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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Dia 5, a 2/4 de 9 del vespre. 
Trobada del grup de lectura d’as-
saig. Llegirem i comentarem “Pa-
tas arriba; la escuela del mundo 
al revés”d’Eduardo Galeano, amb 
Sebas Parra
- Dia 10, a 2/4 de 9 del vespre. 
Trobada del grup de lectura de cò-
mics. Llegirem i comentarem cò-
mics de Max
- Dia 12, a 2/4 de 9 del vespre. 
Sessió de cinema
- Dia 19, a les 8 del vespre. Tro-
bada del grup de lectura. Llegirem 
i comentarem “La Transformació” 
de Franz Kafka, amb Josep Maria 
Clavaguera

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
- Dia 2, a 2/4 de 7. Presentació de 
novetats
- Dia 5,  a 2/4 de 6. Top-estiu. Pre-
sentació de la selecció de les pro-
postes de lectura per a l’estiu
- Dia 7, dissabte juganer
- Dia 9, Tarda de desplegables
- Dia 11, a 2/4 de 7. Megatest
- Dia 12, a 2/4 de 6. Tarda de ci-
nema
- Dia 14, a les 10 del matí. Sorti-
da a les Deveses. Contes a l’aire 
lliure
- Dia 16, 2/4 de 7. Presentació de 
novetats
- Dia 19, a 2/4 de 6. Festa de fi  de 
curs

CASA DE CULTURA 
“LES BRNARDES”
EXPOSICIONS
- Alumnes de l’Escola d’Art Mig-
dia, de Vilablareix. Sales: Central, 
Aguilera, RocaDelpech i Porxo.
- Josep Ventalló Monturiol, de Salt, 
Pintura. Sala Sant Jordi.
- MES DE JULIOL: tallers per mai-
nada de 6 a 12 anys. Manualitats, 
dibuix, jocs, repas escolar, fang, 
contes  teatre, ... Els matins de 9 a 
1. Matrícula oberta. 

TEATRE  DE  SALT
- Dia 6 de juny 21h .- Tres versions 
de la vida La Mirada/ Teatre Lliure 
18 € 
- Dia 13 de juny 21h.- El dia més 
foll (Adaptació de “Les noces de 
Figaro”) Safareig-Ditirambe 10 € 
- Dia 14 de juny 21h.- El dia més 
foll (Adaptació de “Les noces de 
Figaro”) Safareig-Ditirambe 10 € 
- Dia15 de juny 12.- Gran Màgia-
cadabra Cia. Mag Lari 5 € 
- Dia 21 de juny 21h.- Veritat abso-
luta Cia. En fi ...teatre! 10 € 
- Dia 22 de juny 19h Veritat absolu-
ta Cia. En fi ...teatre! 10 € 

LA MIRONA
- Dia: 05.- Grup/Activitat: SUPER 
400 + DJ MARTINI Hora: 22:30h. 
Preu: 8/10 € 
- Dia: 06.- Grup/Activitat: BAD MU-
SIC BAND Hora: 21:00h. Preu: 10 €

- Dia: 07 Grup/Activitat: REINCI-
DENTES Hora:  22:00h. Preu: 
15/18€ 
- Dia: 13.- Grup/Activitat: XS FES-
TIVAL Hora:  Preu: 
- Dia: 14 .-Grup/Activitat: XHELAZZ 
Hora:  20:00h. Preu: 10/12 €
- Dia: 19.- Grup/Activitat: FESTI-
VAL ACCEM  Hora: Preu:  
- Dia: 20.- Grup/Activitat: 5è FES-
TIVAL DE GUITARRA – MAX 
SUNYER DUO
Hora:  22:00h. Preu: 10 €
Dia: 21.- Grup/Activitat: DM NOU 
ESPIRAL Hora: Preu:

L’ESTACIÓ JOVE DE  SALT
L’Estació Jove és molt gran i cada 
vegada més esdevé un punt de re-
ferència per tot tipus de joves. Per 
tot això, el dia 28 de juny us con-
videm a una mega festa en motiu 
del 10è aniversari. Volem que tots 
aquells joves que coneixeu i utilit-
zeu l’Estació vingueu a participar-
hi, que tots aquells joves no tant 
joves que teniu l’Estació a la vos-
tra memòria, vingueu a recordar 
temps passats; i que els més petits 
comencin a conèixer-la per poder 
utilitzar-la més endavant.

