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CASAL DE JUBILATS

- Dia 28.- Excursió a Sant Quirze 
de Besora. Visita al castell de 
Montesquiu, dinar a Tavèrnoles. 
Preu, 35 €
- Dies del 25 de Juny al 2 de Juli-
ol.- Excursió a Portugal. Preu 770 
€.. El pagament es farà en dues 
mesades.

TENNIS SALT

El nostre equip +30 disputarà el 
dissabte 16 de Febrer la fi nal del
Campionat Gironí per equips +30 
a la categoria Argent contra l’Aba-
dessenc.
Tanmateix aquesta setmana co-
mencem el torneig de reptes amb 
58 inscrits.
És el primer any que el disputem i 
estem molt contents de l’accepta-
ció que ha tingut.
El club vol apostar aquest any 
per la vida social , incentivant els 
alumnes de l’escola i els socis a 
jugar entre ells.

XIRUCAIRES

- 30 DE MARÇ: PUJADA AL BAS-
SEGODA
Farem aquest cim passant pel Cai-
re de Comadells des del Pla de Riu 
(Sadernes).

Hora i lloc de sortida: 8 h del matí 
del Pavelló Municipal d’Esports de 
Salt
Difi cultat: Sortida d’unes 3 hores, 
sense cap complicació.
Cal dur: Esmorzar, aigua i calçat 
per caminar (roba d’abric si encara 
fa fred)
Preu: benzina.
 
- 2 DE MARÇ: CALÇOTADA
Com cada any per aquestes da-
tes farem la calçotada a Les 
Basses.(St. Marti de Llémena).
Abans de dinar farem quatre jocs 
mentre es preparen i es couen els 
calçots.
Cal dur: Plat, got i coberts.
Preu:  15 € (adult soci)
 18 € (adult no soci)
 
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

- Dia 1, a 2/4 de 12 del matí. Activi-
tat familiar. Biblionadons: “Ballma-
netes”. Audició a càrrec de Natàlia 
Nadal
- Dia 13, a 2/4 de 9 del vespre. Ci-
nefòrum: “BelleVèrte” de Colline 
Serreau
- Dia 28 a les 6 de la tarda trobada 
a la biblioteca del Grup de lectu-
ra. Anem a la biblioteca de Tossa 
de Mar per compartir amb el GL. 
d’aquella població la visita de l’es-

criptora Imma Monsó
- Dia 28, a les 6 de la tarda. Ac-
tivitat familiar. Descobrim la músi-
ca. Audició a càrrec de la Natàlia 
Nadal

TEATRE DE SALT

- Dissabte 1 de març  21h J’arri-
ve...! Cia. Marta Carrasco 18 € 
- Diumenge 9 de març 19h Còmica 
Vida Cia. Per-Versions 16 € 
- Dissabte 15 de març  17.30h Oli-
ver Twist Cia. Coco Comín 5 €  
- Dissabte 29 de març 21h Sin no-
ticias de Gurb Rosa Novell/ Teatre 
lliure 14 € 

CASA DE CULTURA LES 
BERNARDES

EXPOSICIONS
- David López, d’Olot, “Acrílics, 
aquarel.les i dibuixos. Sales Cen-
tral, Aguilera i RocaDelpec.
- Enric Soy, de Salt, Pintures i di-
buixos, Sala Sant Jordi.

CURS D’INFORMATICA
Curs de 30 sessions. Comença el 
dilluns 25 de febrer.  

Activitats del mes de març
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Digues el que vulguis

Tots opinem. A casa, a la feina, amb els companys, amb els ve-
ïns, … parlem de les nostres coses i de les coses dels altres, de 
com vivim el nostre petit món de cada dia. La nostra vila, el nostre 
país, la política, l’esport, la convivència ciutadana, la seguretat, 
el treball, els diners, els homes i les dones, el passat i el futur, el 
sentit de l’existència ... I sovint també, moltes vegades, ens excla-
mem al cel i ningú ens escolta, o critiquem aquesta o aquella cosa 
en converses intranscendents que en el fons de ben poc servei-
xen. La resposta és fer-ho bé. És per això que la revista La Farga 
convida el lector a mobilitzar-se. En forma de carta escrita, o de 
fotografi a denúncia, i mitjançant la nostra adreça de correu postal 
o de correu electrònic, aquesta revista destina un espai específi c 
del seu contingut a tot allò que el ciutadà desitgi fer públic.
Res com la societat mateixa, la que viu els problemes de veritat, 
per descriure i reivindicar el que més l’afecta. I també per propo-
sar respostes i solucions. Moltes vegades en manquen canals 
per fer públiques les nostres refl exions d’una forma lliure i directa, 
sense tergiversacions. I si una publicació independent com La 
Farga no dóna veu als que no la tenen, de poc serveix a la gent 
per a la qual treballa. Només una societat responsable i participa-
tiva pot efectivament canviar les coses. No n’hi ha prou d’acudir 
a les cites electorals quan la política ho demana. Alguns, fi ns i 
tot, ni tan sols en això creuen. Però som tots, i cada dia, els que 
construïm la realitat que ens toca viure. Lamentar-se en va és un 
exercici que potser ens tranquil·litza l’esperit, però que no soluci-
ona massa res. Ànims, doncs, a tothom que vulgui fer-se escoltar. 
Fer-se escoltar és fer-se respectar. Si  aquesta o aquest ets tu, 
aquí t’estem esperant.          
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En un moment en què la polèmica lingüística està servida, sempre està bé escoltar en primera per-
sona l’experiència d’una persona que va arribar de Brasil ara fa quatre anys. I escoltar-la en català, ja 
que la Mariani el parla perfectament. Ella i la seva família van ser conscients des del primer dia de la 
importància de la llengua com a porta d’entrada a una nova realitat -diguem-li cultura, maneres de fer, 
o el que sigui-. I és que el llenguatge diu molt de tots nosaltres. Per això, li demano una expressió ‘tí-
picament’ brasilera i em diu que, per ella, la més signifi cativa és ‘deixa prá lá’, uns mots que equival-
drien al nostre ‘deixa-ho estar’ i que, segon ella, representen molt bé com als brasilers no els agrada 
buscar la confrontació. En canvi, m’explica, aquí som gent més aviat decidida, i ens agrada anar al 
gra. Anècdotes a part, escoltem el cas de la Mariani i la seva perseverança a aprendre el català.  

-Com és que vau decidir venir a 
viure a Catalunya, i més concre-
tament, a Salt?
-Nosaltres havíem vingut a 
Catalunya dos anys abans de 
venir a viure defi nitivament aquí, 
per visitar l’ONG Bon Samarità, 
ja que nosaltres treballàvem amb 
aquesta organització al Brasil. Bé, 
allà no és tant una ONG, sinó un 
grup vinculat a l’església, però 
té els mateixos objectius. Aquí hi 
ha l’església, per un costat, i per 
l’altra, l’ONG. Així, vam venir aquí 
un estiu, de vacances, i ens va 
agradar. Vam pensar que podíem 
fer alguna cosa per l’organització, 
que aquí era molt més petita que 
al Brasil, i vam decidir venir cap 
aquí, el meu home, la meva fi lla, 
de 10 anys, i jo. 

-I com va ser el canvi per a la 
teva fi lla?
-Al principi, difícil. No volia venir, 
no volia deixar l’escola, els amics, 
etc. Però fi nalment s’ha adaptat 
molt bé. Enyora moltes coses del 
Brasil, com és lògic, però en ge-
neral ha fet un procés d’adaptació 
molt bo, fi ns i tot més ràpid del que 
esperàvem. Els nens tenen molta 
facilitat d’aprenentatge i ara està 
molt contenta.  

-Aleshores tu ens pots donar 
una opinió de primera mà sobre 
aquest fet tan polèmic de la llen-
gua catalana a les escoles?
-Ella s’ha adaptat molt bé, ha 
après molt bé el català. A veure, 
ella el castellà ja l’entenia, però no 
el parlava, perquè el meu home és 
argentí. Aquí ha après el català i 

el castellà tot junt, i parla molt bé 
el català, amb accent gironí i tot. 
La meva opinió és que el sistema 
educatiu, pel que fa la llengua, 
està bé com està actualment, que 
s’aprèn el castellà com una disci-
plina més dins l’escola i la resta es 
dóna en català.

-Aleshores, tu no creus que hi 
hagi un problema real amb el 
tema lingüístic a les aules?
-No. I tampoc estic d’acord que els 
estrangers sembli que estiguem 
obligats a aprendre i parlar el cas-
tellà. Sembla que, quan arribes 
aquí, has d’aprendre primer de tot 
el castellà, i no té perquè ser així. 
Si jo sóc brasilera, o parlo portu-
guès o parlo català. Si no, es fa 
molt difícil aprendre el català. Jo 
vaig haver de fer un esforç molt 

Nom:  Mariani de Chávez 
Edat: 44 anys
Nascuda a Brasil (província de Rio de Ja-
neiro)
Resident a Salt des de fa 4 anys
De professió: professora, actualment tre-
balla a la ONG Bon Samarità (amb seu a 
Blanes) que podeu trobar al carrer Països 
Catalans, 58.
Aquesta organització té programes d’ajuda 
en roba, aliments, també s’organitzen cur-
sos de català a través de l’Ofi cina de Ca-
talà per fomentar la integració, i tenen en 
funcionament  un servei d’atenció a dones 
víctimes de maltractaments. 

“Volíem aprendre sobre la cultura d’aquí 
i la porta d’entrada és el català”
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gran per trobar llocs on pogués 
practicar l’idioma. Fins i tot hi ha 
qui et diu: “no cal que aprenguis 
català, si saps castellà”, perquè 
jo el parlava bé, el castellà, quan 
vaig arribar.  

-Tu sempre vas tenir clar que 
volies aprendre català?
-Des del primer dia; sí. 

-Vosaltres, però, abans de venir 
aquí per primer cop, sabíeu que 
aquí parlem català?
-No sabíem que es parlava tant. 
Pensàvem que era més reduït i 
que es parlava majoritàriament el 
castellà. Aleshores, quan vam de-
cidir venir a viure aquí, ja vam ve-
nir amb el pensament que volíem 
aprendre sobre la cultura d’aquí, i 
la porta d’entrada és el català.  Per 
això, el meu home i jo, ja des de la 
primera setmana, vam començar 
un curs de català. Per a nosaltres 
era essencial.

-Deus tenir contacte amb altres 
persones d’origen immigrant; 
creus que en general hi ha vo-
luntat per aprendre el català i la 
cultura d’aquí?
-Les persones moltes vegades 
no tenen consciència de la impor-
tància d’aprendre sobre la cultura 
d’aquí per tot el procés d’adapta-
ció. Per als mateixos immigrants 
suposaria patir una mica menys 
si, un cop arribats aquí, pogues-
sin aprendre alguns elements de 
la cultura del país. La majoria es 
centren a buscar feina, a estalvi-
ar, que és totalment comprensible, 
però s’obliden de la importància 
d’aprendre sobre la cultura del 
país on han arribat. Per això, crec 
que és important fer una tasca de 
conscienciació. Nosaltres tenim 
molt contacte amb immigrants de 
tota mena, però sobretot llatinoa-
mericans i, en la mesura que po-
dem, intentem incentivar i motivar 
aquests aspectes.

-Tu vas participar en un progra-
ma de parelles lingüístiques; va 
ser positiu?
-Primer de tot em vaig apuntar a 

un curs de català i, dins aquest 
curs, ens van parlar de la possibili-
tat de la parella lingüística, i jo m’hi 
vaig apuntar. Ho vam fer durant 
una temporada i va anar molt bé. 
Sobretot perquè necessites prac-
ticar, i quan arribes, normalment, 
no tens molt contacte amb la gent 
d’aquí, de manera que aquesta és 
una bona opció. En el nostre cas, 
a més, no teníem una feina amb 
persones d’aquí, sinó més aviat 
ens relacionàvem amb altres im-
migrants, de manera que es feia 
necessari aquest aprenentatge. 
També s’ha de dir que els catalans 
a vegades no t’ho posen fàcil, no 
sé si per facilitar-te més la vida, i et 
parlen majoritàriament en castellà. 

-Però al fi nal te n’has sortit! El 
parles molt bé.
-També em vaig posar dins l’Asso-
ciació de Mares i Pares de l’escola 
(AMPA), com a voluntària, perquè 
volia un lloc on practicar i apren-
dre. I la veritat és que aquí vaig 
aprendre molt. Sobretot amb les 
professores, Direcció del col·legi, 
etc. 

