


2

CASAL DE JUBILATS
Dia 22 de Maig.- Excursió a la Pobla 
de Lillet -Tren Turístic- Preu 35 €

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
Dia 8, a 2/4 de 9 del vespre. Troba-
da del grup de lectura de còmics. 
Comentarem obres d’Hugo Pratt
Dia 15, a 2/4 de 9 del vespre, ses-
sió de cinema organitzada pel grup 
de cinefòrum
Dia 22, a les 8 del vespre trobada 
del grup de lectura de fi cció. Co-
mentarem el llibre de Bernhard 
Schlink “El Lector”
Fins el 24 de maig exposició de les 
fotografi es presentades al 2n Con-
curs de Fotografi a sobre el tema de 
la lectura
Del 16 al 31 exposició “El Cid y su 
época” amb motiu del 8è centenari 
del Cantar del Mio Cid
Durant tot el mes de maig exposi-
ció dels contes il.lustrats de la 11a 
Festa del llibre Gegant de la Mas-
sagran a la Casa de Cultura “Les 
Bernardes”

BIBLIOTECA D’EN MASSA-
GRAN
Dia 5, a 2/4 de 7. Presentació dels 
llibres que han arribat a la biblio-
teca
Dia 10, de 10 a 2/4 d’1 Dissabte 
juganer
Dia 14, Megatest
Dia 19, a 2/4 de 7. Presentació 
dels llibres que han arribat a la bi-
blioteca
Dia 24, de 10 a 274 d’1 Dissabte 
juganer
Dia 28, Megatest
Dia 29, tarde de cine
Dia 31, anem a les Deveses de 
Salt a escolar contes

XIRUCAIRES
SORTIDA FAMILIAR
Dia 11.- Excursió familiar a la zona 
de Sadernes. Seguirem les pistes 
dels bandolers fi ns al seu amaga-
tall (la cova del bisbe). Hora i lloc 
de sortida: 9 del matí al Pavelló de 
SALT. Preu: benzina. 
23 DE MAIG: PICOS DEL INFI-
ERNO / GARMO NEGRO. És una 
sortida llampec ja que marxarem el 
divendres a les 8 del vespre per fer 
un vivac prop del cotxe quan arri-
bem a Los Baños de Panticosa.El 
dissabte pujarem a Los Picos de 
los Infi ernos, baixarem a dormir a 
Los Baños i el diumenge pujarem 
molt aviat al Garmo Negro per tor-
nar cap a Salt al migdiatarda.Totes 
dues ascencions són d’uns 1.400 
mts. de desnivell i unes 7 hores de 
durada.
Hora i lloc de sortida: 8 h. de la 
tarda del divendres del Pavelló de 
Salt.
Difi cultat: alta muntanya.
Preu: benzina i menjars.
   
CASA DE CULTURA “LES 
BERNARDES”
EXPOSICIONS
Roselyne Roche, de Marsella : 
Pintura collage, gravats Sales 
Central, 
Aguilera i Roca Delpech.
Zabou, de Marsella, pintura, re-
trats. Sala Sant Jordi.
Llibre Gran de la Massagran, expo-
sició de dibuixos. Sala  El Porxo.

TEATRE DE SALT
Dissabte 10 de maig 22h El silen-
ci del mar Centre d’Arts Escèni-
ques de Terrassa (CAET) - Centre 
d’Arts Escèniques de Salt/Girona 

(EL CANAL) - Centre d’Arts Escè-
niques de Reus (CAER) 18 € 
Del 15 al 18 de maig  Africat 2a Mos-
tra Internacional de Cinema Africà a 
Catalunya  

LA MIRONA
Dia: 2.- : DEATHWISHTEAM FES-
TIVAL - sala 2 Hora: 22:00h. 
Preu: 5/7€ divendres   15/20 € di-
vendres/dissabte
Dia: 3.-  DEATHWISHTEAM FES-
TIVAL -  sala 1 Hora: 19:30h. 
Preu: 13/15 € dissabte  15/20 € di-
vendres/dissabte
Dia: 9.-  JULIETTE & THE LICKS – 
sala 1 Hora:  22:00h. Preu: 21/25€ 
Dia:10.-  RAIMUNDO AMADOR- 
sala 1 Hora: 22:00h.Preu: 18/22 €
Dia: 11.-  CHACHO BRODAS- sala 
2Hora: 20:00h.Preu: 10/12 €
Dia: 12.-  FRONTKICK– sala 2 
Hora: 21:00h. Preu: 9 € 
Dia: 15.-  BANC DE PROVES – 
LOBSTER + UN MUNDO FELIZ–
sala 2 Hora:  21:00h. Preu: Gratuït
Dia: 16.-  QUIQUE GONZÁLEZ Y 
LA ARISTOCRACIA DEL BARRIO- 
sala 2 Hora: 22:00h. Preu:  20 €
Dia: 17.-  FESTIVAL INSOMNI – 
ASIAN DUB FOUNDATION – sala 
1
Dia: 18.- CHE SUDAKA – sala 2 
Hora: 20:00h. Preu:  5 €
Dia: 22.- BLACK HALOS– sala 2 
Hora:  22:30h.Preu:  10 €
Dia: 23.-  INSOMNI – LA SHICA + 
artista convidat– sala 2
Dia: 30.-  FESTA MARRECS:– sala 
1
Dia: 31.- LA BANDA DEL YUYU 
presentació NOU DISC!

Activitats del mes de maig
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Salt abans de res, d’una vegada
L’equip de govern del nostre municipi ha comès, en relació amb la ur-
banització de la zona de Frigorífi cs del Ter, un pecat original. Un error 
incomprensible. Ara ja no es tracta de negociar, fet inevitable. El proble-
ma és haver proposat i aprovat un projecte inacceptable. Salt és una 
ciutat densa i mal poblada, criminalment desfi gurada. Un urbanisme que 
ha enriquit uns pocs i que ens ha empobrit a tots. Una herència que 
resta perpètua i que malmet la nostra qualitat de vida. Però per què, 
amb governs de dretes o d’esquerres, tot i viure en democràcia, sempre 
s’acaba afavorint l’especulació i sucumbint a la pressió dels promotors? 
Quin sentit té construir habitatges a tocar de l’autopista i desequilibrar 
arquitectònicament un dels pocs barris amables que resten al nostre 
municipi? Què és aquesta història de la ciutat compacta? A qui es pen-
sen que enganyen, amb aquest insult intolerable? Qui comprarà, per 
cert, tants pisos? És indubtable que la desaparició del trànsit de camions 
és una millora sensible. Però quants cotxes implica aquesta promoció?  
Salt abans de res, d’una vegada.
El més greu de tot plegat és la impunitat de l’actuació política. Construir 
esdevé, històricament, un desgraciat recurs, una mamella inesgotable a 
la qual tothom accedeix a discreció. Davant l’eterna repetició d’aquest 
abús, i del verbalisme demagògic, és temps de la societat civil. S’ha 
d’organitzar i fer-se respectar d’una vegada. I cridar que ja n’hi ha prou 
de prostituir la nostra vila. I exigir un canvi de model. Un nou model de 
creixement que ens asseguri un futur més digne i sostenible. I forçar els 
polítics a planifi car amb imaginació i alçada de mires, intel·ligència polí-
tica i responsabilitat. I sobretot professionalitat. Les crítiques es rebaten 
amb arguments. El simple insult, la precipitació i les reaccions viscerals 
es desqualifi quen a si mateixes. El diàleg i la negociació són l’essència 
de la democràcia. Cal acabar amb una tradició i unes maneres de fer 
obsoletes, prepotents i, sobretot, injustes. Salt abans de res, d’una ve-
gada.

w
w

w
.r

e
v
is

ta
la

fa
rg

a
.n

e
t

Editorial

fa
rg

a
@

s
a

lt
.c

a
t



4

En Ferran ha trobat en el disseny gràfi c i industrial 
la via per aplicar el seu caràcter funcional, pràctic i 
resolutiu. Un tarannà que, sens dubte, alguna cosa 
deu als gens familiars, dedicats des de fa molts 

anys a gestionar el complex món de la construcció. A més, un altre tret que comparteixen a can 
Burch és la vinculació amb la vida associativa de la vila, una aptitud que ha portat en Ferran a ser el 
president de la colla de Diables d’en Pere Botero. Allà, però, no el deixen dissenyar massa, ja n’hi ha 
que són manetes i que ho fan, ‘i ho fan molt bé!’, confessa. Amb o sense dissenys, esperarem friso-
sos el que els dimoniets del poble ens preparen per celebrar el seu 20è aniversari, el pròxim 2009.

Explica’m com va anar això del 
premi a la innovació?
-Jo treballava fi ns fa poc de res-
ponsable d’innovació a l’empresa 
Kontrolmec, que fa maquinària a 
Aiguaviva. Vam presentar-nos als 
premis d’innovació de la Genera-
litat i els vam guanyar. Hi havia 
diferents categories, perquè la in-
novació es pot separar en produc-
te, màrqueting, organització, etc. I 
després hi ha la global. Nosaltres 
vam guanyar aquesta, que l’ano-
menen ‘l’excel·lència’ de la inno-
vació. 
-I què es fa en un departament 
d’innovació?
-Doncs en aquesta empresa, per 
exemple, vam engegar un depar-
tament d’R+D. Són empreses de 
maquinària, on normalment no 
s’han tingut en compte aquestes 
temàtiques, i aplicar el disseny 
industrial ja signifi cava fer un salt 
qualitatiu. Després, es va crear 
l’àrea d’innovació, que englobava 
una mica més tota l’empresa (cri-
teris fi nancers, gestionar temes 
de patents i propietat intel·lectual, 
tema de subvencions per a inno-

vació, etc.). Ara, però, treballo pel 
meu compte, amb un altre com-
pany; però continuem portant des 
de fora tot el sistema de gestió de 
qualitat, de medi ambient, de la in-
novació, etc. d’aquesta empresa. 
En general, fem treballs de consul-
toria per a empreses i també temes 
de disseny gràfi c i industrial. 
-Les empreses de per aquí estan 
sensibilitzades amb aquests as-
pectes? 
-Aquí costa una mica. Una de les 
coses amb les quals ens trobem 
és que hi ha algunes empreses 
molt punteres, perquè la perso-
nalitat del director general és així, 
però una cultura de gestió enca-
ra no hi és. La gent s’ho imagina 
com una cosa molt creativa, sense 
paràmetres ni estructures, i no és 
així. Es pot gestionar i es pot apli-
car al dia a dia. Per què, si no, la 
innovació acaba sent allò que ‘es 
pot fer demà’, i resulta complicat 
que la gent destini diners i inversió 
als projectes que no són per a l’ara 
immediat?
-Per a la gent que no hi entenem, 
el disseny aplicat a una màquina 

pot sonar a pintar-li fl oretes...
-En realitat, el disseny industrial 
s’ha d’entendre com tot allò que 
pot fer que la màquina sigui fun-
cionalment més pràctica, econò-
micament més rendible, que sigui 
més còmoda i també més maca 
estèticament. Però, al contrari que 
en segons quins àmbits en què el 
disseny és indispensable –cotxes, 
mobiliari, etc.-, n’hi ha d’altres en 
què no està gens integrat. Nosal-
tres vam fer un projecte que va ser 
fi nalista en un premi de l’Adifad. 
Imagina’t, una empresa de ma-
quinària al costat de cases de mo-
bles, arquitectes, entre altres. Hi 
ha diferents paràmetres que s’han 
de complementar i lligar, però pri-
mer de tot el disseny ha de ser fun-
cional, t’ha d’estalviar processos i 
problemes, i ha de fer que el pro-
ducte sigui útil i segur. 
-Després de tot això, el disseny 
gràfi c deu ser un ‘caramel’ per a 
tu? Com va sorgir el disseny del 
logotip de La Farga?
-El disseny del nou logotip de La 
Farga es va fer per celebrar els 
200 números; una mica per reac-

Nom: Ferran Burch                                    
Edat:  29 anys                                      
Nascut i resident a Salt 
Professió: llicenciat en disseny industri-
al, ha treballat durant 7 anys a l’empresa 
Kontrolmec,  d’Aiguaviva, amb la qual van 
guanyar el premi a la innovació de la Ge-
neralitat
A més a més:  president de la colla dels 
Diables d’en Pere Botero

