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XIRUCAIRES
 - Dia 13: Wallter - Núria - Wallter (difi -
cultat Alta Muntanya)
 - Dia 18: (divendres): Bicicletada amb 
lluna plena
 - Dia 27: una caminada per l’Empordà 
(Vilamaniscle), de difi cultat mitja degut 
a la durada del recorregut, + de 4 h.
 - Dia 27: sortida familiar, visita guiada 
als Aigüamolls de l’Empordà.
TEATRE DE SALT
- Divendres 11 d’abril 21h Dansalt 
2008 5è Concurs Coreogràfi c SALT 
2008   5 € 
- Dissabte 12 d’abril 21h Le mani forti 
(Una tragèdia líquida) De Marco Cal-
vani 16 € 
- Diumenge 20 d’abril 19h Eooo!!! Cia. 
Trakatap 5 € 
- Dissabte 26 d’abril 21h 53 maneres 
diferents de matar un capellà Cia. 
Carles Santos 18 € 
- Diumenge 27 d’abril 19h 53 mane-
res diferents de matar un capellà Cia. 
Carles Santos 18  €
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Dia 3, Grup de lectura d’obres d’as-
saig: un cicle de xerrades que la UdG 
organitza a la casa de Cultura de 
Girona sobre el canvi climàtic: El canvi 
climàtic: Què és? Què ens espera?   A 
les 8 del vespre a la casa de Cultura 
de Girona
- Dia 17, a 2/4 de 9 del vespre trobada 
del grup de cinefòrum per veure una 
pel·lícula encara per determinar
- Dia 18, a les 6 de la tarda. Activitat 
infantil “Quan els dracs treien foc pels 

queixals”, amb Dolors Arqué (Cia. Del 
Borinot Groc)
- Dia 24, a les 8 del vespre, reunió del 
Grup de lectura. Comentarem “Ramo-
na adéu” de Montserrat Roig. Ens 
acompanyarà Neus Real, professora 
de literatura catalana de la Universitat 
Autònoma 
- Fins el 19 d’abril exposició de tapis-
sos de Mònica Liberman
- Fins al 23 d’abril podeu votar, a la 
mateixa biblioteca o per correu elec-
trònic, al premi literari “El setè cel” a 
la millor novel·la editada per un autor 
català l’any 2007.

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
- Dia 2, a les 6 de la tarda, taller d’es-
criptura creativa per a nens de 9 i 10 
anys
- Dia 9, a les 6 de la tarda, taller d’es-
criptura creativa per a nens de 11 i 12 
anys
- Dissabte 19 d’abril “11ena Festa del 
Llibre Gegant”. Tots esteu convidats 
a escriure el vostre conte que un il-
lustrador en farà el dibuix i entre tots 
farem un nou llibre gegant

CASA DE CULTURA “LES 
BERNARDES”
Els remeis casolans a l’abast de tothom
Utilització dels aliment i les plantes al 
nostre abast, com a primera medicina 
quan no ens trobem bé. A càrrec del 
Dr. Xavier Uriarte, metge naturalista.
Els dimarts 22 i 29 d’abril i el 6 de 
maig, de 6 a 8 de la tarda.
Fotografi a digital, segon nivell
Retrat amb llum artifi cial, amb model, 

exposicions llargues, diferents tem-
peratures de color, editatge de foto-
grafi es, ... A càrrec de Martí Artalejo, 
fotògraf 
Els dimecres 9, 16, 23 i 30 d’abril i 6 de 
maig, de 7 a 9 del vespre.
Exposicions
- Alumnes de l’Escola Municipal de 
Belles Arts de Sant Joan les Fonts.
Pintura, 
dibuix i fotografi a.  Sales Central, Agui-
lera i Roca Delpech.
- Art contra la MAT, Pintura, dibuix, es-
cultura, ceràmica i fotografi a. Sales 
Sant Jordi i El Porxo.
- Dies 18, 19 i 20,   8a. Exposició de 
Flors . Horari: matins de 10 a 1, tardes 
de 4 a 9.

LA MIRONA
- 04/04/08  CARMEN113
- 05/04/08   BROOKLYN FUNK ESSEN-
TIALS – BLACK MUSIC FESTIVAL
- 10/04/08  JERRY GONZÁLEZ 
- 11/04/08  JAMES TAYLOR QUAR-
TET + ARANGU – BLACK MUSIC 
FESTIVAL
- 12/04/08  SPIN DOCTORS – LA 
BANDA DEL YUYU 
- 18/04/08   SKA REGGAE ENSEM-
BLE + THE PEPPER POTS – BLACK 
MUSIC FESTIVAL
- 22/04/08  BERSUIT
- 25/04/08  CONCERT DE SANT 
JORDI 40 PRINCIPALS
- 26/03/08  MACEO PARKER presenta 
ROOTS’N’GROOVES – BLACK MU-
SIC FESTIVAL
- 30/04/08  HOT REGGAE FESTIVAL

Activitats del mes d’abril
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Viure i conviure
L’alt índex de població immigrada del nostre municipi, un dels més ele-
vats del país, fa de Salt un bon laboratori d’operacions. S’ha lloat en 
moltes ocasions la convivència social a la nostra vila, plegada d’ètnies, 
llengües i confessions religioses diferents, però viure i conviure no són 
pas el mateix. Caldria un estudi en profunditat, des de les nostres pròpi-
es institucions, amb vistes a una bona anàlisi. Només així seria possible 
endegar polítiques a tots nivells. Polítiques, ara que vénen temps de va-
ques magres, més necessàries que mai. El món de la construcció està 
en plena crisi i això implica la pèrdua de molts llocs de treball. I els més 
febles són els primers perjudicats. I són els que menys mitjans tenen per 
fer front a la desacceleració. 
On i quan treballen, on i com viuen, en quin tipus d’habitatges, en quines 
zones i en quines condicions, quina és la seva renda familiar disponible, 
quines relacions hi ha entre les mateixes ètnies, quin grau d’integració 
presenten i desitgen, o quins drets i deures tenen i no tenen en relació 
amb la resta de ciutadans, són aspectes clau per plantejar un pla de xoc 
i un full de ruta municipals. Hi ha molta gent que ha vingut al nostre país 
atreta per l’eufòria econòmica dels darrers temps, una eufòria de la qual  
els polítics, els bancs i els empresaris no han tingut l’encert de consi-
derar les conseqüències. Durant un temps el descontrol ha estat nota-
ble. Calia mà d’obra barata i en quantitat. Però totes les societats tenen 
una capacitat d’absorció i, si aquesta es sobrepassa, el desbordament 
afecta la qualitat de tots els serveis socials i, el que és més inhumà, els 
somnis dels que s’han jugat la vida per prosperar.
Amb els éssers humans no es pot frivolitzar. Què farem amb el sobrant 
de població que l’economia no pugui ocupar? Podran altres sectors as-
sumir-ne el nombre? Podrà l’assistència social garantir la convivència i 
el benestar d’uns i altres, sense perjudicis? Tornaran els immigrants a 
les seves comunitats d’origen amb les mans buides? Marxaran a altres 
països europeus tant o més en crisi que nosaltres? I què farem tots ple-
gats, sense crèdits fàcils, sense hipoteques assequibles, sense salaris 
decents i sense un treball segur? Qui i per què se’ns ha permès estirar 
més el braç que la màniga? Ens ha mancat seny i alçada de mires? De 
moment, és temps de prevenir i planifi car, de controlar la immigració il-
legal, de facilitar al màxim la integració i la convivència i que tothom es 
consideri justament atès. I els que fi ns ara s’han enriquit a costa de tots, 
que no es rentin les mans amb la sang dels innocents.        
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Si un institut sempre resulta un univers interessantíssim, ple de relats i personatges, la majoria, 
a més, en un moment de la vida tan excepcional com és l’adolescència –i si no, consulteu la llista 
inacabable de sèries i pel·lícules que giren entorn d’aquesta temàtica-; imagineu un institut en ple 
procés de trasllat. Entrevistar al director de l’IES Vallvera en aquest moment de ‘creixement’ ha estat 
una mica com presenciar una metàfora del procés mateix que fem els alumnes en el transcurs del 
nostre pas per l’institut.  
Entre els crits eufòrics pel trasllat i caixes de llibres a mig embalar, els alumnes han rebut les seves 
últimes classes en aquestes parets que tantes històries han vist passar. Els desitgem una  molt bona 
entrada al nou centre, que els permeti continuar amb les bones propostes que ja ofereixen. 

-Com porteu el trasllat? Con-
tents amb el canvi?
-Enfeinats però amb il·lusió. En 
la nova ubicació guanyem en 
tranquil·litat i en espai, ara bé, a 
nivell de comunicació, l’antic IES 
estava més a prop de l’autopista, 
per exemple. Per altra banda, l’es-
tructura de l’edifi ci correspon a un 
tipus d’arquitectura funcional, amb 
un sistema de protecció que fa que 
les fi nestres quedin emmarcades 
en una espècie de metall foradat 
que serveix per matisar la llum, 
s’estalvia en cortines i protegeix 
els vidres de qualsevol element 
exterior, però també es redueix 
un tant per cent de llum. Això és 
el que se’ns fa una mica més es-
trany, però bé, s’ha de veure quan 
siguem allà.

-Sou un institut molt conscienci-
at amb el medi ambient i a punt 
de ser Escola Verda, oi?
-Sí, hem fet tots els tràmits perquè 
se’ns consideri Escola Verda -ens 
faran el nomenament l’any que ve-

, treballem amb bicicletes, plaques 
solars, fem ecoauditories, treba-
llem transversalment en totes les 
àrees per incidir en el reciclatge, 
etc. En el nou institut, produirem 
aigua calenta, que s’aprofi tarà per 
la calefacció, i produirem energia 
elèctrica. En canvi, no s’aprofi ta 
massa la llum natural i haurem 
d’obrir fl uorescents. En general, 
els instituts haurien de ser més 
ecològics. No sé si en aquest as-
pecte, el departament, està ben 
sensibilitzat. 

-Molts canvis des que vas entrar 
de director a l’institut, com es 
‘paeix’ tot plegat? 
-En alguns casos, un centre pot ne-
cessitar un manteniment i la feina 
és tirar endavant i consolidar. Al-
tres vegades, fa falta un canvi. No-
saltres, fa pràcticament vuit anys, 
quan vaig agafar la direcció amb 
el meu equip, vam considerar que 
calia un canvi important. D’aquí 
van venir totes aquestes apostes 
per l’ecologia. Creiem que hi havia 

d’haver un tomb a l’institut. A més, 
tots aquests projectes i l’esforç de 
l’equip per intentar obrir-se a la 
societat i ser una escola de refe-
rència per l’alumnat de Bescanó i 
de Salt, van fer que l’administració 
veiés la necessitat de tenir un ins-
titut nou. 

-La LOGSE, -amb l’ESO, els di-
ferents batxillerats i els cicles 
formatius- també ha canviat la 
manera de plantejar-se la direc-
ció, no? 
-L’ESO és un període obligatori, 
amb alumnes amb moltes neces-
sitats diverses, i això fa que s’ha-
gin de bolcar molts recursos per 
anar avançant; protegint també els 
alumnes que tenen un nivell més 
alt. Però a més, si es millorava 
l’oferta de cicles postobligatoris, 
això ens podia acabar de donar 
prestigi a l’escola. Per aquí hem 
anat i així l’any passat vam incor-
porar l’educació infantil i l’atenció 
socio-sanitària. L’any que ve co-
mençarem amb l’animació socio-

Nom: Josep M. Rodríguez  Vidal                 
Nascut a Sarrià de Ter        
Resident a Girona                       
De professió: Llicenciat en Filosofi a i Lle-
tres, i Història a la UAB
Director de l’IES Vallvera des de fa 8 anys, i 
en fa 15 que hi treballa com a Professor. 
IES VALLVERA: Compta amb el projec-
te d’educació ambiental (‘Per una escola 
verda’), jornades per als pares (Escola de 
Pares), un projecte de Teatre Musical, i es 
troba dins el Pla Estratègic d’Autonomia de 
Centres. 
Podeu trobar el nou IES Vallvera al camí de 
les Guixeres, 2 

De nens a adults
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cultural, i continuarem amb tota la 
família d’atenció a la comunitat, i 
també suposem que tindrem èxit 
amb els cicles d’audiovisuals, lli-
gats a l’ERAM i al Centre d’Arts 
Escèniques El Canal. 

-Com heu viscut l’entrada a l’ins-
titut de nens de famílies d’ori-
gen immigrant? Què penses de 
la proposta de fer classes se-
parades pels nens en període 
d’adaptació?
-El que seria ideal és que cada 
centre assumís la seva quota 
d’alumnes nous. Això és l’ideal. El 
que passa és que, si aquesta situ-
ació es desborda, per culpa d’una 
administració que no ha sabut pla-
nejar el territori, l’urbanisme, etc.; 
aleshores es produeixen situaci-
ons d’emergència. Per tant, la si-
tuació ideal és que cadascú assu-
meixi la seva part d’alumnes nous, 
incidències i alumnes amb pro-
blemes en general. És clar, quan 
es donen situacions excepcionals 
amb concentracions excepcionals, 
aleshores aquestes mesures po-
den ser útils per evitar que hi hagi 
un degoteig al llarg de l’any i s’es-
patlli la feina dels professors en el 
dia a dia.  

-Com és el cas de Salt? 
-Sí, el cas de Salt podria ser-ho. 
Però val a dir que sovint s’estan 
traslladant les problemàtiques a 
les escoles, i la responsabilitat és 
de qui permet aquestes situacions 
excepcionals. El que és injust és 
que tot recaigui sobre un centre o 
sobre un poble. Hi hauria d’haver 
una intervenció legal que evités 
grans concentracions en pisos, 
per exemple, perquè la gent no 
visqués en males condicions, o si-
gui que hi hauria d’haver una ofer-
ta d’habitatge social per qualsevol 
persona que ho necessiti, escam-
pada arreu del territori, per poder 
alleugerar i esponjar les zones 
amb més densitat. 