-I què recomanes a les persones 
que arribin aquí i vulguin apren-
dre el català?
-Primer de tot, perdre la por al fet 
que perdran la seva identitat. En-
tre els immigrants, es diu sovint 
que no volen perdre la seva iden-
titat, i això és la primera idea que 
han d’abandonar. No és així. Tot-
hom pot aprendre i enriquir la seva 
vida amb una altra cultura, un altre 
idioma. I després que, si poden 
fer l’esforç, que vagin a un curs. 
Perquè les parelles lingüístiques 
és una cosa molt pràctica, però jo 
crec que ha d’anar acompanyada 
de la part més teòrica. 

-Per assolir la part més gramati-
cal i de sintaxi?
-És clar, i després practicar el que 
s’ha après. Per això, un altre pas 
molt important és buscar llocs on 
hi ha gent d’aquí, perquè sovint els 
mateixos immigrants només fre-
qüenten espais on es troben amb 
gent del seu lloc d’origen, perquè 

és lògic, s’hi senten més còmodes. 
Però és important creuar aquesta 
barrera, encara que al principi se 
sentin una mica fora de lloc. Per-
què aquest és el veritable procés 
d’integració, vivint amb les per-
sones, sentint el que parlen, com 
parlen, les seves idees, els seus 
pensaments, etc. I una altra cosa 
molt important és superar els pre-
judicis, les idees que ja es tenen 
formades, i perdre la por a barre-
jar-se. 

-Per exemple, vosaltres, quina 
imatge teníeu dels catalans? 
-Sobretot els primers temps, el 
que més sorpresa produeix és 
que aquí teniu una manera d’ex-
pressar-vos més objectiva. Moltes 
vegades, per als llatins, això és un 
xoc. Perquè aquí sou molt direc-
tes, dieu les coses massa tal qual, 
per a nosaltres. I això no és bo, ni 
dolent; són maneres diferents. Els 
llatins tenen un parlar en el qual 
es donen més voltes per tractar 
qualsevol tema. Això produeix un 
confl icte, i a vegades hi ha gent 
que creu que aquí sou molt ‘bar-
roers’. Per això, el més important 
és vèncer això, i entendre que són 
diferents formes de viure i expres-
sar-se, que no és ni bo ni dolent. 

-Tot són maneres...
-Sí, fi ns i tot algunes expressions 
que aquí es fan servir, per a no-
saltres poden ser ofensives. Però 
es tracta de saber que per a vosal-
tres no té el mateix pes que té per 
a nosaltres. Penso que aquest és 
el procés. A mi, sobretot, em sob-
tava com parlaven les mares del 
col·legi. La manera de parlar, la 
trobava molt forta, com si fos un to 
impositiu. I jo deia: ‘per què no po-
dem parlar tranquil·lament?’ Hi ha 
molta gent immigrant que sovint 
m’explica que els passa això.

-S’enyoren moltes coses? 
-Sí, molt. Especialment la convi-
vència amb la família, ja que aquí 
no en tenim, i també l’estil de vida. 
Aquí dóna la sensació que les 
persones no gaudeixen tant de la 
vida. Estan treballant tot el dia i el 

Entrevista a Mariani de Chávez
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tema és aquest: treballar, treballar 
i treballar. Allà, sempre hi ha temps 
d’estar una estona amb la família, 
gaudir amb els amics, etc. Els 
amics vénen directament a casa 
teva, sense haver de demanar 
hora, per prendre un cafè o el que 
sigui. Això es troba a faltar. Però 
bé, també hi ha altres coses po-
sitives. Un bon exercici és buscar 
cinc coses que siguin millors que 
al teu país, és un bon exercici per 
a aquells que es troben en un mo-
ment dur i que a vegades pensen 
que tot és negatiu.  

-El procés ha de ser dur: deixar 
el teu país, trobar-te una socie-
tat diferent... Molta gent deu viu-
re una mena de procés de dol, 
en alguns moments.
-Sí, molta gent es troben malament 

anímicament. És un procés que 
dura un any, any i mig. Després 
de tres mesos, un cop superada 
la fase que anomenem del turista, 
en què tot és bo i meravellós, ales-
hores apareixen les coses negati-
ves, et canses de sentir un idioma 
que no entens bé, i hi ha persones 
que tenen moltes difi cultats i mai 
acaben de parlar correctament. 
També hi ha la gent que ha vingut 
per un parell d’anys, per guanyar 
diners, estalviar, aleshores no fan 
un autèntic procés d’adaptació. 

-Creus que és més fàcil la inte-
gració per als llatins que per als 
africans, per exemple?
-No crec que sigui una qüestió 
ni de país, ni de religió, sinó de 
formació. La gent que ha pogut 
gaudir d’una formació millor, so-

len tenir menys prejudicis i estan 
més oberts a aprendre de l’entorn, 
i això és fonamental. 

-I què hem de fer els catalans?
-És molt important que els catalans 
defenseu la vostra cultura, perquè 
així es transmet als nouvinguts. 
Molta gent amb prejudicis, quan 
coneix la història de Catalunya i la 
persecució que ha tingut el català, 
veu les coses d’una altra manera i 
entén la importància de la llengua. 
Per això, estaria bé que la gent 
d’aquí fes com de ‘guia cultural’, 
que ensenyés als nouvinguts les 
maneres de fer d’aquí, des d’una 
relació amistosa, perquè és la mi-
llor manera de conèixer  l’altre i 
entendre’l.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Mariani de Chávez

Alçament de grups de pagesos 
rossellonesos entre 1667 i 

1675, que es revoltaren contra la 
gabella, un gravamen sobre la sal 
imposat pels francesos el 1661. 
Aquest fet era contrari a les cons-
titucions del Rosselló i això provo-
cà la revolta camperola, que es va 
estendre pel Rosselló, el Vallespir i 
el Confl ent. Les partides, dirigides 
per caps com Josep de Trinxeria, 
Joan Miquel Mestre o Damià No-

vell, actuaven contra els funcio-
naris i les tropes dels ocupants 
francesos, dirigides per Francesc 
de Segarra, president del Consell 
Sobirà (substitut de les institucions 
tradicionals del Rosselló).
Així, al mateix temps, la lluita va 
prendre un caire d’aixecament 
antifrancès, i els angelets van col-
laborar amb la Monarquia Hispà-
nica (1673) i en la conspiració de 
Vilafranca del Confl ent (1674). 

Amb el tractat de Nigemea 
(1678), França renuncià al 
seu projecte de bescanviar 
amb Espanya el Rosselló 
per Flandes, cosa que 
ajudà a extingir la revolta. 
El seus caps foren execu-
tats i la Catalunya Nord 
defi nitivament integrada a 
França.         

J.C.L.

La revolta dels Angelets

Enguany celebrem 25 anys de 
la independència del poble 

de Salt de la ciutat de Girona. Fó-
rem annexionats per la força d’un 
decret. I la imperial i monàrqui-
ca va estendre el seu terme fi ns 
a Bescanó. L’ambició de Girona 
sempre s’ha deixat sentir en els 
pobles veïns i Salt ha estat vícti-
ma d’una manera constant. Fins i 
tot amb l’actual estatus, que ens 
permet no haver de dependre de 
Girona, hi ha agents de diversos 

sectors  que abonen la presència 
de la ciutat en alguna activitat. 
L’annexió i la independència són 
coses del segle passat i això és 
aigua passada. Per cert, un segle 
ple de vicissituds: la primera guer-
ra mundial, les revolucions de fe-
brer i octubre de 1917; la Segona 
República Espanyola; la primera 
restauració de la Generalitat en 
l’època moderna i la supremacia 
del capitalisme a nivell mundial.
Des de 1900 hi ha hagut 21 perso-

nes que han estat al capdavant de 
la primera institució del poble amb 
el nom d’alcalde o de president del 
Consell en èpoques més autènti-
ques o revolucionàries.

1989.- Josep Amat i Sureda  
1904.- Miquel Rabasseda i Gironès
1906.- Jaume Plana i Brugada  
1909.-Josep Ramis  
1912.- Enric Cat i Soler  
1916.- Bartomeu Muñoz i Trilla  
1920.- Josep Xifra i Xifra  

25 anys i 21 alcaldes
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1923.- Francesc Banús i Oliveres 
1924.- Àngel Comalada i Casals 
1930.- Emili Pibernat i Viader 
1931.- Proclamació de la República
1931.-Emili Pibernat i Viader
1934.- Manel Termes i Viñoles
1936.- La revolució social del 36

1936.- Eduard Pardo i Gómez.  
1936.- Josep Fontané i Falgueres
1939.- Francesc Massachs 
1939.- Francesc Siqués
1948.- Joaquim Muñoz
1974.- Narcís Devesa
1975/1983.- El territori del poble de 

Salt i la seva gent foren incorporats 
per decret a la ciutat de Girona
1983.- Salvador Sunyer
1991.- Xavier Corominas 
1999.- Jaume Torramadé 
2007.- Iolanda Pineda

Agapit Alonso i Pont           

25 anys i 21 alcaldes

Tot repassant el passat

Diari de Girona 
–anys 1901-1902
Avui retornaran a la feina les fàbri-
ques de fi lats i teixits del Sr. Ca-
milo Mulleras i dels Srs. Clavillers 
de Salt que feia tant de temps que 
estaven aturades. El nombre de 
treballadors, en conjunt, d’aques-
tes dues fàbriques és de 1.100 
obrers.

Ahir a la una de la tarda, en traves-
sar d’una vorera a l’altra al carrer 
del Progrés, un home va ser atro-
pellat per una tartana que trans-
porta viatgers a Salt.

Un jove que anava una mica alegre 
i anava en una tartana de Salt, en 
baixar-ne va caure a terra i va rebre 
un fort cop a l’ull dret que li va ser 
curat al dispensari municipal.

Pel poble de Salt ahir hi va passar 
un gos que se suposa rabiós que 
demostrava una feresa extraordi-
nària ja que mossegava els gossos 
que es trobava i en va matar dos; 
a un home que es va trobar, li va 
destrossar els pantalons. L’animal 
va ser perseguit pels veïns que li 
van disparar alguns trets, però no 
sabem si el van atrapar.

Ahir al matí, al poble de Salt, es va 
fer l’enterrament del Sr. Francesc 
Mach i Martorell, fabricant molt es-
timat per les famílies obreres de la 
seva indústria pels seus nobles i 
generosos sentiments. A l’ofi ci ce-
lebrat la concurrència fou plena.

S’apropa quasi a l’escàndol la 
tolerància que es té amb els tar-
taners de Salt i Sarrià  ja que es 
consent que els primers prenguin 

com a parada el pont d’Isabel II i 
els altres facin el mateix a la cruïlla 
dels carrers Argenteria, Cort Reial 
i Ballesteries.

Ahir es va celebrar a la plaça de 
toros l’anunciat concurs de sarda-
nes. Per ballar les sardanes em-
pordaneses es va presentar una 
sola colla, la de Cervià de Ter, a la 
qual se li va concedir el segon pre-
mi. Les sardanes selvatanes les 
ballaren 4 colles: Riudellots, Salt, 
Quart i el Pla. La millor prova del 
que diem van ser les manifestaci-
ons que varen tenir unes i altres 
colles tot i que només a la de Salt, 
amb tota justícia, se li tributaren 
grans aplaudiments

Textos recuperats per Josep 
Recasens i Adroher

50 detinguts en una batuda con-
tra la pirateria audiovisual. 