Sense la força de les entitats, un poble 
queda minvat



5

tivar la revista. Com que el meu 
pare hi havia estat implicat, al prin-
cipi de tot, va participar en aquesta 
celebració i em va proposar la fei-
na. El disseny es va fer a partir de 
la recuperació de la tipografi a que 
s’havia fet servir en els orígens, un 
tipus de lletra rodoneta, i també 
inspirant-nos en l’onada que fa la 
sèquia quan passa per la zona de 
la Farga. 
-De la imatge dels dissenyadors 
com a gent una mica superfi cial, 
què en penses?
-Jo, sincerament, no m’hi reconec 
gaire en el món del dissenyador, 
entès d’aquesta manera. Hi ha 
hagut diferents sectors que no 
han ajudat a apropar el disseny a 
la població i, en canvi, tot el que 
ens envolta ha estat dissenyat. I 
hi ha molts dissenyadors que no 
coneixem i que han fet grans fei-
nes, el del velcro, per exemple, o 
el del bolígraf Bic, i ningú no se’n 
recorda, la gent només pensa en 
el Mariscal com a dissenyador.
-Així, un disseny 10 podria ser el 
del boli Bic? 
-El boli Bic és un disseny 10 per-
què fa 30 o 40 anys que existeix 
i no l’ha canviat ningú i funciona. 
I els únics bolígrafs que acabes 
esgotant són els Bic, els altres els 
llences abans d’acabar-los. Està 
mal entès que el bon disseny ha 
de ser car. A vegades, per aconse-
guir un bon disseny, potser sí que 
has d’utilitzar materials més cars, 
solucions concretes que t’encarei-
xen el producte, però moltes ve-
gades no és així. El disseny més 

bo pot ser aquell que sap aprofi tar 
una estructura interna i no posar 
coses supèrfl ues, per exemple.
-Als diables els deuen anar molt 
bé les teves aportacions de dis-
seny, no?
-Ui, no m’hi volen a mi, de dis-
senyador. Sempre diuen que els 
‘invents’ dels dissenyadors no fun-
cionen massa, mira la fama que 
tenim! I jo els faig cas, ja n’hi ha 
que en saben i que són manetes, i 
que ho fan molt bé. La meva feina 
a la colla és més d’organitzar. Com 
a president, faig funcions més de 
representació i gestió. Després hi 
ha el cap de colla, que és qui prò-
piament organitza el correfoc. 
-Com s’organitza un correfoc?
-Per organitzar un correfoc, so-
bretot, s’ha de tenir l’actuació de 
tothom molt clara. Han de ser tres 
persones que sàpiguen com anirà 
tot i que tinguin veu i vot, perquè 
dins un correfoc, si tothom es posa 
a opinar, pot complicar-se la situa-
ció. Cal seguir les pautes de l’ac-
tuació i saber molt bé com s’havia 
previst l’espectacle, per adonar-
te’n si alguna cosa està fallant i re-
accionar ràpid. Per això, s’han de 
provar les coses i fer els assaigs 
que facin falta. 
-I com us organitzeu la feina de 
l’any?
-A principi d’any estem tranquils; 
l’època forta comença el maig, de 
maig a setembre, perquè l’octubre 
és quan tenim tots els bolos. Fins 
ara, hem fet Reis i el Carnestoltes, 
per als quals ens trobem un mes 
abans per preparar-ho tot, però no 
hi ha massa activitats més. A partir 
del maig sí que ens anem trobant 
cada quinze dies per organitzar 
l’espectacle de l’any, com anirà la 
temporada, etc. És divertit, la ve-
ritat.
-No us fa por el foc...
-Home, por no, respecte sí, se li ha 
de tenir. Ara has de demostrar se-
guretat, també. Precisament, ara 
el maig fem unes sessions de se-
guretat internes per a la gent que 
comença, i per als que fa temps 
que hi som, per refrescar idees, ja 
que una de les coses que es diuen 
és precisament que, encara que 

hi hagi algun problema, nosaltres 
hem de mantenir la calma. Excep-
te si es produeix una situació molt 
greu, no s’ha de parar el correfoc; 
davant alguna anomalia menor, 
una persona s’ha d’encarregar 
d’allò que hagi pogut passar i la 
resta ha de seguir. Si no, es podria 
crear alarma i podria degenerar en 
una estampida de gent, que enca-
ra seria més perillosa. Per això, 
tu ets el professional i la resta de 
gent confi a en tu; si et veuen es-
pantat, malament. 
-És important participar en les 
coses del poble?
-Jo crec que sí, és vital perquè és 
la força del poble. Si et desvincu-
les i no t’interessa res, al fi nal, què 
quedarà? És important que hi hagi 
col·lectius i associacions que tre-
ballin perquè el poble estigui viu. 
A tu no et pot agradar el Carnes-
toltes, però que vuit o deu entitats 
del poble organitzin una rua és 
important. Muntar una cavalcada 
de Reis no és fàcil i porta el seu 
temps, i hi ha una entitat que dedi-
ca el seu esforç perquè la maina-
da en gaudeixi. Si haguessis de dir 
als nens que no passen els Reis, 
seria un poble molt trist. Igual amb 
la Festa Major, en la qual es fan 
mil i una activitats, perquè hi ha 
moltes entitats darrere. Si no hi ha 
aquesta força de les entitats, un 
poble queda minvat. I Salt, una de 
les coses que té i que sorprèn és 
que hi ha tantes entitats que en-
cara continuen lluitant i fent tantes 
coses. 
-Sí, Salt és un lloc amb molta 
vida associativa.
-I a més a més Salt podria ser un 
poble cansat o avorrit de la situa-
ció, perquè no és un poble fàcil; la 
realitat social i l’entorn molt proper 
a Girona podrien haver facilitat 
que aquí desaparegués la gent, 
que marxés a Girona i ningú s’hi 
impliqués. I tot el contrari, hi ha 
moltes associacions que tenen 
molta importància arreu de les co-
marques. Nosaltres, sense voler 
ser pretenciós, fem molts bolos al 
cap de l’any, i a Salt, no només fem 
el correfoc, també participem en 
el pregó, abans organitzàvem els 

Entrevista a Ferran Burch

Rebent el premi a la innovació
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focs artifi cials, també sortim amb 
els gegants, amb els Marrecs, etc.
-A més a més de la feina de ca-
dascú, la família, etc.
-És clar, és clar. El problema que 
hi ha és trobar-nos. Precisament, 
ara hem tingut un salt generacio-
nal important. Tenim tota una sè-
rie de gent de la nostra edat, entre 
30 i 40 anys, molts amb mainada, 
tots amb feina fi ns al coll, i trobar-
se no és fàcil. I després tenim tota 
una sèrie de gent de menys de 20 
anys que estan estudiant. Combi-
nar els dos sectors és complicat. 
Nosaltres fèiem broma que els Di-
ables t’organitzen la vida, perquè 
durant les èpoques fortes, el dijous 
comences a muntar i no acabes 
fi ns al diumenge. Però bé, com 
que més que una colla és la colla 
d’amics, doncs al fi nal és amb el 
que gaudeixes. 

-Com veus el futur de l’associa-
cionisme?
-Sempre hi haurà el tipus de per-
sona que tingui aquesta voluntat, 
sigui per educació familiar o per 
inquietud en política social. Per-
què la gent implicada no deixen 
de ser persones que tenen un cert 
criteri ideològic. Tu pots votar a 
un o altre, però, al fi nal, les enti-
tats el que fan és una tasca social 
d’impuls a unes activitats i a uns 
criteris concrets. Són els primers 
a preocupar-se per determinades 
lleis, o a donar suport a determina-
des iniciatives. La gent vinculada 
està al cas del que passa al seu 
entorn, i són els primers a posar-
s’hi perquè defensen alguna cosa, 
unes idees, un poble. Per això, 
com més gent s’impliqui en la vida 
associativa, millor.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Ferran Burch

Sigles de Federació Anarquista 
Ibèrica, organització anarquis-

ta creada a València, clandesti-
nament, el 1927. La seva fi nalitat 
era potenciar l’anarquisme dins el 
principal sindicat obrer, la CNT, i 
vetllar pel seu apoliticisme, evitant 
pactes i aliances amb els partits 
republicans i els intents de pene-
tració comunistes. La seva inte-
gració fou complexa i la seva vida 
irregular. El grup Nosotros (Bona-
ventura Durruti, Joan Garcia Oli-
ver i Francesc Ascaso), caracte-
rístic per la seva acció directa, no 
s’hi integrà fi ns el 1933 i orientà la 
CNT cap a l’acció revolucionària. 
Durant la dictadura de Primo de 
Rivera, la FAI participà en diverses 
conspiracions frustrades. Després, 
s’oposà a la tasca sindicalista de 
la CNT impulsada per Joan Peiró 
i Àngel Pestaña, dita el Trentisme. 
Es tractava d’un moviment doc-
trinari que tingué una formulació 
pública en el Manifest dels Trenta, 
el 1931, contrari a l’estratègia de 

la insurrecció revolucionària de la 
FAI. La derrota de les seves tesis 
feu que s’escindissin i formessin 
els Sindicats d’Oposició.    
La FAI participà en diversos mo-
viments insurreccionals armats, 
com la vaga general de Barcelona 
el setembre de 1931, l’aixecament 
de l’Alt Llobregat el 1932 i les in-
surreccions de gener, maig i de-
sembre de 1933. L’aixecament de 
l’Alt Llobregat tingué lloc a diver-
ses poblacions mineres i industri-
als a les comarques del Berguedà 
i el Bages. Grups d’obrers pren-
gueren les armes del sometent i 
proclamaren el comunisme lliber-
tari. La revolta, acompanyada de 
la declaració de vaga, s’estengué 
a Berga, Cardona, Súria, Sallent i 
altres poblacions, però fou escla-
fada per l’exèrcit. Un centenar de 
militants anarquistes, com Durruti i 
Ascaso, foren deportats a Guinea. 
Llavors, la direcció sindicalista de 
la CNT, acusada de no promoure 
la solidaritat amb la revolta, fou 

desplaçada per la FAI. 
     Però aviat hi hagueren dis-
crepàncies internes entre els 
partidaris de la revolució social 
(anarcobolxevics) i els sectors 
d’anarquistes purs partidaris de 
col·laborar amb les forces políti-
ques republicanes (F. Montseny, 

La FAI

Participant en un correfocs
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J. Garcia i Oliver, d’Abat de San-
tillán, J. Peirats). Aquesta impul-
sà l’abstenció en les eleccions de 
1933 i, en canvi, la votació al Front 
Popular el 1936. Contribuí, junt 
amb la CNT, a l’aixafament de la 
rebel·lió militar a Catalunya el juli-
ol de 1936. Durant la Guerra Civil, 
destacats faistes acceptaren res-

ponsabilitats de govern a l’Estat i 
la Generalitat, fet que provocà ten-
sions en el si de l’organització, que 
s’acabà per fusionar, de fet, amb 
la CNT. El franquisme la prohibí i 
la reprimí brutalment. Reapare-
guda el 1977, continuà defensant 
la ideologia anarquista, però no 
aconseguí recuperar la seva ante-

rior implantació. El nucli fou desfet 
per la policia a causa de l’atemptat 
terrorista contra la sala de festes 
Scala (1978). Els principals òrgans 
d’expressió faistes foren Tierra y 
Libertad i El Libertario.       

J.C.L.

L’ensenyament a les acaballes de l’Antic Règim

El que avui anomenem carrer 
Major és el tram de la carretera 

N-141 de Girona a Manresa, que 
va de can Tona a can Pixera. La 
carretera es va construir el s. XIX 
i ben d’hora els saltencs de l’èpo-
ca van construir a banda i banda, 
cosa que facilità que amb el temps 
fos el carrer principal del poble.
Per allò que la carretera era de 
doble sentit, el volum de vehicles 
sempre fou més considerable que 
a la resta de carrers i els comerci-
ants varen establir les botigues en 
aquest indret. Així, la majoria de 
comerços de Salt ocuparen aques-
ta zona i amb el temps s’hi van 
anar posant els més importants i la 
majoria de caixes i bancs.
Això anava en detriment d’altres 
zones del poble que quedaven 
subordinades a la supremacia de 
la N-141. A més, a la zona de la 
carretera es troba el passeig, ano-
menat Durruti en l’època gloriosa, 
o l’estatge del gran Eduardo Pardo 
i Gómez, president del Consell, a 

l’època revolucionària del 36; la 
Floreal que era a llindar o la cons-
trucció d’un local social de la FAI a 
l’actual seu de la Policia Municipal; 
també hi havia el garatge del Fide-
uer o els cotxes d’en Berga, que 
feien el trajecte de Salt a Girona.
Abans, al carrer Major l’anomena-
ven la Carretera i així recordo que, 
quan de petits jugàvem a la place-
ta del carrer Guimerà, sortíem a 
corre-cuita cap a la carretera quan 
passava el tractor d’en Xapas. I 
la mainada retiem homenatge al 
nostre heroi amb una gran lloança. 
També saludàvem amb les mans 
l’home que conduïa un dels po-
quíssims tractors que circulaven 
pel lloc. Una vegada havia passat, 
nosaltres tornàvem cap a la place-
ta en colla. I tots jugàvem a portar 
un vehicle com el d’en Xapas.
Ah!, el títol que encapçala aquest 
escrit no és pas per voler dir que 
amb aquest nom el carrer Major 
s’emportava tot el comerç capda-
vanter del poble i la resta de car-

rers eren uns ineptes. No! Sinó per 
recordar que durant un temps hi 
havia una senyoreta que oferia els 
seus serveis i anava amunt i avall 
d’aquest carrer. Duia una bossa pe-
tita amb una corretja llarga que so-
vint es penjava a l’espatlla i de tant 
en tant agafava un extrem de la tira 
i feia voleiar el portamonedes amb 
la mà dreta  per damunt del seu cap 
quan sortia un cotxe a l’horitzó. 