-Com funciona la vostra Aula 
d’Acollida?
-Nosaltres tenim dues Aules d’Aco-
llida on hi ha uns professionals 
magnífi cs que treballen molt bé, 
molt coordinats. I quan l’alumne es 

considera que està en condicions 
de poder reincorporar-se a l’aula, 
es fa, i el resultat és perfecte. No-
saltres, de fet, som uns privilegi-
ats dins Salt, perquè el primer dia 
ja tenim les matrícules cobertes i 
no tenim degoteig, excepte a 4rt 
d’ESO, en què han vingut alumnes 
nous. A nosaltres ens va molt bé, 
la veritat. 
-El tema de la llengua, aquí heu 
tingut algun problema pel fet de 
fer les classes en català?
-La llengua catalana i la castellana 
tenen molts punts en comú. La pro-
va és que els alumnes que fan tots 
els estudis bàsics i el batxillerat en 
català, després tenen la mateixa 
nota a la selectivitat que els que ho 
han fet en castellà. Si ens trobem 
amb alguns alumnes que acaben 
d’arribar, sobretot els de perfi l lla-
tinoamericà que ja entenen el cas-
tellà, d’una manera natural i sense 
necessitat de fer gaires escarafalls, 
si convé es repeteix la lliçó. Però 
això dura un parell de mesos, de 
seguida l’alumne entén l’expres-
sió en català, tot i que ell segueixi 
parlant en castellà. No produeix 
cap trauma, perquè el nen segueix 
parlant la seva llengua materna en 
l’àmbit familiar, i a més, aquí tenim 
un entorn molt castellanitzat, pels 
mitjans de comunicació, etc. o si-
gui que jo no sóc conscient que 
això sigui un problema, ni com a 
professor ni com a director. 

Heu tingut algun problema amb 
el tema de la religió i els cos-
tums de l’alumnat?
-Al principi hi havia un volum de 
nenes relativament important que 
duien el mocador. En canvi, en 
aquests moments és testimoni-
al, són dos o tres. Nosaltres hem 
deixat que les coses funcionessin 
d’una manera natural i quan no 
hi ha crispació, no hi ha necessi-
tat d’un posicionament ferm per 
reivindicar res. I si no has de rei-
vindicar res, al fi nal fas el que és 
més còmode. Nosaltres anem per 
aquesta via, i sembla que va bé. 
Si en alguna ocasió hi ha hagut al-
gun pare que ha insinuat la possi-
bilitat de donar religió musulmana 
al centre, ja que s’ensenya la ca-

tòlica, ho hem solucionat tranquil-
lament, explicant que nosaltres 
tendim a què no hi hagi cap religió. 
Nosaltres voldríem un espai lliure 
de religions, història de la religió, 
la que faci falta, però que l’ense-
nyament de la fe es quedi en l’àm-
bit de l’església. 

-Amb els canvis en l’educació, 
podem dir que la vostra feina 
s’ha endurit?
-Sí que ha canviat respecte l’ense-
nyament de l’època del BUP, quan 
els alumnes que començaven a 
l’insitut eren una selecció. Per al-
tra banda, hi havia els que anaven 
a FP, i els primers cursos també 
eren força complicats -els profes-
sors que treballaven amb aquests 
perfi ls ja sabien de què anava-. I 
en tercer lloc, hi havia un tant per 
cent força elevat d’alumnes que 
desapareixien als 14 anys. Ara, els 
tenim tots junts. Si, a més, afegim 
els fl uxos migratoris que han por-
tat molta gent amb diferents nivells 
educatius, sovint amb més taxa 
d’analfabetisme, i que tot això ha 
passat molt ràpid; doncs s’han do-
nat alguns casos angoixants, so-
bretot pels professors que estaven 
acostumats a uns altres perfi ls i no 
han tingut capacitat d’adaptació. 
Als que els agrada l’ofi ci, i han es-
tudiat la manera d’encarar aques-
ta nova situació, doncs han sortit 
endavant. Les taxes de baixes per 
estrés són mínimes, de manera 
que per mi no són signifi catives. 

-La mainada també ha canviat, 
suposo. Ja no valen les classes 
magistrals?
-La societat és diferent. Els alum-
nes reben informació de moltes 
maneres, aleshores, tot de cop, 
venir a classe i rebre-la en forma 
de discurs, és bastant anacrònic. 
Hi ha de ser, evidentment, però ha 
d’anar barrejat d’altres mètodes 
pedagògics que facin que l’alumne 
pugui aprendre de la millor mane-
ra. I sobretot poder treballar en di-
ferents nivells, i això requereix te-
nir uns recursos a l’aula per poder 
adaptar-te i saber tractar amb psi-
cologies diverses. Si penses que 
per ser professor, ja tens la feina 

Entrevista a Josep M. Rodríguez
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feta i que t’escoltaran, no vas bé...

-En referència a l’autoritat, a ve-
gades es comenta que a les au-
les caldria recuperar-la, com ho 
veus això? 
-Per mi el que té autoritat moral, 
que és complidor i que s’estima als 
alumnes, té un respecte. Si hi ha 
algun alumne que no ho fa, potser 
és que hi ha un problema més pro-
fund, aleshores no hi tenim res a 
fer, ha de ser tractat. Però la im-
mensa majoria, responen positiva-
ment quan els tractes de manera 
justa i respectuosa. N’hi ha de molt 
moguts, i a vegades pot haver-
n’hi algun que et falti al respecte, 
però si després es gestiona amb 
correcció i respecte, la immensa 
majoria responen. Ara bé, quan 
el professor se sent agredit, com 
passa en algunes ocasions, i cau 
en el parany de tornar l’agressió, 

aleshores l’autoritat es perd i és 
impossible recuperar-la. Quan el 
professor té experiència i madu-
resa per reaccionar davant del 
confl icte, donant la possibilitat de 
buscar solucions amb la medica-
ció, o el que sigui, es recondueix 
bé la situació. Relacions tenses es 
tradueixen en classes caòtiques, 
sempre.

-A vegades també us recauen 
aspectes que potser són de 
l’àmbit més domèstic...
-La immensa majoria dels alum-
nes amb confl ictes responen a 
situacions familiars complicades. 
Davant d’aquest problema, tenim 
un servei de psicòlegs al centre i 
fem les derivacions pertinents per-
què hi hagi un tractament més pro-
fund, quan veiem que la conducta 
no és la pròpia d’un adolescent, 
sinó que va més enllà. Aleshores, 

aquests professionals treballen 
conjuntament amb els tutors per 
veure si hi ha millores o no. A ve-
gades només són cridades d’aten-
ció, perquè l’alumne necessita que 
estiguin per ell. Si el problema per-
sisteix, aleshores hi ha derivacions 
externes amb psiquiàtrics, serveis 
socials, etc. 

-Desitjos per al nou centre, algu-
na utopia?
-No sóc massa d’utopies, sinó de 
coses que han d’estar connecta-
des amb la realitat. Aleshores, un 
dels nostres objectius és treballar 
millor tota la base obligatòria de 
l’ESO. Per la resta, volem conso-
lidar l’ensenyament postobligatori, 
tenir relacions magnífi ques amb el 
nostre entorn, la factoria cultural 
Coma-Cros i les escoles dels vol-
tants, i tirar endavant.  

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Josep M. Rodríguez

En els segles XVIII i XIX l’en-
senyament primari s’impartia 

a les escoles de primeres lletres. 
Només n’hi havia en grans muni-
cipis, els que les podien fi nançar, 
i els nens hi aprenien a llegir, es-
criure, comptar i el catecisme ca-
tòlic. Paral·lelament, existien els 
estudis oferts per les comunitats 
religioses i mestres que llogaven 
particularment els seus serveis. 
El llibre d’instrucció més editat fou 
el Llibre de bons amonestaments, 
de Fra Anselm Turmeda, escrit a 
fi nals del segle XIV. L’educació de 
les nenes anava a càrrec dels con-
vents de monges, on les ensenya-
ven a ser bones esposes. Tot se-
guit, els nois podien assistir a les 
escoles de gramàtica, igualment 
públiques en grans ciutats, però 
majoritàriament religioses.
Pel que feia a l’ensenyament su-
perior, el 1717 s’estrenava la Uni-
versitat de Cervera. Conseqüència 
directa del triomf de Felip V en la 
Guerra de Successió, signifi cava 

la supressió de les universitats ca-
talanes en un exercici de repressió 
brutal. Baluard de l’absolutisme i la 
reacció, fou controlada pels jesuï-
tes fi ns a la seva expulsió, el 1767. 
Només hi destacaren els estudis ju-
rídics, gràcies a la fi gura de Josep 
Finestres. Després la dirigiren els 
benedictins de Sant Pau del Camp 
de Barcelona, però sense renova-
ció. S’hi impartia teologia, fi losofi a, 
dret, arts i medicina. S’havia inten-
tat, sense èxit, retornar la univer-
sitat a Barcelona, però no fou fi ns 
al 1835, per la guerra carlina, que 
s’autoritzaren uns Estudis Gene-
rals. Després de diversos intents, 
fi nalment, el 1845, la Universitat 
de Barcelona fou restaurada com a 
única de Catalunya. La de Cervera 
s’havia clausurat el 1842.  
Les minories il·lustrades trobaren 
el seu lloc de formació en les aca-
dèmies i escoles tècniques, que 
proporcionaren a la societat cata-
lana la formació científi ca i cultural 
que no oferia l’estat. El 1729 es 

fundà l’Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, orientada a l’estudi 
de la història. I a fi nals de segle 
XVIII sorgiren les institucions més 

L’ensenyament a les acaballes de l’Antic Règim
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importants: el Reial Col·legi de Ci-
rurgia el 1760, l’Acadèmia Mèdico-
Pràctica el 1786 i l’Acadèmia de 
Ciències Naturals i Arts el 1770. 
La Junta de Comerç va impulsar 
l’Escola de Nàutica el 1769 i l’Es-
cola de Nobles Arts el 1775, fet 
associat al ressorgiment de la ma-
rina i el disseny industrial. El 1804 
establia un gabinet de màquines i 
el 1805 un de química. Aquell any 
s’iniciaren els estudis de taquigra-
fi a; el 1807, de botànica; el 1808, 
de mecànica; el 1814, de física i 
economia política, i el 1815, de 
càlcul teoricopràctic comercial, 
arquitectura, dret mercantil i idio-

mes. El 1849 es creava l’Acadè-
mia de Belles Arts, es mantenia 
l’Acadèmia de Ciències i el 1851 
l’Escola Industrial aglutinava els 
estudis tècnics. Aquests centres, 
marginats dels estudis ofi cials, for-
maren els tècnics, científi cs i intel-
lectuals que necessitava el procés 
d’industrialització del país.
Tot i que la castellanització havia 
començat abans, durant el segle 
XVIII el castellà esdevindrà la llen-
gua literària i de cultura superior. 
Tanmateix, el català es mostrarà 
viu en l’àmbit popular i s’usarà en 
el treball, els documents notarials, 
el catecisme i l’ensenyament ele-

mental. Una reial cèdula de Carles 
III el prohibia totalment el 1768. 
Baldiri Reixach, rector de Sant 
Martí d’Ollers (Gironès), redacta-
va el 1749 les Instruccions per a 
l’ensenyança de minyons, on de-
fensava l’ús del català a l’escola i 
una educació àmplia i avançada. 
La seva obra tingué gran popula-
ritat. L’abundància de documenta-
ció escrita, com cartes, llibres de 
comptes o escriptures notarials, 
evidencia un cert grau d’alfabe-
tització de la població masculina. 
Saber llegir, comptar i escriure 
signifi cà a la pràctica la possibilitat 
d’una major prosperitat familiar.   

J.C.L.

L’ensenyament a les acaballes de l’Antic Règim

En un poble de la Costa Brava 
que té un famós museu, un dia 

es va decidir publicar a la prem-
sa, tal i com disposa la legislació, 
una oferta pública d’ocupació per 
a l’esmentat establiment. Era un 
simple tràmit, perquè el candidat 
ja estava seleccionat d’antuvi. 
Però l’amic Roger ho desconeixia. 
I llavors, en una tensa sobretaula a 
la cala Pedrosa, ens ho va explicar 
tot. Resulta que els seus coneixe-
ments van impressionar el tribunal 
i que guanyà la plaça per a sor-
presa dels mateixos convocants. 
I el que havia de guanyar quedà 
segon, darrere d’ell. 
A partir d’aquí s’iniciaren tota 
mena d’obscures maniobres, un 
xic desesperades, que no van po-
der evitar que en Roger prengués 
possessió del càrrec i comencés a 
treballar. Però durà un mes i mig. 
Un conjunt de fastigoses maqui-
nacions, estranyes amenaces i la 
pràctica del buit, el marginaren fi ns 
a l’avorriment. I cansat de defensar 
el que legalment li pertanyia, optà 
per abandonar. I marxà sense fer 
soroll, amb el cap alçat, conscient 
de posseir la veritat més digna. I 
el substituí el que quedava segon 

en el concurs, segon pel que feia 
als mèrits aportats, però darrer pel 
que feia a moral i justícia huma-
nes. I els responsables que ho van 
permetre, o que no ho van impedir, 
i que disposen de retribució públi-
ca, en foren igualment culpables. 
A la Sílvia li passà quelcom de 
semblant, ara en un centre cultural 
de la capital gironina. Es veu que 
allò era un cercle tancat impene-
trable, era com una gran família, i 
els seus justos intents d’accedir a 
la selecció foren del tot estèrils. La 
Sílvia, que havia estudiat un temps 
a Centreeuropa, s’exclamava im-
potent al cel. Això en aquell país 
hauria estat francament impossi-
ble. I no per una qüestió legal, sinó 
per simple ètica professional. Una 
praxis col·lectiva que no generava, 
ni deixava espai, al clientelisme. 
Ja en la seva època universitària 
havia vist casos d’endollaments 
sublims, que descobrien infl uèn-
cies de tota índole. Fins i tot de 
naturalesa matrimonial. Pensava 
que tot allò no podia ser normal, 
ni fàcil, ni general. Però ara ja en 
dubtava i maleïa haver nascut al 
Mediterrani, conscient que es trac-
tava d’un fet cultural que provenia 

d’una manera de fer secular. 
Potser és la pobresa dels nostres 
orígens, o un tradició decimonòni-
ca de cacics i de patums, o l’es-
tructuració d’una societat basada 
en una relació personal de depen-
dència, però no hi ha espai per al 
lliure pensament. No hi ha espai 
perquè els de sempre deixin de 
ser el de sempre, tot i les parau-
les. Tothom ha d’estar enquadrat, 
clarament identifi cat, pertànyer a 
una a o altra tribu, servir a uns o 
altres interessos, afavorir una o al-
tra tendència. I la veritable llibertat 
i la veritable democràcia desapa-
reixen sota belles aparences que 
un dia vam creure certes. I néixer 
aquí o allà encara determina. I ser 
d’algú, també. Potser, només pot-
ser, és pura vanitat.
I res no es fa a canvi de res. I lla-
vors s’espera la correspondència. 
I aquella fi losofi a que ens fa som-
niar en la igualtat dels homes resta 
desada en la profunditat del cor. I 
ens emparem en una santa ideo-
logia que malmetem irremissible-
ment. I volem morir serens. I no 
pensem per no tenir problemes de 
consciència.    