La llei preveu penes de fi ns a dos 
anys de presó... només són alguns 
dels titulars que últimament omplen 
els diaris sobre un tema que poc o 
molt ens incumbeix a tots.
La pirateria ha existit pràcticament 
des que es pot navegar per la xar-
xa, ja que tothom ha mirat de treu-
re el màxim rendiment de l’oportu-
nitat d’arribar a tot el món, des de 
casa mateix. Tots, tan bon punt và-
rem tenir un ordinador a casa, bus-
càvem mètodes fàcils i ràpids per 

tenir els programes actualitzats, a 
l’última en tot. Quin va ser i és en-
cara el problema? Que en el camp 
de la informàtica tot avança massa 
ràpid; compres un ordinador que 
et costa un preu determinat i hores 
després ja val 100 € menys com 
a mínim, perquè ja ha sortit un al-
tre model o ja s’ha millorat algun 
component. Així doncs, tots vàrem 
buscar la millor solució de l’amic 
informàtic, que per un preu mòdic 
t’instal·lava programes i programes 
que treia d’una maleta sense fons. 
Per què buscàvem doncs l’amic in-

formàtic? Senzillament, pels preus 
desorbitats de cada programa que 
se suposa que cada usuari d’un 

Pirateria
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Pirateria

Un lloc per ser

ordinador ha de tenir: que si l’anti-
virus, que si el programa per reto-
car imatges, que si el programa de 
música, que si jocs, que si naps i 
cols... al cap i a la fi , per què?, si a 
la sortida de la botiga d’informàtica 
els nostres grans programes ja es-
taran passats de moda!
Els anys han anat passant i les 
visites de l’informàtic han estat 
cada vegada més constants; tant, 
que l’hem deixat de trucar perquè 

la broma ja no ens sortia a 
compte.
Ens hem plantejat ser no-
saltres mateixos els in-
formàtics, perquè segons 
l’amic informàtic  tot es pot 
descarregar! Cap proble-
ma!
I nosaltres pensem...Vet 
aquí! Com ho faig jo ara? 
Clic aquí? O aquí?...
Després d’uns dies d’entre-

naments, arribem a les pàgines on 
se suposa que es descarreguen 
les actualitzacions dels programes 
corresponents: música, pel·lícules, 
jocs...tot tipus de coses et pots 
descarregar d’aquestes webs! I 
què fas tu? Doncs començar a 
clissar com un boig tot allò que 
t’interessa! Vés a saber quant em 
farien pagar de tots aquests pro-
grames! 
Doncs bé, aquest és potser el prin-

cipal problema de tots els usuaris 
d’Internet: és massa fàcil descar-
regar-se coses i actualitzar-ho tot 
sense pagar res i els preus dels 
programes són desorbitats, sobre-
tot comptant que la seva durada 
és a curt termini.
Quina és la solució? Les discogrà-
fi ques es queixen, els drets d’au-
tor estan en boca de tothom, els 
partits fan promeses amb aquest 
tema, es troben tops manta a tot 
arreu...
La solució seria potser abaixar els 
preus? No haver de pagar a més a 
més el nou cànon digital o que els 
guanys es repartissin una mica? 
Però bé, per desgràcia dels con-
sumidors petits, ens tocarà pagar i 
callar, això ho decideixen les grans 
empreses.

Anna Clarà

Els Pirineus només es poden 
creuar, històricament, per cada 

un dels seus extrems. Pel que fa a 
l’oriental, el nostre, ha estat zona 
de pas i contacte de cultures i ci-
vilitzacions, tant provinents de la 
Mediterrània com dels continents 
europeu i africà. Un llarg i dens 
episodi d’experiències que fi nalit-
zaran, després de la caiguda de 
l’Imperi Romà, en l’aparició d’una 
societat que parla una de les di-
verses llengües derivades del lla-
tí, dites romàniques: la catalana. 
Aquest és el punt d’inici d’una nova 
cultura que després d’un procés 
històric de politització i nacionalit-
zació, i un munt de fets, a voltes 

fascinants, a voltes 
tràgics, desemboca 
en la societat que 
ens toca viure. 
Els països no tenen 
ànima ni caràcter, però 
els fenòmens socials 
que al llarg dels temps 
els desenvolupen sí 
que mostren un cer-
ta manera de fer i de 
ser dels seus homes 
i dones, les principals 
víctimes i els màxims 
protagonistes de les 
decisions dels seus 
contemporanis. Un 
llarg passar d’aspira-
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Un lloc per ser

cions col·lectives constructores de la 
història d’Europa que han de servir no 
només per entendre per què som el 
que som, sinó per engrescar tothom 
que visqui en aquesta terra a participar 
amb respecte i coneixement d’aquest 
mil·lenni d’història humana.

En paraules de Marc Bloch, totes 
les ciències són interessants però 
cada savi no en troba més que una 
l’exercici del qual el complau. Abans 
que el desig de conèixer, el simple 
gust, abans que l’obra científi ca to-
talment conscient dels seus fi ns, l’ 

instint que hi mena. Tanmateix, la 
Història té els seus propis gaudis 
estètics, que no s’assemblen als de 
cap altra disciplina. I això és perquè 
l’espectacle de les activitats huma-
nes està fet, més que cap altre, per 
seduir la imaginació dels homes.

Joan Corominas

Existe i -
x e n 

molts tipus 
d ’ e m p r e -
saris, però 
fonamen-

talment els resumiré en dos, ja que 
són dels que vull parlar, dues mane-
res de veure el món de l’empresa, 
dues maneres de veure l’economia. 
Uns l’engrandeixen i la fan créixer, i 
els altres  l’empetiteixen i la maten.
El primer grup seria  l’empresari que 
lluita i arrisca els seus diners per la 
seva empresa, per fer un producte o 
un servei  que és necessari per als 
altres i, en defi nitiva, per a tota la so-
cietat. Podem dir que és el típic em-
presari català, emprenedor, creador 
de riquesa,  enamorat de la seva 
feina, dels  productes que fabrica  
o dels serveis que ofereix a la so-
cietat. A Catalunya sempre hi hau-
rà gent que vol tirar endavant una 
idea, fer un producte o prestar un 
servei. Som i hem sigut sempre un 
país una de les principals identitats 
del qual ha sigut, és i serà la de tenir 

fornades  inacabables d’empresaris 
i professionals per tirar endavant 
el carro de l’economia catalana. 
D’aquells empresaris i professionals 
que funcionen tot sols i, gràcies al 
seu esforç i moltes hores, van tirant 
endavant, ningú se’n recorda; l’eco-
nomia va bé.  Bé, no és veritat del 
tot,  que provin de deixar de pagar 
algun dels molts impostos que te-
nim, segur que es recordaran d’ells 
totes les administracions, i que no 
són poques. Crec que hauria de ser 
al contrari, al professional que crea 
empreses se l’ha de felicitar i l’Admi-
nistració l’ha de premiar i ajudar.  
En un segon grup, hi tenim l’em-
presari que només vol guanyar di-
ners, que no arrisca res, que inver-
teix quan ja té els guanys assegu-
rats o fets. Són els típics mags de 
les fi nances, d’avui a demà, gua-
nyen milions d’euros a la borsa, en 
matèries primeres  o fent  inversi-
ons en  països poc desenvolupats 
. Aquells que compren i venen 
empreses, jugant amb la sort de 
moltes famílies i que segurament 
mai han sabut ni el producte que 

fabricaven o el servei que oferien 
a la societat. Jo no els anomenaria 
empresaris, potser millor els po-
dríem anomenar pirates fi nancers, 
negociants de pocs escrúpols o 
simplement oportunistes. És el tí-
pic empresari d’èxit, que totes les 
administracions lloen i a vegades li 
solen donar algun premi. Exemples 
recents, com el d’empresari model 
català. Després d’algun temps re-
sulta que acaben a la presó. 
Segurament, d’economia, en sa-
bem molt poc, i això que de teoria 
econòmica hi ha llibres per donar 
i per vendre. Aquestes economies 
funcionen sobre el paper, però la 
realitat és que la veritable econo-
mia s’escriu cada dia. Evidentment, 
existeixen moltes variables que in-
fl ueixen en el seu funcionament, a 
vegades, difícils de controlar. L’em-
presari és una de les més fonamen-
tals, és el motor del nostre sistema 
econòmic.  Per al bé de la nostra 
economia, que tinguem molta sort i  
en surtin molts més del primer grup 
que no pas  del segon.      

Rafel Sala

L’empresari català

Una tarda d’estiu, després de 
veure la televisió durant una 

estona i avorrir-me molt perquè 
no feien el meu programa favorit 

– l’havien 
c a n v i a t 
per una 
r e t r a n s -
missió es-
portiva –, 
vaig anar 
fi ns a l’ha-
bitació de 
la meva 
germana i 

La passió per llegir
vaig agafar un llibre, el primer que 
agafava amb més lletra que no pas 
dibuixos. Em va semblar atractiu 
perquè a la portada hi havia el re-
trat d’una colla de nois de la meva 
edat. Es deia Els Cinc a l’illa del 
tresor; el vaig obrir per una plana 
qualsevol i vaig llegir: “...la Jordi 
no podia dir ni paraula. Romania 
quieta, davant del munt de lingots. 
En tenia un a la mà. Li costava de 
creure que aquells totxos fossin 
realment d’or...”. 
Em va picar la curiositat i vaig co-
mençar a llegir des de la primera 

pàgina i no vaig poder parar en 
tota la tarda fi ns que la paraula fi  
va posar punt i fi nal a un estiu pas-
sat en companyia d’aquells quatre 
nois i el seu gos, a la recerca d’un 
tresor perdut en una illa, explorant 
vaixells, anant a parar a unes mas-
morres, caient presoner i trobant 
un tresor de lingots d’or. Tot en una 
tarda i sense moure’m de casa.
Acabava de descobrir el plaer de la 
lectura, el plaer de poder viure aven-
tures i moltes vides, d’imaginar-me els 
móns que un escriptor abans havia di-
buixat amb paraules només per a mi.
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Interessants refl exions de Josep 
Gifreu al ‘Punt de vista’ d’El Punt 

[dilluns 11/2/08] sobre el criteri 
periodístic a l’hora de decidir re-
transmetre segons quines imat-
ges de les víctimes “col·laterals” 
o “innocents” d’això que se’n diu 
pudorosament “confl ictes bèl·lics” i 
que abans eren simplement guer-
res, una paraula que devia quedar 
relegada al desterrament arran de 
la conjura que els països implicats 
en l’última gran guerra mundial van 
fer amb la creació de les Nacions 
Unides, organisme patrocinat pel 
president Theodore D Roosevelt 
que ell no va arribar a veure néixer 
perquè va morir abans.
Precisament sobre el fi nal de la Se-
gona Guerra Mundial anava el ca-
pítol d’aquell mateix dia de la sèrie 
televisiva “Segle XX” que presenta 
al C33 l’historiador Joan B Culla, de 
la decisió tràgica del president per 
accident Harry Truman de llançar 
la bomba atòmica sobre Hiroshima 
primer (i al cap d’uns dies l’altra so-
bre Nagasaki: “the Truman show 
must go on”...), mentre ell navega-
va en un cuirassat de tornada cap 
als Estats Units després de fer-se la 

foto amb els aliats 
Stalin i Churchill. 
Va ser el mateix 
Truman, doncs, 
el mateix que ha-
via comentat “a 
la nació” que ell 
va decidir usar 
la nova arma per 
forçar el Japó a 
rendir-se i evitar 
així la mort de 
“milers i milers de 
joves americans”, 
que es va felicitar 
del “rendiment” 
de la milionària 
inversió en dòlars en el secretíssim 
‘projecte Manhattan’ i es va mera-
vellar del funcionament perfecte 
d’aquell giny científi cament i tècni-
cament tan complex, va ser aquest 
home qui va obrir la sessió inaugu-
ral de l’organisme supranacional 
que havia d’assegurar al món, es-
carmentat i cansat de tanta barbà-
rie, que “mai més” tornaria a viure 
un malson com aquell..., a veure el 
rostre de l’horror.
“L’horror!”, repetia gemegant el co-
ronel Kurtz embogit d’”Apocalypse 

now” mentre agonitzava. “És hora 
de repensar profundament els sis-
temes de captació, difusió i recu-
peració de les imatges de la maldat 
humana, justament per evitar cau-
re en el pitjor estadi de la maldat, 
que és la banalització del mal”, diu 
el doctor Gifreu en l’article damunt 
esmentat.
“La història general de la destruc-
ció viscuda al llarg del segle XX 
culminà, com no podem deixar de 
recordar, en l’Holocaust i en Hiros-
hima, i ha seguit després a través 

La passió per llegir

Després d’aquell llibre en va caure 
un altre i més tard un altre i un altre, i 
quan es van acabar els de casa, ana-
va a la biblioteca de l’escola i, si podia, 
en passar per una llibreria remenava 
fi ns a trobar aquell que em pogués 
captivar, convencia els pares que me’l 
compressin i no veia l’hora d’arribar a 
casa per començar a llegir-lo.
M’asseia al sofà de la meva habita-
ció, encenia el llum, obria el llibre i 
de cop i volta em traslladava a un 
món de fantasia i màgia on hi havia 
dracs blancs voladors i una prince-
sa que vivia a la torre d’Ivori ame-
naçada per l’avançament del No-res 
i em convertia en l’heroi que llegia 
el llibre màgic que el transportaria a 
Fantasia per salvar-la de la desapa-
rició. O de cop i volta era un grumet 
que solcava els mars del sud a bord 
d’un veler pirata a la recerca d’una 

illa perduda on els pirates enterra-
ven els tresors. O em convertia en 
un explorador que penetrava al cen-
tre de la terra pel cràter d’un volcà i 
en sortia a l’altre extrem del planeta 
gràcies a una erupció volcànica. O 
jo era en Dídac, el darrer super-
vivent de la Terra que em trobava 
amb l’Alba, “verge i bruna” i estàvem 
destinats a convertir-nos en els pa-
res d’un segon origen...
Des d’aquella tarda que vaig apa-
gar el televisor i vaig agafar per 
primer cop un llibre, han passat 
molts anys, però els llibres mai 
m’han abandonat: sempre en tinc 
un a la tauleta de nit o a la bossa 
i sempre m’acompanyen, fi ns i tot 
quan viatjo a llocs remots.
Ara, és cert, les lectures són di-
ferents d’aquelles primeres, però 
també és cert que en cada una 

d’elles descobreixo nous móns, 
noves realitats, noves cultures i tot 
això em fa veure el món, la realitat 
que m’envolta d’una manera més 
oberta i respectuosa.
A Salt no tenim cap llibreria on po-
der perdre’ns cercant, remenant i 
descobrint llibres. És trist i curiós 
a la vegada: no tenim cap llibreria, 
però sí una fantàstica biblioteca i 
uns premis literaris en què els prin-
cipals protagonistes són els lectors 
perquè són ells qui escullen les 
novel·les que quedaran fi nalistes 
als premis, amb la qual cosa podrí-
em dir que aquests premis són els 
premis dels lectors, dels saltencs 
que estimem els llibres, que esti-
mem llegir, que estimem viure les 
mil i una vides que ens aporta cada 
llibre que comencem de nou.