Agapit Alonso i Pont

La puta del carrer Major

L’Eduard Pardo 
i Gómez fou un 

polític saltenc molt 
important que es 
trobava al poble 
en el moment de 
la revolució social 
del 36. De fet, en 
Pardo i en Duran 
foren les ànimes 
d’aquell moviment 
que es va esta-
blir aquell any per 
la necessitat de 
posar una nova 

forma o fer front als abusos de la 
burgesia hàbil a establir els seus 
privilegis. El problema no era sola-
ment a Salt, sinó a Girona capital i 
comarques.
Era originari de Confrents (Valèn-
cia). De ben jove entrà en contacte 
a França amb els cercles llibertaris 
dels anys 20. Després de viure a 
Figueres, i per qüestions sindicals, 
arribà a Salt amb la II República.
En ple procés revolucionari es 
convertirà en el primer president 
del nou Consell Municipal. A fi nals 
de l’any 36 el nomenen fi scal al 

Tribunal Popular de Girona. Mig 
any després es reintegra a la Con-
selleria de Finances del C.M. de 
Salt. En Pardo vivia a l’alçada del 
passeig Durruti.
L’Eduard, juntament amb l’expèdit 
Duran, professor de l’Escola Ra-
cionalista de Salt, foren dos per-
sonatges cabdals de la FAI a les 
comarques gironines. A partir del 
39, en Pardo va residir a França i 
va morir l’any 1997.

Agapit Alonso i Pont 

Eduard Pardo Gómez
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La vida en gran

Els indis americans demanaven 
disculpes a un arbre abans de 

tallar-lo, acte que només feien per 
necessitat. És una fi losofi a primi-
tiva que denota el nostre mateix 
origen i que l’home, a mesura que 
ha avançat la cultura i la civilitza-
ció, ha menystingut. Però el cert 
és que tots venim d’allà mateix, i el 
fet d’esdevenir éssers pensants no 
ens fa pas més superiors. Només 
som diferents. La raó és l’estratègia 
adoptada per la nostra espècie per 
sobreviure i evolucionar, però els 
que no la posseeixen també tenen 
dret a una existència plena i justa. 
En aquest sentit, la terra, el mar i 
el cel no són només nostres. Amb 
quina autoritat hem inventat el 

concepte de propietat? Amb quin 
dret algú va afi rmar un dia que una 
porció del territori li pertanyia? Ne-
cessitem espai vital, és cert, i infra-
estructures, però això no implica 
impunitat per malmenar, destruir o 
exterminar. És un abús de la nos-
tra condició natural. El planeta no 
està creat per a nosaltres; simple-
ment, el compartim. No és nostre. 
Abans que nosaltres el dominés-
sim, fi ns i tot abans de la nostra 
aparició, existeixen milions d’anys 
de vida. Potser una altra espècie, 
si pogués, també ens alienaria en 
aquesta lluita fratricida pels recur-
sos. Però no hem d’anar més enllà 
del necessari. No cal.
L’altre dia vaig tenir un somni: un 

ocell em preguntava per què havia 
d’estar entre reixes, si volia volar; 
una formiga, per què li destruïa un 
niu arquitectònicament fantàstic; 
una balena, per què no podia ne-
dar sense el temor de ser agredida, 
i una foca, per què havia de formar 
part d’un espectacle. Fins i tot un 
riu em va escridassar. I una ame-
tista, una aventurina, una malaqui-
ta i una rodocrosita m’increpaven 
per tenir-les esmicolades a mode 
de col·lecció. I no vaig saber què 
contestar a cap d’elles. Llavors em 
vaig alçar del llit i vaig donar les 
gràcies. Les gràcies per formar 
part d’un món tan bell i les gràcies 
per tenir la capacitat de gaudir-ne. 

Joan Corominas

L’espanyol escriptor Fernando 
Sánchez Drago va sortir l’al-

tre dia en una de les pastilles que 
l’equip d’Alguna pregunta més? 
selecciona per amenitzar-nos el 
capvespre dels diumenges a TV3, 
dient això que segueix: que la llen-
gua (soi disant) espanyola -espill 
de l’ànima i del geni comunitari 
que la va engendrar- és “generosa” 
(sic) de mena, com ho demostra el 
fet que hi abundin els plurals del 
tipus “los cielos están despejados” 
(quan només hi ha un sol cel blau 
damunt els nostres caps), “se echa 
los problemas a las espaldas”, “se 
le suben a las barbas”, “las gen-
tes de esta tierra”, etc, i remarca 
la parrafada específi cament amb 
les fórmules de salutació usuals: 
“Buenos días”, “buenas tardes”, 
“buenas noches”...
I aquí, sense solució de continuïtat 
i sense que vingui a tomb, sense 
cap necessitat i sense cap mania 
ni vergonya, hi afegeix, per rema-
tar la seva peregrina teoria, que 
“en canvi, hi ha espanyols (sic) 
que també en això de la llengua 
són agarrats”, i sense dir noms -
no cal, i a més es veia venir-, en 
dóna exemples: aquests espa-
nyols tan rars redueixen aquelles 
expressions tan generoses a un 

simple i mesquí “Bon dia”, “bona 
tarda”, “bona nit”... Caram, caram!, 
i jo amb aquests pèls!, que deia 
aquell.
La perla de l’escriptor canari no és 
pas que m’hagi molestat, ni molt 
ni gaire, més aviat m’ha fet riure, 
com als d’AIM?, però sí que m’he 
pres la molèstia de fer-hi una breu 
rèplica, bàsicament per amortitzar 
una estona que tenia morta...
Obviant que hi ha llocs de l’Imperi 
lingüístic castellà on la gent -o les 
gents- se saluden amb un “Buen 
día” singular, com a Cuba mateix 
(i suposarem que l’idioma que par-
len a la Isla és castellà, i no pas 
cubà, tot i ser Cuba bastant 
més lluny de Castella que no 
pas el País Valencià ho és de 
Catalunya, per posar un altre 
paral·lelisme, gens gratuït), 
deixant això de banda, doncs, 
crec que el senyor Sánchez 
Drago, tan llegit com és, ens 
hauria d’explicar aquest curi-
ós concepte de la “generosi-
tat” de la seva llengua. ¿Com 
ho fa lligar, això que un simple 
modisme, un humil idiotisme 
del castellà correspongui a 
un tret del caràcter de la gent 
que el parla? I què fa què?: 
el modisme fa el caràcter, o el 

caràcter fa el modisme? Seria bo 
de saber-ho, perquè si és el primer 
cas, sabríem d’un altre benefi ci 
afegit d’aprendre aquesta llengua 
genial i única, la més millor de to-
tes amb diferència... En tot cas, 
queda clar que aquesta generosi-
tat brilla per la seva absència entre 
els irreductibles i tossuts de la tribu 
primitiva que ocupa aquest territori 
del nord-est peninsular on la gent 
se saluda dient “Bon dia!”... És que 
no tenim remei, per Tutatis!
Els espanyols, en canvi, tampoc 
en tenen, de remei. Tant és que 
siguin escriptors com lectors, pa-
gesos o senyors, senyors bisbes o 

Perles carpetovetòniques: Fernando Sánchez Drago

L’il·lustre escriptor canari -i ara espanyol quasi apòstata, segurament 
de resultes de llegir tant, com li va passar al pobre Alonso Quijano, 
que per poc no s’hi fa la pell- fent autocrítica i demanant excuses als 
madrilenys a través de Telemadrid per haver-los tractat de “porcs” 
des de les cámeres d’aquesta emissora.
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Perles carpetovetòniques: 
Fernando Sánchez Drago

escolans, bidells o diputats, univer-
sitaris o mestresses de casa, artis-
tes, frikis, rics o pobres: abans de 
baixar del burro són perfectament 
capaços de demostrar que la for-
ça de la gravetat és un error i que 
només són ganes de portar-los 
la contrària, a ells, que són espa-
nyols i consegüentment tenen raó 
i tothom s’ha de plegar als seus 
designis -i per tant també la llei 
universal de la gravetat i el pèrfi d 
senyor anglès que la va descobrir 
sota una pomera.
En el cas concret d’aquest espa-
nyol que fa d’escriptor i que és tan 
afi cionat a parlar davant d’un faris-
tol amb les seves ulleres de llegir 
a mig nas, un es pregunta de què li 
ha servit llegir tant: per arribar a dir 

una barrabassada com aquesta i 
quedar-se tan ample? Déu n’hi do, 
quin bagatge més escarransit!
Si el tingués aquí al davant, li diria 
que, si ell i els seus connacionals 
són tan generosos i tan esplèn-
dids com dóna a entendre -en la 
llengua com en els afers més cre-
matístics, en termes de pura eco-
nomia domèstica-, en comptes de 
gastar tanta saliva a criticar-nos tot 
el dia i tanta paciència a suportar-
nos, que ens perdin de vista, d’una 
vegada, i se’ls hauran acabat els 
problemes. Ara mateix, el partit 
més espanyolíssim de tots acaba 
de perdre les eleccions per culpa 
de Catalunya: si no hagués estat 
pel vot dels catalans garrepes, ara 
Espanya seria seva, com pertoca 

a l’ordre natural... Separin-se de 
nosaltres, senyors generosos, cre-
guin-me, i tot seran fl ors i violes.
I mentrestant, tornant un moment 
al senyor Sánchez Drago (que, 
ves per on, no fa gaire va manifes-
tar, en l’entrega de l’enèsim premi 
literari que ha rebut, que renega 
d’Espanya, que n’està fart del seu 
caïnisme, dels emprenyadors se-
paratismes i del zapaterisme en 
segona edició, i que vol fotre el 
camp, no sabem si en direcció a la 
seva africana perifèria o més lluny 
encara), permeti’m acomiadar-me 
de vostè gastant un plural gene-
rós: Senyor Fernando, vagi-se’n a 
pastar fangs!

Fermí Sidera Riera

A la memòria em vénen les imat-
ges del vehicle de l’empresa 

on treballava quan li havies d’om-
plir el dipòsit de combustible per 
tornar a la feina. Arribaves a un 
sortidor de gasolina i al costat ja et 
trobaves amb el treballador de la 
gasolinera que et demanava quant 
en volies, obria el dipòsit, l’omplia 
i et cobrava, tot i que, per omplir-
lo, a Salt no hi havia cap sortidor 
de gasolina i ens havíem de des-
plaçar a la capital. A Salt només 
podies trobar petroli, a can Clua al 
Veïnat i can Clopés a Salt. La pro-
pina era moltes vegades segura 
en aquells anys 60.
A partir de l’augment del preu del 
combustible durant els anys 70, la 
propina ja va començar a caure en 
l’oblit.
Durant alguna dècada més tard, es 
varen donar casos d’atracaments 
a gasolineres, fet que va compor-
tar que, en hores nocturnes, mol-
tes d’elles tanquessin, i si alguna 
obria, ho feia amb la màxima pro-
tecció per al treballador, tancant-lo 
en una caixa de vidre i cobrant des 
d’allà mateix abans d’omplir el di-
pòsit. 
Arribat al punt en què s’incremen-
ta l’ús de les targetes de crèdit, el 
treballador del sortidor no dóna 

Un Salt enrere

l’abast d’anar cap a dins i a fora 
del despatx per omplir papers. 
Això, afegit a la liberalització del 
mercat del petroli, fa que alguna 
companyia posi de moda la solu-
ció del problema: “l’empleat de la 
gasolinera t’ajuda a posar el com-
bustible, però tu vés a pagar a dins 
al despatx”. En aquest moment, a 
Salt ja teníem una gasolinera.
La cosa va durar poc, ja que els 
empresaris varen veure que el cli-
ent podia fer la feina del seu treba-
llador. Amb el control que podien 
tenir amb l’arribada de noves tec-
nologies, sense moure’s del des-
patx veien en una pantalla els li-
tres i el cost del producte. És a dir, 
“serveix-te tu mateix i passa per 
caixa a pagar”.
Fins aquí aquests canvis són 
conseqüència del progrés en de-
triment del client, però la cosa no 
acaba aquí.
Amb els anys alguns tipus de de-
linqüència han anat canviant i la pi-
caresca passa per omplir el dipòsit 
i fugir amb el cotxe sense passar 
per caixa. 
Els grans centres comercials els 
ha passat el mateix i han optat per 
controlar amb sistemes diversos 
que els seus productes es detec-
tin, si no has pagat.

Doncs bé, si en molts àmbits co-
mercials no han volgut perjudicar 
el client, buscant les solucions 
més adients i costoses, a les ga-
solineres la cosa ha nat a l’inrevés: 
“primer paga i després serveix-te”. 
El motiu, pobres, no crec que sigui 
econòmic, més aviat creuria que 
és la prepotència de dir: “tranquil, 
que si volen fer córrer el cotxe, per 
força hauran de passar per aquí”.
Amb el progrés, omplir el dipòsit 
del cotxe de gasolina ha passat 
d’anar servit en tot, per un senyor 
empleat, a pagar per endavant i 
fer-te tu mateix  la feina. Potser li 
escauria la dita de “ cornut i pagar 
el beure”. 