Joan Corominas

Amics per sempre
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Dictadors

Al món sempre han existit dic-
tadors, gent sense escrúpols 

que ha canviat el destí de la nostra 
història més recent. 
Tots coneixem els grans dictadors 
de la història contemporània, com 
són: Hitler, Mussolini, Franco, Sta-
lin, etc. Aquests estan en boca de 
tothom, ja que les seves conse-
qüències les va patir molta gent, i 
molts encara recordem els últims 
fets més recents de la nostra pe-
nínsula.
Actualment, almenys al món civi-
litzat, aquests grans dictadors han 
anat desapareixent, però no us vull 
parlar d’aquest, sinó d’altres petits 
dictadors que tenim en la nostra 
vida diària, com són:
El pare, que, fent valer la seva je-
rarquia i poder a dins de la família, 
s’imposa als fi lls, tant amb els ho-
raris, les seves tasques i fi ns i tot 
en els seus pensaments.
El marit, que martiritza la seva 
parella privant-la de llibertat, obli-
gant-la als seus capricis i a la seva 
voluntat.
El mestre, que, utilitzant la seva 
posició a la classe, imparteix uns 

coneixements als seus alumnes 
que no són reals, mancats de veri-
tat i imparcialitat.
El polític, que utilitza la seva posi-
ció privilegiada – que li hem donat 
tots amb els nostres vots – i vol 
imposar  el seu parer, caigui qui 
caigui,  usant unes maneres poc 
democràtiques.
L’idealista, aquella persona que 
es creu per sobre del bé i del mal, 
vol dir el que pensa – sempre -, 
encara que sigui atacant personal-
ment un altre i no li importen els 
sentiments, ni la trajectòria, ni els 
molts fets positius que segur que 
té.
L’empresari, que esclavitza els 
seus treballadors, no paga els sa-
laris justos, no compleix el pactat 
en els convenis i sol acabar dei-
xant l’empresa i a tothom penjat.
L’inconformista, aquell que sem-
pre ho veu tot malament, que no-
més posa pals a les rodes, sigui en 
una assemblea de veïns, en una 
reunió d’entitats esportives, reuni-
ons de comunitats d’escala, etc. 
El fi ll, que utilitza els pares i els 
avis per organitzar  la seva vida, 

sense preguntar si realment sem-
pre els va bé.
El tertúlià, que sempre vol tenir 
raó i l’únic argument que fa servir 
és cridar més fort i més alt - per-
què tothom ho senti -, però sense 
aportar cap argument sòlid, con-
tundent o real.
L’amic, que utilitza els seus amics, 
coneguts i saludats, per demanar 
- de manera contínua i sense mira-
ments - favors i més favors i que, 
quan ja té el que vol, com que no 
els necessita, ni els mira a la cara.  
Segur que hi ha molts més exem-
ples, però aquest article seria mas-
sa llarg i els casos exposats crec 
que són sufi cientment signifi catius 
perquè tots – en un moment o un 
altre – ens hi sentim identifi cats. 
Segur que tots estem d’acord que 
es viu molt bé sense els grans 
dictadors, però us diré que tam-
bé sense aquests petits dictadors, 
que tots trobem - en un moment o 
un altre -,  les nostres vides  serien 
més felices.

Rafel Sala

L’Anne-Sylvie és suissa,  es va 
passar unes setmanes a Salt  i 

li vaig demanar que ens expliqués 
una mica la seva feina que fa per 
París, cal dir que al cap de poc 
temps d’estar per aquí ja entenia 
el català i també el parlava força. 
“La misère est l’oeuvre des hom-
mes, seuls les hommes peuvent 
la détruire”
(“La misèria és obra de l’home, 
només l’home la pot destruir”) 

   Joseph Wresinski
A França, si ens basem en criteris 
monetaris, que són els més fàcil-
ment identifi cables i per tant els 
que s’utilitzen més sovint, la pobre-
sa afectaria 7 milions de persones 
(7 milions de persones amb uns in-
gressos inferiors a 817 euros men-
suals, o bé uns ingressos inferiors 
a 2043 euros mensuals per a una 
parella amb dues criatures). 
La pobresa en xifres…

Constatant això, el president Nico-
las Sarkozy,  ha fi xat com a objectiu 
reduir la pobresa d’un 30% en cinc 
anys. Per tal de dur-ho a terme, ha 
creat un alt comissariat a les solida-
ritats actives que té diverses missi-
ons, entre les quals tirar endavant 
una “grenelle d’inserció”, que va 
ser presentada de manera ofi cial 
el 23 i 24 de novembre del 2007. 
Les grenelles estan molt de moda a 
França, on ja es va organitzar una 
“grenelle del medi ambient”. (El ter-
me de grenelle ve dels Acords de 
Grenelle, una gran conferència que 
es va celebrar al Ministeri de Treball 
situat al carrer de Grenelle durant la 
crisi del maig del 68).
Tornant a la grenelle d’inserció, 
d’aquesta en van resultar dues 
mesures: aplicar un Ingrés de 
Solidaritat Activa (RSA en sigles 
franceses) i crear un Contracte 
Únic d’Inserció (CUI).  El gran pe-

rill d’aquestes proposicions és que 
van dirigides principal i obertament 
a la població frontissa, que és la 
menys pobra dins els pobres, i la 
menys allunyada d’un retorn al 
món laboral. Aquesta dinàmica es 
veurà reforçada per les sancions 
a les persones que refusin dues 
ofertes de feina ‘vàlides’... Així, 
aquestes mesures permetran sens 
dubte que una persona sola que 
guanyava 500 euros cada mes 
passi a superar la barrera dels 817 
euros, i conseqüentment surti dels 
criteris de pobresa. La pobresa es 
reduiria en nombres...
Les persones que es troben en si-
tuació de pobresa, però, no són tan 
ingènues. També saben allò que 
no es diu, per exemple: Tot aug-
menta menys els ingressos . En el 
mateix període, Nicolas Sarkozy 
s’ha apujat el sou un 140%...
La pobresa del president...
Davant l’evidència, ens podem pre-

La misèria és obra de l’home, només l’home la pot destruir
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guntar dues coses totalment dife-
rents. Dins d’aquest context d’infl a-
ció, arribarem al 30% anunciat? Del 
70% que queda, què en fem?”.
Deixem a part la polèmica, i posem 
els peus a terra amb tres exemples 
concrets per intentar entendre mi-
llor de què i de qui estem parlant. 
El primer exemple ens porta a un 
barri al centre de París on fa un any 
s’ha obert una equipatgeria. És un 
lloc on les persones que viuen al 
carrer poden deixar l’equipatge al 
matí i recollir-lo al vespre, de mane-
ra que tenen les mans lliures durant 
el dia. El projecte ha estat possible 
gràcies a la implicació de diversos 
actors: els principals afectats, és a 
dir: les persones sense domicili; els 
habitants del barri, les associacions 
de solidaritat i l’ajuntament. 
Heus aquí algunes reaccions de la 
gent sense sostre.
Philippe Dupagne s’expressa així: 
“Ara, és l’evasió. El primer que vaig 
fer va ser anar al museu. També 
puc agafar els transports públics 
lliurement.” 
Béatrice: “Per a l’administració, no 
ets res més que un número, un ex-
pedient. No fan res per motivar-te. 
Aquí és diferent.”
En Richard, vicepresident de 
l’equipatgeria, diu: “Fins i tot estant 

al carrer, han confi at en mi! M’han 
donat responsabilitats, em sento 
útil a mi i als altres. Estic redes-
cobrint l’alegria de donar, d’ésser 
considerat i de considerar. Gràcies 
a això, jo que m’enfi lava fàcilment, 
he après a controlar-me. És cert 
que en grup som més intel·ligents, 
i va sorgir la idea de donar feina. 
Ara treballaré com a venedor de 
comerç equitable.”
Tots tres, i d’altres, s’impliquen en 
la vida al barri. Han proposat un 
concurs de petanca, entre d’altres. 
Això ha permès que gent que no-
més s’havien creuat al parc es co-
neguin.
Un segon exemple, també a Pa-
rís. La senyora. G i el seu fi ll de 
7 anys, viuen en 14 m2. El pis ha 
estat considerat insalubre des del 
2006: només tenen aigua freda, 
el lavabo no funciona i els dies 
de pluja l’aigua degota pel sostre. 
Aquesta senyora paga el lloguer 
regularment i ha fet diverses de-
mandes per obtenir un habitatge 
en bon estat. Sense resultat. 
La senyora G té cinc fi lls. Els altres 
quatre li han estat retirats, incloent 
l’últim, nascut fa tres anys. Mal-
grat haver estat reconeguda capaç 
d’educar la criatura, el nounat va ser 
dut directament a un centre d’aco-

llida, ja que era impossible educar-
lo en un espai tan petit. Aquestes 
condicions de vida afecten de ple el 
dret de viure en família, i també el 
dret a la salut: aquesta es degrada 
a causa de la humitat, de la impos-
sibilitat d’alimentar-se correctament 
i del plom que ha estat descobert a 
la pintura. 
Més enllà de les raons que han 
causat que li retiressin els fi lls, ens 
podem imaginar què signifi ca per a 
aquesta família el fet d’estar repar-
tida en diversos llocs, i per als nens, 
el fet de no estar mai tots junts? 
Per exemple, la Sra. G només pot 
veure el seu fi ll gran dues hores al 
mes, i és ell qui va a casa d’ella. 
Ella ha demanat diverses vegades 
que la visita no sigui a principis de 
mes perquè no li queden diners, 
diners per rebre’l dignament. A dia 
d’avui, la seva demanda no ha es-
tat presa en compte.
El darrer exemple ve de la regió 
parisenca, a Aubervilliers. Aquí, 
són els Roms1 que, fugint de la 
discriminació que pateixen als 
seus països, han arribat a França 
buscant una vida millor. En reali-
tat, s’han trobat relegats a hàbitats 
improvisats, creant autèntics bar-
ris de barraques. Sovint, en són 
expulsats. Els agents de policia 
reben ordres de destruir les seves 
barraques, i la gent marxa a instal-
lar-se en un poble veí. Es tracta 
de famílies, amb nens petits, a qui 
estem condemnant a la vagabun-
deria. Una d’aquestes famílies ha 
hagut de desplaçar-se unes deu 
vegades. Tot i així, el pare, en De-
cebal, s’ha llevat, diàriament i du-
rant mesos, a les 4 del matí per tal 
que els seus fi lls poguessin anar a 
la mateixa escola, i assegurar-los 
així una bona escolaritat.
Cal dir, però, que un alcalde ha tin-
gut la valentia de no expulsar-los i 
de participar a un projecte d’inser-
ció proposat per les associacions 
de suport i una cinquantena de 
Roms. El senyor. Ghoerghe diu 
d’aquest alcalde: “Ha tingut la va-
lentia de comprometre’s amb no-
saltres, en una ciutat on hi ha altra 
gent que té problemes.” En aquest 
projecte, és clar, hi ha algunes 

Fotos de François Phliponeau (ATD Quart Monde)



10

La misèria és obra de l’home, 
només l’home la pot destruir
condicions: aprendre francès, es-
colaritzar les criatures, implicar-se 
en un projecte professional. 
A poc a poc, les famílies han pogut 
passar, mitjançant un petit lloguer, 
de viure en un ‘bidonville’ fet de ten-
des i cartrons a tenir bungalows. Els 
professors de l’escola també s’han 
implicat, i han seguit uns cursos 
que els han permès de comprendre 
millor aquesta població. Els nens 
aconsegueixen seguir millor el rit-
me escolar, van menys cansats, 
estan més sans. Ja no necessiten 
llevar-se a les 4 del matí.
Que podem aprendre d’aquests 
exemples, per parcials que siguin? 
Què ens ensenyen aquestes per-
sones?
Per començar, demanen que se 
les reconegui. Ens diuen que te-
nen un nom, un cognom, una vida, 
una experiència. Cal entendre que, 
abans de qualsevol mesura que es 
prengui en el seu lloc, cal fer-los 
confi ança, crear lligams, perme-
tre que entrin en un projecte, que 
l’elaborin, que hi participin. 
A nivell dels drets fonamentals, el 
treball no sempre pot arribar primer, 
sense que els altres (l’habitatge, 
l’escolaritat dels infants, la salut, la 
cultura, etc.) s’adquireixin. Aquests 
s’han d’abordar de manera conco-
mitant, ja que s’infl uencien mútua-
ment i són per tant indivisibles. 
Després ens adonem que hi ha una 
implicació de diversos actors (ciu-
tadans, serveis públics, empreses, 
associacions, representants polí-
tics) i, al centre, sempre buscada, la 
participació dels més desproveïts. 
És clar que la integració no és au-
tomàtica, cal encara que els altres 
ciutadans tinguin el mateix desig, la 
mateixa obertura d’esperit. 