Frederic Mayol

La banalització del mal
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de destruccions ‘controlades’ (amb 
avions de bombardeig, amb míssils 
a distància, amb ocupació militar, 
etc) o ‘descontrolades’ (sembra de 
mines personals, guerra de guerri-
lles, atemptats suïcides, etc). (...) La 
paradoxa actual rau en l’ocultació 
dels rostres de les víctimes de les 
diferents barbàries i l’ostentació en 
primer pla dels principals responsa-
bles, que operen lluny del lloc del 
crim”, escriu el professor Gifreu, 
una refl exió semblant a la que tan-
cava el documental esmentat, sobre 
els milions de desgraciats que van 
quedar morts, escampats sobre 
l’infi nit camp de batalla en què van 
convertir el món els seus suposats 
“dirigents”. “Aquesta paradoxa és el 
pa de cada dia en els noticiaris te-
levisius d’arreu del món i en la ma-
joria de reportatges i documentals 
sobre les guerres i altres formes de 
destrucció causada per la violència 
humana”, i té com a conseqüència, 
conclou el catedràtic de la UPF, que 
a l’espectador se li endureixi la pell, 
que tingui la impressió “que la vida 
humana no val res”.
“És ètic que les càmeres no ens 
mostrin els rostres dels morts?”, 
es pregunta Gifreu, i que en lloc 
d’això la televisió ensenyi sem-
pre anestesiadors plans generals 
del desastre. “Si no sabem qui és 
qui, tampoc no ens podem fer la 
pregunta crucial: qui és el respon-

sable del crim?”. Com més lluny 
–geogràfi cament- de les víctimes, 
més alta és la responsabilitat dels 
que ordenen les matances: aques-
ta seria la teoria, de manera que, 
inversament, els menys respon-
sables seria precisament els que 
disparen, els autors materials de 
les matances; que, quan són ells 
els morts, les víctimes de les bales 
enemigues, passen al seu torn a 
l’asèptic anonimat de les estadís-
tiques de baixes: “I si no sabem 
qui són”, diu més avall l’articulis-
ta, parlant de la guerra de l’Iraq, 
“almenys podríem saber quants 
morts hi ha hagut d’ençà de l’ocu-
pació... La disputa per la quantitat 
de morts és tan indecent com la 
mateixa guerra”. La xifra de vícti-
mes mortals del confl icte promoci-
onat pel Bush jr, el dinàmic Tony 
Blair i el miniestadista ibèric “de 
gest agre i estricta conducta” ba-
lla, efectivament, entre les 48.000 
i les 600.000, i això segons dues 
fonts “independents”... Misèria so-
bre misèria de la qual alerta també 
Gifreu: “El llenguatge dels grans 
nombres pot contribuir encara més 
a la banalització de les víctimes”.
Unes inquietants refl exions, les del 
catedràtic de comunicació, que tan-
mateix s’aturen en la consideració 
de les víctimes mortals. Perquè en-
cara queda la part potser més crua 
d’aquesta realitat: la de les víctimes 

vives, les persones ferides, trauma-
titzades (en cos i ànima), mutilades 
per a la resta de la seva vida.
S’hi va referir, en canvi, aquell ma-
teix dia, la Mònica Terribas al noticiari 
de la nit que condueix a TV3, on va 
entrevistar el fotoperiodista Gervasio 
Sánchez, que aquella dies obria una 
exposició a Barcelona sobre el seu 
llibre “Vides minades. Deu anys”, en 
el qual fa el seguiment de les vícti-
mes de les mines antipersona “sem-
brades” pels exèrcits confrontats a 
les guerres de Bòsnia, Moçambic, 
Colòmbia, etc que ell va conèixer i 
fotografi ar ara fa deu anys, poc des-
prés de rebre aquestes persones 
l’impacte de l’explosió que les va 
deixar discapacitades. ¿Qui se n’ha 
de recordar, d’elles, si els periodistes 
cada vegada són més reticents a 
desplaçar-se als països en confl icte, 
i quan hi van arriben tard?, com as-
segura el fotògraf cordovès, que diu 
que sovint sent “vergonya de ser pe-
riodista”, i que tampoc s’ha estat de 
denunciar el mateix Estat espanyol 
com a exportador d’armes a països 
-entre ells “països germans” d’Amè-
rica Llatina- que estan a un pas d’en-
trar en guerra amb els seus veïns, i 
la Xina, els Estats Units i Rússia, que 
formen part del quintet amb dret a 
veto a les Nacions Unides i que alho-
ra fi guren com a màxims fabricants i 
emmagatzemadors d’aquests diabò-
lics artefactes assassins.

Fermí Sidera Riera

La banalització del mal

Temps ha, coneixia un avi que 
quan no entenia un fet deia: “hi 

ha coses que penjades semblen 
bosses”, i es quedava amb cara de 
pregunta. Si ara visqués, en veuria 
més d’una, de bossa penjada, so-
bretot quan bufa algun vent rabiüt.

Com s’explica que un carrer ur-
banitzat de poc s’esventri de nou 
amb rases per instal·lar uns ser-
veis que havien d’estar previstos 
en el seu moment? Per què a l’ho-
ra de planifi car una reforma no es 
tenen en compte? Per a una rasa 
de 100 metres per 1 per 0’60, entre 
4 i 5 operaris i la corresponent ma-

Miscel· lànies

quinària s’hi ha passat  més de15 
dies, s’han extret 60 m3 de terra 
que han anat a parar a un aboca-
dor i s’ha reomplert amb la mateixa 
quantitat de sorra i acabada amb 
nous panots. Quin cost té tot ple-
gat? Sí, ja ho deu pagar l’empresa 
concessionària a compte que si els 
benefi cis anuals no són prou llami-
ners, augmentant els rebuts tenen 
l’economia resolta.

Qui té el desllorigador que desllo-
rigui el repetit tema de la neteja i 
la seguretat que sembla la primera 
preocupació dels veïns de Salt?
Així a cop d’ull diria que la brutí-

cia no cau del cel i un mea culpa 
potser ens convindria. La segure-
tat: si algú es pensa que amb més 
policia el tema està resolt, a més 
de demanar-la, hauria d’explicar 
com se subvenciona,  a part que 
potser caldria més policia per vigi-
lar la policia perquè de tant en tant 
en surt algun que deixeu-lo anar. 
Penso que seria més efi caç tenir 
assistents socials que vetllessin 
per una convivència més sana. I 
dic: no forma ja part del sistema la 
porció de delinqüència? Una altra 
de les maneres de tenir la població 
distreta.  Així els de guant blanc 
passen desapercebuts.
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Alumnes de 
l’Escola Pompeu
Fabra visiten 
l’Ajuntament

Alumnes de tercer de primària de 
l’escola Pompeu Fabra de Salt 

van visitar dimarts passat  l’Ajunta-
ment de la vila. Els infants van re-
córrer les diferents àrees de l’Ajun-
tament, van ser rebuts per l’alcal-
dessa a la sala de plens i van provar 

els vehicles de la policia local.
Els escolars van aprofi tar la visita 
per agrair a l’alcaldessa la cons-
trucció del Parc Monar i reclamar 
que s’hi posin més jocs per infants.
Salt, 25 de gener de 2008

Ara vénen eleccions i no sabrem 
on posar tants obsequis com ens 
ofereixen: rebaixar impostos, aug-
ment de pensions i jornals base, re-
gals de 400 €, més protecció a les 
famílies amb fi lls menors...  Grans 
inversions en rodalies i el TGV a la 
cantonada, però no diuen de quin 
segle, MAT i transvasaments per 
acontentar especuladors i mafi o-
sos. I els treballadors que van a 
l’atur que no es preocupin: si gua-
nya el PSOE, crearà dos milions 
de llocs de treball; si guanya el PP, 
dos milions i mig.  N’hi haurà per 
a tots els gustos, si no fos que les 
promeses electorals són estrelles 
fugaces que només fan llum un 
instant cada 4 anys. Que no ens 
falti la llum del dia.

Parlant de llum: la que ens ofereix 
la Conferència Episcopal Espa-
nyola. Tots a combregar amb els 
seus postulats, si no volem anar 
a l’infern. Una llum tan interessa-
da que sembla estar explicant el 
catecisme al parvulari. Sembla 
que aquests bisbes i cardenals no 
han evolucionat des del Concili de 
Trento. Qualsevol dia ens diran 
que Darwin estava tan equivocat 
com Galileo; i que ho diguin uns 
homes drets i fets que se suposa 
en plenes facultats! Mare de Déu, 
la comèdia que han de fer per afa-
vorir el PP i repartir-se el pastís.

Costen d’entendre els arguments 
en què es basen els opositors a la 
creació d’aules per atendre tanta 
mainada que ve de fora  i no co-
neix ni la llengua ni la cultura de la 

seva nova residència tot esperant 
inserir-los a l’escola el pròxim curs. 
Són mestres d’escola o professors 
d’institut? Ho  dubtaria. Què pas-
sa quan aquests nous alumnes 
arriben a unes classes on no hi 
entenen res? Doncs que els res-
ponsables directes de la formació 
pedagògica no poden fer classes 
normals i aquests nous alumnes, 
per molta voluntat que hi posin, no 
seguiran el curs. Tan encertada em 
semblava que aquests nouvinguts 
s’integressin en una aula amb pro-
fessors especialitzats que els de-
diquessin un tracte diferent expli-
cant-los, en la seva pròpia llengua 
si cal, la necessitat  d’introduir-se 
en un ensenyament diferenciat al 
seu. No és marginar-los, és prepa-
rar-los per a una nova vida.

 Camina Mira i Observa

Miscel· lànies

Informació de l’Ajuntament

Salt posarà en mar-
xa una ofi cina de 
queixes i suggeri-
ments

L’Ajuntament de Salt està treba-
llant per posar en marxa una 

ofi cina de queixes i suggeriments 
per atendre el ciutadà pel que fa als 
serveis que presta el mateix ajunta-
ment. L’ofi cina tindrà un gestor que 

farà un seguiment de les queixes i 
els suggeriments dels ciutadans i 
en garantirà una resposta.
L’ofi cina de queixes i suggeriments  
(OQS) buscarà que el ciutadà tin-
gui la màxima facilitat a l’hora de 
fer el tràmit, que es podrà fer ar-
ribar a l’ajuntament per telèfon, 
carta, correu-e, formulari a la web 
municipal o de forma presencial.
Un cop rebuda la queixa o el sug-
geriment un gestor en farà el se-

guiment fi ns a l’àrea encarregada 
i s’ocuparà que el ciutadà rebi res-
posta o informació sobre la qüestió 
que hagi plantejat.
Una comissió de seguiment con-
trolarà i avaluarà la tasca del ges-
tor i el funcionament de l’ofi cina. 
Aquesta ofi cina dependrà de les 
àrees de Serveis Públics i Servei 
d’atenció al ciutadà responsabilitat 
dels regidors Josep Soler i Mingo 
Àlvarez.