 Manel Oliveras
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Estalviar

Sembla que aquesta és una 
paraula que convé practicar 

molt aquest any 2008. Estalviar 
té, segons el diccionari que tinc 
a l’abast, quatre signifi cats: el pri-
mer i més conegut és el de guar-
dar una part del diner de què hom 
disposa. No cal dir que és una ac-
cepció que hem de practicar cada 
vegada més per poder viure en els 
actuals temps de crisi econòmica, 
amb unes despeses i una infl ació 
descontrolades i amb uns ingres-
sos que s’incrementen amb comp-
tagotes. 
El segon signifi cat és el de deixar de 
desprendre o d’emprar. Ara convé 
estalviar aigua, perquè les reserves 
estan sota mínims. Les poques pre-
cipitacions dels darrers tres anys i 
la tardor eixuta que hem tingut ens 
han portat a una situació extrema. 
Cal veure com s’ha de fer perquè 
tothom tingui la que necessita i que 
se’n faci un bon ús. També convé 

estalviar energia: el preu del petroli 
i dels seus derivats està més alt que 
mai, i això es nota en les factures 
dels productes energètics.

El tercer aspecte és el verb en la 
seva forma pronominal –estalviar-
se- i implica evitar una cosa, fer que 
no es produeixi. També convé es-
talviar-nos maldecaps i patiments: 
no capfi car-nos amb aquells as-
pectes la solució dels quals no es-
tan a les nostres mans. 
I el quart és salvar, preservar. El 
diccionari posa com a exemple 
“estalviar a algú de morir ofegat”.
En l’actual situació veig important 
relacionar els diferents signifi cats 
de l’estalvi;  intentaré ser breu i es-
talviar-vos haver de rumiar massa. 
Primer de tot, sóc del parer que 
convé estalviar algun diner pel que 
pugui passar: sempre hi poden 
haver imprevistos que convé po-
der satisfer. Aquest és un apartat 
que està en relació amb el balanç 
econòmic de cada unitat familiar: 
els ingressos menys les despeses. 
És difícil augmentar els ingressos i 
també ho és el de reduir despeses, 
sobretot les derivades de les com-
pres a terminis fetes en temps de 
bonança econòmica que solen ser 
a molts anys vista: hipoteques, re-
formes a la llar o adquisició de ve-
hicle. Convé fer un estudi de quins 
aspectes de les despeses quotidi-
anes podem reduir. El primer que 
se m’acut és reduir la despesa en 
el lleure, però hem de pensar que 
per al nostre benestar ens convé 
esbargir-nos i ser consumidors de 
serveis i béns culturals.
En relació amb l’estalvi d’aigua, 
hem de fer la nostra aportació i 
reduir el consum amb actuacions 
útils i assumibles. El mateix hem 
de procurar fer en relació amb 
l’energia: usar-la amb seny. En 
el camp dels transports, hem de 
veure si alguns desplaçaments de 
poca distància no els podríem fer a 

peu, en bicicleta o transport públic, 
en comptes d’utilitzar el nostre cot-
xe. Aquest aspecte evita l’emissió 
de CO2 a l’atmosfera i ens estalvia 
diners, a més de fer salut.
Estalviar-nos patiments: això es dóna 
quan som capaços de veure tots els 
aspectes anteriors i mantenim la cal-
ma per veure de quina forma actu-
em. Va molt lligat al manteniment de 
la perspectiva i de l’esperit crític: en 
moments com l’actual és més con-
venient que mai implicar-nos en la 
societat per cercar plegats la millora 
de les condicions de vida, ajudant els 
més necessitats i exigint als gover-
nants –cadascú en l’escala on actua- 
que donin resposta a la problemàtica 
actual. Econòmicament potser és 
hora de limitar els escandalosos be-
nefi cis de les entitats bancàries, i en 
l’aspecte ambiental s’han de fer pro-
postes assenyades, justes i precises, 
en què es respecti el territori i es fo-
menti la solidaritat entre tothom.
Aquest és un únic espai global, i 
de les actuacions d’avui en depèn 
el futur nostre i dels nostres fi lls. 
Convé que tots –i els polítics més 
que ningú- pensin i actuïn sota cri-
teris de sostenibilitat.

El cabal del riu Ter al seu pas per la nostra vila no 
arriba al mínim exigible per assegurar que el riu 
pugui fer la funció d’ecosistema viu.

Els recursos naturals formen part del patrimoni que hem 
de deixar a les generacions futures.
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Comencem nou mes, estem 
encara acostumant-nos a 

aquesta caloreta en ple pont de 
Maig, però conservem el regust de 
Sant Jordi. Al mes d’Abril trobem 
una data important per a tots els 
catalans: Sant Jordi. 
Quan arriba aquest dia, tothom 
corre a buscar una rosa ben ver-
mella, tots en sabem el perquè, 
tots coneixem la famosa “Llegen-
da de Sant Jordi”.
Situats  en un temps molt llunyà, 
l’època feudal, envoltats de cas-
tells, prínceps, princeses, reis i ca-
vallers,... ens imaginem com seria 
aquesta bonica història d’amor. 
Però què passaria si aquesta pas-
ses al segle XXI? S’hi existís un 
Sant Jordi modern, com viuria i de 
què salvaria a la princesa? 
Farem un esforç, doncs, i mirarem com 
s’ho manegaria un Sant Jordi actual.
Estem davant un noi alt, moreno, 
de constitució forta, amb les celles 
marcades i el nas xato; és tot ma-
cot però no és de la classe vip. Té 
l’armari ple de l’última moda en jer-
seis, esportives, pantalons i com-
plements. Dins la classe mitjana, 
els prínceps i les princeses actu-
alment són poc creïbles, així que 
el farem un bon estudiant i  un tre-
ballador temporal per a pagar-se 
els estudis; amic dels seus amics, 
sap quan ha d’estudiar i quan s’ha 
d’esbargir en discoteques i pubs 
de moda. En defi nitiva un noi ca-
sual, normal i corrent com molts 
dels joves que corren avui en dia. 
La “princesa”? Com es deia?  Em 
sembla recordar que no tenia cap 
nom; doncs bé, l’anomenarem 
Cristina, nom corrent i popular en-
tre la joventut femenina. La Cristi-
na és també una noia d’allò més 
normal, no gaire alta, primeta, mo-
reneta, amb els llavis molsuts i uns 
preciosos ulls. Coqueta i a l’última 
moda en tot, també estudia però 
de moment treballa poc, tan sols 
ajuda els estius a l’empresa del 
seu pare i comença a prendre vis-
tes per al negoci familiar. Li agra-
da massa sortir, ella i les amigues 
de tota la vida, pubs, discoteques, 
bars i restaurants, són el pa de 
cada dia... 

Sant Jordi al segle XXI

Doncs bé, ara que ja els tenim míni-
mament descrits, passem a l’acció.
És un dia fred de gener, en Jordi 
surt de la biblioteca abrigat fi ns al 
nas, es dirigeix cap al bar de la 
facultat. Allà  ha quedat amb els 
seus amics per fer l’última cerve-
sa abans d’arreglar-se, avui tenen 
sopar de classe. Arriba al bar on 
saluda als col·legues: “Quina nit 
ens espera!” diu en Carles, “m’han 
dit que també surten les econo-
mistes!” afegeix l’Oriol. Tots xerren 
i riuen fi ns que s’acaben la cerve-
sa, aquella nit toca empolainar-se 
i anar a caçar, com ells diuen; en 
Jordi mai a practicat aquesta tàc-
tica, prefereix quedar-se a la rere-
guarda per mirar si alguna noia vol 
xerrar amb ell, no es llança al coll 
a la primera nit. La Cristina surt de 
l’ofi cina del seu pare, més nerviosa 
que normalment, avui han tornat a 
tocar crits, cada dia és la mateixa 
història... “ Els informes eren aquí 
pare, te’ls vaig deixar sobre la tau-
la abans de marxar”, “ Saps que 
no és veritat! Perquè siguis fi lla 
meva, no seràs mai diferent. T’has 
de guanyar el respecte!”. Un altre 
cop la mateixa mà i el mateix dolor. 
Arriba a casa, abans però es mira 
al mirall i intenta dissimular les llà-
grimes i es tapa les marques amb 
els seus cabells llargs. “Bona tarda 
mare!” ella sempre alegre, tapant 
les difi cultats i els problemes. Una 
altra sotragada per la mare seria 
fatal; no li podia confessar el que 
passava cada dia a l’ofi cina. La 
Carla truca, “Avui toca festa! Posa’t 
ben maca que a les nou et passo 
a recollir! Què et posaràs?...” Des-
prés de deu minuts parlant que si 
faldilles, texans , pantalons,  sa-
marretes i collarets... La Cristina 
es comença a preparar, avui se 
sent diferent.
Mitjanit. Pels carrers freds no hau-
ria de córrer ni una ànima, però 
avui és dijous i els universitaris 
estan de festa; tota la ciutat, bars 
i restaurants estan plens, joves es-
bojarrats criden i posen nerviosos 
als cambrers, tips d’avisar-los que 
baixin el to de la veu. Arriben a la 
porta de la discoteca, gent i cua 
per tot arreu, tots volen entrar. En 

Jordi arriba amb els seus amics, 
entren i saluden al primer grup de 
noies que troben. I allà comença 
tot. Els seus amics fan el fanfarró 
però, per una raó que no sap, avui 
estan  més simpàtics i li acaben 
presentant una noia, es diu Cristi-
na, sembla simpàtica; comencen a 
xerrar; què estudies? Quants anys 
tens?  Poc a poc, amb el soroll es-
trident de la música de fons, les 
hores van passant entre empentes 
i brometes incloses dels respec-
tius amics, “Mira quins ullets!”, “ 
Va! Que la ja tens!” La nit acaba 
amb un intercanvi de mòbils i un 
tímid “Fins aviat”.
L’endemà en Jordi està nerviós, 
no sap si fer una perduda de bon 
dia a aquella noia tan simpàtica... 
Quin dubte! Ha de ser llançat o 
s’ha de reprimir? Finalment l’hi fa 
una perduda curta, no vol ser pe-
sat. Sorprenentment és contestat, 
s’imagina la seva dolça veu di-
ent “ Bon dia Jordi!”, tot plegat li 
sembla un somni. Com podia ha-
ver passat tota la nit xerrant amb 
una desconeguda? No era típic 
d’ell però devia anar per bon camí 
no? La Cristina ha rebut amb ale-
gria aquell tímid bon dia, el record 
d’aquella nit li dóna confi ança i 
ganes de tornar-se’l a trobar. De 
les tímides perdudes, arriben al 
missatge, després s’intercanvien 
correus electrònics, parlen per el 
Messenger i es troben de tan en 
tan a la biblioteca... El sentiment 
d’amistat creix dia a dia. 
Al fi nal, després de que els res-
pectius amics insistissin, queden 
un dia per fer un cafè, un cafè in-
nocent que acaba en confessions 
d’allò més intimes que a tots dos 
els sorprenen. Descobreixen que 
la seva vida és més complicada 
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que tot el que els envolta. El temps 
passa i aquesta amistat creix i 
creix, fi ns que els temors surten 
a l’exterior i realment apareixen 
les persones que són. La tràgica 
realitat en què viu la Cristina -un 
pare que es creu que tothom és 
inferior-, surt a la llum amb la pri-
mavera. Fa un dia assolellat, en 
Jordi està tip d’esperar a la Cris-
tina, ella fa més d’una hora tard. 
Quan arriba les coses no són com 
se les esperava, davant seu hi ha 
un morat amagat entre maquillat-
ges i una màniga llarga, una noia 
que no li vol explicar la veritat. En 
Jordi l’abraça i la Cristina no pot 
contenir les llàgrimes, en silenci 
recullen les coses i l’acompanya 
a casa mentre l’hi explica que és 
el seu secret. Es veuen cada cop 
més sovint, en Jordi vol saber més 
sobre la Cristina, el desig de pro-
tegir-la del seu pare cada cop és 
més fort i ella es recolza en l’única 
persona que coneix la veritat.
La situació ja no s’aguanta més. Un 
calorós dia d’abril,  la Cristina du un 

morat que ocupa tota l’esquena, en 
Jordi l’insisteix perquè li expliqui a la 
seva mare, no pot estar tota la vida 
amagant-se i tement el seu pare. 
Ella no vol, ella no pot. Armat de 
valor, conscient que l’amistat s’ha 
convertit en amor, i que ell és un 
gran recolzament per a ella, l’ame-
naça de deixar-la. En Jordi vol que 
reaccioni. L’única solució és afron-
tar el que té al davant; li promet que 
l’ajudarà, que estarà amb ella fi ns 
el fi nal. Però ella no pot. Aquella nit 
les coses es compliquen. La Cristi-
na arriba a casa i el seu pare està 
enfadat, comença a cridar i acaben 
rebent totes dues. Per primera ve-
gada també rep la mare, la pallissa 
és tal que no es poden moure. N’es-
tà farta. Truca a en Jordi i ell com-
pleix la seva promesa, no la deixa, 
l’ajuda i li dóna forces per afrontar 
tota la vida que es mereix. En Jordi 
arriba...i veu el panorama, el pare 
ja no hi és, ha marxat sobtadament 
després de tot. La Cristina i la seva 
mare estan fora de si, en Jordi les 
calma i les puja al cotxe, ja tenen 

un destí segur, això s’ha d’acabar. 
Arriben a la comissaria, mare i fi lla 
es miren incrèdules i amb la por als 
ulls, es creuen mirades i, fi nalment, 
baixen tots del cotxe. Ja feia temps 
que haurien d’haver fet aquest gest, 
estaven arribant al límit.
Com va prometre en Jordi, no la va 
abandonar en cap moment, ell va 
ser el seu salvador, ell li va obrir els 
ulls. Aquell dia dons, es va acabar 
el malson, aquell dia el recordarien 
tota la vida, aquell 23 d’abril.