Activitats del mes de juny

Rectifi cació: Una de les noies del bar del Casal no es diu Pietat, es diu Pilar; coses del picatge.
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Fantasmes i cadenes
      Que fa que un adolescent tingui una determinada ideologia i una 
forma d’entendre la vida i la societat, i no una altra, i que la defensi fi ns 
al punt, de vegades, de posar en joc la seva pròpia felicitat? I que fa que 
disposi o no disposi d’un sistema de valors?; que sigui cívic o incívic, 
tolerant o intolerant, ateu o creient, espiritual o materialista?; que sigui 
sensible a qüestions culturals, esportives o ecològiques, o simplement 
sensible al consumisme i a si mateix?; que tingui unes afeccions o mo-
tivacions concretes?
      Rousseau creia que quan venim al món som un calaix buit, un paper 
en blanc, és a dir, un ordinador sense software. Llavors, el tipus de for-
mació rebuda perfi larà el nostre pensament i les nostres actituds. Avui 
es considera que en aquest procés d’aprenentatge intervenen un munt 
de factors tant o més importants, i des del mateix moment de la con-
cepció. Els nostres gens ens determinaran en part, però també l’entorn 
familiar, el medi social, la llengua, la cultura, el medi físic i ambiental, la 
pròpia experiència. Un conjunt d’imputs que ens marquen des de ben 
petits i que ens caracteritzen, de forma limitadora, durant tota la nostra 
existència. 
     Com podem descarregar-nos d’aquesta motxilla emocional? Primer, 
i per entendre l’altre, cal tenir consciència d’un mateix, és a dir, coneixe-
ment (i acceptació) de la nostra persona: quins trets físics i psicològics, 
d’una banda, i quins fets socials, d’una altra, ens defi neixen. I llavors cal 
formació i informació. Però a partir d’aquí tot es complica. I és que la 
formació i la informació poden ser crítiques, ideològiques o religioses, o 
no, o objectives, o subjectives, o imparcials, o interessades.
      Però com distingir-les? I quines són les millors? Hi ha una única 
veritat o diverses veritats que poden, fi ns i tot, ser contraposades? Som 
lliures per decidir o és impossible, en el fons, ser autènticament lliures? 
La vida és tan complexa que potser només l’amor i el respecte, en sentit 
ampli, ens poden ser útils per conviure. Qualsevol altra cosa esdevé, 
sense negociació, simple imposició.       
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L’Antònia, parlant a través de l’experiència i l’entusiasme, 
m’explica ‘el truc’ de l’art culinari d’una manera més clara i 
diàfana que no pas ho faria cap periodista intentant buscar 
els termes adients per defi nir aquesta màgica ciència: ‘no es 
tracta de posar-ho tot a l’olla i ja es farà, sinó que cal mimar 
cada ingredient’. Si a això, hi afegim l’altre gran component 
dels bars i restaurants, l’atenció als clients, ja tenim bona part 
de la fórmula que compon el sector de l’hostaleria. No obstant, 
hi ha molts altres elements que confl ueixen en aquest terreny 
i això ha fet que l’Antònia hagi treballat en molts locals dife-
rents, alguns amb més èxit que d’altres. De tota manera, ella 

assegura que defi nitivament aquest és el seu ofi ci, tot i que adverteix que, a la cuina, ‘si no t’agrada, 
més val que no t’hi fi quis’.

-Així ets cuinera?
-Sí, fa molts anys que m’hi dedico. 
He estat en diferents llocs, sobre-
tot al centre de Girona. He treballat 
al Lapsus, a la plaça Sant Agustí; 
també en un bar de tapes a la car-
retera Barcelona; també al carrer 
Ferran Agulló, a molts llocs. I fi ns 
fa poc estava en un bar d’aquí de 
Salt, el Pinotxo, però no va acabar 
de funcionar i van haver de tancar. 

-Tu que has vist tants establi-
ments del món de l’hostaleria, 
quins creus que són els punts 
claus per fer tirar endavant un 
negoci d’aquest tipus?
-Doncs és complicat, la veritat, si 
agafes un negoci així, els tres pri-
mers anys no tens res teu. Només 
és pagar i pagar. Entre els treba-
lladors, els proveïdors, els autò-
noms, impostos, assegurances... 
són moltes despeses. I avui dia 
hi ha gent, sobretot alguns joves, 
que es pensen que obrir un local 
vol dir fer cèntims a carretades i no 
és així. Signifi ca treballar a dojo, i 
els primers temps, dels cèntims 
que guanyes, no n’hi ha cap de 

teu, perquè el primer és pagar als 
empleats i als proveïdors. En un 
bar, a més, hi fa molt la persona 
que està darrera la barra, que ha 
de tenir sempre un somriure, s’ha 
de veure que la gent que hi treba-
lla està a gust.  

-I com et vas posar en el món de 
la cuina?
-Els meus fi lls anaven a l’escola 
d’Hostaleria i en una ocasió van fer 
un curs per als pares dels alumnes, 
amb en Joan Roca. Aquest curs, 
més el que jo ja tenia d’experiència, 
van fer que pogués obtenir un títol. 

-Quins plats són la teva especia-
litat? Cuinaves plats de menú o 
feies tapes?
-Faig de tot. Al Pinotxo feia tant 
tapes com els plats de menú. Els 
dimecres fèiem senglar, que sortia 
molt bo i venia a menjar-lo molta 
gent. El dimarts fèiem fi deuà i di-
jous arròs. Els demés dies, doncs 
anàvem variant. Però els dies més 
forts eren aquests que et dic, a la 
gent li agradava molt.