L’Ajuntament de 
Salt demana a la 
població del muni-
cipi que faci un ús 
racional de l’aigua

L’Ajuntament de Salt, a través 
d’un ban d’alcaldia, demana 

a la població del municipi que faci 
un ús racional de l’aigua i n’eviti 
el malbaratament. L’Alcaldessa 
Iolanda Pineda ha fet públic un 
ban on recorda la situació d’excep-

cionalitat per la sequera que viu el 
municipi i per extensió Catalunya i 
demana als ciutadans i ciutadanes 
que es facin càrrec de la situació 
actual de manca d’aigua. 
En aquest sentit, en el ban emès 
per l’Alcaldia, es recorda que, actu-



14

Informació de l’Ajuntament

alment Salt, com la resta de munici-
pis de la conca del Ter, ha entrat en 
Estat d’Excepcionalitat 2, en com-
pliment del Decret de Sequera de 
la Generalitat, que regula els usos 
de l’aigua per tal d’assegurar-ne la 
disponibilitat a totes les llars.
Actualment, està prohibit l’ús d’ai-
gua potable per al rec de jardins, 
parcs i horts, per a fonts orna-
mentals, per omplir piscines, per 
al rentat de cotxes, si no es fa en 
instal·lacions expressament des-
tinades a aquesta fi nalitat, i en la 
neteja de carrers, tret que sigui per 
motius de salubritat. A més, si les 
condicions actuals de sequera no 

milloren, en fases posteriors les 
restriccions podran ser més se-
veres per garantir l’aigua de boca 
durant l’estiu. Es preveu que, si no 
plou, a principis del mes de juny 
puguin començar les restriccions 
al consum domèstic.
L’Ajuntament de Salt fa seves les 
recomanacions de la Generalitat, 
a través de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, per a l’estalvi d’aigua a les 
llars del municipi i recorda que, per 
exemple, la rentadora i el rentavai-
xelles només s’han de fer servir 
quan estiguin plens; que s’estalvia 
més aigua amb una dutxa que amb 
un bany o que és necessari tancar 

l’aixeta quan ens ensabonem, ens 
rentem les dents o ens afaitem. 
Per això, l’Alcaldessa de Salt 
Iolanda Pineda ha demanat als ve-
ïns i veïnes de Salt que es facin 
càrrec de la situació que estem vi-
vint i que actuïn en conseqüència, 
limitant el consum d’aigua al que 
sigui més necessari i evitant els 
usos prohibits pel Decret de Se-
quera’. 
El ban d’alcaldia s’ha començat 
a distribuir per tot el municipi en 
format de cartells als establiments 
comercials i centres públics, entre 
altres.
Salt, 19 de febrer de 2008

Parelles lingüístiques

El passat dia 24 de gener, l’Ofi -
cina de Català va presentar a  

l’Hotel d’Entitats les parelles lin-
güístiques que aquest any s’han 
format al poble de Salt. 15 en total, 
però deixant la porta oberta per a 
altres alumnes i voluntaris dispo-
sats a voler participar en les pràc-
tiques de català que es fan perquè 
els desconeixedors de la nostra 
llengua la coneguin millor, si la 
seva capacitat d’aprenentatge els 
permet parlar-la.
Uns petits parlaments d’entrada, 
abans de repartir els llibrets del 
temari que facilitaran el diàleg, va 
donar peu perquè una nouvinguda 
expliqués la seva experiència -la 
voluntat d’integració, la primera 
premissa-, per arribar a parlar un 
català tan fl uid com amb el que es 
va expressar. Explicava que com 
que la gent té la mania de parlar 
en castellà quan es relaciona amb 

un immigrant, i també quan sent 
que li parlen un català amb entre-
bancs,  fa que desmotivi les ganes 
d’aprendre’l als nouvinguts.
Mira que n’hem parlat  vegades, 

tots diem que els immigrants no 
s’integren i després els posem 
tot de difi cultats perquè ho facin. 
Per què no ens dirigim sempre en 
català amb tothom i, si veus que 

• A CÀRREC DE: Mònica Palomo 
(Psicòloga)
• DESTINATARIS:
Persones interessades a exercitar la 
memòria i envellir d’una manera sana
• HORARI I LLOC:
Dilluns i dijous de 15.30 a 16.3o h
10 sessions
Hotel d’Entitats Les Bernardes
Carrer St. Dionís 42, Salt

• DATES:
- 1r.TALLER: 18 de febrer a 20 de març
- 2n.TALLER: 27 de març a 28 d’abril
- 3r.TALLER: 5 de maig a 5 de juny
- 4t.TALLER: 2 d’octubre a 3 de 
novembre
• INSCRIPCIONS:      
Al 972 24 37 37:  Àngels Teixidor
Treballadora social CAP de Salt
Places limitades. Es matricularà 
per rigorós ordre d’inscripció.

Despeses per a material: 10 euros
• ORGANITZA: 

Tallers de memòria 2008. Envellir sanament
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no t’entenen, els fas veure la ne-
cessitat d’aprendre’l? Sigui allà 
on sigui, però per donar exemple, 
tot i que l’alcaldessa s’ha apuntat 
com a component d’una parella -
molt bé-, seria a l’Ajuntament per 
on s’hauria de començar. Entre 
funcionaris i funcionaris, amb el 
públic, el castellà se sent a totes 
les dependències; no sé si és cos-
tum o despreocupació, però quan 

tu parles en català t’entenen i fi ns 
i tot alguns el parlen correctament. 
¿Tenim consciència del que mol-
tes vegades ens queixem, que el 
català perd pistonada? No ho crec, 
però penso que podríem donar un 
cop de mà quan un immigrant de 
lluny, o no tan lluny, va a fer qual-
sevol diligència a l’Ajuntament, si 
no parlen el català, ni l’entenen, 
se’ls hauria d’informar de la reali-

tat on es troben i potser s’interes-
sarien per inscriure’s a les parelles 
lingüístiques.
També és del que es queixen 
aquests immigrants que volen 
aprendre el català i després al car-
rer no el poden practicar per man-
ca d’interès recíproc.

Ramon Torramadé

Parelles lingüístiques

Una reunió a la Sala de Plens de 
l’Ajuntament va servir per revi-

far l’agermanament de Salt/Quilali. 
Allà es varen exposar alguns mo-
tius que havien refredat les relaci-

Salt/Quilali

ons amb el poble agermanat i que 
el grup estava disposat a implicar-
s’hi de nou amb més efectivitat. 
La presidenta, Susanna Martínez,  
amb càrrec vitalici, segons va dir, 
ja que ningú li enveja el lloc, va 
explicar la situació actual i amb 
diapositives, les actuacions i pro-
jectes que s’havien portat a terme 
i els resultats obtinguts, alguns de 
molt efectius i d’altres que, a cau-
sa de l’enfrontament del país amb 
la Contra, aquests havien destruït, 
com robar-los les vaques que se’ls 
havien comprat perquè la maina-
da pogués tenir un got de llet diari; 
va explicar també que amb el nou 
govern sandinista s’havia recupe-
rat l’ensenyament i la sanitat per a 
tothom, tal com era abans dels dos 

governs anteriors, precàriament, 
això sí, perquè l’economia no dóna 
per a més. Encara que aquí també 
ens queixem pel mateix motiu, que 
falten recursos, comparar les dues 
situacions és com parlar de la nit i 
el dia. El suport al poble agerma-
nat continua sent necessari per-
què els resultats obtinguts fi ns ara 
han ajudat molt a la població a fer 
un pas endavant en la seva quali-
tat de vida i les diapositives que es 
varen mostrar així ho acrediten.
Ànims, doncs, a la Comissió de 
l’Agermanament i que els saltencs 
hi participem pensant que la nos-
tra petita aportació és molt impor-
tant per a un poble que lluita per 
sobreviure.

R. T. 

Una llei contra l’ensenyament públic

El conseller Maragall ha presen-
tat fa pocs dies a la societat 

catalana un document de bases 
per la llei d’educació de Catalunya 
que, en línies genarals, conté unes 
receptes que entren en franca con-
tradicció  amb els objectius que es 
proposen.
El document traspua l’abando-
nament per part del govern de la 
responsabilitat social a l’educació 
pública que traspassa directament 
als centres i al professorat. No hi 
ha cap altre interpretació possible 
de la proposta d’autofi nançament 

dels centres, de la diversifi cació 
curricular que condueix a la com-
petitivitat i del caràcter que es vol 
donar a les direccions. La respon-
sabilitat del fracàs recau en el pro-
fessorat i en els centres i l’ense-
nyament públic resta subjecte  a la 
dinàmica del mercat.
A més, la llei torna a incidir en el 
concepte de servei públic i en me-
sures ja posades en marxa amb el 
Pacte Nacional, que dos anys des-
prés  s’ha demostrat que són un 
absolut fracàs per evitar la fractura 
social que agreuja  la doble xarxa  i que només serveixen d’excusa 
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Aquest fou el tema de la terce-
ra conferència programada en 

commemoració del mil·lenari de la 
parròquia de St. Cugat i celebrada 
el 23 de gener.

El conferenciant, Salvador Sunyer, 
com ja era d’esperar va emplenar 
el Teatre de Salt.
Mn. Enric, el rector, va presentar 
l’acte i després en Salvador ens va 

delectar com sempre amb la seva 
paraula senzilla i entenedora, però 
farcida d’imatges brillants, cites 
erudites, conceptes profunds i un 
punt d’humor per amenitzar-ho tot. 

Es va “quedar amb 
tothom”.
I també ens va sor-
prendre. Molts pen-
sàvem que, tal com 
havia fet en el seu 
llibre A la vora del 
camí, ens explicaria 
anècdotes i records 
de la seva infante-
sa i joventut viscu-
des prop de la par-
ròquia, col·laborant 
intensament amb 
les entitats nascu-
des al seu entorn, 

i, com a espectador privilegiat, de 
les barbaritats de la Guerra Civil i 
de la postguerra.
Però aquesta vegada en Salvador 
va apuntar més amunt. Intentant 

buscar explicació d’aquelles barba-
ritats, ens va fer una crítica radical 
del paper històric de l’Església –en-
tesa com a institució jeràrquica-,  
massa lligada des del segle IV als 
poder polític, econòmic i militar, en 
clara contradicció amb l’evangeli de 
Jesús de Natzaret. Era  bonic sentir 
un creient, un home de fe, parlant 
amb tanta llibertat i valentia.
Va salvar de les seves crítiques 
els papes Joan XXIII –que amb el 
Concili va obrir una fi nestra d’aire 
fresc al Vaticà- , Pau VI  -ple de 
dubtes, com a bon intel·lectual-, 
els cardenals Vidal i Barraquer  i  
Tarancón –que van lluitar per la 
democràcia-  i alguns bisbes cata-
lans fi dels a la seva terra. També 
va tenir bons records i paraules 
amables per a tots els rectors de 
Salt que havia conegut.
Tancà l’acte l’alcaldessa, Iolanda 
Pineda, amb paraules sentides i 
encertades.

Joan Serrat

per transvasar diners públics a les 
patronals. Introdueix formes de 
gestió  privada en l’ensenyament 
públic, converteix les direccions 
en una mena de titulars del centre 
sota el pretext de la “professiona-
lització  en atorgar-los un paper 

decisiu  en la provisió de llocs de 
treball, en els incentius a rebre pel 
professorat i en els horaris. Una 
desregularització absoluta, la indi-
vidualització de les condicions de 
treball i el bloqueig de la negocia-
ció absoluta.

En defi nitiva, una llei que xoca 
frontalment amb el model d’escola 
pública pel qual hem lluitat i lluita-
rem els sectors més progressistes 
de la comunitat educativa .