Anna Clarà
Cristina Soler

Sant Jordi al segle XXI

600 punts negres

Us recomano un llibre diferent 
. Diferent perquè no cal llegir-

lo, simplement mirar-lo.
És un llibre per deixar de pen-
sar, per gaudir de les imatges. És 
una obra d’art, escultura feta amb 
paper. Imaginació absoluta. Per 
passar un bona estona buscant i 
comptant punts negres amb fi gu-
res fantàstiques i formes sorpre-

nents. Per a petits i grans.
No us el perdeu, té dos germans: 
El punt vermell i El punt blau. Autor  
David A. Carter 
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Comissió de festes del carrer Sant Romà

Després d’alguns anys sense fer 
activitats al nostre carrer, l’any 

passat vàrem tornar a recuperar la 
menjada de pinxos i botifarres que 
fèiem antigament. Tot i que aquell 
dia va ploure pels descosits, ens 
va alegrar el fet de tenir més gent 
de la que hi comptàvem amb el 
dia que feia, i això ens va ajudar 
a no desanimar-nos i, per tant, ja 
podem anunciar que estem a uns 
dies d’una nova menjada de pinxos 

i botifarres al carrer de Sant Romà; 
això sí, esperem que aquest any el 
temps ens acompanyi.
Aquest anys es portarà a terme el 
proper dissabte 24 de maig, a par-
tir de les 9 del vespre. També cal 
comentar que a partir de les 10 del 
vespre aproximadament, per donar 
temps a la gent a menjar amb cer-
ta calma i per ajudar a pair-ho bé, 
s’iniciarà un ball al mateix carrer, 
amenitzat per Nova Gamma. Això 

Racó dels pares i bebeteca

El racó dels pares és la secció 
de la biblioteca dirigida a tota 

persona interessada en el món in-
fantil. Ofereix informació a través 
de fons documentals de temàti-
ques diverses com educació, sa-
lut, alimentació, control d’emoci-
ons, etc., revistes especialitzades, 
recursos web i guies de lectura per 
a pares i educadors. En aquesta 
secció, hi podeu trobar llibres que 
ajuden a entendre millor alguns 
comportaments dels infants, com 
es desenvolupen, les seves pors, 
etc. I també hi trobareu indicacions 
i consells de com explicar contes, 
com fomentar l’hàbit de la lectura i 
com introduir els nens en la cultura 
dels llibres.

És un espai que tant va destinat al 
col·lectiu educador sobre el món 
de l’infant i dels llibres infantils, 
com a pares interessats a desen-
volupar l’hàbit lector dels seus fi lls. 
Pretén ser un racó que ofereixi ei-
nes d’ajuda i orientació en la tasca 
d’educar els més petits.

Què hi trobareu?
• Una selecció de llibres que trac-
ten temes com la psicologia, l’edu-
cació, llibres i lectura, la salut i la 
nutrició, etc.
• Una selecció de contes de temà-
tica diversa
• Un plafó amb articles d’interès de 
diaris i revistes 
• Revistes destinades a pares i 
educadors
• Durant l’any es realitzen diverses 
guies de lectura.
• Al web de la biblioteca també hi 
ha un espai destinat al racó dels 
pares, on es pot trobar material di-
vers per complementar el que ja hi 
ha a la biblioteca.
• Un recull de contes seleccionats 
d’entre tot el fons de la biblioteca 
que tenen com a fi nalitat compartir 
la lectura amb el nen, és a dir, con-
tes per explicar.
És important que tant pares com 
educadors estiguin informats del 
material que té la biblioteca, ja que 
en certs moments poden ajudar a 

superar situacions quoti-
dianes a les quals s’han 
d’afrontar.
El racó dels pares es 
complementa amb el ser-
vei a petits lectors, la be-
beteca.
Què és la bebeteca?
Dins la secció infantil de 
la Biblioteca de Salt hi ha 
un espai dedicat exclusi-
vament als més menuts, 
on han d’anar acompa-
nyats dels seus pares, 
avis o cangurs, però tam-

bé pot ser atractiu per a qualsevol 
persona interessada en temes re-
lacionats amb els infants.
Perquè els infants triïn i remenin, 
hi ha diferents espais amb:

· Bucs baixos i de colors on podem 
trobar contes amb fulls de cartró 
per començar a familiaritzar-se 
amb els llibres a partir de la imat-
ge, per a nens i nenes de 0 a 4 
anys.
· Bucs situats a l’apartat de la be-
beteca que s’anomenen llibres de 
l’I1 (primeres lectures), on hi ha 
contes per a infants de 4 a 6 anys. 
· Llegim Aa són contes per als qui 
comencen a llegir sols; són aquells 
llibres on el text pot ser amb lle-
tra de pal, lletra lligada o amb els 
dos tipus de lletra. Aquests contes 
poden ser un material molt interes-
sant per recomanar des de l’es-
cola, ja que pot resultar difícil per 
als pares trobar aquest tipus de 
llibres.
La bebeteca s’entén com un ser-
vei més de la biblioteca dedicat als 
infants més petits per als quals la 
lectura consisteix a mirar i escoltar 
el que expliquen els pares o edu-
cadors. És un espai amb un fons 
de llibres escollits per satisfer les 
necessitats dels més petits i també 
dels seus pares.
10 idees per fomentar la lectura 
en família (www.fundaciobrumera.
org)
Per fer lectors no hi ha cap mètode 
infal·lible, però sí alguns consells 
que tota família hauria de seguir:
1. Hem de valorar el fet de llegir 

no treu que durant tot el transcurs 
de la festa es podrà disposar de 
les taules i cadires que hi haurà, 
així com del servei de bar per a 
beures, pinxos i botifarres.
I ja només ens resta convidar els 
lectors del present escrit, així com 
a tothom que vulgui venir a passar 
una vetllada divertida, festiva i ani-
mada, a acostar-se al nostre carrer 
el dia 24 a partir de les 21 h.

La Comissió
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Recital de poemes amb interludis musicals

LLIBRE DE CONEIXENCES, 
Salvador Sunyer

Després de tretze anys de la pu-
blicació d’aquest llibre, CÀRITAS 
SALT-Agrupació de Parròquies el 
rescata de les lleixes i el vol mos-
trar en formes vives: un recital de 
poemes amb interludis musicals i 
acompanyat per la projecció d’il-
lustracions del llibre.
L’any 1995 Salvador Sunyer i Ai-
merich va publicar el Llibre de co-
neixences, un recull de poemes 
que evoquen racons de la vila de 
Salt -diversos carrers, el barri vell, 
la placeta...-, edifi cis i paisatges de 
la rodalia –la torre, el campanar, el 
Padró, la font del Paradís, els ai-
guamolls, la bassa dels ànecs...-, 
arbres predilectes –el cedre de 
la guarderia, els lledoners de can 
Maret Vell...-, plantes i altres ele-
ments pròxims que donen vida 
al paissatge –la mimosa, els ca-

nyers, la papallona, la tramuntana, 
la tardor...-. 
El poeta i ciutadà Sunyer traspua 
humanitat, els seus versos tam-
bé n’estan impregnats, diu Joan 
Domènech en el pròleg del llibre; 
és conscient que tot és fugisser, 
però ho comenta sense desespe-
ració.  És una poesia que arriba al 
cor i hi arrela, perquè, a més de 
forma, té fons i té aquella cosa que 
et fa vibrar. Les imatges casola-
nes, sense nostàlgies excessives, 
transmeten sensacions i accepten 
el ritme canviant del temps:

“L’oblit i l’huracà
del que escric a l’arena,
se n’enduen l’ofrena,
se n’emporten el gra.
No es pot aferrar més
del que tens a la palma.
Frueix l’instant de calma
entremig dels rosers.”

ja que difícilment podrem fomentar 
en una altra persona el gust per la 
lectura, si nosaltres mateixos no la 
valorem.
2. Expliquem-los contes perquè 
d’aquesta manera podem promou-
re la lectura. Els llibres infantils il-
lustrats seran els nostres millors 
aliats. Agafem l’hàbit de llegir-los 
un conte o un poema cada dia.
3. Que ens vegin llegint: hem de 
predicar amb l’exemple i han de 
comprovar que els llibres (i els di-
aris i les revistes) ens proporcio-
nen informació útil i pràctica sobre 
moltes qüestions, i a més, són font 
inesgotable d’evasió i d’entreteni-
ment.
4. Fem del llibre un objecte quoti-
dià, i per això cal que notin la pre-
sència física dels llibres a casa. 
Ensenyem-los a cuidar els llibres, 
però permetent que els tinguin a 
l’abast.
5. Parlem de llibres, i fem que apa-
reguin amb normalitat en les nos-
tres converses.
6. Llegim amb ells, i interessem-
nos per les lectures que els reco-
manen a classe i, amb la major 

Racó dels pares i bebeteca

normalitat possible, 
demanem-los que 
ens expliquin el que 
estan llegint.
7. Fem de la lectura 
un costum saluda-
ble, i per aconseguir-
ho hem de crear les 
condicions adequa-
des: habilitem un es-
pai de la casa amb la 
tranquil·litat neces-
sària i la llum idònia 
i establim uns horaris 
de lectura compar-
tits.
8. Regalem llibres, 
igual que fem amb les joguines. 
Fem el possible perquè ens en de-
manin, perquè sigui un regal bus-
cat i desitjat per ells.
9. Animem-lo a escriure, ja que 
l’escriptura i la lectura són proces-
sos que es poden complementar 
perfectament. Alimentem la seva 
vocació d’escriptor i... qui sap!
10. Anem a comprar llibres junts, i 
que sigui el nen qui pugui triar les 
seves lectures.
“Llegim per passar-ho bé, per gau-

dir d’una història, per evasió peso-
nal, per plaer. Llegim per aprendre 
i guanyar cultura, per informar-nos, 
per tenir una fi nestra oberta als co-
neixements. Llegim per guanyar 
un element de comunicació, per 
compartir experiències i acostar-
nos als altres. Llegim per ser ciuta-
dans del món. (Lola Casas i Jesús 
González. Llegim?)”

Bàrbara Arjona
Biblioteca Pública de Salt

Secció infantil

Els poemes van acompanyats de 
precioses il·lustracions de l’artis-
ta polifacètic Lluís Mateu i Riera, 
treballador de l’art, com el defi nia 
Xavier Coromines en el pròleg, i 
guia de nous artistes. Les imatges 
ens mostren els indrets evocats 
pel poeta.
Serà un acte a benefi ci de Càritas 
Salt-Agrupació. Tindrà lloc a les 
Bernardes, el dijous 5 de juny a 
dos quarts de nou del vespre.  Les 
necessitats de molta gent del nos-
tre poble ens porta a buscar tota la 
col·laboració possible.  
Les situacions de pobresa i margi-
nació existeixen i van augmentant 
a causa de la recessió econòmica 
i de l’augment dels preus de l’ha-
bitatge. Càritas fa principalment 
un servei de promoció, però sen-
se deixar d’atendre les necessitats 
bàsiques primàries.
Aquesta és la feina que l’equip de 
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Càritas (84 voluntàries i volunta-
ris i 5 treballadors), amb el suport 
econòmic de persones anònimes, 
socis col·laboradors, d’entitats, ad-
ministracions i Càritas Diocesana 
porten terme.

La lectura dels poemes serà pos-
sible gràcies a la col·laboració 
d’actrius i actors de la reconeguda 
agrupació ESTIL de Salt dirigits en 
aquesta ocasió pel propi poeta, Sal-
vador Sunyer; i l’acompanyament 

musical estarà en mans d’ACORDS 
Ensemble de Guitarres, prestigiós 
grup instrumental de Girona.
Hi esteu tots convidats!

Jordi Valenti
Secretari de Càritas Salt-
Agrupació de Parròquies

La segona edició d’Africat, la 
mostra internacional de cinema 

africà de Catalunya, se celebrarà 
al Teatre de Salt i també a la Fac-
toria Cultural Coma Cros del 15 al 
18 de maig pròxims. Aquest any, la 
cinematografi a convidada serà la 
marroquina i força pel·lícules esta-
ran subtitulades en català.