-La carn de senglar no és fàcil 
de cuinar, no? 
-No, perquè s’ha de marinar el dia 
abans. S’ha de posar amb vi, ver-
dures i algunes herbes. L’endemà 
ho coles i ho rosteixes durant unes 
quatre hores. I amb la verdura amb 
la que ha estat la carn marinada, la 
tritures, i en fas la salsa.   

-Així, devies començar ben avi-
at al matí per preparar tot el 
menú?
-Doncs sí, perquè cada dia feia 
quatre plats de primer, quatre de 
segons, i postres. Però hi estava 
molt a gust. La persona que és cui-
ner, li ha d’agradar molt la cuina, 
si no t’agrada més val que no t’hi 
fi quis. A mi m’agrada molt i, fi ns i 
tot, hi pateixo perquè ho faig com 
si fos per mi, com si fos per casa 
meva. Els treballadors que venien 
a dinar, per mi eren com els meus 
nens. Si em deien, ‘ai, quan faràs 
pota i tripa’, Antònia?’, doncs jo 
aquella tarda me n’anava a com-
prar per fer ‘pota i tripa’. Per això 
em sap molt greu que el negoci no 
hagi pogut tirar endavant. A més, jo 

Nom:  Antònia Torras    
Edat: 51 anys
Nascuda a la Bisbal d’Empordà           
Resident a Salt des que tenia 17 anys               
De professió: Cuinera

Cal mimar cada ingredient
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tinc 51 anys i ara treballo en un bar, 
però m’agradaria tornar a la cuina, i 
no em serà fàcil trobar feina.  

-Pensa que de professionals de 
la cuina tampoc n’hi ha tants, i 
l’experiència en aquest camp es 
valora molt.
-Sí, es valora però la gent avui dia 
també menja molt pels ulls i bus-
quen locals amb gent jove i atrac-
tiva. Abans la gent potser valorava 
que la cuinera fos més gran, i pen-
saven ‘aquí es menjarà com déu 
mana’, però avui dia no, aquests úl-
tims anys veig que el jovent va allà 
on hi ha cambreres joves i maques!

-Amb el menjar també han can-
viat els hàbits, sobretot pel que 
fa alguns plats d’aquests tradi-
cionals.
-Sí, la ‘pota i tripa’ per exemple, 
no els hi donis a la gent jove, que 
et demanaran un entrepà vegetal, 
una pizza, amanides de pasta o un 
risotto. El senglar sí que era una 
cosa que sortia tant amb gent gran 
com amb gent més jove. Els men-
jars d’abans, però, no són massa 
del gust dels més joves, no els po-
sis unes llenties ben guisades o un 
estufat de patata amb vedella...

-I això no fa una mica de ràbia, per 
un cuiner, que hagis cuinat vuit 
plats i et vingui el típic que et de-
mana un ou ferrat amb patates? 
-Bé, mira, com que els meus fi lls 
tampoc no els agrada segons què, 
doncs ho puc entendre. Pensa que 
el meu home i els meus fi lls treba-
llen tot el dia i dinen fora de casa. 
Aleshores, jo el plat calent a casa 
el faig al vespre. I ja sé que hi ha 
guisats que no els volen i si em de-
manen una amanida de pasta o el 
que sigui, els hi faig. Així, com que 
jo sóc mare i entenc a la maina-
da, si em demanaven alguna cosa 
fora de menú, també la feia.

-I què penses de la cuina sofi sti-
cada que es fa avui dia en ‘l’elit’ 
dels cuiners?
-Jo ho respecto, però penso que 
els treballadors o la gent que ha 
de menjar fora perquè no té temps 

d’anar a casa, vol la cuina de sem-
pre. Vol el menjar que es menjaria 
a casa. Ara, a mi també m’agrada 
preparar guarnicions diferents, 
no utilitzar sempre la patata, per 
exemple, que aquí s’estila molt, 
sinó posar-hi un vaset de risotto, 
o una mica d’escalivada, així tam-
bé resulta més atractiu, però sen-
se sortir dels plats de la cuina de 
cada dia. A mi, personalment, no 
m’agradaria que es perdessin els 
plats tradicionals. 

-Deu ser satisfactori saber que 
la gent ha menjat a gust el que 
has cuinat, no? 
-Sí, molt, i jo sempre miro de saber 
si els ha agradat el què han men-
jat. De fet, hi havia alguns treba-
lladors, els que eren de confi ança 
perquè venien cada dia, que ja 
no esperaven al cambrer perquè 
anés a cantar-los el menú, sinó 
que ja venien a la cuina i em de-
ien, ‘tens això?’, ‘posa’m allò’. I ja 
els coneixia els gustos i mirava de 
fer-ho com sabia que els agrada-
va. Perquè a mi m’agrada que la 
gent estigui contenta.  

-Quants menús havies arribat a 
fer? 
-Doncs mira, un dia de fi deuà vaig 
arribar a fer 180 menús, jo sola, 
i sense rentavaixelles! I un dia 
d’arròs, també més de 100. T’ha 
d’agradar perquè és dur però tam-
bé ho gaudeixes. 