Editorial de la revista DOCÈNCIA

Conferència de Salvador Sunyer:
La Parròquia durant el segle XX

Una llei contra l’ensenyament públic

Ara fa un any, a la Comissió 
de Festes del Barri de la Pro-

cessó ens va semblar que havíem 
de fer alguna cosa més per tal de 
tenir més caliu al Barri. Aleshores 
vam portar a terme l’organització 
de la I Fira del Trasto i La Ganga, 
tot esperant quina seria la respos-
ta a una cosa nova al nostre barri. 
La veritat és que vam quedar sor-
presos de la quantitat de persones 
que van venir a visitar-nos, uns a 

muntar la parada per vendre els 
estris que els feien nosa i altres a 
passejar i veure de què anava la 
cosa. Això ens ha animat a repe-
tir-ho i és per aquest motiu que el 
proper diumenge 13 d`abril la Co-
missió de Festes del Barri de la 
Processó, amb la col·laboració de  
l’Ajuntament de Salt, organitzarà 
la II  Fira del Trasto i de la Gan-
ga, al mateix lloc que l`any passat, 
la plaça de Verdaguer i el passeig 

Verdaguer de Salt
A partir de les 8 del matí i fi ns a 
les 7 de la tarda esteu tots convi-
dats a portar els vostres trastos o 
venir a guaitar si en trobeu algun 
que us faci peça per a casa vos-
tra. El preu en aquest tipus de Fira 
és relativament simbòlic, no és per 
fer-hi cap mena de negoci,  més 
aviat és una espècie de canvi amb 
un valor molt petit.
Tindrem servei de bar per fer en-

13 d’abril: II Fira del Trasto i la Ganga
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13 d’abril: II Fira del Trasto i la Ganga

trepans i vendre begudes durant 
tot el dia, també a l’hora de dinar 
i prèvia inscripció farem una ar-
rossada per a tots aquells que 
muntin la seva parada a la Fira. 
El preu del tiquet serà de 5 euros 
per persona, també volem fer un 
concurs de coques casolanes amb 
premis per a les millors pastisse-
res o pastissers del barri que ens 

vulguin portar la seva coca. Estem 
mirant de poder fer algun tipus de 
fi  de festa, però això encara no us 
ho podem confi rmar, properament 
posarem cartells a les botigues del 
barri amb una explicació més con-
creta de tot.
Us hi esperem a tots, ja que allò que 
fa poble són aquestes trobades al 
carrer i més si és el nostre barri.

UNA ÚLTIMA COSA I MOLT IM-
PORTANT, QUAN S`ACABI 
LA FIRA TOTHOM S’HAURÀ 
D`EMPORTAR EL QUE LI SOBRI 
A CASA SEVA, NO ES PODRÀ 
DEIXAR RES AL CARRER.

La Comissió de Festes del Barri 
de la Processó

BASES:
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
de Salt convoca la segona edició 
dels Premis
Literaris de Salt ·el setè cel· amb 
l’objectiu de fomentar la lectura i la 
creació literària
entre la població del municipi, així 
com estimular la recerca en l’àmbit 
de les humanitats i les
ciències referides a la vila de Salt.
Aquests premis es van anomenar 
·el setè cel· en homenatge a la lli-
breria més
emblemàtica que ha tingut Salt i 
que va tancar la porta ja fa més de 
deu anys. Aquesta llibreria,
regentada per en Josep Paulí, va 
ser un referent de la nostra vila per 
la promoció que va fer de
la literatura catalana i la difusió de 

Aquest migdia s’han presentat 
els premis literaris de Salt, 

que porten el nom d’El Setè Cel en 
homenatge a la desapareguda lli-
breria saltenca que portava aquest 
nom.
Els premis Setè Cel premien una 
novel·la ja publicada i com a no-

vetat d’aquest any, un premi de re-
cerca per fomentar la participació 
de joves i estudiants, a més del 
premi Joaquim Riera per a biogra-
fi es novel·lades.
Vicenç Villatoro, escriptor i mem-
bre del jurat, va recalcar durant 
l’acte de presentació que el premi 

té l’originalitat que no s’hi presen-
ten els autors, sinó que són els 
lectors qui trien els premiats.
El Setè Cel de novel·la està dotat 
amb 3.000 €.
Es poden presentar els treballs als 
premis fi ns al 23 d’abril. 
Salt, 25 de gener del 2008 

la cultura general.
Per tal d’aconseguir aquest ob-
jectiu, entre d’altres iniciatives de 
l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament de Salt, es convo-
quen aquests premis amb les se-
güents bases:
Premi de Novel·la
1. Opta a aquest premi qualsevol 
novel·la editada entre l’1 de gener 
i el 31 de
desembre de 2007 en català per 
un autor en actiu, a proposta dels 
saltencs i saltenques, els
clubs de lectura i els usuaris de les 
Biblioteques Públiques mitjançant 
votació en butlletes que
es repartiran a les biblioteques pú-
bliques de les comarques gironi-
nes i en el web de la
Biblioteca Pública de Salt (http://
www.bibgirona.net/salt).

2. De les deu obres més votades 
se’n farà una preselecció de cinc 
que serà proposada
al jurat, el qual escollirà la guanya-
dora.
3. El jurat, presidit per l’escrip-
tor Vicenç Villatoro, és integrat, a 
més, per persones
vinculades al món de la cultura, 
principalment de Salt i, en tot cas, 
de les comarques gironines,
així com l’alcaldessa de Salt i el re-
gidor de cultura, que actuarà com 
a secretari sense vot, i que
en són membres nats. Les perso-
nes del jurat són nomenades per 
l’alcaldessa, prèvia consulta
amb l’Àrea de Cultura de l’Ajunta-
ment de Salt.
4. La dotació del premi és de 3.000 
€ per a l’autor de la novel·la gua-
nyadora.

Premis Setè Cel

Aprofi tant que aquest any 2008 
se celebra el centenari del nai-

xement de Mercè Rodoreda, us re-
comanem la lectura de qualsevol de 
les seves obres, recuperar les que 
hagueu llegit o passar per aquelles 
que encara no havien arribat a les 
vostres mans. Però us volem sug-
gerir, especi-alment, la lectura del 

llibre de narracions La meva Cris-
tina i altres contes, publicat l’any 
1967. Les narracions d’aquest re-
cull, sense seguir l’estructura con-
vencional, descriuen les situacions  
plantejades des d’una ingenuïtat 
que ens situa davant la realitat més 
punyent, amb una  fantasia molt 
personal i intensa.

La meva Cristina i altres contes

Caricatura de Mercè 
Rodoreda, feta per 
Manuel del Arco
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Així, hi trobem  la recreació de 
temes com la incomunicació, la 
incomprensió, l’aïllament, la meta-
morfosi, la tragèdia i la soledat de 
la condició humana, en contes com 

La meva Cristina i altres contes

ara La sala de les nines, on veiem 
una particular recreació d’un dels 
temes de Bearn de Ll. Villalonga;  
o “La salamandra, la protagonista 
de la qual, tinguda com a bruixa, 

L’aigua del Ter, la volem a casa

De l’aigua, sembla que n’haurem 
de parlar per llarg. Plou poc o con-
sumim massa? Tot hi afecta en els 
resultats. Acostumats com estàvem 
a obrir l’aixeta molt despreocupada-
ment, conscienciats o no, ens hau-
rem de controlar sigui per voluntat 
pròpia o perquè hi serem forçats 
ja que sembla que el remei serà 
apujar el preu de l’aigua en els con-
sums que es passin dels racionats. 
Passarà com sempre i en totes les 
reglamentacions: a qui s’ho pugui 
pagar no li afectaran les restricci-
ons. De tota manera, o anem a una 
nova cultura de l’aigua amb un ús 
sostenible o ens enfrontarem a una 
escassetat cada cop més precària.
El dia 14 de febrer es varen presen-
tar a l’auditori del Parc Tecnològic 
de la UDG les conclusions de les 
trobades dels sectors de conca de-
batudes en diferents trobades de les 
conques dels rius Ter i Daró. No és 

que els resultats siguin gaire fala-
guers, però sí que sembla que unes 
noves directrius poden pal·liar una 
sequera que podria ser passatgera, 
però que també podria anar per llarg 
si està relacionada amb aquet canvi 
climàtic que alguns gurús han volgut 
amagar, però que ja ens comença a 
ensenyar les orelles.
Tot i que sembla que les autori-
tats que ens governen hi estan 
prou preocupades, la Plataforma 
d’Oposició als Transvasaments 
(POT) continuarem fent campanya 
per una nova cultura de l’aigua, 
recollint signatures, reclamant que 
l’aigua del Ter torni a casa i que 
cada conca dels diversos rius de 
Catalunya administri les seves ai-
gües. Només les necessitats són 
les que fan treballar la imaginació 
per resoldre les situacions.
Ens oposem als transvasament per 
diverses raons: perquè hem d’enten-

dre que si no ens amollem a adminis-
trar conscientment l’aigua que tenim, 
qui ens diu que demà no ens tallaran 
l’aigua forana per a les seves pròpi-
es necessitats?; perquè un bé escàs 
com el que està resultant l’aigua, fi ns 
i tot mundialment, necessita més un 
control que un malbaratament com 
s’està duent fi ns ara; perquè cada dia 
la població augmenta i, per tant, el 
consum d’aigua, també, i encara que 
s’omplissin els pantans en èpoques 
de pluja, si se’n treu més de la que hi 
entra, també s’esgota; perquè el nos-
tre tractament al medi natural no és 
gaire natural per a la conservació d’un 
règim de pluges i contamina l’espai 
d’elements nocius, i més encara –per 
necessitats, diuen, del progrés (quan 
s’adiria més especulació)- quan els 
nostres protectors, els arbres, sigui a 
les selves equatorials o a casa nostra 
mateix, com si fossin un destorb, no 
els respectem com caldria.

Ramon Torramadé 

es converteix en 
aquest amfi bi. 

Departament de 
Llengua Catalana i 

Literatura
Puntedu Salvador 

Espriu
Tornen els assaigs dels castellers

Els Marrecs de Salt reprenen la 
seva activitat iniciant els assaigs 
castellers el proper dimarts 26 
de febrer (21:00h. Coma Cros de 
Salt). Enguany la colla es planteja 
la consolidació dels castells de vuit 
pisos, construccions que ha assolit 
l’agrupació durant els últims anys 
2006 i 2007. La colla té concer-

tada per aquesta temporada dife-
rents actuacions de nivell dins el 
Principat així com una sortida a 
Euskadi el proper mes d’abril.  La 
propera actuació serà el diumen-
ge 9 de març en el marc de la Fira 
de l’Embotit de Bescanó. El pas-
sat 25 de gener la colla va reelegir 
la junta tècnica i la junta directiva 

per a dos anys més, amb Baltasar 
Bosch com a cap de colla i Josep 
Masdevall com a president.  
Gràcies!

Josep Masdevall (President) 
686476222
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Així és com em sento cada dia en 
llegir la premsa catalana: molt 

malament, i també com vaig citar en 
un article anterior – la vergonya de 
la política del consens – els nostres 
polítics segueixen el seu camí, total-
ment apartats de la realitat, només 
procurant per la seva economia i 
benestar personals. 
Tot això passaria desapercebut, si 
no fos perquè ens estan demos-
trant contínuament que són uns 
incompetents i només es bara-
llen per aconseguir el poder. Les 
manifestacions que es varen fer 
a Barcelona no serveixen de res, 
perquè cap administració en fa 
cas, ja que no se senten eludides.
A Catalunya, nosaltres només 
servim per pagar, i cada dia més. 
Les rodalies de Barcelona són un 
desastre; dia si i dia també, tenen 
avaries. Les carreteres són de ter-
cera, les comunicacions defi cients, 
els aeroports petits, etc. L’única 
cosa en què estem a primera línia, 
ja que estan a dalt de tot, és en 
impostos. En això sí que estem a 
nivell europeu. 
El trànsit s’ha multiplicat diverses 
vegades, i la solució que donen és 
anar més a poc a poc i en realitat 
el que passa és que les nostres 
carreteres són estretes, mal se-
nyalitzades i en mal estat. 