El festival Africat va néixer l’any 
passat com a projecte de fi  de car-
rera de dos alumnes de la Univer-
sitat de Girona i aquest any 2008 
es consolida amb un dia més de 
projeccions (de tres dies a qua-
tre) i amb un espai més (la Coma 
Cros) per desenvolupar totes les 
seves activitats

Marc Franquesa, 
director del festival

600 – 31.02.78 (mòbil)

africat_salt@hotmail.com

Recital de poemes amb interludis musicals

El Festival de cinema Africat creix
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Concurs del disseny dels gots 
de la Festa Major de Salt del 2008

XERRADA COL·LOQUI
per conèixer  millor el contingut 

d’aquesta llei i la seva aplicació
El dissabte 1 de març , organitzada 
per Càritas Salt- Agrupació de Par-
ròquies, va tenir lloc a l’Hotel d’En-
titats de Salt una xerrada col·loqui  
sobre la Llei d’estrangeria, a càrrec 
de Lluís Puigdemont, cap de l’Àrea 
d’Immigració de Càritas Diocesana 
de Girona. Tot i que anava adre-
çada als voluntaris i voluntàries de 
Càritas, era oberta a tothom. La 
sala d’actes va quedar ben plena.
En Lluís Puigdemont va començar 
la xerrada fent-nos cinc cèntims de 
quins eren els objectius  principals 
de l’Àrea d’Immigració de Càritas 
Diocesana, com afavorir l’acollida i 
la integració social, laboral i cultural 
dels immigrants de la nostra soci-
etat, des d´una opció intercultural 
equitativa. Ajudar a la promoció hu-
mana i al desenvolupament de les 
persones nouvingudes, així com 

a la promoció de la justícia social 
i impulsar un model de societat on 
tothom pugui participar-hi en igual-
tat de drets i responsabilitats.
A continuació va entrar en matèria,  
i ens va donar una visió del con-
tingut de la Llei 14/2003 de drets 
i llibertats dels estrangers a l’Estat 
espanyol i la seva integració social. 
La documentació que cal  per venir 
a viure i treballar amb nosaltres, i 
la que necessiten un cop són aquí. 
Ens va quedar força clar què era 
un visat, la reagrupació familiar, 
permís de residència,  els diferents 
tipus de  permisos de treball, etc.
Vam aprendre què és l’arrelament 
laboral i social, circumstàncies que 
poden permetre la possibilitat d’obte-
nir documentació a les persones que 
porten un temps determinat vivint en-
tre nosaltres  i les difi cultats que de 
vegades tenen per aconseguir-ho.
Tot i que el tema és molt extens, 
sí que ara tenim  un millor conei-

xement del que representa “tenir” 
o “no tenir papes”,  sobretot  “no 
tenir-los”, fet que limita moltíssim 
a aquestes  persones por poder  
“normalitzar” la seva situació.
Va recordar també que des de l’any 
passat, Càritas Immigració ofereix 
el Servei d’Assessorament Jurídic 
a l’Immigrant a la Coma Cros  amb 
el suport de l’Ajuntament de Salt  
(Tel. 972 24 65 70). La Sayo i la 
Khadra són les tècniques de Cà-
ritas Immigració de Girona encar-
regades d’aquest servei 2 matins a 
la setmana . Coneixedores del ca-
talà, castellà, francès, anglès, àrab 
i altres llengües com el mandinga, 
sarahole, etc, treballen coordina-
dament amb EINA, associació en-
carregada de l’acollida municipal i 
també amb els serveis d’Acollida i 
Orientació Laboral de Càritas Salt.

M.Teresa Caballero
Voluntària Càritas Salt, 

Grup Gent Gran

Llei d’estrangeria

L’Àrea de Joventut de l’Ajun-
tament de Salt amb la col-

laboració de la Comissió de Fes-
tes de Salt convoca un concurs 
de disseny dels gots de la Festa 
Major de Salt del 2008.
1. El premi es dota amb un ordina-
dor portàtil.
2. Es poden presentar al concurs 
aquells joves de 15 a 30 anys d’edat 
o que els facin l’any en curs i que 
estiguin empadronats al municipi de 
Salt. Cada participant pot presentar 
un únic disseny d’acord amb el que 
estableix aquest concurs.
3. El disseny presentat ha de ser 
representatiu de la Festa Major de 
Salt, del municipi de Salt o de fes-
ta en general. S’ha de realitzar en 
blanc i negre i que tingui una mida 
màxima d’un DIN A4. El disseny pot 
incloure un altre text, a part del se-
güent: “Festa Major de Salt 2008”.
Quedaran eliminats automàticament 
aquells dissenys que no representin 
el que es demana en aquest con-
curs o que siguin ofensius a terce-
res persones. A l’hora de presentar-
lo, s’ha de fer en suport paper i en 

suport informàtic (jpg, tiff,).
4. El disseny presentat no podrà 
anar signat ni s’indicarà el nom 
de l’autor, i haurà de dur un títol 
al dors. S’acompanyarà amb un 
sobre tancat amb el mateix títol 
a l’exterior i a l’interior. En aquest 
sobre també hi haurà a dintre les 
dades del participant (el nom, els 
cognoms, l’adreça, el telèfon i/o 
correu electrònic) i la còpia en su-
port informàtic, si existeix.
5. El disseny s’ha de presentar al 
Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de 
l’Estació Jove de Salt
situat al passeig dels Països Cata-
lans s/n, de dilluns a divendres de 
16 h a 20 h. Tel. 972 40 50 07, www.
saltjove.cat i info@saltjove.cat.
6. El termini per a la presentació 
del disseny fi nalitzarà el 22 de 
maig del 2008 a les 19.30 h
7. El Jurat serà l’encarregat de va-
lorar els dissenys presentats. El 
seu veredicte serà inapel·lable i el 
concurs pot quedar desert.
El jurat estarà format per:
· Dos regidors/es de l’Ajuntament 
de Salt

· La tècnica de Joventut i la informa-
dora juvenil de l’Ajuntament de Salt
· Dos vocals de la Comissió de 
Festes de Salt
· La directora de l’Escola de Belles 
Arts de Salt
8. El veredicte del Jurat es farà pú-
blic el dia 29 de maig del 2008 a 
l’Estació Jove de
Salt a les 20.00 h. Els dissenys 
dels participants s’exposaran du-
rant l’acte de lliurament del premi.
9. El disseny guanyador quedarà en 
propietat de la Comissió de Festes 
de Salt per ser utilitzat per als gots 
de la Festa Major de Salt del 2008, 
per al cartell dels actes programats 
per la Comissió de Festes de Salt 
o per al que es cregui convenient, 
sempre en el àmbit de les festes 
programades per la Comissió du-
rant l’any. Els dissenys no premiats 
es podran recollir a partir del dia 30 
de maig i fi ns al 30 de juny. Passa-
da aquesta data, l’organització no 
se’n farà responsable.
10. La participació en aquest con-
curs implica l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases.
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Catalunya contra el càncer

L’AECC-Catalunya contra el 
Càncer de Girona cada any 

ajuda més de 3.000 persones en-
tre malalts i familiars a través de 
tots els seus departaments: assis-
tència social, tractament del lim-
fedema postmastectomia, teràpia 
psicològica als hospitals i acom-
panyament del malalt per part del 
nostre equip de voluntaris. I l’ajuda 
no s’acaba aquí. Formem profes-
sionals perquè el malalt oncològic 
rebi una assistència de qualitat, 
fem programes de reinserció la-
boral per a persones afectades, 
portem a terme campanyes de 
prevenció del càncer i programes 
de deshabituació tabàquica.
Enguany, des de la nostra entitat, 
tenim previst realitzar la Setmana 
Lúdica i Cultural contra el Càncer. 
Aquesta setmana s’organitza amb 
l’objectiu d’unir activitats lúdiques 
i d’oci amb el càncer, de manera 
que es contribueixi a trencar el 
tabú i a normalitzar la malaltia.
Les activitats de la Setmana Lúdi-
ca i Cultural contra el Càncer  són 
les següents:

• XERRADES:
20 de maig: XERRADA SOBRE 
ALIMENTACIÓ, a càrrec de la Dra. 
Laura Padró, dietista i professora 
de la Universitat de Barcelona. 
Lloc: Casa de Cultura de Girona, 
a les 19 h.
Dimecres 21 de maig: XERRADA 
SOBRE TABAC, a càrrec de la 
Sra. Montse Pont Invernon, infer-
mera del Servei de Prevenció de 
l’IAS. Lloc: Les Bernardes de Salt, 

a les 19 h.
Dijous 22 de maig: XERRADA 
SOBRE COMITÈS DE TUMORS, 
QUÈ SÓN I PER A QUÈ SERVEI-
XEN, a càrrec del Dr. Fernando 
Sebastián, cap de cirurgia toràci-
ca de l’Hospital Universitari Josep 
Trueta. Lloc: Casa de Cultura de 
Girona, a les 19 h. 

SOPAR POPULAR-DESFILADA:
Dissabte 24 de maig: sopar benè-
fi c, desfi lada de moda i concert del 
grup musical SUÎTE MOMO. Lloc: 
LA MIRONA de Salt, a les 21 h. 
El preu del tiquet és de 25 euros i 
8 els nens menors de 12 anys. La 
venda dels tiquets es farà a la seu 
de Girona de l’AECC, Albereda, 
3-5 Ed. Fòrum i trucant al telèfon: 
972 20 13 06

El passat 5 d’abril, a mig matí, 
el portal ciutadà TotSalt.cat va 

arribar al milió de visites. Amb prop 
de 60.000 visites mensuals, podem 
afi rmar que és un web d’informació 
de la vila de Salt consolidat.
El secret, segons els seus respon-
sable, Montse Palomeras i Manel 
Mendoza, ha estat i és la constant 
actualització de les seves seccions. 
Diàriament pengem les notícies de 

TotSalt.cat arriba al 1.000.000 de visites

la premsa local que fan referència a 
la vila. Gràcies a les aportacions de 
les entitats i de col·laboradors des-
interessats, podem canviar quasi 
diàriament l’espai de fotonotícies. 
Una altra de les claus de l’èxit, sens 
dubte, és la fotogaleria. Càmera en 
mà, i seguint tots els actes que s’or-
ganitzen, podem oferir un recull de 
fotografi es que es pengen al web el 
mateix dia de l’activitat. Les entrevis-
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tes a les entitats i a la gent de Salt, 
l’agenda, les enquestes, els telèfons 
d’interès... tots aquests espais han 
aconseguit que sigui un web molt 
consultat. Amb els enllaços en webs 
d’àmbit provincial hem aconseguit 
que, no només el consulti la gent 
que viu a Salt, sinó oque rebem visi-
tes des dels cinc continents.

Tenim clar que tota aquesta feina 
no l’hauríem pogut dur a terme 
sense l’ajut de les entitats, que de 
mica en mica se l’estan fent seu, i 
és per això que, aprofi tant aquest 
espai que ens ofereix la revista La 
Farga,  us volem donar les gràcies 
i us convidem a continuar treballant 
amb nosaltres per fer arribar el nom 

Identitat saltenca

de Salt ben lluny i molt amunt.
El portal TotSalt.cat va néixer l’11 
de setembre de 2006 amb la inten-
ció de ser el portal d’informació no 
ofi cial de la vila de Salt.
Gràcies a tots!

Manel i Montse

Informació municipal
La regidora de joventut atén cada 
setmana personalment o per cor-
reu electrònic els joves de Salt
La Regidora de Joventut de Salt, 
Soumaya Waez, atén setmanal-
ment als joves del municipi perquè 
li adrecin personalment les seves 
inquietuds, queixes o demandes. 
La Regidoria de Joventut ha im-
plantat la iniciativa ‘Joventut t’es-
colta’, a través de la qual facilita un 
contacte directe entre els joves de 
Salt.

L’ajuntament de Salt modifi ca el 
reglament dels mercats a la via 
pública per modernitzar-los.
L’Ajuntament de Salt ha modifi cat 
el reglament de règim interior dels 
mercats a la via pública municipal. 
Amb la nova normativa, el principal 
objectiu és resoldre qüestions com 
la competència deslleial, la recolli-
da selectiva, el règim de sancions 
o l’ordenació de les parades i con-
vertir-lo en un mercat modern. 

La policia local de salt deté un 
home que acabava de robar 
dins un cotxe gràcies a la col-
laboració ciutadana.
La Policia Local de Salt ha detin-
gut aquest matí un home que su-
posadament acabava de robar a 
l’interior d’un vehicle gràcies a la 
col·laboració ciutadana. Una veïna 
de la població ha alertat la policia 
i la ràpida actuació policial ha per-
mès detenir Abdelali Y. al mateix 
lloc dels fets com a presumpte au-
tor d’un delicte de robatori a interi-
or de vehicle.

L’ajuntament de salt recull més 
d’un centenar de propostes de 
joves del municipi per a l’elabo-

ració del pla local de joventut 
2008-2011
L’Ajuntament de Salt ha recollit 
més d’un centenar de propostes 
de joves del municipi per a l’ela-
boració del Pla Local de Joventut 
2008-2011. Entre altres accions, la 
Regidoria de Joventut preveu im-
pulsar en els propers quatre anys 
la creació d’un casal de joves o 
una campanya informativa sobre 
les polítiques municipals.
L’Ajuntament ha iniciat la redacció 
del Pla Local de Joventut, que es 
preveu aprovar en les properes 
setmanes. Per primera vegada, i 
fruit de la diagnosi elaborada l’any 
2006 per la Regidoria de Joventut, 
el consistori ha impulsat un procés 
de participació amb ‘l’objectiu de 
desenvolupar polítiques juvenils 
útils i consensuades’, segons ha 
explicat la Regidora de Joventut 
Soumaya Waez.
L’Ajuntament de Salt preveu tenir 
enllestit el pla en les properes set-
manes i portar-los a l’aprovació del 
ple municipal. 