-Et deu agradar menjar, també? 
Ho dic perquè a mi m’agrada 
cuinar, però perquè m’encanta 
menjar!
-Sí, m’agrada però no et pensis, 
quan estàs tantes hores a la cuina 
acabes embafat de l’olor, també 
perquè vas provant d’aquí i d’allà, i 
menges malament i perds la gana. 
Menges a deshora i la veritat, et 
fas malbé l’estómac. A la feina em 
deien ‘la dels cafès amb llet’, per-
què això sí, em passava el dia be-
vent cafè amb llet. 

-La teva mare ja cuinava? Són 
de cuinar a la teva família?
-Sí, la meva mare, que era originària 

d’Andalusia, no és per dir-ho, però 
cuinava molt bé. Això que va tenir 
deu fi lls i, és clar, feia el que podia, 
però sí, cuinava molt bé. Feia car-
gols, vedella amb bolets, molts men-
jars. I jo sempre treia el nas per allà. 
De fet, ja amb 11 anys me’n vaig 
anar a treballar a un restaurant de 
Setcases, Can Busquets, i en una 
cadira de vímec, a rentar plats. Des 
d’aleshores que sempre m’he anat 
fi xant amb els menjars i les cuines.  

-I no et vas enyorar una mica, 
tant petita?
-A casa meva érem molt germans. 
Dos més grans que jo, i set a dar-
rera. I és clar que els enyorava. 
Però el meu pare estava delicat de 
salut, la meva mare amb tants de 
fi lls no va poder anar a treballar i 
quan els meus dos germans grans 
es van casar, aleshores jo havia de 
treballar per pujar la família enda-
vant. Per això, m’he hagut d’esfor-
çar molt. Als 14 anys vaig entrar a 
treballar en una fàbrica de rajoles 
a la Bisbal, tres anys i després ja 
vaig venir cap aquí. Em va agradar 
el món de l’hostaleria i, com que 
els meus fi lls van començar-ho a 
estudiar –el meu fi ll gran és cuiner 
i el petit és cambrer i sommelier-, i 
em vaig fi car en el seu món.  

-En els bars, hi ha molta gent 
que hi busca aquest ambient fa-
miliar, poder parlar una estona 
amb algú...
-Sí, per això a la llarga es crea 
un ambient molt familiar. Sobretot 
amb algunes persones que venien 
cada dia, que només entrar per la 
porta ja sabies què volien. I això el 
client també ho agraeix. En un bar 
no n’hi ha prou en agafar el pro-
ducte i dir ‘té’. Sinó que hi ha un 
component de conversa, de psico-
logia, important. La gent busca un 
lloc que, en certa manera, es pre-
ocupin dels clients, que no només 
siguin l’euro i més que paguin per 
un tallat. I jo penso que no costa 
res donar una mica de calor a la 
gent que ho necessita. 

-Hi ha força gent que es troba 
sola, suposo.

Entrevista a Antònia Torras
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-Sobretot allà on treballava jo, hi ha-
via força gent gran. Gent que sovint 
viuen sols i estan tot el dia a casa. 
Aleshores, si es volen esbargir una 
mica, doncs venen a llegir el diari al 
bar, i xerren una mica amb el cam-

brer o la cuinera, i ja han passat el 
dia una mica millor. Hi ha persones 
a les que els preguntes qualsevol 
cosa i et comença a xerrar i xerrar, 
i t’adones que aquella persona feia 
molt temps que no parlava amb 

ningú. A mi m’inspiren molta ten-
dresa les persones grans, i jo so-
vint dic, que a mi m’agradaria que 
em tractessin com jo he tractat els 
avis amb els que he coincidit, que 
no sé si passarà! 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Antònia Torras

Així es coneix 
un confl icte 

bèl·lic, a mitjan 
segle XIII, que 
enfrontà Pere 
II el Gran de 
Catalunya i 
Aragó i Felip 
III de França, 
pel domini de 
la Mediterrània, 
espec ia lment 
Sicília. El papa 

Martí V (1283-1285) donà la con-
dició de croada a l’expedició con-
tra Catalunya i investí Carles de 
Valois, fi ll del rei francès, monarca 
de tots els territoris catalans. Això 
obligà el rei Pere a ocupar el cas-
tell de Perpinyà. La resposta de 
Felip fou atacar Catalunya a tra-
vés del Rosselló, amb Jaume II de 
Mallorca com a aliat.
Pere II el Gran concentrà les seves 
forces al coll de Panissars, el maig 
de 1285, on retingué les tropes 

franceses. Però els croats ocupa-
ren l’Elna i l’Empordà, i al mateix 
temps una esquadra envaïa Ro-
ses i Castelló d’Empúries. Llavors 
el rei Pere es retirà a Girona. L’aju-
da de Roger de Llúria, que vencé a 
Roses l’esquadra francesa aquell 
juliol, féu canviar el signe de l’en-
frontament. Això i l’epidèmia de 
pesta que patia l’exèrcit francès, 
va obligar els croats a retirar-se. 
Aquests foren fi nalment vençuts al 
mateix coll de Panissars.  