Un altre aspecte es demostra aquí, 
el de l’acció col·lectiva. Per tant, 
sovint només prenem en conside-
ració les persones pobres quan els 
aportem respostes individuals. Per 
exemple, si els actors del projecte 
d’inserció a Aubervilliers s’hagues-
sin aturat a Decebal, aquest senyor 
que duia els fi lls cada dia a l’escola, 
aquest no hauria permès a d’altres 
que tenien difi cultats més grans de 
guanyar prou confi ança per dur els 
seus fi lls a una escola molt allunya-
da d’allò que ells coneixen. Ell va 
poder fer de pont dins el seu medi.
Veiem, doncs, que, per tal d’elimi-
nar la misèria, cal començar pels 
més desproveïts. Així, i solament 
així, les mesures preses inclouran 
a tothom. Es tracta d’unir i no pas 
de fraccionar per una política de 

percentatges. 
Finalment, he de dir que conec 
aquestes persones perquè sóc vo-
luntària d’una ONG, el Moviment 
Internacional ATD Quart Monde. 
Aquest moviment va ser fundat el 
1957 per Joseph Wresinski i d’al-
tres famílies que vivien en un barri 
de barraques de la regió parisen-
ca. Aquesta ONG viu i experimen-
ta la seva convicció que només 
donant la prioritat als més pobres 
es poden crear canvis reals i un 
món just i més fraternal per a tots. 

1. Els francesos anomenen Roms les po-
blacions gitanes nòmades que actualment 
són sedentàries.

Anne-Sylvie
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El dissabte dia 1 de març va te-
nir lloc a Salt la celebració de 

l’Assemblea Ordinària anual de la 
Federació Catalana d’Entitats Co-
rals (FCEC). Un centenar llarg de 
persones, representants d’entitats 
corals d’arreu de Catalunya, vam 
començar el dia amb una conferèn-
cia del director general del Centre 
de Promoció de la Cultura Popular 
i Tradicional Catalana que ens va 
explicar quina és la seva política 
de subvencions i la valoració que 
fa del cant coral dins d’aquesta 
cultura popular. A mig matí vam 
poder fruir d’una guia teatralitzada
pel nucli antic i per les Deveses de 
Salt. Per dinar vam fer una arros-
sada i, després d’un concert a càr-
rec del Cor de Cambra Girona,
va tenir lloc l’Assemblea pròpia-
ment dita. Va ser un dia molt agra-
dable i cal agrair la col·laboració 
de l’Ajuntament de Salt i l’organit-
zació per part de la Coral Tribana. 
Moltes gràcies a tots!

La Junta

Coral Tribana

ES CONVOCA EL 5è CONCURS 
COREOGRÀFIC SALT 2008.

Per 5è any consecutiu, l’escola de 
dansa NOU ESPIRAL i l’AJUNTA-
MENT DE SALT han convocat un 
concurs per a joves coreògrafs. 
És un certamen obert a totes les 
disciplines de la dansa i amb l’ob-
jectiu principal d’oferir un espai on 
les joves companyies puguin mos-
trar els seus treballs, compartir-
los amb d’altres companys i amb 
el públic. A més, els dos fi nalistes 
obtenen un premi en metàl·lic (1r 
premi: 1.000 €, 2n premi: 500 €) i 
se’ls programa per actuar al Tea-
tre de Salt en la següent edició del 
concurs com a companyies con-
vidades, on poden oferir una ex-
tensió de la peça amb la qual han 
guanyat o mostrar una nova cre-
ació. Amb tot això es pretén, per 
una banda, motivar els joves crea-

5è Concurs Coreogràfi c Salt 2008
dors i intèrprets a seguir generant 
noves obres i, per altra, apropar la 
dansa al públic oferint un especta-
cle amb diferents estils, molt variat 
i a un preu simbòlic (5 €).
Els interessats a participar en el 
concurs han de passar una prese-
lecció enviant un DVD o VHS amb 
la peça proposada, que ha de tenir 
un mínim de 2 intèrprets i una dura-
da màxima de 8 minuts. De totes les 
propostes rebudes es seleccionen 6 
coreografi es per concursar al Teatre 
de Salt, on un jurat format per tres 
professionals de l’àmbit de la dansa 
decidirà les dues guanyadores.
El 5è Concurs Coreogràfi c, que es 
celebrarà el divendres 11 d’abril al 
Teatre de Salt, juntament amb l’ac-
tuació dels guanyadors de l’ante-
rior convocatòria, forma part dels 
diversos actes que s’engloben 
dins el Festival DANSALT 2008 

i on es proposa, a més del Con-
curs, una jornada de classes d’ini-
ciació gratuïtes al NOU ESPIRAL, 
el dissabte 5 d’abril de les 11.00 
a les 14.00 hores, prèvia inscrip-
ció, i ESCENARI OBERT, mostra 
de peces curtes de professionals i 
amateurs de la dansa, el dissabte 
19 d’abril a les 19.00 hores al NOU 
ESPIRAL.

Kuka- Nou Espiral
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Guji Guji

En Guji Guji és un cocodril que 
per accident neix en un niu 

d’ànecs, ell és tan feliç que no 
s’adona que és molt diferent dels 
seus germans.
Però un dia en Guji Guji troba tres 
malvats cocodrils que l’intenten con-
vèncer de que no és un ànec i li de-
manen que enganyi a la seva família 
per poder devorar-la l’endemà...
Aquest llibre el va escriure en 
Chih-Yuan Chen arran d’una con-
versa que va tenir amb un amic 
seu coreà que va estar adoptat 
per una família dels Estats Units; 
el seu amic li explicava les seves 
difi cultats al crèixer entre dues cul-

tures tan diferents.
En Guji Guji ens parla de l’amor, 
l’acceptació i el descobriment d’un 
mateix.
En Chih-Yuan Chen va nèixer a 
Taiwan l’any 1975. És autor de di-
versos àlbums il·lustrats, en Guji Guji 
és el seu tercer llibre i ja ha guanyat 
diversos premis internacionals.
Aquest llibre està recomanat per 
als més petits de la casa, a partir 
dels  4 anys. Us el recomanem des 
de l’escola del Veïnat.

Títol: GUJI GUJI
Autor:  Chih-Yuan Chen
Editorial: Thule Ediciones, 2005

Un conte, un vehicle de primera

Protagonista a l’espai familiar 
de les Biblioteques Públiques 

de Salt.
Una taca d’oli en qualsevol vestit 
enrabia perquè s’inpregna, s’estén 
molt lentament i és molt difícil de 
treure o d’esborrar.
El maig del 2006, una de les famí-
lies integrants del nou espai fami-
liar de les Biblioteques Públiques 
de Salt, declarava que “El Bressol 
de Contes” tenia l’efecte de la taca 
d’oli. I no precisament perquè pro-
duís ràbia, sinó per la qualitat que 
té l’oli de penetrar i d’escampar-se 
a sobre d’un teixit o encara millor a 
sobre d’un paper absorbent.
El Bressol de Contes neixia el mes 
de gener del 2006, dins del marc 
del Pla Local de Lectura Pública 
de Salt. El conformaren 12 famíli-
es amb fi lls de 0 a 6 anys amb un 
interès comú: els contes. Des de 
les hores ençà, aquestes famílies 
s’han anat trobant, a la bibliote-
ca, un cop al mes(durant el curs 
escolar) per escoltar contes i per 
compartir experiències, dubtes, in-
quietuts... 
El gener de 2007 començava un 
segon grup de 12 famílies més. 
En l’actualitat, doncs, hi ha cap a 
24 famílies amb fi lls en edat pre-
lectora que gaudeixen de l’activi-
tat.
De què es tracte aquest espai fa-

miliar a la biblioteca? 
Bé, és ben senzill, les famílies es 
troben per escoltar i parlar de con-
tes. Es fa a la biblioteca d’en Mas-
sagran els divendres a la tarda, 
apriofi tant que aquesta biblioteca 
està tancada al públic.
Al Bressol de Contes comencem 
amb el relat d’un conte, que els pa-
res, mares i fi lls reben amb molt de 
gust, després de fer un petit ritual 
que ens permet aterrar al país de 
la il·lusió on tot és possible i ens 
predisposa a escoltar. Seguida-
ment els adults ens “aïllem”, i mai 
més ben dit, perquè ens retirem 
a l’espai anomenat “illa” de la bi-
blioteca, i mentrestant els infants 
es queden amb monitores que 
els preparen activitats al voltant (i 
també envoltats) dels contes.
Els grans ens dediquem una es-
tona a fer tertúlia  on el conte és  
el protagonista i a l’hora l’excusa. 
Ens expliquem com és l’estona del 
conte a dins de les nostres famí-
lies, parlem de les pors o d’altres 
emocions dels nostres fi lls, del mo-
ment que tenen dins la seva etapa 
evolutiva, ens recomanem contes, 
discutim d’educació, dels nostres 
dubtes i èxits en el nostre paper de 
ser pares i mares, de com alguns 
contes ens ajuden en la nostra tas-
ca... i un llarg etzetera. Realment 
els tres quars que ens dediquem a 

xerrar se’n fan massa curts. 
Per acabar la sessió, ens tornem 
a replegar grans i petits per gaudir 
tots junts altre vegada de l’encís 
d’un conte, una joc o una cançó de 
falda.
Perquè el Bressol de Contes?
La biblioteca, entre altres missi-
ons,  ha de promocionar i vetllar 
per la lectura. I és per aquest mo-
tiu que el juny de 2006 va néixer 
el Pla Local de Lectura Pública de 
Salt amb tres eixos d’actuació que 
responen a tres objectius: 
1) Escola – Biblioteca:  Pretén que 
tots els escolars de Salt visitin la bi-
blioteca com a mínim un cop l’any, 
amb les seves escoles, perque la 
coneguin, la sàpiguen utilitzar i es-
devinguin usuaris autònoms.
2) Biblioteca – Escola:   La bibliote-
ca es desplaça a l’escola i ofereix 
una animació lectora en l’etapa 
on el nen/a ja sap llegir sol, però 
encara necessita un acompanya-
ment. Es concreta amb el Cistell 
Viatger que visita les aules dels ci-
cles mitjà i superior de primària.
3) Biblioteca i Família: Amb el 
Bressol de Contes  es vol fonen-
tar la lectura als infants de 0 a 6 
anys, que encara no saben llegir. 
En aquesta etapa, són els pares, 
mares, avis, mestres,... que forco-
sament han de fer d’intermediaris 
entre el nen/a i la lectura. I què mi-
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Fundació Infància i Família

Ens adrecem a vostès per tal de 
presentar-los el nostre servei 

d’Acolliment Familiar de l’Institut 
Català d’Acolliment i Adopció de la 
Generalitat.
La nostra tasca va adreçada a pro-
tegir als menors que, per diferents 
motius, no poden viure amb els 
seus pares i mares en unes condi-
cions d’atenció i cura adients. Així 
doncs, des de la nostra fundació 
cerquem famílies que tinguin la 
motivació adequada per tal d’aco-
llir un infant en situació de risc i li 
puguin oferir aquest entorn famili-
ar cuidador i afectiu que necessita 
per créixer en una etapa tan cruci-
al i vulnerable de la seva vida com 
és la infantesa.
Actualment, a Catalunya existei-
xen tres tipologies d’acolliment fa-
miliar:
1. Acolliment d’urgència i diag-
nòstic: està destinat a menors de 
0 a 6 anys, i la durada aproximada 
d’aquesta acollida és de 6 mesos, 
temps necessari per fer l’estudi de 
la situació familiar del menor. L’ob-
jectiu principal és evitar l’ingrés de 
l’infant en un centre.
2. Acolliment de curta durada: 
no hi ha un límit d’edat. La dura-
da és d’un a dos anys, temps que 

necessita la família biològica del 
menor per dur a terme un pla de 
millora que possibiliti el retorn de 
l’infant amb els seus pares.
3. Acolliment de llarga durada: 
tampoc hi ha límit d’edat del me-
nor. Es dóna quan la família d’ori-
gen del nen o nena presenta una 
disfuncionalitat crònica i no es pre-
veu una millora de la situació. Per 
aquest motiu, la durada d’aquest 
acolliment pot ser indefi nida.
Des de la nostra Fundació cer-
quem famílies motivades per iniciar 
aquest projecte, i un cop s’incorpo-
ra el menor al nucli familiar, donem 
suport, assessorament i acompa-
nyament durant tot el procés.
Ens agradaria poder comptar amb 
la seva col·laboració quant a la di-
fusió d’aquest projecte als pares 
i mares dels alumnes del centre. 
Ens oferim a realitzar xerrades, en 
el cas que hi hagi diverses famílies 
interessades a rebre informació, 
o qualsevol altre tipus d’activitat 
que consideri que pugui orientar i 
promocionar aquest recurs famili-
ar per als infants, l’alternativa dels 
quals és viure en centres residen-
cials.

llor que el conte, la cançó o el joc 
de falda per al nostre objectiu.
Si llegir obre portes al desenvolu-
pament de les persones, el con-
te és un vehicle de primera en el 
creixement dels nostres infants. El 
conte dote de paraules, impres-
cindibles per estructurar el nostre 
pensament, d’imatges que ens aju-
den a comprendre el món, i d’emo-
cions que, o bé fan de mirall o bé 
preparen situacions emocionals 
que un es pot trobar en un futur.
El conte, per a tots els infants, és 
un aliment saludable i d’alta qua-
litat.
Com en una taca d’oli, el conte 
penetra en els infants regalant-los 
paraules i sobretot l’amor d’aquell 
qui el conta.