L’Ajuntament de Salt tanca el 
bar Tertúlia perquè no tenia lli-
cència municipal
L’Ajuntament de Salt ha ordenat 
el tancament del bar Tertúlia del 
municipi perquè no disposava de 
llicència municipal. L’establiment, 
situat al número 29 del carrer Tor-
res i Bages, continuava obert, tot i 
que el consistori havia decretat la 
clausura de l’activitat. 
El 6 de maig de 2007 la Policia 
Local va aixecar una nova acta 
perquè el propietari no va tornar a 
presentar la documentació. A més, 
la inspecció va acabar amb la de-
tenció del responsable de l’esta-

bliment perquè va intentar agredir 
els agents llençant-los una taula i 
cadires. 
L’Alcaldessa de Salt ha reiterat 
el compromís del govern munici-
pal ‘per garantir que les activitats 
que es portin a terme al municipi 
compleixin les ordenances munici-
pals’. Iolanda Pineda ha recordat 
que, en els darrers mesos, s’han 
intensifi cat els controls a locals i 
establiments. 

L’ajuntament de salt adquireix el 
quadre ‘independència de salt’ 
de l’artista local lluís mateu
L’Ajuntament de Salt ha adquirit 
el quadre ‘Independència de Salt’ 
de l’artista local Lluís Mateu. En 
l’obra, el pintor rememora les ma-
nifestacions que fa 25 anys van 
protagonitza els veïns i veïnes de 
Salt demanant la independència 
del municipi.

L’ajuntament de salt adquireix  
un nou vehicle i dues motocicle-
tes per a la policia local
L’Ajuntament de Salt ha adquirit 
un nou vehicle i dues motocicle-
tes per a la Policia Local del mu-
nicipi. Els nous vehicles, que han 
suposat una inversió total de prop 
de 40.000€, s’han incorporat ja al 
servei i permetran renovar el parc 
mòbil de la Policia Local.
Amb l’adquisició d’aquests nous 
vehicles, la Policia Local de Salt, 
amb una plantilla de 49 agents, 
compta ara amb 3 cotxes-patrulla, 
habilitats també per fer trasllats de 
detinguts, 2 vehicles camufl ats, 
quatre motocicletes tipus escúter i 
quatre motocicletes de gran cilin-
drada.
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Vida del Casal. Excursió a Cardona i Solsona

La colla del Casal que varen 
anar d’excurssió al castell de 

Montesquiu el dia 27 de Març, des-
prés del recorregut per les depen-

dències nobles del castell. L’itinerari 
fou autoguiat per l’obaga del castell.

Foto: Josep Canals

La Pietat i l’Esperan-
ça, són les dues no-

ies que us atendran a 
partir d’ara, amb el seu 
somriure i el bon servei, 
al bar del Casal.
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Piscina Municipal de Salt

La Piscina Municipal de 
Salt acull la 5a jornada 
de la Lliga alevina

El passat dissabte 29 de març 
es va celebrar a la Piscina Mu-

nicipal de Salt, gestionada per la 
Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya,  la 5a jornada de la Lli-
ga alevina de natació, prova ofi cial 
del calendari de la FC de Natació 
que va aplegar més de 150 neda-
dors i nedadores dels clubs de les 
comarques gironines i d’Osona.
Les nombroses sèries i modalitats 
del programa varen ser molt par-
ticipatives i competitives per part 
dels joves components del CN 
Olot, CN Banyoles, Geieg, CN Fi-
gueres, CN Lloret, Riembau - Plat-
ja d’Aro, CN Torelló i Vic - ETB.
Com a novetat destacable cal fer 
menció del debut a la competició 
d’un grup de 10 alumnes de l’Es-
cola Esportiva de Salt, l’Adrià i 
Clara Gudayol, Namrud i Martina 
Busquet, Robert Navarro, Judit 
Espigol, Josep Tarrés, Judit Ca-
sellas, Laia Gamell, Mireia Soles, 
els quals varen fer un paper força 
destacable en les modalitats neda-
des pel poc temps que porten dins 
la disciplina i els entrenaments de 
l’escola, que està funcionant de 
manera molt positiva sota la dis-
ciplina dels tècnics del centre de 
Salt.

Lluís Barba

Salt Gimnàstic Club

JERONI CASASSAS I 
LAURA PRADAS, PRI-

MERS CLASSIFICATS EN 
LA 3a FASE DE LA COPA 
CATALANA EN CATEGORIA 
INCIACIÓ
En la tercera i última fase de 
la Copa Catalana organitza-
da pel Salt Gimnàstic Club, 
en una excel·lent competi-
ció, Jeroni Casassas i Laura 
Pradas aconseguiren meda-
lla d’or en categoria iniciació.
Cal destacar també la bona 
competició de la resta dels 
gimnastes saltencs.
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Salt Gimnàstic Club

El dilluns de pasqua dia 24 de 
març es va cel·lebrar el con-

curs social de dupletes mixtes, en 
què hi van participar un total de 14 
equips. Es van fer tres grups per 
classifi car el millor de cadascun 
d’ells més el millor segon classifi -
cat; això es va fer al matí, i, des-
prés un bon dinar, a les mateixes 
instal·lacions del club, condimen-
tat pels nostres companys i amics 
de sempre, en Llobet, en Toni i 
en Jaume. No cal dir que l`arròs 
va quedar collonut i la prova és 
que amb prou feines en va sobrar 
gens. Acabat el dinar, es van jugar 
les semifi nals  i les fi nals i la clas-
sifi cació va quedar de la següent 
manera: 1r, la dupleta de Pere 
Fornells i Paquita Colom; 2n lloc, 
per a Manolín Romero i Loli Váz-

quez; els 3s van ésser Manel Ros i 
Isabel Rodriguez, i en 4t lloc, Nar-
cís Ros i Magda Vila; tots ells van 
rebre el corresponent obsequi de 
mans de la Junta.
El 30 de març a les pistes del Club 
Petanca Avinyonet va tenir lloc el 
Campionat Individual Provincial. 
El Salt hi va presentar 18 jugadors 
entre homes i dones; els homes no 
vàrem tenir gaire sort i vam anar 
caient eliminats el llarg del matí, 
però les dones ens van tornar a 
donar una de les alegries que feia 
temps que no teníem ja que entre 
les 4 primeres classifi cades n’hi 
va haver 3 de Salt: 1a, Fina Espi-
nosa, que va guanyar a la fi nal la 
seva germana, Montse Espinosa, 
que va quedar 2a; el 3r lloc va ser 
per a Yolanda 
Jorquera, que 
va guanyar la 
representant 
d ’Avinyonet. 
Molt bé, noies, 
endavant, i 
que això con-
tinuï d’aquesta 
manera.
El 6 d`abril a 
les pistes del 
Cassà va tenir 
lloc el torneig 
Sant i Patro, 

organitzat per la Federació Ca-
talana. Nosaltres hi vam tenir 10 
equips, i aquí la cosa ja no va anar 
tan bé, prerquè només l’equip de 
Carmen Muñoz, Angelina Bus-
quets i Lola Aguado van assolir el 
4t lloc en la categoria de fèmines.
La lliga dels dissabtes continua 
en marxa amb intensitat i bastant 
concurrència i, com sempre, amb 
unes partides molt disputades ja 
que tothom vol guanyar.
Quan surti aquesta Farga estarem de 
ple a les eliminatòries dels campionats 
provincials de tripletes que aquest any 
es juguen a la Devesa de Girona; i es-
pero poder-vos explicar alguna cosa 
bona dels nostres jugadors.

Josep Boo i Alech

Equip de socis que varen jugar la fi nal dels saltencs

Equip del CP Salt guanyador del torneig Copa President

Club Petanca Salt

En GAF categoria iniciació, bron-
ze per a Nora Fernández, Chiana 
Bachera, Anna Gallegos i Laura 
Garriga; en categoria promoció, 
Laura Tarrés es va endur l’or. Per 
equips:  incicació I (plata) , inicia-
ció III (bronze) i incicació II (or).
En GAM Xavier Torramadé (plata) 

i Aniol Vinciana (bronze) i bronze 
per a equips. En categoria promo-
ció, or per a Cristian Ruiz, plata 
per a Isaac Roca i bronze per a 
Marc Jimenez. Per equips, or per 
a l’equip de promoció III.
Aquesta tercera fase ha estat de-
cisiva per atots els gimnastes ca-

talans, ja que s’han classifi cat els 
15 millors gimnastes per categoria 
per anar als campionats d’Espa-
nya que tindran lloc a Gijón . El 
club saltenc portarà 11 gimnastes 
de GAF i 5 de GAM.

Per segon any consecutiu el 
C.T. Salt ha acollit el Campio-

nat de Catalunya Universitari.
La UdG no va poder revalidar l’èxit 
del curs passat  i va caure davant 
la UB en la fi nal, després de gua-
nyar a la URV en primera ronda i a 
la UAB en semifi nals.
La medalla de plata en el Campi-
onat de Catalunya és un molt bon 

resultat en espera dels Campio-
nats d’Espanya que es celebraran 
a Madrid del 20 al 23 d’abril, on es-
perem una molt bona actuació.
Per altra banda, el jugador saltenc 
Alberto Nieto comença amb bon 
peu en el Nike Junior Tour i acon-
segueix uns meritoris quarts de fi -
nal al  C.T. Valldoreix.

Club Tennis Salt
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El dia 12 d’abril a les 9 hores 
del vespre, i seguint la tònica 

d’èxits i públic al nostre teatre,  es 
presenta un drama que ens ha dei-
xat un gran impacte i refl exió sobre 
aquest tema.
Sota la direcció de Marc Martínez 
i amb una durada d’una hora i vint 
minuts, protagonitzada per dos in-
tèrprets de gran vàlua en el teatre 
i a TV3, la Mercè Martínez i l’Ivan 
Morales.
La representació té lloc en un es-
pai vuit i amb una paret al fons; 
només uns gronxadors. Els actors 
descalços i trepitjant terra. Les es-
cenes curtes i de gran impacte, en 
un bon joc de llums i una banda 
sonora tensa i inquietant, molt adi-
ent al text, el qual passem a expli-
car, ja que ens fa refl exionar sobre 
els límits als quals pot arribar la 

ment humana. 
Aquesta tragèdia es basa en fets 
reals de dos adolescents de setze 
anys, que varen matar a ganiveta-
des – més de 50 punyalades – la 
mare i un germà petit d’ella, fet 
que va provocar un efecte terrible 
a tot Itàlia.
L’obra tracta de l’adolescència d’un 
parell de joves, els quals es troben 
de festa, amb els ànims exaltats a 
causa del consum de drogues i al-
cohol. Ells dos 
estan ena-
morats i ella li 
explica les se-
ves angoixes. 
D’una infància 
molt tendra 
passa a una 
adolescència 
molt frustrant i 

culpa la seva mare de tots els seus 
problemes. Ell es deixa seduir per 
la seva companya i arriba a la con-
clusió que l’única solució és matar 
la seva mare. Són fets incompren-
sibles  que es volen justifi car per 
la poca atenció dels pares cap als 
seus fi lls en l’adolescència.
L’obra ha estat excepcional i el 
públic ha aplaudit durant molt de 
temps.

Josep Pla  

Le mani forti  (una tragèdia líquida)
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Carretera de Sant Roc

Sense paraules

L’Escola del Pla en 9 
anys -  Treball de recerca 
de Nora Bosch

Hola, us passo unes fotos de 
l’estat en que es troba la car-

retera de St.Roc (les fotos són de 
l’estiu passat, potser els clots que 
hi surten ara no hi són, però l’estat 
en que es troba l’asfalt es igual o 
pitjor). M’he queixat diverses vega-
des a l’ajuntament. M’han respost 
que aquest camí o carretera, com 
vulgueu dir-ne, no és competència 
seva sinó de la Diputació també he 
intentat poder queixar-me a la Di-
putació, però no he trobat la mane-
ra, a la seva pàgina web no hi ha 
cap correu per poder fer-ho). De
totes maneres sembla que fan 
una mica de cas i sempre han po-
sat pedaços d’asfalt. El problema 
es que quan plou torna a estar 
igual,crec que la solució és asfal-

tar de nou. Aquets clots són força 
perillosos per a les motocicletes, i 
alguns cotxes passen fregant per 
intentar evitar passar pels
clots.