J.C.L.

Una croada contra Catalunya

El dret natural és previ a qual-
sevol altre tipus de dret, i de-

riva únicament de la constitució 
del nostre ésser. Per conèixer-lo, 
cal considerar  l’home abans que 
s’establís en societat. La idea d’un 
creador és la principal de les lleis 
naturals. L’home en estat natural 
tenia la facultat de conèixer, però 
no coneixements. Seria un home 
preocupat més per la seva conser-
vació que pel seu origen, a imatge 
i semblança de l’home de les ca-
vernes. Se sent inferior i no ataca 
l’altre. La pau seria, doncs, la pri-
mera llei natural. 
La segona llei seria la recerca d’ali-
ments. El plaer que l’animal sent 
davant la proximitat d’un altre ani-
mal de la seva espècie comporta 

I no hi ha dret

l’apropament. És la tercera llei. 
Però a diferència dels animals, 
els homes, a més de senti-
ments, tenen coneixements. 
És un nou motiu per unir-se, i 
el desig de viure en societat es 
converteix en la darrera llei. En 
societat desapareix la debilitat 
i la igualtat, i s’inicia l’estat de 
guerra per la consciència de 
la pròpia força. La guerra és 
la causa de l’establiment de 
lleis entre els pobles, el dret de 
gents. La societat institueix el 
dret civil per regular les relaci-
ons entre els ciutadans, i amb 
el dret polític estableix les re-
lacions entre governants i go-
vernats. 
Les lleis de cada nació no poden 

ser més que els casos particulars 
als quals s’aplica la raó humana. 
I les lleis han de ser adequades 
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I no hi ha dret

Aquesta diada laboral, però 
festiva, les escoles aprofi ten 

l’ocasió per explicar als alumnes 
què representa Sant Jordi per a 
Catalunya.
L’escola el Gegant del Rec em con-
vida, juntament amb altres avis, a 
explicar algun conte a la mainada 
perquè aquests tinguin relació amb 
altres avis que no siguin els de 
casa. Però això d’explicar contes a 
casa ja no és tan freqüent, ja que 
la convivència entre generacions 
no és tan propera i els pares solen 
anar atrafegats amb el dia a dia;  
avui són les escoles o les biblio-
teques infantils les que posen en 
contacte els contes i la mainada.
Va ser una bona experiència per 
part meva: primer, perquè mai ha-

via explicat contes als petits (en 
aquesta ocasió me’l vaig inventar 
sobre una llúdriga) i, per altra ban-
da, em va sorprendre l’atenció que 
hi posaven els menuts oients. Me-
nuts de diverses procedències -i 
de tots els continents-, escoltant i 
comprenent un llenguatge que se-
gur que feia poc que coneixien. Els 
ulls se me n’anaven, sobretot a les 
cares d’aquells nens i nenes de pell 
fosca, amb uns ulls com taronges, 
atents al relat. Potser no sabien què 
era una llúdriga, però el seu imagi-
nari segur que la relacionava amb 
algun monstre amic de la quitxalla.
Bé, tot aquest ampli preàmbul ve 
motivat per unes refl exions que es 
pot fer qualsevol persona preocu-
pada per la llengua nostrada. Quan 

es va posar en  pràctica la immer-
sió lingüística a les escoles, sem-
blava la millor eina per recuperar 
la llengua identitària de Catalunya: 
si es començava per baix, el més 
normal és que anés pujant; i a fe 
que els mestres i les mestres s’hi 
esmercen pel que vaig poder com-
provar. I hom es pregunta: com és 
que passa el temps i no avança un 
pas la llengua al carrer? Llavors un 
s’adona que, a part de les escoles, 
caldria voluntat; no que el nostre 
Govern fes passos més seriosos, 
sinó que els que per algun motiu 
ens sentim catalans actuéssim 
com a tals. Quan sento persones 
que canvien de llengua a la més 
mínima, sense preocupar-se de 
seguir la conversa en la seva llen-

gua, si no és que l’interlo-
cutor també es passa al ca-
talà quan veu que tu li dó-
nes peu a que el practiqui 
-si no el té massa assumit-, 
penso que ni immersió ni 
parelles lingüístiques seran 
sufi cients.
Inconscientment, ens tirem 
pedres al nostre teulat i des-
prés ens queixem que tenim 
degoters. Com podem anar 
dient que els forasters no 
s’integren a la vida comuna 
del lloc on viuen (que tam-
poc cal abandonar la seva), 
quan sembla que els posem 
tots els obstacles perquè 
aprenguin i practiquin la nos-
tra llengua? 
No ens queixem, el futur 
serà el resultat del nostre 
procedir. 

Ramon Torramadé

23 d’abril, Sant Jordi

al poble per al qual són dictades. 
S’han d’adaptar als caràcters fí-
sics del país, al clima, a la qualitat 
del terreny, al tipus de vida dels 
habitants, al seu grau de llibertat, 
la religió, els costums, la riquesa, 
el nombre, el comerç i les maneres 
de fer i de ser. 