Un conte, un vehicle de primera

Com en una taca 
d’oli, l’aliment que les 
famílies participants 
es regalen amb el 
Bressol de Contes 
s’estén lenta i pro-
gresivament. Ja que, 
tot i que hi participen 
un nombre reduït de 
famílies, el què es viu 
a les trobades es co-
munica als amics, als 
coneguts a la sortida 
de l’escola per exem-
ple. Perquè el que 
es viu amb el conte 
és, com en una taca 
d’oli, resistent i difícil 
d’esborrar o eliminar.

Pepa Llobet i Martí 

Equip d’Acolliment de la Fundació 
Infància i Família
649 032 404
infanciaifamilia@infanciaifamilia.org

Agraïm la seva col·laboració i res-
tem a la seva disposició.
Aprofi tem l’avinentesa per saludar-
lo ben cordialment.
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La Policia Local de 
Salt impedeix que 
una veïna del muni-
cipi salti al carrer 
des d’un tercer pis.
La Policia Local de Salt ha impedit 
aquest migdia que una veïna del 
municipi saltés al carrer des d’un 
tercer pis. La ràpida actuació po-

licial ha permès dissuadir la dona, 
que ha estat traslladada en ambu-
lància a l’Hospital de Salt.
Els fets s’ha produït al voltant de 
les tres de la tarda. Una trucada 
ha alertat la Policia Local de Salt 
que una dona intentava saltar des 
d’una fi nestra situada al tercer pis 
d’un habitatge del carrer Àngel 
Guimerà. 
Mentre un agent de la Policia Local 

parlava amb la dona des del carrer 
per evitar que saltés per la fi nestra, 
una parella de policies, formada 
per un membre de la Policia Local 
i un altre dels Mossos d’Esquadra, 
ha aconseguit introduir-se al pis 
i, des de l’interior, estirar la dona 
i evitar que es llancés. Posterior-
ment, una ambulància l’ha traslla-
dada fi ns a l’Hospital de Salt. 

Salt, 22 de febrer de 2008

Informació de l’Ajuntament

L’Ajuntament de 
Salt ordena el tan-
cament d’un local 
que s’utilitza com 
a mesquita sense 
autorització.
L’Ajuntament de Salt ha ordenat el 
tancament d’un local del municipi 
que s’utilitza com a mesquita sense 
l’autorització municipal. El local, situ-
at al carrer Àngel Guimerà, va obte-
nir a fi nals de l’any passat la llicència 
municipal com a ofi cina d’atenció al 
col·lectiu gambià, però, després de 

d i v e r s e s 
actes de la 
Policia Lo-
cal, l’Ajun-
tament ha 
pogut com-
provar que 
s ’ u t i l i t z a 
com a mes-
quita i n’ha 
decretat el 
tancament.
I o l a n d a 
Pineda ha 
d e s t a c a t 
que el tan-
cament del 

local ‘pretén donar resposta a les 
queixes veïnals’. L’Alcaldessa ha 
recordat que, des del consistori, 
s’ha intensifi cat el control de les 
activitats al municipi ‘per garantir 
el correcte compliment de les or-
denances municipals’.

Salt, 11 de març de 2008

Un grup de joves 
de Salt participarà 
aquest estiu en un 
projecte ambiental 
a la ciutat aleman-
ya de Lingen.
Un grup de joves de Salt partici-
parà aquest estiu en un projecte 
ambiental a la ciutat alemanya de 
Lingen. Aquest és el primer acord 
entre l’Ajuntament de Salt i la de-
legació de la ciutat alemanya, que 

aquest cap de setmana ha visitat 
el municipi gironí. 
La visita de la delegació de Lingen, 
encapçalada pel seu alcalde Hei-
ner Pott ha permès mantenir diver-
ses reunions de treball entre els 
representants de les dues ciutats 
agermanades i establir les futures 
bases que marcaran l’agermana-
ment, que aquest any compleix el 
desè aniversari. 
En aquest sentit, el primer acord 
ha estat la participació d’un grup 
de joves de Salt en un projecte 
ambiental que porta a terme Lin-

gen. Són joves d’entre catorze i 
setze anys que pertanyen a l’Agru-
pament Escolta Sant Cugat i que 
viatjaran a la ciutat alemanya del 9 
al 17 d’agost.
La delegació de Lingen estava en-
capçalada pel seu alcalde Heiner Pott 
i comptava també amb els represen-
tants dels grups polítics del consisto-
ri alemany. Concretament, acompa-
nyaven l’alcalde, Werner Schlarman 
(CDU), Hajo Wiedorn(SPD) i Die 
Grüen(Bündnis90). 

Salt, 4 de març de 2008
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Una escena viscuda, entre mol-
tes d’altres, actuant pel carrer 

de males maneres, ens mou a es-
criure somerament sobre educa-
ció, mesura que no queda limitada 
a unes determinades edats de la 
persona, sinó que en som subjec-
tes durant la vida.
Educació en la infància. El petit 
rep –ha de rebre- aquesta edu-
cació, ja que li manquen tant els 
coneixements com les referències 
que un ésser educat necessita per 
moure’s com a tal. El jove,ha de 
rebre i donar motius racionals per 
impulsar actes i accions correctes 
envers el món que l’envolta. Les 
persones grans –i les més grans- 
ja formades, amb els criteris ca-
bals que se’ls atribueixen, han de 
transmetre unes bones maneres 
tant a familiars com a altres, tant 
entre els seus com per camins o 
places, botigues o ofi cines. 
Aquest “educar” que transcrivim en 
aquestes línies no és educar com 
a formació global de l’ésser humà, 
cosa, aquesta, sublim, complexa, 
necessària i altament indispensa-
ble, sinó una seva part simple i 
precisa; és la que entenem  vulgar-
ment com a “bones maneres”. I ho 
fem arran d’escenes sentides (del 
verb sentir – percebre) pel carrer.
És una exigència de la societat 
el respecte entre les persones, la 
consideració al medi ambient, la 
submissió a les regles de joc net, 
el bon comportament en les diver-
sions i un llarg etcètera.
Hi ha uns deures, unes formali-
tats, que corresponen a tot ciutadà 
que es mou pels nostres carrers, 

hortes i deveses. Exigències que 
han de tenir els seus principis en 
la mateixa família. És en ella on 
es troba el que dóna i el que rep. 
Però, qui  pot donar amb efi càcia, 
si no ha rebut? D’aquí la necessitat 
d’una formació continuada sorgida 
d’un desig i esforç personals  i a 
la qual pot arribar l’ésser humà per 
la seva condició de racional amb 
intel·ligència i voluntat.
Altres fonts s’han de trobar en 
reunions a les escoles per parlar 
dels fi lls. N’hi haurà dins d’esde-
veniments socials diversos,  siguin 
lúdics o del treball exercit.
Sigui per comprensió pròpia o per 
exigència, tota persona membre 
d’un col·lectiu ve obligada social-
ment a formar-se en aquest actuar 
i a transmetre les “bones maneres” 
als altres. Això vol dir que els orga-
nismes competents com  són famí-
lia, escola, església, clubs i altres 
entitats o associacions, han de 
ser sòlids  fonaments que amb les 
seves rectes apreciacions moguin 
els seus membres a actuar segons 
bones maneres.
El vianant, el contertulià i també  -
per què no?- el contrari o adversa-
ri, sigui quina sigui la seva condi-
ció social no es tracta amb menys-
preu, insults o maltractaments.
El medi ambient necessita, tant pel 
seu valor en si com pels benefi cis 
que dóna a la societat, una atenció 
especial. Són espais verds o no 
verds, lloc de desenvolupament 
de vida que s’han de salvaguardar 
i protegir.
La responsabilitat primera d’aquests 
afers negatius és del subjecte in-

fractor. La contribució en el redre-
çament d’aquests costums incívics 
s’ha de trobar també a l’exterior, en 
tot col·lectiu, tant quan es dóna res-
pecte a les persones com al medi 
que ens envolta.
Un comportament social de certs 
individus, inapropiat i desviat, els 
enfronta a tot un col·lectiu, en la 
seva majoria de bona fe, que el 
fa malfi ar de tot desconegut que 
se li acosta. Actuacions incívi-
ques s’han de menysprear i negar. 
Aquella “responsabilitat responsa-
ble” dels pares primer –abominen  
tota actuació violenta- en la for-
mació dels seus fi lls, ha de conti-
nuar en un treball de socialització 
en cada etapa de la vida, a càrrec 
d’aquells agents socialitzadors que 
hem descrit abans.

Maria Rosa Puig i Dalmau

Educar

Salt net i polit

Quan era jovenet, hi havia mol-
ta diferència urbanística entre 

Salt i Girona, i s’apreciava quan 
estaves en un lloc o l’altre. Era cos-
tum regirar l’armari i posar-te roba 
neta i elegant per anar a la capital. 
Ara això ha caigut en decadència i 
tant és que estiguis en un lloc com 
en l’altre, vas vestit com vols.
També era, i crec que continua 
sent-ho, costum fer neteja gene-

ral de tota la casa quan arribaven 
festes assenyalades, com ara la 
Festa Major i Nadal. Als invitats 
els havíem de sorprendre amb el 
bo i millor del que es disposava 
i la casa brillant de netedat. Es-
trenàvem estovalles, posàvem la 
cristalleria, vaixella i coberts que 
guardàvem per a aquests esdeve-
niments, i tot el que permetia l’eco-
nomia familiar.

Sempre he pogut comparar curio-
sament la casa de cadascú amb el 
poble on vivim i veure com amb an-
telació a alguna arribada d’invitats 
o acte excepcional també es fa una 
neteja general. En comptes d’este-
ranyinar, es treuen quatre pedres 
mal escampades, es fa l’asfaltatge 
dels llocs on els invitats es mullari-
en els peus, si hi hagués basses, 
es mira bé que els fanals donin llum 
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Salt net i polit

Ara que fa 25 anys de la se-
gregació del nostre poble de 

la cuitat de Girona, ara que fa 25 
anys que tornem a caminar sols 
com a poble, el nostre Ajuntament 
ha volgut fer un reconeixement a 
tots aquell joves i no tan joves, que 
amb tossuderia i esperit de repa-
ració, varem  fer possible el retorn 
de la nostra independència muni-
cipal.
Suposo que avui dia encara hi ha 
força gent que es deu preguntar 
com varem aconseguir una fi ta tant 
important com era la segregació 
de la capital. Doncs no va ser gens 
fàcil, però aquells  nois i noies va-
rem creure en aquell somni i hi va-
rem posar molta il·lusió i  valentia, 
com també varem comptar amb la 
implicació de  moltes entitats i as-
sociacions del poble i amb els sal-
tencs que ens donaren suport en 
les diferents manifestacions i ac-
tes públics que es van organitzar, 
com totes les persones de fora el 
nostre poble que discrepaven de 
l’annexió antidemocràtica que el 
govern dictatorial del moment va 
dur a terme. I a més a més confi à-
vem amb les formacions polítiques 
i institucions ofi cials que tenien la 
il·lusió de la democràcia acabada 
d’encetar.
Ara que som tots tant diferents 
d’aquelles fotos que sortien als di-
aris, sembla que els polítics i mit-
jans que en aquells moments de 

jove democràcia van donar suport 
al nostre projecte, també han can-
viat i possiblement ara no hi troba-
ríem la complicitat necessària per 
dur-lo endavant.
Doncs bé, ara això ens costaria 
molt més, perquè si nosaltres hem 
canviat d’aspecte, els governs i 
institucions han canviat de pensa-
ment, i la paraula INDEPENDÈN-
CIA els neguiteja tant que no volen 
ni sentir-ne a parlar. Sigui com si-
gui és gràcies a aquesta paraula 
que el nostre poble pot prendre de-
cisions sobre el nostre futur sense 
demanar permís als veïns; tenim 
200 persones treballant a la casa 
gran entre polítics i funcionaris, 
som poble i no barriada i fi ns i tot 
amb la gran crescuda immigratòria 
continuem essent 
un poble viu amb 
gran quantitat 
d’entitats i associ-
acions que són un 
referent per a al-
tres pobles veïns.
Aquest poble que 
gràcies a la inde-
pendència encara 
s’anomena SALT, 
surt al Google i  
als mapes, aquest 
Salt tan peculiar si 
tots hi posem vo-
luntat, confi ança i 
valentia pot millo-
rar molt, sobretot 

amb l’esperit d’aquella comissió 
que nosaltres representàvem. 
Voldria dir als politics, associaci-
ons i a la societat en general, que 
amb el mateix esperit de fa 25 
anys, i amb l’empenta de la joven-
tut actual, fent pinya segur que ens 
en sortirem i aconseguirem que la 
gent no abandoni el poble sense 
plantar cara als confl ictes amb de-
cisió de resoldre’ls i així millorar en 
tots els aspectes de convivència i 
integració.

VISCA SALT INDEPENDENT!

Narcís Burch Puigdemont

25 anys després

i tot el que faci falta per quedar bé i 
sorprendre els invitats.
Doncs bé, això està passant ara 
en un sector de Salt. Benvinguts 
els invitats, sigui qui sigui, i vin-
guin d’on vinguin. Si això ens ha 
comportat als veïns una millora 
esperada a llarg termini, aquests 
invitats o altres ja poden tornar el 
mes que ve o sempre que vulguin, 
encara que sigui en un altre indret 
de Salt.
Una altra cosa: ¡Si us plau, no us 
descuideu de posar la porta a la 
nevera d’Agustí Cabruja!.