Ens preguntem on arribarem: s’apu-
ja tot, la benzina, l’aigua, la llum, els 
serveis en general; l’atur augmenta 
i la infl ació, també. Les fàbriques 
continuen tancant, la construcció 
ha tocat sostre i ara està de baixa; 
per tant, l’economia en general va a 
la baixa, que passarà? Els polítics 
estan tranquils; com no han d’es-
tar-ho, si tenen uns sous elevats i 
més que sufi cients; de fet són els 
únics sous que s’han apujat per so-
bre de totes les previsions, un 20% 
o un 30% com a mínim. 
Un dels temes que és més curiós i 
vergonyós és que les autopistes de 
la resta de l’Estat s’han apujat un 
2%, - la majoria són gratuïtes – i a 
Catalunya un 4%. On son aquells 
polítics que estant a l’oposició de-
manaven la gratuïtat dels peatges, 
i que en pujar al poder el primer 
que han fet ha sigut apujar-ho!. 
Una part de l’augment de la benzi-
na havia d’anar a millorar la sanitat! 
Ens posem les mans al cap quan 
ens assabenten que un malalt es 
va haver d’esperar sis hores en una 
ambulància per poder ser atès. 
Incompetència total en les obres 
de l’AVE, en veure uns operaris 
amb una mànega petita d’aigua 
comprovant les fi ltracions del ter-
reny on s’excava el túnel del tren. 
Es va emetre per TV3 i després 

varen rectifi car amb màneges d’al-
ta pressió i camió cisterna d’aigua, 
però el ridícul ja estava fet. Amb 
aquesta incompetència tècnica no 
estic gaire segur que la Sagrada 
Família quedi dempeus.
La mancança d’idees positives 
dels nostres governants és evi-
dent, el dèfi cit de la balança fi scal 
cada vegada és més gran i el més 
trist de tot és que els catalans per 
a la resta d’Espanya som els do-
lents de la pel·lícula, i tot això grà-
cies als nostres polítics que no han 
sabut o no han volgut defensar la 
nostra realitat. 

Josep M. Pla  

Stop a la incompetència

Assemblea del Casal

El passat 2 de febrer, el Casal 
de Jubilats i simpatitzants va 

celebrar l’assemblea anual sense 
gaires novetats. I una d’elles, que 

es repeteix jo diria que sempre, 
és la poca participació dels socis. 
Com que sembla que tot va bé i 
que la Junta ja ho farà, doncs això, 
no hi participen.
Tant la memòria econòmica com 
les activitats, així com les pro-
postes per a l’any que ve, foren 
aprovades per unanimitat. Una 
assemblea plàcida encara que no 
gaire agradable per a la Junta, ja 
que s’esforça perquè el Casal vagi 
complint el seu programa. Una 
mica d’escalf als components de 
la Junta seria agraïda si els socis 
hi participessin més, encara que 

només fos assistint a les assem-
blees.
La principal preocupació exposada 
pel president és la situació econò-
mica que motiva que alguna reno-
vació urgent es vagi ajornant d’un 
any per l’altre, si es pot esperar. El 
que no pot esperar és la reparació 
del teulat per les fi ltracions; s’ha 
demanat pressupost i s’espera re-
parar-lo aviat.
També el president va anunciar 
que aquest any acaba el mandat 
i que es prepararan les eleccions 
per a l’altre any.
A precs i preguntes va sortir el 
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Assemblea del Casal

tema, per part d’una assistent, del 
repartiment de la revista: resulta 
que la Farga arriba primer als lo-
cals gratuïts que als socis, cosa 
que motiva que alguns socis l’aga-
fi n sense esperar que arribi a casa 
seva.  La revista surt el mateix dia 
del Casal, tant en una direcció 
com en l’altra, el que passa, però, 
és que és més ràpid deixar-ne uns 
quants plecs a 34 establiments per 
dos jubilats que hi poden dedicar 
el dia, que no pas el repartiment 
casa per casa en hores que el re-
partidor pot.
Com a fi nal, Mn. Enric va agrair la 
paciència dels jugadors de petan-
ca per la paciència que han tingut 
mentre han durat les obres de la 
rectoria. Jo, com a veí de Salt, 
agraeixo a ell i a qui més corres-
pongui la sensibilitat que s’ha tin-
gut en la restauració. Tanta mania 
en ensenyar la pedra com si fos 

més senyorial, quan tothom sap 
que les parets no s’arrebossaven 
per una qüestió econòmica, i no 

per lluir la pedra. Quan així es vo-
lia i podia fer, les parets es feien 
amb pedra escairada

Ramon Torramadé 

Aquesta vegada, amb el bene-
plàcit de la vostra paciència i 

procurant no cansar-vos en la lec-
tura, intentaré fer-vos un resumit 
escrit, però mínimament resumit 
de l’excursió realitzada a fi nal del 
mes de gener. Dic això, perquè 
aquest cronista, per raons perso-
nals, no va poder anar-hi, i  poso 
en  dubte que em trobin a faltar, ja 
que pel que m’expliquen  i comen-
ten  en xerrades quotidianes,  s’ho 
passen molt bé i, sense voler,  les 
persones ens esfumem passat-
gerament dels pensaments dels 
altres, amb el remei que  sempre 
hi ha un raconet de breus  records 
envers als  absents. Però un servi-
dor sí vol deixar clar, i fora de dub-
tes,  que té un deure  amb aquests 
fi dels excursionistes mensuals,  
que formen un grupet familiar de 
bona avinença; i a través d’aquest 
mini escrit pretén donar coneixen-
ça i raó.

A causa de la responsabilitat, i 
el desenvolupament de les nos-
tres sortides mensuals, ens tro-
bem amb socis nouvinguts al 
Casal i aquest fet ens encoratja 

cada vegada més quan els veiem 
identifi cats per portar a terme les 
nostres  programades excursions 
mensuals, deixant a part la llarga, 
que també comentarem.

Vida del Casal. Excursió a Cardona i Solsona

Solsona
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Vida del Casal. Excursió a Cardona i Solsona

A la població de la Gleva, parada 
per esmorzar, i, renoi!, quin entre-
pà els esperava. Embotit no els 
va faltar, i molts varen aprofi tar 
per comprar-ne, satisfets del tast 
d’aquest exquisit gènere porcí. 
Ho deia fa mesos en una crònica 
d’una sortida excursionista, que 
anomenava la “ruta del colesterol 
“ i alertava de la no volguda  pu-
jada de la tensió,  però veig que 
ha quedat en l’oblit; i en vistes de 
l’èxit , no vull predicar més, per-
què aquest que escriu també for-
ma part del cercle dels adeptes a 
l’embotit., i ens excusem amb les 
frases conegudes “un dia és un 
dia,  demà farem bondat, verdura i 
règim”; infeliços de nosaltres!, i es 
ho creiem.  
A Cardona, visita guiada a un taller 
d’artesans, on varen escoltar les 
explicacions i admirar veritables 
obres mestres fetes de sal. A la 
ciutat de Solsona,  recorregut per 
veure la seva catedral i, una ve-
gada fetes aquestes visites, ruta 
fi ns al restaurant. Bon dinar i a 
continuació que no falti el ball, on 
certament s’ho varen passar molt 
divertit; cal afegir que una gran 
majoria ens està demostrant els 
seus aires i dots de bon balladors 
i, francament, això ens dóna ànims  
per continuar endavant i sense en-
trebancs de pals a les rodes l’afer 
excursionista.En la  propera sorti-
da visitarem el castell de Vallpara-
dís de Terrassa i també el Museu 
Tèxtil. Preparem la de VUIT DIES 
A PORTUGAL , per el mes de juny. 
Us posarem al corrent al més aviat 
possible , i us notifi co que l’esta-
da de l’hotel serà a Lisboa. Con-
feccionarem el programa adient 
que quedarà exposat en el tauler 
d’anuncis del Casal, i com acostu-
mem, l’autobús tindrà places limi-
tades.  
Vaig observar en la celebrada As-
semblea General del dissabte 2 de 
febrer d’enguany un reduït nombre 
de socis excursionistes, i els agra-
eixo la seva presència, però hi va 
haver molt d’absentisme  d’altres 
que ens acompanyen en ruta, i 

ja no dic res dels balladors quin-
zenals, que de segur els trobarí-
em ballant per aquests  móns de 
Déu. Fora lligams i a passar-ho 
bé, que a  aquestes edats els dies 
volen, s’han d’aprofi tar  arraconar  
i allunyar de les seves ments els 
deures i  lligams de les  petites 
obligacions com a membres socis 
d’aquesta entitat. És veritat que 

moltes vegades ens mereixem 
una  estirada d’orelles; potser fari-
en efecte,  ja que tots vàreu rebre 
la convocatòria i aquí no hi ha ex-
cusa pecadora.      
Ja us deixo tranquils; gràcies per 
la vostra comprensió i a reveure, 
benvolguts socis.

Ferran  Márquez  
President del Casal 

Cardona

Figures de sal (Cardona)
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Club Petanca Salt

Aquest mes no tenim gaire res 
per explicar-vos de petanca, 

ja que les competicions encara no 
han començat, és per això que us 
faré una resumida explicació del 
joc de la petanca.
 Al llarg del temps, els homes han 
competit amb boles de pedra, 
de metall, de plàstic i actualment 
d’acer. En principi i per allà el se-
gle VI a.c. es dedicaven a tirar 
boles fetes de pedra al més lluny 
possible. Més tard van començar 
a buscar l’habilitat intentant acos-
tar la bola a un objetiu fi x. Sembla 
ser que uns mariners  van introdu-
ir-lo a la Gàlia i es va començar a 
desenvolupar a la vall del Ródano. 
Aquesta mena de joc es feia sem-
pre agafant inpuls i deixant anar 
la bola. Al 1907 surt el joc sense 
impuls, la veritable Petanca, que 
ve de l’expressió “Pieds Tanqués”, 
és a dir, peus junts. Al 1910 el Sr. 
Ernest Pitiot organitza el 1r concurs 
ofi cial de petanca i des d’aquella 
data el creixement de jugadors ha 
estat espectacular.
Com s’hi juga? Aparentment és 
molt simple, es tracta de tirar una 
bola al més a prop possible d’un 
objetiu que s’anomena bolig. Els 
equips poden ser d’un, dos o tres 

jugadors i les partides se solen ju-
gar a 13 punts. El terreny de joc 
por ser marcat amb una pista que 
ha de fer 15x4, mida ofi cial, o bé 
pot jugar-se en terreny lliure, sen-
se límits ni prohibicions. El punt el 
guanya la bola que és més a prop 
del bolig i el jugador contrari ha 
d’anar jugant les seves boles fi ns 
que superi el punt, és a dir que 
acosti més la seva bola que la del 
jugador contrari, Cada bola d’un 
mateix equip que guanyi la bola 
més a prop del contrincant val un 
punt, això vol dir que amb una ma-
teixa mà es poden marcar un mà-
xim de 6 punts.
Actualment les boles han de ser 
metàl·liques, amb un diàmetre 
comprès entre 7.05 cm i   8 cm com 
a màxim i un pes de 650 grams fi ns 
un màxim de 800 grams. El bolig 
ha de tenir un diametre entre 25 i 
35 mil·límetres.
Hi ha dues maneres molt diferen-
ciades de tirar les boles, una és 
acostar la bola al bolig al màxim 
possible, normalment això és fei-
na de l’arrimador,  i l’altra tirar fort 
a la bola del contrari per treure-li 
el punt, això és feina del tirador. 
Per ser un jugador  determinat cal 
dominar les dues facetes del joc: 

acostar i tirar.
Us intentaré ex-
plicar els avantat-
ges i característi-
ques de practicar 
aquest joc, La Pe-
tanca té  l’avantat-
ge de no ser cara, 
poder-la practicar 
a qualsevol lloc i 
per qualsevol per-
sona.
Tots els terrenys 
són aptes per ju-
gar-hi i tothom pot 
tirar boles, homes 
o dones, vells o 
nens, forts o dè-
bils, 
Es pot practicar 
per passar l’es-
tona, o com un  
campió, com una 
distracció o en 
competició ofi cial, 

de manera tranquil·la o atlètica, els 
milions de jugadors amb llicència 
saben que la Petanca és un es-
port que exigeix una concentració 
mental i fi sica important, que surt 
d’un simple passatemps.
La Petanca de nivell necessita ju-
gadors amb molta força mental, 
habilitat, paciència, estratègia i 
rendiment muscular,  ja que al llarg 
d`una competició les caminades  
amunt i avall de la pista i l’ajupir-
se cents de vegades durant con-
cursos que poden durar 10 o 12 
hores, comporta un desgast im-
portant. Un equip amb aspiracions 
ha de mostrar 4 coses bàsiques: 
habilitat, intel·ligència, psicologia 
i resistència, amb això i una mica 
de sort pots ser un gran campió.
La Petanca actualment es practica 
als 5 continents i es competeix a 
nivell provincial, nacional, conti-
nental i mundial. Cada any hi ha 
els corresponents campionats 
d’Espanya, d’Europa i Mundials 
amb les diferents modalitas i cate-
gories. 