Fou un gran esforç sostreure la 
llei a la divinitat, organitzadora del 
món. La divinitat ha de passar pel 
sedàs de la raó. La llei natural té 
la seva raó en l’essència dels ho-
mes, als quals l’única direcció de 
les seves accions que els convé 
és que estiguin determinades per 

les mateixes raons de la natura. I 
la felicitat del gènere humà ha de 
ser el primer i únic gran principi de 
les lleis naturals, aplicables per la 
conjunció de la raó, la voluntat i la 
passió d’aconseguir-ho.

Joan Corominas
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Aguirre y Gil de Biedma: 
l’Esperança blanca de la dretona
Dos de Mayo, día de La Comuni-
dad. Com cada any, festa grossa a 
Madrid, capital de La Comunidad, 
capital de L’Estat i aviat capital del 
Món Mundial, el dia que el món 
mundial es descuidi... Però aquest 
any, a més a més, s’escau que és 
el bicentenari de la Revolta contra 
l’Invasor Francès, entenent per re-
volta la del poble de Madrid i per 
invasor francès les tropes napole-
òniques de gira pel món d’alesho-
res, i concretament les que feien 
bolos a la Capital, que llavors ho 
era del Regne d’Espanya.
Molt bé: ja ho vam dir, que hauríem 
d’estar atents a l’arribada d’aques-
ta efemèride, a veure quins focs 
patriòtics encenia, a veure quines 
exaltacions independentistes -in-
dependentistes, sí, aquesta pa-
raula tabú en aquesta Espanya 
equilibrista inventora de l’immobi-
lisme total en transició permanent-
, quines foguerades nacionalistes 
despertava... Caldrà pendre’n 
bona nota, i sobretot de les raons 
per les quals els raonaments per 
a una causa -patriòtica, valerosa, 
gallarda i tots els altres adjectius 
de rigor- no són bons per a les 
causes del costat, com la nostra, 
per exemple, la dels catalans patri-
otes que maldem per aixecar-nos 
un dia d’aquests contra l’Invasor 
Espanyol...
Mentrestant, ha començat a dis-
parar, per la seva incontinent bo-
queta de pinyó, la patriòtica presi-
denta de La Comunidad, i alhora 
lideressa del PP “en ciernes”, Es-
peranza Aguirre y Gil de Biedma, 
Dama de la Junta de Nobles Lina-
jes i Presidenta de la Comunidad 
de veïns madrilenya, que, tan gran 
com és -la Presidenta-, se li està 
començant a fer petita -la ciutat i 
la Comunidad tota-... Prepara’t, 
Espanya, per assentar -guiada 
per la colèrica Aguirre- les teves 
poderoses anques dos-cents anys 
més sobre els pobles peninsulars 
destinats a tenir l’honor de fer-te 
de pedestal!
Dos-cents anys justos, ni més ni 
menys: aquests són, segons va dir 
la Lideressa madrilenya a l’ajun-
tament de Móstoles, que és on es 

va encendre la metxa i on va co-
mençar tot el sidral que va portar a 
la Guerra de la Independència, el 
temps que fa que Espanya té cons-
ciència de ser una nació, o séase, 
La Nació: “El nacimiento de una 
nación”, va ser allò, segons les se-
ves paraules exactes. Ja ho tenim, 
doncs: Espanya, de professió les 
seves nacions, va néixer el 1808, 
aquest mes fa exactament dos se-
gles. “El pueblo, adelantándose 
a las instituciones, tomó conci-
encia de la identidad nacional”, 
va dir aquest dia el rei del nas 
vermell, corroborant la teoria de 
la generació espontània de les na-
cions... I després d’aquest temps, 
“han prevalgut els millors pro-
pòsits (?) dels que ens van pre-
cedir” i, “de la mà de la corona”, 
ara gaudim d’una “idea moderna 
d’Espanya concebuda (?) com 
una societat de ciutadans lliu-
res i iguals”, ha reblat ZP. Ai fes-
ta! Decididament, Espanya, “una y 
trina”, és el modern misteri de la 
Santíssima Trinitat, però en castís: 
el Rei de la creació al mig, el fi ll a 
l’esquerra i l’esperit sant, en forma 
de blanc colom, a la dreta... El que 
importa és el Concepte, el Dogma. 
I res, un cop muntat el negoci, que 
és el que compta, després ja vin-
dran els hermeneutes amb totes 
les possibles interpretacions del 
Llibre Sagrat, de la “Constitució 
que ordena i protegeix”, com diu 
en ZP... Què ordena i protegeix? El 
negoci , naturalment!
Tot això està molt bé. Però hom 
pensa que, veient com va la pa-
radeta, i considerant que amb 
ella Catalunya i els catalans hem 
fet el negoci d’en Robert amb les 
cabres, considerant el tracte colo-
nial que ens han dispensat i ens 
dispensen, bescanviant la nostra 
contribució per menyspreu, i sen-
se fer-se el càrrec ni remotament 
que aguantar el seu pes mort és 
molt pesat, sense entendre ni vo-
ler saber res de res de nosaltres 
(excepte que paguem la factura 
de tot el seu “boato nacional”), 
hom pensa, deia, que el timbaler 
del Bruc aquell dia, en comptes de 
redoblar el timbal i fer-lo ressonar 

pels penya-segats de Montserrat 
per espantar els gavatxos, més 
hauria valgut que s’hagués colpe-
jat amb les baquetes allò que no 
sona... Perquè, fet i fotut, fent fora 
de la Península els francesos, els 
espanyols van perdre una oportu-
nitat única de rebre una bona lliçó: 
la de saber què cosa és viure sub-
jugat a una potència estrangera. 
I segurament que amb menys de 
200 anys n’haurien fet prou -fi ns 
i tot ells, que són tan durs- per 
aprendre-la.