Manel Oliveras



18

Breu parada a l’Estació 
del Veïnat de Salt

“Durant molt de temps l’Esta-
ció jove va ser l’estació de tren 

del Veïnat. Molta gent encara ara 
l’anomena l’Estació Vella. Després 
d’estar molts anys tancada, l’any 
1991 l’Ajuntament aprova el pro-
jecte d’adequació de l’antiga esta-
ció per a ús de serveis socials.
“L’any 1993 l’Ajuntament de Salt va 
subcontractar la gestió de l’Estació 
jove com a Casal de Joves a la Co-
missió d’Agermanament Salt-Quila-
lí. Fins l’any 1997 aquesta entitat va 
portar la gestió del Casal de Joves 
de l’Estació. A dins del Casal hi havia 
un bar, i també s’hi feien concerts.
“L’any 1997 es va tancar el Casal de 
joves. L’any 1998 es reconverteix en 
un Punt d’Informació Juvenil.
“L’Estació jove és un equipament 
exclusiu per a joves saltencs de 12 
a 30 anys, i els serveis que hi pots 
trobar són:
• Punt d’Informació Juvenil
• Accés al món laboral: si estàs bus-
cant feina…”
Aquesta és la informació que cons-
ta a la plana web de l’Ajuntament de 
Salt sobre l’antiga estació de tren del 
Veïnat de la línia Girona-Olot, de la 
qual feia temps que em ballava pel 
cap de parlar-ne, i ho faig ara incitat 
encara més per la invitació de l’edito-
rial del número anterior de La Farga, 
que feia una crida a la participació 
ciutadana. Com que, a més de col-
laborador de la revista, sóc veí de 
Salt, em permeto la llibertat de dir-hi 
la meva, i ho vull fer sobre un aspecte 
concret que el comú dels ciutadans 
saltencs no té per què tenir present, 
perquè no l’afecta, però sí els nostres 
representants polítics de l’Ajunta-
ment, la responsabilitat dels quals els 
obliga, en exercici del càrrec, a tenir 
en compte les minories. Oi?
L’aspecte a què em refereixo és el de 
l’accessibilitat d’aquest equipament 
municipal, que, com a usuari de cadi-
ra de rodes, té per a mi una importàn-
cia decisiva. Suposo que tots estarí-
em d’acord que hi ha una cosa pitjor 
que no avançar, i és recular. Doncs 
això és el que ha passat a l’Estació 
Vella: després de fer-hi les obres de 
reforma que la van convertir en un 
equipament “per a ús de serveis so-
cials”, com diu la informació munici-
pal citada, l’edifi ci era perfectament 
accessible, no pas per la banda que 
dóna a la vorera nord del carrer, que 
és més alta i hi ha un parell d’esca-

lons a l’entrada, però sí per l’antiga 
andana, on hi havia no una porta, 
sinó tres, i totes a nivell de terra; era 
un accés fàcil, amable i, amb el ter-
ra de sorra, extremament agradable, 
igual que tot l’establiment, on era un 
goig anar-hi a fer una copa o un en-
trepà. Això va ser així durant tot el 
temps que l’Estació va funcionar com 
a Casal de Joves gestionat per la Co-
missió d’Agermanament Salt-Quilalí, 
jo crec que amb una notable efecti-
vitat, o si més no aquesta és l’opinió 
que me’n va quedar com a client.
El problema –parlo sempre com a sim-
ple espectador- va venir de la relació 
amb alguns veïns que no aprovaven 
una determinada clientela assídua 
massa sorollosa –entre altres mas-
ses- per al seu gust, i que també es 
queixaven –aquí segurament amb tota 
la raó- que la música en viu que s’hi 
tocava de tant en tant no els deixava 
dormir, sobretot a l’estiu, és clar, amb 
portes i fi nestres obertes... La qües-
tió és que va acabar amb la fi nalitza-
ció del contracte amb la Comissió i la 
convocatòria de nous projectes, que 
va tardar la tira a resoldre’s. En l’inter-
regne les autoritats, com curant-se en 
salut, van suprimir físicament el bar, i 
fi nalment l’Estació va ser readaptada 
i reconvertida en el Punt d’Informació 
Juvenil que és avui i que funciona com 
a tal des de fa ja 10 anys, els mateixos 
anys que fa que ni jo ni cap altre usuari 
potencial de cadira de rodes –ni jove ni 
vell, ni saltenc ni de fora, ni habitual ni 
eventual- podem entrar-hi, perquè algú 
va decidir xapar, tancar, les tres portes 
que donaven a l’andana i deixar com a 
únic accés la porta del carrer, amb els 
seus insalvables i inútils escalons... 
Potser hi ha qui pensi que estem parlant 
d’una situació molt concreta i d’un pro-
blema menor, que no mereix ni l’espai 
que ocupa tractar-lo aquí. Si fos així, 
voldria afegir a l’exposició dels fets, que 
a mi em sembla prou gràfi ca, un parell 
de consideracions. La primera és que 
es tracta d’un equipament municipal, 
i per tant aquesta defi ciència que as-
senyalo contravé de manera fl agrant 
l’esperit i la lletra de la Llei de 1991 co-
neguda com a Codi d’Accessibilitat de 
Catalunya que obligava tots els ajun-
taments del país a tenir llest un Pla de 
supressió de barreres arquitectòniques 
al cap de 15 anys, és a dir... el 2006! A 
hores d’ara en aquest tema el més ca-
lent és a l’aigüera, en la majoria de loca-
litats catalanes, i en el cas de Salt ignoro 

en quin punt es troba aquesta disposició 
legal d’”obligat compliment”, però el cert 
és que en el punt concret de l’Estació 
Vella no s’ha millorat res –que no calia-, 
sinó que s’ha empitjorat el que hi havia. 
I que consti que no és que s’hi hagin fet 
obres ni cap altre actuació irreversible o 
difícil de reconduir: simplement passa 
que hi ha unes portes que eren útils i 
ara hi ha uns armaris que les tapen i les 
inutilitzen; seria simplement qüestió de 
reordenar l’espai.
L’altra consideració a fer és que, en 
el respecte als drets de les minories 
–i encara més si les empara la llei-
, els organismes públics haurien de 
passar a davant i ser exemple per a 
la resta de la ciutadania, no? Perquè 
si no, ¿com podrà l’Administració re-
clamar o demanar als establiments 
que són públics però que no perta-
nyen a la mateixa Administració (la 
distinció la fa clarament l’esmentat 
Codi d’Accessibilitat) facin obres de 
reforma per facilitar-hi l’accés als dis-
capacitats en cadira de rodes, si ella 
mateixa no compleix, tot i estar-hi, 
ella sí, expressament obligada?
I tornant al cas concret que ens ocu-
pa, un servidor suggeriria des d’aquí 
que, de cara a la redacció del Pla 
d’accessibilitat, seria interessant 
que els ajuntaments obrissin una 
bústia de suggeriments, especial-
ment aquells que tinguin persones 
de mobilitat reduïda inscrites en el 
cens municipal: aquesta mena de 
descuits es podrien evitar fàcilment, 
si hi hagués un lloc on es poguessin 
avisar. La Farga ho acaba de propo-
sar als seus lectors, encertadament, 
i crec que si la proposta es pogués 
estendre a tot l’àmbit municipal, tot-
hom hi sortiria guanyant.

Fermí Sidera Riera

A la imatge no s’aprecia prou bé, però a banda i banda de l’edifi ci hi 
ha una rampa que puja suaument fi ns a l’antiga andana, i les perso-
nes de mobilitat reduïda poden salvar així fàcilment el desnivell.
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Fa l’efecte que el tema de l’ai-
gua s’allargarà i sortirà sovint 

a l’opinió pública i com que sembla 
que els rius no donen prou de sí, 
es parla de les aigües subterràni-
es per a mitigar-ne l’escassetat. 
Fa uns anys,  un entès que va ve-
nir a fer una conferència al Museu 
de l’Aigua deia que explotar les 
aigües del subsòl era com menjar-
se un vell capital. Si tens un dipòsit 
al banc disposes d’uns interessos 
però, si no en fas prou i et men-
ges el capital, al fi nal no tens res. 
Potser és un bon exemple, l’aigua 
no neix als pous sempre i quan no 
sigui un riu subterrani, la qual cosa 
no passa a Salt, aquí  n’és una cis-

terna que si es buida es reomple 
d’aigua de la superfície de pluja 
o dels rius, el que fa que aquests 
rius disminueixen el cabal ja que 
s’escola per reomplir la cisterna 
i per tant, sembla que no és una 
bona solució. Un cas a part seria 
l’abastament d’aigua, amb la cor-
rent mesura, als hortolans que vi-
uen del conreu. 
L’alcaldessa de Salt, deia l’altra dia 
en una entrevista al diari El Punt 
que els pous que Aigües Girona ha 
fet al Pla de Salt no són motiu no 
són motiu de la baixada de la capa 
freàtica que fa que pous de Salt es 
quedin sense aigua ja que encara 
no se’n fa extracció. Segur que no, 
que el responsable és el poc cabal 
del riu Ter; ara el que no em con-
venç és quan diu que si es posa en 
marxa l’extracció d’aigua no afec-
tarà els pous de les cases perquè 
l’aigua es va a buscar a 300 mts. 
de profunditat.
Sí, el forat és molt avall però, entre 
el tub de ferro i la terra del forat, 
s’omple de pedretes perquè la ter-
ra no tapi el forats del tub que mo-
tiven que aquest s’ompli de l’aigua 
necessària per a l’extracció de les 

Aigua de pous

bombes; llavors dic, no s’escolà 
l’aigua de les capes superiors cap 
a baix per entre les pedretes per 
reomplir l’aigua que s’extreu?.
A més, l’aigua del subsòl, barre-
jada amb certs minerals, té una 
estabilitat que quan s’extreu en 
abundància crea un corrent sub-
terrani que rentant aquest mate-
rials, alguns d’ells nocius per a la 
salut, és barregen i fa que l’aigua 
no sigui potable. Així, veiem com 
pobles que en fan abús sigui per la 
demanda de noves construccions, 
per piscines o camps de golf, en-
cara que l’aigua no escassegi s’ha 
de connectar a l’aigua de la potabi-
litzadora de Montfullà. L’últim d’ells 
Riudellots.
No pot passar igual amb els pous 
del Pla de Salt? Continuem amb 
el propòsit de tenir aigua en abun-
dància sense preveure’n  les con-
seqüències. Donem la culpa a que 
no plou quan el que es multiplica 
n’és el consum. Potser sí, l’única 
solució seran les dessaladores 
cercant l’energia necessària per 
al seu funcionament amb mètodes 
sostenibles

Ramon Torramadé

EL CLUB TRAMUNTANA: 11 
ANYS RECUPERANT LES 

DEVESES

Una cinquantena de persones van 
assistir el diumenge 17 de febrer 
a la plantada d’arbres al parc de 
les Deveses de Salt organitzada 
pel Club Tramuntana, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Salt. 
L’acte d’enguany va consistir a 
plantar arbres de bosc de ribera en 
un tram de les ribes del Ter.
Es van plantat una trentena arbres 
i arbustos propis de bosc de ribera 
(freixes de fulla petita, àlbers, gatells, 
pollancres, avellaners i saüquers).
La plantada es va fer de 10 h a 
13 h del matí. A les 11.30 h es va 
fer una mitja part, on es va convi-
dar els participants a un esmorzar 

al Pla dels Socs. 
L’acte va comptar 
amb l’assistència 
del tinent alcalde 
de Salt, Joan Bo-
ada; el regidor de 
Medi Ambient, Toni 
Gomez, i la regido-
ra Maria Quer.
Des de fa 11 anys 
el Club Tramuntana 
ve organitzant anu-
alment la plantada 
i neteja de l’aigua-
moll del Veïnat i 
les ribes del Ter. El 
primer acte que es 
va organitzar va ser una profunda 
neteja de l’Aiguamoll del Veïnat el 
febrer de l’any 1997, per recuperar 

aquella zona, aleshores convertida 
en un abocador. 

Xavier Margenat

Plantada d’arbres a les Deveses de Salt
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Vida del Casal. Excursió a Cardona i Solsona

Benvolguts lectors d’aquesta 
revista, m’adono que no es 

pot prometre res  per endavant, a 
causa dels  imprevistos que ens 
poden sorgir, que vénen i passen, 
i un servidor es troba novament re-
latant molt breument aquesta sor-
tida excursionista, del dijous 21 de 
febrer, sense participar-hi, ja que 
el motiu primordial, i com sempre, 
és la de donar-li constància.. Em 
regeixo pels apunts del programa  
i els comentaris captats d’uns i 
altres,  i queden arraconades  la 
meves discrepàncies i opinions, 
justifi cades  pel meu absentisme 
excursionista.
Per tant, resumiren: sortida puntual 
de l’autocar amb una cinquantena 
de fi dels excursionistes, direcció   

fi ns a la comarca de l’Anoia. A l’hora 
prevista, entrada al Museu Tèxtil de 
Terrassa, on s’exposen i s’aprecien 
teixits coptes dels primers segles de 
l’era cristina, fi ns a teles del Mediter-
rani, la Xina, el Japó, l’Índia, Amèrica 
i diversitats. Conclòs el corresponent 
recorregut, ruta fi ns al castell cartoi-
xà de Vallparadís, per visitar el seu 
Museu amb la seva exposició, es-
tructurada en diferents àmbits: medi 
natural, prehistòria i món antic, món 
medieval, etapa moderna, etapa 
contemporània i cultura i societat. 
Segons els comentaris de diversos 
excursionistes, en les visites per 
ambdós museus, el dinar, el ball i la 
tornada a Salt, sense aturades per 
col·lapses de trànsit,  queden afa-
vorits en  satisfacció i aprovació. 