Joseph Boó i Alech
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Refent la resclosa de la bassa 
del Pla dels Socs

L’embarcador de la bassa
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Refent la resclosa de la bassa 
del Pla dels Socs

Construïnt l’entramat de la base

Foradant els troncs

Clavant el ferro per a fi xar els socs Lligant els socs entre ells

La resclosa del Pla dels Socs es refà per segona 
vegada degut a que les dues primeres es va condi-
cionar apilant pedres per fer de contenció a l’aigua 
del riu Ter que semblava aguantaria el sufi cient ja 
que les riuades des de la construcció de la presa 
de Susqueda aquestes havien minvat molt però, 
no va ser així. Per la manera com se l’està condi-
cionant ara, sembla que aguantarà temps; la nova 
construcció es fa seguint la tradició d’altres països 
que ja l’han posat en pràctica fa temps i que els ha 
donat bons resultats, doncs, mà a l’obra.
Ja no es tracta de posar pedres o ciment, sinó de 
fer un treball imitant la naturalesa i amb materials 
de l’entorn. Em sembla que aquesta manera de do-
mesticar els rius defensant les lleres de les riuades; 
se’n diu Bioenginyeria, una paraula molt tècnica, 
una de les moltes paraules que la tècnica necessita 
aplicar al vocabulari per anomenar les noves idees 
que la ciència va introduint. La seqüència d’unes 
fotos mostren la infraestructura que quedarà enter-
rada.

R. T. 
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Política o “modus vivendi”

Sí, ja sé  que Salt no és una excep-
ció perquè la premsa ho escampa 
prou però, com a veí de Salt hi ha 
fets que no m’agraden que passin 
al meu poble i és que sembla que 
l’Ajuntament sigui la mamella per 
nodrir els partits polítics que te-
nen l’oportunitat d’estar a l’equip 
de govern. A l’organigrama que 
delimita els càrrecs polítics parla 
de l’alcalde, tinents d’alcalde i re-
gidors; sembla que és la fórmula 
ideal per regir el municipi. Els dife-
rents càrrecs poden tenir dedicació 
exclusiva  o dedicar-se-hi a temps 
parcial segons la disponibilitat de 
la persona; així ho hem anat veien 
en el transcurs de la nova etapa de 
la democràcia.

Que l’Alcalde/essa tingui persones 
de confi ança que l’assessorin i li 
alleugereixin la feixuga feina diària 
sembla prou necessari ja que go-
vernar Salt és prou complex, en el 
que discrepo és que el regidor de 
l’Àrea de Serveis territorials,  amb 
dedicació exclusiva necessiti un 
assessor/tècnic de confi ança quan 
té a la seva disposició un regidor 
d’urbanisme, un arquitecte, tres 
aparelladors a més del personal 
d’ofi cina.    
Aquests passats dies, la premsa 
ha esbombat un fet que èticament 
no hem sembla correcte: nomenar 
una persona de confi ança que a 
part de cobrar dos sous de dos es-
taments diferents feia més hores 

de les permeses ofi cialment, enca-
ra que al fi nal fou substituïda per 
una altra persona  Que aquesta 
clàusula de l’assessor ja fi gurava 
en els pactes de Govern? Potser 
sí però, els pactes de Govern hau-
rien de ser públics i així sabríem 
amb quins interessos es fan els 
pactes i com serem administrats. 
Si l’Ajuntament necessita més per-
sonal que el contracti o és que no 
es té prou confi ança de l’equip dels 
funcionaris? L’Ajuntament no s’ha 
de convertir en un asil d’aixopluc 
d’amics particulars o dels partits 
amb sou a compte del pressupost. 
28.560 € anuals per 22,5 hores de  
jornada mensuals. 

Ramon Torramadé 

Quina opinió en trauran els visitants del cementiri o els molts visitants 
forasters que usen l’aparcament de davant el Tanatori després de me-
sos o anys que aquestes deixalles hi reposen? Foto: R.T.

Foto: J. P.

Fotos denúncia
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El divendres 25 de gener 
a les 21 h del vespre es va 
iniciar el segon cicle d’Es-
cenaris 08 al nostre teatre. 
L’actuació va ser un monò-
leg – si així es pot dir – inter-
pretat per un actor molt co-
negut, sobretot per la seva 
actuació a Ventdelplà, en 
Jordi Martínez, i amb una 
artista convidada, la Cristi-
na Cervià, amb el suposat 
atractiu innovador de sortir 
a l’escena sense saber el 
guió, el qual se li comunica-
va a través d’un auricular i 
el propi Martínez.
L’espectacle gira al voltant d’un hip-
notitzador d’estar per casa i amb 
un vocabulari poc entenedor i de 
molt mal gust. Intenta hipnotitzar la 
Cristina i, entre altres coses, li fa 
creure que s’ha embrutit de merda 
i s’ha de netejar amb una tovallola. 

Passen diferents fets, però jo m’hi 
vaig perdre totalment. Ell s’inculpa 
de la mort d’una nena en accident 
d’automòbil, i aquí segueixo perdut 
entre la realitat i la fantasia, ja que, 
a més a més, diu que el pare de la 
nena s’ha trastocat i que la nena 

s’ha reencarnat en una roure, al 
costat de la carretera. 
El públic va aplaudir molt l’actor 
i  l’actriu,  però l’obra en si, no la 
comparteixo en absolut. El roure, a 
part de ser un arbre, ha sigut una 
presa de pèl. 

Josep M. Pla

Un roure
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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 972233826
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: 5, 13, 29 i 30 de març.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 1, 2, 10, 18 i 26 de març.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 6, 14,22, 23 i 31 de març.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 7, 15, 16, 21 i 22 de març.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 8, 9, 17, 24 i 25 de març.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 3, 11, 19 i 27 de març.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 4, 12, 20 i 28 de març.

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
Enfarineu i fregiu el bacallà en una paella amb oli 
i amb un parell de grans d’all trinxats. Una vegada 
fregit, reserveu-ho.
A continuació, poseu una cassola al foc amb ½ 
got d’oli i quan aquest estigui ben calent, tireu-hi 
la resta dels alls trinxats. Quan estiguin daurats 
afegiu-hi dues cullerades de farina. Aneu-ho re-
menant contínuament. Després afegiu-hi el brou 
de peix, el bacallà i les cloïsses. Rectifi queu de 
sal. Deixeu-ho coure un moment més, sacsejant 
la cassola de tant en tant per evitar que s’enganxi. 
Un cop cuit, poseu-ho al forn durant uns 10 minuts 
abans de servir.

Recepta de la Sra. CONXITA BERGA i TARRÉS, 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 600 g de bacallà remullat
- 400 g de cloïsses
- 6 grans d’all 
- brou de peix
- farina
- ½ got d’oli

Bacallà amb cloïsses
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Rachid El Morabite
Kradija Idrissi 9-1-08

Vidal Castillo Martínez
Maria-Grabila Lópes Pulido 10-1-08

Naixements

Marc-Dmitriy  Maruny Gispert 19-10-04
Dafne-Abril Tercero i Rivas 23-1-05
Insaf Abdessahie  1-1-07
Van Asencio i Garcia 4-1-07
Genesis Daniela Bonilla i Mevia 18-12-07
Aritz Pau i Ortega 19-12-07
Salota Taouil i Achargui 21-12-07
Carla Plana i Madeo 21-12-07
Sílvia Rivas i Menor 21-12-07
Dyari Fernanda Zuñiga i Torres 21-12-07
Sidihi Traore 21-12-07
Doaae Berghighach i Berghighach 24-12-07
Queensley Immanria 24-12-07
Joana Riera i Pardo 25-12-07
Joaquim Àlvarez i Costa 27-12-07
Mouctar Diallo i Diallo 28-12-07
Keidi Zulen Espinoza i Funez 28-12-07
Soraya Hajjar i Llauquen 29-12-07
Nayara Sanchez i Garzon 30-12-07
Ambar Descree i Narváez 30-12-07
Anta Sidibe i Soulo 31-12-07
Sònia Ardilla i Rodino 31-12-07
Fàtima Zohra Loukaini i Hanzaz 31-12-07
Oriol Martin i Picazo 31-12-07
Salma El Maroufi  1-1-08
Salwa Vaadar 1-1-08
Youra Arraiss 2-1-08
Safae Reddah 3-1-08
Enrique Valentín Evangelista i Rodríguez 3-1-08
Hanza Lamlili 4-1-08
Míriam Duran i Vieira 5-1-08
Mohamed El Miri 5-1-08
Camila Hidara i Kanteh 5-1-08
Jakub Joel i Grenckowski 6-1-08
Gift Itohan Obehi l  Osa 8-1-08
Maite Coral Huanaco i Yance 9-1-08 
Hajar Boutahi 10-1-08
Jesús Adrià Castillo i Corrales 12-1-08 
Hanae  Ben-Youssef 13-1-08
Aitana Carolina Cruz i López 13-1-08

Defuncions

Garcia Cordero Antonio  de  81 anys 18/01/2008
Faura Fabregas Carmen   de 84 anys 18/01/2008
Alvàrez Sojo Maria de 84 anys 19/01/2008
Cabello Sotillo Ana de 53 anys 19/01/2008
Vidal Girones Juan de 50 anys   19/01/2008
Rojo Gonzalez Jose Ramon de 60 anys 20/01/2008
Trejo Montaño Manuel de 82 anys 21/01/2008
Rivas Navarro Tomas de 65 anys 22/01/2008
Martin Castillo Jose de 63 anys 24/01/2008
Triguero Torregrosa Gregorio de 80 anys 25/01/2008
Pujolras Rocasalva Jose de 50 anys 27/01/2008
Vila Pujolar Francisco de 81 anys 28/01/2008
Mendez Villamil Paulina de 90 anys 28/01/2008
Gali Brunet Juana de 77 anys 01/02/2008
Teixidor Roura Jose de 86 anys 08/02/2008
Gou Ginjaume Rosa de 87 anys 11/02/2008
Agudo Sanroman Francisco de 65 anys 13/02/2008
Martinez Miro Maria Teresa de 83 anys 16/02/2008
Reig Puig Joaquina de 81 anys 01/02/2008

Resum del ple ordinari del 18 de febrer de 2008

El ple de l’ajuntament de Salt va apro-
var les al·legacions i una modifi cació 
del pla general que afecta a equipa-
ments comercials, usos industrials i 
paràmetres edifi catoris amb el vot fa-
vorable de l’equip de govern i ciu, l’abs-
tenció del pp i el vot contrari d’IPS
També es va aprovar una altre modifi -
cació del pla general aquest cop amb el 
vot favorable de PSc, ERC i IPS, l’abs-
tenció del PP i el vot contrari de Ciu.
Per assentiment de tots els grups es 

ratifi cat l’acord de la Junta de Govern 
d’acceptar les ajudes pel PUOSC per 
la segona fase de reurbanització dels 
carrers Sant Antoni i Sant Dionís, en-
tre E. Granados i Pius XII.
Amb el vot favorable de tots els grups 
es va acordar sol·licitar la prorroga de 
l’execució de part del projecte Salt 70.
El pressupost per a l’any 2008 i la plan-
tilla de personal de l’ajuntament van 
ser aprovats amb els vots de l’equip de 
govern i IPS mentre que el PP s’abste-

nia i CiU hi votava en contra.
Per acord de tots els grups es va apro-
var concedir els premis Tres de Març 
d’enguany a la comissió de reis i a 
Guillem Terribas.
Per assentiment es va aprovar adhe-
rir-se a la taula comarcal de regidors i 
regidores de joventut del Gironès.
Tots els grups van votar favorablement la 
moció presentada per IPS-ICV demanant 
el suport al teixit associatiu saltenc.

Achrat Nguiri 14-1-08
Firdaous El Bakkioui 14-1-08
Lucia Mill i Gómez 15-1-08
Yaiza Abenza i Martínez 15-1-08
Sònia Navas i Lao 16-1-08
Saâd Ezekari 16-1-08
Edurne Tello i Morac 18-1-08
Wian Kachari 20-1-08
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de gener al 10 de febrer de 2008

Temperatura Màxima: 22º el dia 28 de gener.  
Temperatura Mínima: -1,5º el dia 27 de gener.

Dies de pluja: 3 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 11,5 litres acumulats el dia 3 de febrer. 

Pluja acumulada: 17,5 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de gener al 10 de febrer de 2008

Sudoku

Solució:

Pluviometria de l’11 de gener al 10 de febrer de 2008

L’acudit foll

El temps

Juguen Negres i fan mate amb 
quatre jugades

1.  Txh2+!!  2. Rxh2 Df2+  3. 
Rh3 Th8+  4. Rg4  Df4 mate

Escacs
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