Fermí Sidera Riera

PS: Quan a l’amo del galliner totes 
li ponen, li és fàcil tenir de tant en 
tant un detallet amb el sofert avi-
ram. La Presidenta va anunciar 
fa unes setmanes que aixecaria 
a Madrid mateix, i en lloc visible, 
una escola catalana on s’impartiria 
l’ensenyament en el bell vernacle 
lul·lià als nins que hi fossin envi-
ats. Finalment l’escola, que havia 
de dur el nom de Josep Tarrade-
llas, no passarà de proposta per-
què la proposta no ha tingut èxit: 
diu que només hi ha hagut 11 pre-
inscripcions... Així, a més de mal-
agradosos, tontos: perquè ara mai 
sabrem si la Lideressa ens feia 
l’amor o ens acollonava...
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Sant Jordi al passeig

El Mercat de Salt també va col·laborar el dia d Sant Jordi repartint roses; un cove ple de 
roses encara que devien fer curt per a obsequiar a tots els clients

Fotos: J. Pla
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Biblioteca Massagran

Alumnes de la Biblioteca Massagran participant en la confecció del llibre gegant. 

Fotos: R. T.
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El dia 13 d’abril va tenir lloc una 
cercavila amb banderes i llo-

ances republicanes que va trans-
córrer des de la plaça del Veïnat 
(on hi havia el centre republicà), 
fi s a l’antic ajuntament de Salt al 
carrer Llarg (can Palmada).  L’acte 
es va celebrar  per a commemorar 
el 77è aniversari de la proclamació 

Dia de la República

de la 2ª República i per rememorar 
el que van fer els antics companys 
el 14 d’abril de 1931 una vegada 
que van conèixer la instauració de 
la 2ª república a l’estat espanyol, 
que van portar una bandera repu-
blicana (de la 1ª República)), des 
del Centre Republicà  fi ns a l’Ajun-
tament de l’època.

A més, el seguici va comptar amb 
la presència d’un guia que d’una 
manera històrica descrivia i en-
senyava els diferents llocs d’enti-
tats, partits i sindicats d’esquerres 
d’aquell període. 
L’acte va ser organitzat per EUiA 
de Salt.

Agapit Alonso i Pont

Enguany el Punt d’Informació Ju-
venil de l’Estació Jove de Salt està 
d’aniversari!!! El 2008 fa 10 anys 
que l’antiga estació del carrilet que 
unia Girona amb Olot es convertia 
en un Punt d’Informació Juvenil. 
S’hi va començar a treballar tant 
en informació com en assessora-
ment, suport d’iniciatives, o rea-
lització de projectes adreçats als 
vilatans del poble d’entre 12 i 30 
anys. Fins l’any 1996, va ser un 
Casal de Joves gestionat per l’en-
titat Salt Quilalí on hi havia un bar i 
s’hi feien concerts.
Dia a dia el volum de persones 
que han passat i segueixen pas-
sant per l’Estació Jove és molt 
gran i cada vegada més esdevé 
un punt de referència per a tot ti-
pus de joves. Per tot això, el dia 28 
de juny us convidem a una mega 
festa amb motiu del 10è aniver-

10è aniversari de l’Estació Jove de Salt

sari. Volem que tots aquells joves 
que coneixeu i utilitzeu l’Estació 
vingueu a participar-hi, que tots 
aquells joves no tan joves que te-
niu l’Estació a la vostra memòria, 
vingueu a recordar temps passats; 
i que els més petits comencin a co-
nèixer-la per poder utilitzar-la més 
endavant. 
La cita serà davant mateix 
de l’Estació Jove (pg. Països 
Catalans) i no hi podeu faltar. 
Començarem les celebraci-
ons a les 18 h de la tarda amb 
concerts de grups joves del 
poble que escriuen un capítol 
del llibre de memòries del Salt 
The Musics, i hi haurà gresca 
fi ns a la matinada!! Podreu 
escoltar els Tan de Bo, Nadi-
es, Proyecto sin Reparo, An-
tagònics, Perro Guau, Atmós-
fera, Objetivo tu Cama i Aché, 