La propera 
sortida ex-
cursionista 
prevista per 
al  27 de 
març serà  
al castell de 
Montesquiu 
del segle 
XI, amb vi-
sita guiada 
per conèixer 
la historia 
d’aquest element arquitectònic tan 
notable. 
Aprofi tant aquest espai de la revis-
ta La Farga, voldria donar raó ori-
entativa  de l’excursió a Portugal 
de vuit dies. (del 25 de juny al 2 de 
juliol del 2008)

Com podeu apreciar, estimats lec-
tors, hem fet un petit esborrany 
amb fi nalitat propagandista de 
l’excursió a Portugal, per al vostre 
coneixement i determinació.  En 
els programes que es repartiran 
a fi nals del mes de març, queda  
refl ectida  i ben  explicada en de-

DATES  I  LLOCS  QUE TROBAREM EN EL RECORREGUT
25-06-2008 dimecres: SALT-  MOTILLA  - CIUDAD  REAL
26-06-2008 dijous: CIUDAD REAL – ELVAS  -  LISBOA
27-06-2008 divendres: LISBOA-  Visita  guiada, per conèixer els monuments  i barris més signifi catius 
d’aquesta ciutat. 
28-06-2008 dissabte: LISBOA.-Dia Lliure.-Recorregut voluntari per aquesta bellísima capital, acompa-
nyats  per la nostra guia de viatge. 
29-06-2008 diumenge: NAZARE  I  OBIDOS                                   
30-06-2008 dilluns: FATIMA 
01-07-2008 dimarts: LISBOA  -  MÈRIDA  -  TALAVERA
02-07-2008 dimecres: TALAVERA   - ALFAJARIN  -  SALT

tall la ruta que seguirem per les 
poblacions que es visitaran durant 
el  recorregut de  vuit dies per ter-
res hispàniques i portugueses, les 
corresponents parades, visites 
guiades, dinars en restaurants,  
allotjaments en hotels,  el cost, i 
també queden especifi cades les 

dues dates de  pagament. 
Figurarà en el tauler d’anuncis del 
Casal, a partir de primers del mes 
d’abril i, annexa al programa,  la 
LLISTA  PER APUNTAR-VOS . 

Ferran Márquez i Morgade

Vistes de Lisboa



22

Club Petanca Salt

El dia 24 de febrer es va cel·lebrar 
la Copa President, que sol ésser 

la primera de les competicions ofi ci-
als de la temporada. Aquest any, les 
pistes del Club Petanca Vilartagues 
van acollir uns 200 jugadors de totes 
les categories per disputar aquest 
campionat. El Club Petanca Salt hi 
va presentar 4 equips de fèmines, 3 
equips de sèniors de 2a categoria i 
3 de sèniors de 1a.

En aquesta competició es des-
envolupa la primera eliminatòria, 
amb grups de 4 equips,  dels quals 
2 queden eliminats i els altres 2 
passen a la següent ronda, la qual 
ja va per sistema directe d’elimina-
ció. Els nostres resultats van ésser 

bons, ja que de 
moment s’han 
millorat els de 
l’any passat. 
L’equip de fèmi-
nes de Magda 
Vila, Emília Vila 
i Loli Vázquez 
va aconseguir 
la 4a plaça de 
la classifi cació 
general de fè-
mines; l’equip 
de 2a, format 
per Antoni 
Echave, Joan 
Roldan i Josep 
Boó, va donar 
la gran sorpre-

sa ja que van assolir el 1r  lloc de la 
classifi cació general en derrotar a 
la fi nal un equip d`Avinyonet per un 
clar 13 a 9. Aquests 2 equips ens 
representaran a les eliminatòries 
que es fan amb la resta d’equips 
classifi cats de Catalunya  el dia 
16 de març a les pistes de Santa 
Perpètua de la Mogoda (quan surti 
aquesta revista ja hauran jugat).
El diumenge 2 de març a les pistes 
d`Avinyonet es va celebrar el Cam-
pionat Provincial de Tir, i el Salt hi 
va presentar 3 jugadors que no van 
passar el tall de la primera ronda i 
van quedar eliminats sense possi-
bilitats de passar a les semifi nals.
El dissabte 15 de març es va fer el 

sopar de lliurament de premis de 
la lliga d`hivern dels diumenges, 
en què un total de 31 comensals 
es van aplegar a la taula del res-
taurant per fer un bon àpat i reco-
llir els premis i obsequis a tots els 
participants d’aquesta tradicional 
lliga. El 1r classifi cat va ésser en 
Manel Granda; el 2n lloc, per a 
Josep Macias; la 3a va ésser An-
tònia Espinosa, el 4t, Narcís Ros, i 
la 5a, Fina Espinosa; tots ells van 
rebre els corresponents premis de 
mans dels membres de la Junta.
També es van donar els premis als 
guanyadors de la lliga dels dissab-
tes a la tarda, que aquesta vegada 
van ésser per a la Pilar Vila, que 
va quedar 1a, en Narcís Ros, que 
va ocupar el 2n lloc, i  la Paquita 
Colom, 3a;  tots tres van rebre uns  
petits obsequis.
La Junta ja fa dies que està pre-
parant els campionats que es por-
taran a terme a la nostra vila que, 
en principi, seran els següents 11 
de maig, TROFEU EUGESA,  que 
aquest any es portarà a terme a 
les pistes municipals del Parc Mo-
nar; els dies 19 i 20 de juliol, les 
XIV HORES INTERNACIONALS 
FÈMINES  a les pistes del Club, i 
el 30 i 31 d’agost, les XX HORES 
INTERNACIONALS SÈNIORS de 
les quals aquest any celebrarem la 
25a edició. 

Josep Boó i Alech

El passat mes de febrer, el Club 
va ser  molt actiu.

Per un costat, els “veterans” de la 
categoria +30 han debutat en el 
campionat gironí i ho han fet de 
la millor manera possible. Sense 
perdre cap eliminatoria, s’han fet 
amb la victòria en el grup Argent, 
i han aconseguit l’ascens directe a 
la màxima categoria, Or.
L’equip el formen: Pau Pérez, 
Sergi Oliver, David Vidal, Jordi Bo-
net i Carles Sastre.
Per altra band,a la vida social s’ha 
vist activada per l’inici del Torneig de 
Reptes,  que consta de 60 inscrits.

Aquesta competició està oberta a 
alumnes, abonats del Club i afi cio-
nats en general, sense límit d’edat, 
sexe o nivell.
Els inscrits entren en un rànquing 
provisional que, repte rere repte , 
varia els jugadors de posició. Qui 
estigui interessat a participar-hi 
o desitgi més informació, que no 
dubti a passar pel Club. 
El torneig s’acaba el noviembre, i 
fi ns aleshores qualsevol jugador 
que s’hi vulgui afegir hi serà ben-
vingut, però haurà de començar 
per l’última posició del rànquing.  

Carles Sastre

Club Tennis Salt

Equip de jugadors de la lliga dels dissabtes
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Premis Tres de Març

GUILLEM TERRIBAS com a persona, LA COMMISSIÓ DE REIS com a entitat a més d’un homenatge a la 
COMISSIÓ PER LA INDEPENDÈNCIA per la celebracló dels 25 anys
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Concerts dels participants al Salt The Musics V

El Salt The Musics, el concurs 
de grups de música que per 

5è any es celebra a Salt, ja ha ar-
rencat i ho ha fet amb concerts a 
La Bombolla de Salt, amb força 
èxit de públic i una qualitat musical 
sorprenent. Aquests són, un per 
un, els grups: 

El dia 28 de febrer van tocar La M. 
Rosa i l’Ensemble que sí, els quals 
van oferir una música d’autor diver-
tida, amb lletres punyents, i amb el 
piano i la veu com a protagonistes. 
Seguidament van actuar els Aché, 
un grup de música llatina amb versi-
ons de salsa i merengue, entre d’al-
tres, que convidava a moure el cos. 
Ja al març, el dia 6, van actuar 
Proyecto sin reparo, una forma-
ció molt nova que agrupa diversos 
MC de Salt per formar un grup de 
hip-hop amb projectes de futur. 
Rere seu els Perro Guau, grup 
que s’estrena també com a tal als 
escenaris i que ofereix un directe 
apassionat, combinant versions i 

temes propis. Per últim, van actuar 
els Antagònics, grup de rock català 
amb un rodatge ja important, amb 
un disc autoproduït a punt de sortir 
i amb ganes d’oferir bona música 
al seu públic. 
El tercer concert, el dia 12 de 
març, va reunir el grup Tan de Bo, 
una formació molt jove que puja-
va per primera vegada a la tarima 
i que ens va sorprendre a tots amb 
la seva qualitat musical i el seu 

rock català atrevit. Per acabar, els 
Nadies, grup que porta força anys 
sonant a les nostres orelles i que, 
quan puja a l’escenari, ofereix un 
directe amb cançons divertides, 

teatre desenfadat i diversió asse-
gurada. 
Següent i últim concert serà el dia 
26 de març a les 21 h, en què actu-
aran Objetivo tu Cama, Free Taxis 
i Human Ashtray.
Èxit, doncs, en els concerts de 
La Bombolla. Us recordem que 
el procés següent que faran els 
grups serà gravar un tema per al 
CD recopilatori a l’Estudi d’en Llu-
ís Costa; al maig se sabrà el gua-
nyador del concurs (el qual tocarà 
en el programa de la Festa Major) 
i els dies 18 i 19 de juliol esteu tots 
convidats a La Mirona, als últims 
concerts de presentació dels grups 
i on es regalarà el CD. 

Isabel Hidalgo

Nadies

Proyecto sin Reparo

Tan de Bo
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Sr. Ramon Torramadé, vostè 
és un caragirat, i de debò que 

em sap greu haver de ser així de 
contundent, però la seva barra i la 
seva poca vergonya m’han fet per-
dre les engrunes d’estima perso-
nal que encara li continuava man-
tenint, només pel record dels anys 
en què havíem coincidit treballant 
en diverses activitats cíviques.
Vostè, amb el mateix fastigós estil 
de la Cope, s’ha permès utilitzar 
La Farga per publicar-hi un escrit 
amb tot un seguit de mitges men-
tides i falsedats, encaminat només 
a perjudicar-me a mi i al meu par-
tit; no sé ben bé amb quin objectiu, 
no ho explica en el seu escrit, però 
sí que sé per quin motiu, es tracta 
d’allò de “difama, que alguna cosa 
queda”.
Fa servir cínicament una mentida 
per argumentar la seva sentència, 
com si vostè fos un déu en pos-
sessió exclusiva de la veritat; arri-
ba a la conclusió i dictamina que, 
a partir d’ara,  jo en particular i el 
meu partit per extensió (això sí, no-
més nosaltres), som una colla de 
bandarres, d’allò més perillosos, 
que només estem en política per 
diners!, i que això és un escàndol 
intolerable!!. Que n’és d’injust i de 
poca-solta! A Salt ens coneixem 
tots i vostè sap sobradament que 
això no és veritat.
Em pregunto com és que vostè no 
explica que aquesta situació dels 
tres càrrecs de confi ança a l’Ajun-
tament, que ara tant l’escandalit-
za, és la mateixa situació, absolu-

tament idèntica, a la que hi havia 
a l’Ajuntament de Salt els darrers 
quatre o vuit anys?  Què ha can-
viat, doncs, perquè ara, de cop i 
volta, vostè ho trobi tan malament 
i tan escandalós? Com és que 
aquesta situació que ja es donava 
els darrers vuit anys, abans la tro-
bava la més normal del món? Crec 
que és molt injust amb uns treba-
lladors de l’Ajuntament que treba-
llen 37,50 hores setmanals, com 
tots els treballadors de l’Ajunta-
ment, amb l’agreujant que la seva 
feina és temporal i només dura els 
quatre anys del mandat. 
Podríem suposar que el seu escrit 
sigui d’encàrrec?, o una qüestió 
“de família”? Potser caldrà aclarir 
als lectors de La Farga que l’únic 
que ha canviat és que abans l’al-
calde era el seu nebot i ara no ho 
és? Vol fer-nos creure que això és 
casual? Algunes casualitats són 
difícils de sostenir.   Miri, jo, al re-
vés del que fa vostè, no prejutjaré 
el que no conec del cert. Al revés 
del que fa vostè,  jo, com que sem-
pre he actuat de bona fe, no vull 
fer-li dir als altres el que no han dit, 
ni dic que han fet el que no han 
fet, com fa vostè. De sempre, la 
gent que actua, com vostè,  amb 
aquesta mala fe, han estat anome-
nats com a caragirats i altres co-
ses més gruixudes.
Em sap greu haver d’informar els 
lectors de La Farga que les meves 
greus discrepàncies amb vostè i la 
meva sortida de l’equip de redac-
ció de La Farga varen sorgir el dia 

que vaig descobrir que vostè esta-
va fent una irregular gestió econò-
mica de La Farga (vostè, tan digne 
i tan correcte com es vol presen-
tar a la societat!!). Ja ho deien els 
nostres avis: sempre has de ser 
emmascarat per una paella.
També em sap greu haver de de-
fensar-me d’alguna cosa de la qual 
no sóc culpable, però la veritat és 
que no estic acostumat a trac-
tar amb gent tan caragirada com 
vostè. Per sort, al nostre poble hi 
queda un munt de gent normal; la 
majoria som gent que unes vega-
des l’encertem i d’altres ens equi-
voquem, com tots els mortals; no 
pretenem posseir la veritat absolu-
ta i, miri, la gent normal ens res-
pectem i fi ns i tot alguns intentem 
treballar amb humilitat, el millor 
que podem i sabem, per intentar ti-
rar el poble endavant, i no ens de-
diquem a bescantar i calumniar els 
que pensen diferent de nosaltres; 
per sort , a Salt no n’hi ha gaires, 
de caragirats, com vostè. 
Ho reconec, em fan pena la gent 
que, com fa vostè, Sr. Ramon Tor-
ramadé, tot ho mesura en diners i 
en interessos particulars i es pen-
sa que l’altra gent també ho fa tot 
només pels diners, i  de tan roïns 
com són, fi ns i tot són incapaços 
de reconèixer cap valor positiu en 
alguna persona que no siguin ells 
mateixos.

