01/2008 
Escandell  Serra Juan de 84 Anys  02/01/2008
Merino  Laporta  Juana De 96 anys  03/01/2008
Garrigolas Mas Rosa de 80 anys 04/01/2008
Gil Claverias Francisco de 95 anys 04/01/2008
Corominas Carre  Nieves de 98 anys 05/01/2008
Ruano  Castro  Manuel de 74 anys 08/01/2008
Garcia Cordero Antonio de 81 anys 11/01/2008
Martinez Martinez Dolores de 84 anys 12/01/2008

Resum del ple ordinari del 21 de gener

Amb els vots favorables de l’equip 
de govern i l’abstenció de la resta de 
grups es va ratifi car un decret d’alcal-
dia per aprovar una operació de crèdit 
amb l’entitat Dexia Sabadell.
El ple va acordar també per unanimitat 
de tots els grups les normes de com-

posició i funcionament de l’organ de 
participació ciutadana Laos-Salt.
També amb el vot favorable de tots els 
presents es va acordar prorrogar per 
cinc anys el càrrec de Defensor del 
Ciutadà en la persona de Miquel Bru-
gués i Costabella.

Finalment i també per assentiment de 
tots els presents es va aprovar una 
moció conjunta de tots els grups per 
la preservació del cabal ecològic del 
riu Ter.
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de desembre de 2007 al 10 de gener de 2008

Temperatura Màxima: 22º el dia 6 de gener.  
Temperatura Mínima: -5º els dies 15 de desembre i 1 de gener.

Dies de pluja: 5 dies de pluja
Precipitació màx. en un dia: 38 litres acumulats el dia 22 de desembre. 

Pluja acumulada: 78 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de desembre de 2007 al 10 de gener de 2008

Encreuats

Solució:

Pluviometria de l’11 de desembre de 2007 al 10 de gener de 2008

L’acudit foll

El temps

HORITZONTALS
1.- Correguda curta. 2.-  Xifra romana. 
País asiàtic. Més romana  3.- Símbol 
de l’americi. Al revés, Expulsió per la 
boca de gasos de l’estómac. Símbol 
del calci. 4.- Occípit. Al revés, ali-
ment. Organ muscular humà. 5.- Ciu-
tat del Rosselló. Aspiro el¡aire amb el 
nas per a ensumar. 6.- Diligent, ex-
pedit. Inaccentuat. 7.- Al revés, regió 
superior que l’home considera com a 
sojorn de Déu.. Al revés possessiva. 
Onada. 8.- Cara del dau marcat amb 
un punt. Font d’inspiració. Al revés , 
aparent. 9.-Mitja nota. Al revé, qui té 
una taula de vendre. Punt cardinal. 
10.- Tractaven d’afectar agradable-
ment amb demostracions d’afecte.

VERTICALS
1.- Bescollada. 2.-Punt cardinal. 
Blanes. Mitja nota. 3.- Deu egipci.  
Al revés, Llista ofi cial d’habitants. 
Símbol del Radi. 4.- Rull. Símbol de 
l’arsènic. Substància viscosa i dol-
ça. 5.- Hi és. Moble. 6.- Que defuig 
el treball. Al revés, sentit corporal. 
7.- Al revés. príncep sobirà. Article. 
Vocals repetides. 8.- Al darrera dels 
taxis. Matèria tèxtil. Electrodomès-
tic. 9.- Fa plurals. Ornament en for-
ma de cercle que es cenyeix al cap. 
La cinquena. 10.- Amanyagaven.

HORITZONTALS
1.- Corredissa. 2.- L. aisrèP C. 3.- Am. 
stoR. Ca. 4 Tos. aP. Cor. 5.- Elna. Oloro. 
6.- Llest. Àton. 7.- leC. aT. Ona. 8.- As. 
Musa. aV. 9.- D. reluaT. E. 10.- Afala-
gaven.
VERTICALS
1.- Clatellada. 2.- O. Molles. F. 3.- Ra. 
sneC. Ra. 4.- Ris. As. Mel. 5.- Està. 
Taula. 6.- Dropo. tsuG. 7.- ieR. La. Aaa. 
8.- Sp. Cotó. Tv. 9.- S. Corona. E. 10.-
Acaronaven.
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