Xavier Bardera Butxosa
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Carrer Pare Coll i Güitó

Voldria fer-me ressò d’un pro-
blema que venim patint des de 

fa temps tots aquells que per un o 
altre motiu fem ús del carrer Pare 
Coll i Gúitó.
Ens trobem que a les hores en 
què estan en ús les instal.lacions 
esportives del mateix carrer, no 
es pot passejar adequadament 
ja que els familiars d’aquells que 
es troben a les instal.lacions (en-
tre altres) improvisen un pàrquing 
a sobre les voreres (on, normal-
ment, hi poden passejar fi ns a tres 
i quatre persones sense cap tipus 
de problema) i, evidentment, coin-
cideix en moltes ocasions que és 
a la mateixa hora que els nostres 
menuts també tornen de les seves 

respectives activitats, i per això 
ens veiem obligats a circular per 
la calçada quan a no molts metres 
de l’emplaçament s’ha ampliat, re-
centment, el pàrquing del pavelló 
poliesportiu municipal i, actual-
ment, es troba en construcció un 
nou pas de vianants que dóna pas 
a aquest.
A més, com que es tracta d’un fet 
puntual i que pot durar entre vint 
i trenta minuts, els serveis munici-
pals no fan gaire cas de les nos-
tres contínues advertències.
Em penso que no és demanar gran 
cosa que es fes l’ús correcte del 
carrer i que les advertències siguin 
escoltades i ben rebudes, tant pel 
personal municipal com per tots 

aquells que es sentin identifi cats 
amb aquestes paraules i que siguin 
conscients del que això implica.
Des d’aquí voldria donar les gràci-
es a la revista La Farga per accep-
tar, i publicar, el meu escrit.

Al Sr. JOAN BOADA i REIG (portaveu d’ERC a l’ajuntament de Salt)

Imatge del carrer Pare Coll i Güitó del dia 7/4/2008 
a les 20:03

Joan, ja t’has desfogat? Algú m’ha 
dit i potser d’altres ho pensen, que 

com és que s’ha publicat aquesta car-
ta a la Farga quan tu Ramon n’ets el 
coordinador? Agraeixo també a les 
persones que m’han donat suport, en-
cara que pel meu caràcter, les crítiques 
sense arguments, no afecten el meu 
comportament.  Us dic, primer de tot 
que no tinc esperit d’inquisidor i des-
prés que no sóc ningú per censurar la 
llibertat d’expressió a la Farga sempre 
que porti la signatura corresponent.
Joan, es veu que com que no tens 
arguments per rebatre les meves 
queixes, deus haver pensat  que 
amb paraules fora de to rebaties 
les meves opinions, actitud digne 
d’un cacic de poca volada o d’un 
subaltern amb ínfules d’emperador 
. Això no obstant, no entraré en la 
teva dialèctica.. Cadascú és com és 
i s’expressa segons la seva morali-
tat, encara que penso que un càrrec 
polític, hauria de ser més educat i no 
tractar els ciutadans com a simple 
escorrialla. Els lectors de la Farga ja 
en trauran la seva particular opinió.
El que em sobta és aquesta desqua-
lifi cació total per rebatre una opinió; 
potser és la teva tàctica política per 
aturar queixes de gent poc propen-
sa a opinar públicament, una tàctica 
per a governar súbdits i no ciutadans 
en un estat de dret. Un avís a pos-
sibles navegants? Potser interpreto 
malament el teu missatge però, no 
més hi veig rancúnia sense base.    

Com que el teu escrit conté algunes 
afi rmacions difamatòries, et demano, 
més aviat t’exigeixo, sí, t’exigeixo,  que 
aclareixis aquestes manifestacions de 
“la meva irregular gestió econòmica 
de la Farga”; si tu n’eres l’administra-
dor, que gestionaves els cèntims, com 
pots sortir ara amb aquesta  falsa acu-
sació? Espero que les teves explica-
cions siguin prou convincents o sinó, 
retracta’t públicament en la propera 
Farga, incloent el reguitzell d’adjectius 
dedicats a la meva persona, impropis 
d’una persona adulta. En quan a les 
insinuacions de la intromissió de la fa-
mília i el meu nebot exalcalde, t’haig 
de dir que la teva imaginació depassa 
el mínim raonament, no necessito em-
pentes de ningú per a expressar les 
meves opinions i, l’exalcalde, si vol ja 
et contestarà ell.
Voldria recordar-te, que siguent el 
meu nebot alcalde, vaig presentar 
al·legacions al Pla Vallvera-Sitjar i 
vaig ampliar els meus arguments a la 
revista la Farga nº 218, pà. 10.  La 
resposta a la Farga nº 219 pà. 14, la 
vares fer tu i no l’alcalde fent-me su-
posar que aquest Pla era obra teva. 
Sort que l’equip de govern no tenia 
majoria i no va prosperar. No vaig 
replicar el teu escrit perquè em vaig 
adonar que era una pèrdua de temps 
d’insistir, atenent les teves prepotents 
acusacions de demagògia
Vet aquí, que tornant a la teva gestió 
com a regidor de l’àrea d’Urbanisme 
-deixo de banda els assessors de 

confi ança-, resulta que els promotors 
de l’execució del Pla, al no aprovar-se 
aquest defi nitivament, ofereixen unes 
millores que depassen les meves pe-
ticions de millorar el tracte. I ara et pre-
gunto: el Pla era dels promotors o de 
l’àrea d’urbanisme? Si era dels promo-
tors perquè no vares fer més pressió 
per defensar els interessos del poble? 
I no parlo dels pisos de protecció ofi cial 
que deies que - “a Salt ja hi ha prous 
pobres”-, com és que ara els mateixos 
promotors demanen al govern la pro-
moció de més pisos de protecció ofi cial 
i tu o acceptes? Com és possible que 
un simple ciutadà s’adoni del mort que 
ens volien encolomar amb el “regal” 
del mas Sitjar i el regidor d’urbanisme 
no se n’adoni? Per dignitat hauries 
hagut de dimitir. La missió d’un polític 
a l’equip de govern o a l’oposició, és 
defensar els interessos del poble i en 
aquest cas no era així, no se si per ig-
norància o connivència, però afavorint 
l’empresa privada, l’objectiu de la qual, 
ho entenc perfectament, és obtenir el 
millor benefi ci possible en les seves 
actuacions.
Espero que en la qüestió dels Frigo-
rífi cs hi hagi més debat i en siguis 
apartat del projecte. La qualitat de 
vida no té res a veure amb l’especu-
lació. Que en aquesta ocasió, amb 
majoria a l’equip de govern, no ser-
veixi per imposar uns  criteris rebut-
jats pels veïns, passant per sobre de 
l’opinió  dels residents de la zona.

Ramon Torramadé
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Fira del trasto i la ganga

Festa de l’arbre 2008

Molta animació a la II Fira del trasto i la ganga que es va celebrar el passat 13 d’abril a la plaça dels Peixos, 
organitzada per la Comissió de Festes del Barri de la Processó. Fotos: R.T.

Festa de l’arbre 2008 dels col·legis de Salt al Pla dels Socs. Fotos: R.T.
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Elaboració
Cal pelar el cogombre, la tomata, la ceba, el pebrot 
i els alls,  tallar-ho petit i posar-ho en un bol. A conti-
nuació, afegir-hi el pa, prèviament remullat amb una 
mica d’aigua i vinagre, l’oli i l’aigua i passar-ho tot per 
la batedora. Finalment, posar-hi sal i pebre al vostre 
gust. 
Passar-ho pel colador xinès, si no es vol que quedi 
espès. Finalment, introduir-ho a la nevera. Servir-ho 
ben fresc. 

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

Ingredients:

2 cogombres
1 pebrot verd o vermell
1 ceba
2 grans d’all
1,5 kg de tomates pelades i sense 
llavor
1 llesca de pa (sense crosta)
1 got d’aigua
vinagre
un polsim de pebre
oli
sal

Gaspatxo

FE D’ERRADES:
En el número anterior, es va cometre un error en el títol de la re-
cepta. En realitat es tractava de “Pops amb ceba”. Demanem als 
nostres lectors que disculpin l’equivocació.

Laura Albertí Ibarz
Tècnica Factoria Cultural Coma Cros
Ajuntament de Salt
T. 972 23 16 81
e-mail: lalberti@salt.cat
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Sunday Eghareuba
Julie Asemota 14-3-08

Ugo-Guillermo Arteaga Gallarza
Iliana-Marlene Chuquimarca Floril  15-3-08

Joaquin Paneque Figuerola
Josefi na Chavez Mejia 15-3-08

Charles-Uyi Omo Atu
Elcy-Eghosa Agronkpolor 18-3-08

Naixements

Mukoutar Gassama i Jabbie 19-2-08

Anton Di Natale i Kalabin 22-2-08

Aisha Iqbal 24-2-08

Marc Serrano i Galan 1-3-08

Noa Carrasco i Cerezo 2-3-08

Joan Tro i Bravo 2-3-08

Destiny Dennis i Eribo 3-3-08

Ainoa Pesantes i Rosales 3-3-08

Carlos-Armando Gallo i Mandoza 5-3-08

Sadi Fafana 6-3-08

Abdallah Boucmiba 7-3-08

Cissé Gumaneh 7-3-08

Carlos Iruela i Israel 8-3-08

Zacaria Atajjiou 10-3-08

Biel González i Giménez 11-3-08

Nayara Veredas i Diaz 11-3-08

Sergio Serra i Garcia 13-3-08

Ajar  El Himri 15-3-08

Daniel Rodríguez i Escobar 17-3-08

Iker Ortega i Menor 17-3-08

Akram Errafi i 17-3-08

Josep-Daniel Nolasco i Osorio 17-3-08

Pol Prat i Pineda 18-3-08

Nassima Ourtí 19-3-08

Enia Herrera i Martínez 20-3-08

Israa El Kaoui 24-3-08

Xavier Ferrer i Campos 27-3-08

defuncions

Carlos Carles Bes de 45 anys 12/03/2008  
Josefa Garcia Martinez de  90 anys  12/03/2008
Fernando Romero Fernando de 48 anys 13/03/2008
Joaquin Malagelada Sidera de 88 anys 20/03/2008
Josefa Marchante Muñoz  de 92 anys  21/03/2008
Rafael Alba Vazquez de 64 anys 24/03/2008
Francisco  Gongora Bolivar de 84 anys 24/03/2008
Maria  Batlle Rubio de 95 anys 25/03/2008
Matuzalem Cardoso Faria de 25 anys 23/03/2008
Jula Njie de  30 anys 27/03/2008
delfi n  Batalle Oliveras de 78 anys 30/03/2008
Maria del Carmen Lopez Gomez de 85 anys  31/03/2008
Claudio Cardoner Barbona de 77 anys 02/04/2008
Angela Serra Masó de 88 anys  05/04/2008
Purifi cacion Lendine Roldan de 52 anys 08/04/2008
Luis Carreras Sabench  de 79 anys 10/04/2008
Eric Lessner Muñoz  de 22 anys 11/04/2008
Francisco Martinez Crespo  de 81 anys 11/04/2008

Resum del ple ordinari del 21 d’abril de 2008

Per assentiment de tots els 
grups  el ple municipal va 

aprovar ratifi car l’escrit d’al-
legacions  al projecte de gaso-
ducte que es vol fer passar per 
Salt
Amb l’abstenció del grup de CiU 
es va aprovar la modifi cació del 
reglament de Servei Municipal 
d’abastament d’aigua Potable.
També amb l’abstenció dels re-
gidors convergents es va apro-
var el Pla Municipal d’adequació 
de la Il·luminació Exterior.
Per assentiment de tots els 
grups es va aprovar acceptar 
la subvenció del PUOSC 2008-
2012 que correspon a les obres 
del carrer Dr. Ferran i presen-

tar al·legacions a les obres de 
reubanització dels carrers Sant 
Antoni i Sant Dionís.
També es va aprovar eximir la 
Generalitat de pagar el 95% de 
l’ICIO dels edifi cis prefabricats 
dels CEIP El Gegant del Rec.
Amb l’abstenció del regidor del 
Partit Popular es va aprovar la 
modifi cació de les condicions 
de diferents préstecs.
Amb l’abstenció d’Independents 
per Salt es van aprovar les clàu-
sules administratives per la 
contractació de l’arrendament 
de administratiu de la Mirona i la 
convocatòria del concurs per la 
seva gestió.
Per assentiment de tots els grups 

es va aprovar acceptar la sub-
venció del Departament d’Edu-
cació de la Generalitat per a les 
Llars d’infants del Municipi.
També es va aprovar el Pla local 
de Joventut 2008-2011 i els ba-
rems per l’admissió, preinscrip-
ció i matriculació a les Escoles 
Bressol Municipals, i es va pren-
dre raó de la renuncia al càrrec de 
la regidora de CiU Eva Moreno.
Els vots contraris de PSC i ERC 
van tombar les dues mocions 
presentades per IPS i CIU en 
relació a la carta del Portaveu 
d’Esquerra a la revista la Farga, 
en la que demanaven la seva re-
provació. Les mocions van tenir 
el vot favorable de CiU i IPS i 
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de març al 10 d’abril de 2008

Temperatura Màxima: 26,5º el dia 10 d’abril.  
Temperatura Mínima: -0,5º el dia 21 de març.

Dies de pluja: no consta la informació
Precipitació màxima en un dia: 22,4 litres acumulats el dia 30 de març. 

Pluja acumulada: 112,2 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 d març al 10 d’abril de 2008

Sudoku

Solució:

Pluviometria de l’11 de març al 10 d’abril de 2008

L’acudit foll

El temps

1.- Ra7!! - e6. 2.- Da8! - Rg7. 3.- 
Dh8 mat

Escacs

Juguen blanques i fan mat en 
tres jugades
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