Joan Boada i Reig
Portaveu d’ERC 

a l’Ajuntament de Salt

Caragirat
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Hicleitis

D’uns anys ençà hi ha una nova 
malaltia que afecta les plantes 

de la població de Salt. Per regla 
general, es dóna en els arbres que 
es van plantar a la vora dels vials. 
És una plaga. Una mena de pesta 
que s’ha escampat d’una manera 
molt ràpida per tot el terme.
La malaltia és molt danyosa i 
d’unes conseqüències imprevisi-
bles per a la població. En principi 
no és contagiosa, si no hi ha con-
tacte; deixeu-me que us expliqui el 
procés de la malaltia: l’Ajuntament 
va plantar un arbres en un espai a 
banda i banda de la calçada per on 
transiten els cotxes.; entre arbre i 
arbre varen deixar un lloc destinat 
a aparcar-hi un vehicle; també hi 
varen posar unes làmines de ferro 
encorbades o peça de fusta dreta 
a fi  de protegir la planta i establir 
l’espai ben senyalitzat perquè el 
conductor pugui aparcar correcta-
ment. Però, què passa ..? Doncs 
que quan arriba segons quin per-
sonatge amb la seva carrossa  i 
vol aparcar, no mira prim i més 
d’una vegada fot trompada a l’ar-
bre del davant o al del darrere. I ho 
repeteix diverses vegades. Així, la 
planta es malmet i li produeix un 
dany a l’escorça. I com que aquest 
sistema d’estacionar el vehicle es 
va repetint cada dos per tres, a l’ar-
bre li fan unes ferides que deixen 
anar la saba d’una manera cons-

tant. En conseqüència, la planta 
es vol anar regenerant i cada any 
treu nova escorça i així, amb no-
ves trompades, el procés esdevé 
de nou una altra vegada.
Amb el temps, l’arbre creix d’una 
manera anormal i se li fan infl a-
ments irregulars al voltant del tronc 
a tres o quatre pams del terra. I 
com que hi ha models diferents 
de cotxes, segons l’alçada dels to-
palls es produeix a diferents nivells 
de la planta. 
En fi , una malaltia molt greu per a 
la salubritat dels arbres del nostre 
poble. Aquesta  malaltia va arri-
bar d’una manera conjunta amb 
el capitalisme. No sé si és innata 
d’aquest sistema econòmic o fruit 
de l’estupidesa humana, perquè, 
en el fons, qui roman  al volant és 
un gamarús, és a dir, un ser amb 
aparença de persona, però del tot 
insensible per viure en societat i 
del tot maligne  per a la subsistèn-
cia de les plantes i, en conseqüèn-
cia, de la nostra natura. A més, és 
tonto, perquè  també fa malbé el 
seu cotxe. Doncs, quina espècie 
més estranya ha creat el capitalis-
me!
En fi , aquesta nova malaltia la po-
dríem anomenar hicleitis, perquè el 
fi l conductor és un virus anomenat 
vehicle. És clar que qui realment la 
produeix és el  monstre que es tro-
ba al volant de l’aparell de conduc-

ció del cotxe. Cony, així l’hauríem 
d’anomenar monstruïtis!

Agapit Alonso i Pont

Fotos denúncia

Després de dies i mesos de parlar-ne amb tècnics i polítics de l’Ajuntament, els perillosos embornals del Passeig dels Països Catalans continuen 
sense reparar. Si un dia un biciclista hi pren mal, qui en serà el responsable?

Ramon Torramadé
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De l’autor Stefan Zweig

El dissabte 9 de febrer a les 9 
hores del vespre, amb un ple to-
tal, fi ns i tot amb més seients su-
plementaris, pel gran ressò dels 
intèrprets com són: Josep Maria 
Domènech, Marta Marco, Ivana  
Miño, Carlota Olcina, Jordi Puig 
i Emma Vilarasau, tots ells grans 
professionals molt coneguts per 
les diverses actuacions estel·lars 
de TV3, com Ventdelplà.
L’Emma Vilarasau ens va captivar 
des del primer moment en una ac-
tuació immillorable, com ja ens té 
acostumats. Igualment, els altres 
actors van estar a l’altura del seu 
prestigi.
L’obra relata l’amor d’una adoles-
cent de 13 anys, que s’enamora 
d’un escriptor famós i adinerat que 
viu al davant de casa seva. El seu 
amor creix amb l’edat. Es pensa 
tota classe d’argúcies perquè ell 
es fi txi en ella, però l’escriptor no 
li fa cas. Arriba un dia que, en un 

encontre casual, 
es troben, i ell es 
fi xa en ella. Fruit 
d’aquesta trobada, 
varen passar tres 
dies inoblidables. 
Va néixer un fi ll, 
que ell no va co-
nèixer mai perquè 
ella va considerar 
que era una aven-
tura més. 
La desgràcia va 
caure sobre ella i 
el seu fi ll; aquest 
va morir fruit d’una malaltia. Li es-
criu una carta sense explicar-li la 
seva identitat on li declara el seu 
amor, que ha durat sempre, i li ex-
plica la història del fi ll comú.
Va ser un relat d’una hora i mitja 
que a tots ens va commoure i ens 
va deixar amb el cor ben encongit 
de veure com es pot arribar a esti-
mar i patir a canvi de res.

El públic va aplaudir molt i va obli-
gar els actors a saludar diverses 
vegades. Des d’aquesta revista 
vull felicitar els intèrprets per la 
seva meravellosa actuació, i la di-
recció del teatre pel seu encert a 
dur aquesta obra. 

Josep Pla

Carta a una desconeguda
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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: 7, 15, 23 d’abril.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 3, 11, 19, 20 i 28 d’abril.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 8, 16, 24 d’abril.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 1, 9, 17, i 25 d’abril.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 2, 10, 18, 26 i 27 d’abril.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 4, 12, 13, 21 i 29 d’abril.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 5, 6, 14, 22 i 30 d’abril.

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
Tallar la ceba a la juliana, és a dir, a tires primes, i reservar-la.
Netejar bé els pops, fi ns i tot treure’n la pela. A continuació, po-
sar-los en una paella amb un raig d’oli d’oliva verge i deixar-los 
sofregir una mica, fi ns que s’hagin begut el suc. Treure’ls de la 
paella i reservar-los.
A la mateixa paella i amb l’oli que hi queda, posar-hi la ceba i 
deixar-la coure a foc lent, amb la paella ben tapada, procurant 
que se sofregeixi poc a poc, fi ns que agafi  un color lilós. Reme-
nar-ho de tant en tant.
Seguidament afegir-hi els pops i posar-hi sal al vostre gust. 
Barrejar-ho bé i deixar-ho coure uns 3 o 4 minuts més, i ja ho 
podrem servir.

Recepta de la Sra. JOANA FERRER CASACUBERTA, 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 8 pops mitjans o 12 de petits
- 6 cebes grosses
- oli d’oliva verge
- sal

Bacallà amb cloïsses
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Alejandro Diaz Nuñez
Emilia Sudria Martínez 15-2-08

Juan-Andrés Donoso Ruiz Tagle
Lidia Risco Expósito 22-2-08

Naixements

Marc Mendoza i Dalmases 10-5-07

Melisa Nacià i Martínez 25-1-08

Mosese Ecna i Reuva 27-1-08

Reda Jami 28-1-08

Oriol Güell i Bau 29-1-08

Mohamed El Mir 30-1-08

Salma El Aamrani 31-1-08

Jalica Jabang i Jammeh 1-2-08

Adam El Oili 1-2-08

Irene Valverde i Mayayo 2-2-08

Amal Lakhdar 4-2-08

Yousra Zriguitou 4-2-08

Ouiam Rasnab 4-2-08

Ivan Othhane El Meriam Fernández 6-2-08

Bintu Singhateh 6-2-08

Rihana Jarmouni i Reyes 7-2-08

Oliuia Fernanda i Koffi  8-2-08

Natalie González i Acencar 9-2-08

Brahime Aloui i Zalbel 10-2-08

Ana Maria Dragoi 10-2-08

Ghita Bounaou 13-2-08

Marina Hipólito i Cherino 14-2-08

Amal el Baroudi 15-2-08

Ona Saubí i Teixidor 15-2-08

Godwin Otoo 15-2-08

Nájale Ben Hamza i Alauoi 16-2-08

Alí Tanja 16-2-08

Laurent- Mbeme Nyemb i Kwe 19-2-08

Mohamed Darme 21-2-08

Ivan Fresneda i Garcia 22-2-08

Biel Pagès i Hernández 23-2-08

Itene Aguilera i Carrasco 23-2-08

Lidia Berbel i Escudero 23-2-08

Sajida El Baid 24-2-08

Defuncions

Rosa Gou Ginjaume de 87 anys 11/02/2008
Francisco Agudo Sanroman de 65 anys 13/02/2008
Maria Teresa Martinez Miro  de 83 anys 16/02/2008
Luis Madueño Ortiz  de (…) anys  19/02/2008
Josefa Gimeno Serrano de 95 anys 22/02/2008
Montserrat Mir Raurich de 91 anys   22/02/2008
Juan Giro Paretas de 85 anys 23/02/2008 
Fernando Palma Delgado de  77 anys 23/02/2008
Dolores Moreno Gonzalez de 90 anys 27/02/2008
Remedios Poch Seriña de 96 anys 28/02/2008
Florencia Maderuelo Torquemada de 81 anys 01/03/2008
Carmen Pascual Serrano de 93 anys 29/02/2008
Francisco Carnica Barranco  de  79  anys 02/03/2008
Manuel Rosales Gamez   de 79 anys 04/03/2008
Aurelio Garcia Cornejo de 86 anys 07/03/2008
Rosario Gonzalez Corbacho de 92 anys 09/03/2008
Carlos Javier Perez Wyttenbach de 43 anys 09/03/2008
Jaime Musellas Iglesias de 89 anys 09/03/2008
Carmen Tio Mular de 77 anys 09/03/2008
Antonio Pla Mayor de 88 anys 10/03/2008

Resum del ple ordinari del 18 de març de 2008

El Ple municipal va aprovar amb 
els vots en contra CiU l’acord 

de la comissió de govern que 
posa a disposició del Departament 
d’Educació uns terrenys per l’am-
pliació del CEIP Gegant del Rec.
Amb l’únic vot negatiu del regidor de IPS-
IC-V es va aprovar la modifi cació del Pla 
General d’Ordenació Urbana al sector 
Mas Marroc.
Només amb el vot favorable de l’equip de 
govern es va aprovar l’ordenança Munici-
pal pel que fa a les activitats dels establi-

ments de pública concurrència.
També només amb el vot favorable de 
l’equip de govern de ERC-PSC es va 
aprovar modifi car puntualment el PGOU  
per transformar d’industrial en residencial 
el sol  que actualment ocupa l’escorxador 
de frigorífi cs del Ter.
Amb l’abstenció de CiU es va aprovar la 
modifi cació del reglament de mercats, 
i per assentiment de tots els presents 
es va acordar l’adhesió a la Plataforma 
Electrònica de Contractació creada per 
Localret.

Amb el vot en contra de CiU i l’absten-
ció del Partit Popular es va aprovar defi -
nitivament el pressupost per al 2008 i la 
plantilla de personal.
Els vots de l’equip de govern van impedir 
que prosperés la moció presentada per 
IPS-ICV per avançar en la construcció 
defi nitiva d’una escola al barri vell.
Finalment la regidora de Ciu Eva Moreno 
va dirigir-se al ple per acomiadar-se de 
les seves tasques de regidora que deixa 
per poder dedicar més temps a la seva 
vida privada.

GuimHomsi Pedro 25-2-08

Houssame Zannouti 25-2-08

Boukari Coulibacy 26-2-08

Ylias Tallado i Linde 26-2-08

Mor-Kebba  Saidykhan 27-2-08
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de febrer al 10 de març de 2008

Temperatura Màxima: 23º el dia 29 de febrer.  
Temperatura Mínima: -2,5º el dia 6 de març.

Dies de pluja: 8 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 16,5 litres acumulats el dia 9 de març. 

Pluja acumulada: 40,1 litres.

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

Encreuats

Solució:

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

L’acudit foll

El temps

Horitzontals
i.- Balandreig. 2.- O,. Llorer. O. 3.- oC. 
Lluc. Ll. 4 .- Api. iP. Pla. 5.- Tons. àsiaF. 
6.- Esser. atuR. 7.- Rea. As. anE. 8.- Rs. 
Cull. Ar. 9.- O. sexuaX. I.. 10.- Seixan-
tena.

Verticals
1.- Bocaterrós. 2.- A. Oposes. E. 3.- Ll. 
Insà. Si. 4.- All. Sé. ceX. 5.- Noli. Rauxa. 
6.- Drupa. aluN. 7.- Rec. Sa. Lat. 8.- eR. 
Pita. Xe. 9.- I. Llauna. N. 10.- Golafreria.   

HORITZONTALS
1.- Oscil·lació.- 2.- Rodona. Glòria dels 
victoriosos. Punt cardinal.- 3.- Al revés, 
mascle de l’oca. Nom d’home. Dígraf. 
4.- Planta herbàcia. Al revés, lletra 
grega. Dibuix en que es representa 
un terreny, casa... 5.- Grau d’elevació 
d’un to (plural). Al revés, ocell de l’or-
dre dels gallinacis. 6.- Verb copulatiu. 
Al revés, itinerari. 7.- Que ha comès 
una culpa (femení). Carta de la ba-
ralla. Al revés, lletra. 8.- Consonants 
consecutives. Agafa. Desinència d’in-
fi nitiu. 9.- Al mig del cor. Al revés, país 
imaginari on hom tindria tot el que de-
sitja (plural). La més prima. 10.- Sei-
xanta anys.

VERTICALS
1.-  De boca aterra. 2.- La primera. Po-
ses una cosa davant una altra per a 
fer-li obstacle. Punt cardinal. 3.- Xifra 
romana repetida. Boig. Nota musical. 
4.- Condiment. Conec. Al revés, taló. 
5.- Nòlit. Determinació sobtada. 6.- 
Fruit d’exocarpi carnós. Al revés, que 
es redueix al no res (plural). 7.- Canal 
per a regar. Una societat. Extens. 8.- Al 
revés, cap cosa. Atzavara. Interjecció 
valenciana. 9.- Llatina. Planxa de ferro 
estanyada. Punt cardinal. 10.- Apetit 
insaciable. 

B. Pérez G.
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