entre d’altres. Tindrem servei de 
bar tota la tarda nit i actuacions de 
diferents entitats del poble. Més 
endavant coneixereu el programa 
complet a www.saltjove.cat. 
Així que no teniu excusa i animeu-
vos, entre tots bufarem les 10 es-
pelmes del pastís!
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L’AJUNTAMENT DE SALT OBRE 
ELS PATIS DE LES ESCOLES 
PER ALS NENS I NENES DEL 
MUNICIPI
L’Ajuntament de Salt obre els pa-
tis de tres escoles del municipi per 
fomentar la utilització dels espais 
exteriors dels centres. El projecte 
‘Patis Oberts’ suposa que, fi ns a 
fi nals d’any, les escoles estaran 
obertes els caps de setmana. Du-
rant els mesos de juliol i agost, a 
més, s’obriran també de dilluns a 
divendres, totes les tardes. La ini-
ciativa es porta a terme als patis 
de les escoles de La Farga, del 
Veïnat i del Mas Masó. 
  
L’AJUNTAMENT DE SALT EN-
TREGA EL PREMI DE VOTACIÓ 
POPULAR DE LA 8A EXPOSICIÓ 
DE FLORS
L’Ajuntament de Salt ha entregat el 
Premi del Públic de la 8a Exposició 
de Flors del municipi. La guanya-
dora per votació popular ha estat 
la veïna de Salt, Lolita Folchs. 
Folchs va presentar dues plantes a 
concurs i es dóna la circumstància 
que totes dues han estat premia-
des. La veïna de Salt va rebre, per 
elecció del jurat de l’Exposició de 
Flors, el primer Premi en la cate-
goria de planta sense fl or. Avui ha 
rebut, de mans de l’Alcaldessa de 
Salt, Iolanda Pineda, el premi del 
públic per un exemplar de clívia. 
La planta va ser la més votada pel 
públic, amb un total de 23 vots. 
En el mateix acte, Iolanda Pineda ha en-
tregat a la també veïna de Salt Marisol 
Moreno una planta com a guanyadora 
del sorteig de l’Exposició de Flors. 

L’AJUNTAMENT DE SALT I LA 
GENERALITAT CREEN LA BOR-
SA DE LLOGUER SOCIAL AL 
MUNICIPI
L’Ajuntament de Salt i el Depar-
tament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat, a través 
de l’empresa pública Adigsa, han 
formalitzat avui la posada en fun-
cionament de la borsa de lloguer 
social al municipi. L’objectiu de la 
borsa és facilitar al mercat habitat-
ges que actualment estan tancats i 
oferir-los en lloguer a un preu infe-
rior al del mercat per permetre l’ac-
cés a l’habitatge de persones que 
actualment en queden excloses. 
A través de la borsa, que tindrà la 
seu a l’Ofi cina Local d’Habitatge de 
Salt, s’ofereix als propietaris l’as-
sessorament tècnic i jurídic i tam-
bé ajuda per a la tramitació, gestió 
i redacció de contractes. Paral-
lelament, també el seguiment del 
bon ús de l’habitatge i mediació 
durant la vigència del contracte.
Als propietaris, també se’ls ofereix 
una subvenció de fi ns a 6.000€ per 
adequar l’habitatge, que serà a fons 
perdut, i una pòlissa d’assegurança 
de caució i una altra de multirisc llar 

en previsió de danys que es puguin 
produir a l’habitatge.

S’OBREN LES INSCRIPCIONS 
PER A LA II CURSA DE LA POLI-
CIA LOCAL DE SALT
La Policia Local de Salt ha obert les 
inscripcions per a la segona edició 
de la cursa que organitza el cos. La 
prova, inclosa dins les activitats de 
celebració de la festa de la Policia 
Local de Salt, se celebrarà el pro-
per divendres 6 de juny i l’organit-
zació espera superar aquest any el 
centenar de participants.
La cursa, que té un recorregut de 
7,5 quilòmetres, sortirà a 2/4 de 10 
del matí de la plaça Lluís Moreno 
i transcorrerà per les Deveses de 
Salt. Les inscripcions per a la pro-
va, que està oberta a tothom, són 
gratuïtes i es poden fer a través de 
l’adreça de correu electrònic cen-
tral@salt.cat o bé el mateix dia de 
la cursa. 
Com a novetat d’aquesta segona 
edició, la prova acabarà amb una 
botifarrada popular. A més, se ce-
lebrarà l’entrega dels trofeus i se 
sortejaran diversos obsequis entre 
tots els participants.

Molt de futbol!!

Tots els amants del futbol teniu 
cites importants a Salt aquest 

estiu a l’Estació Jove. 
Per escalfar motors el 21 de juny 
hi haurà el IV Campionat de Pro-
Evolutions Soccer 8, a partir de les 
10 h del matí a l’Estació. A diferèn-
cia dels anteriors, aquest serà per 
parelles, i la inscripció és gratuïta. 
Els guanyadors tindran premis en 

format targeta per al Media Markt. 
I els dies 10 i 11 de juliol tindrà lloc 
el I Troneig de Futbol 7 de l’Esta-
ció. Es realitzarà al camp de gespa 
del C. F. Salt a partir de les 15.30 
h de la tarda. 
El torneig s’estructura en 2 cate-
gories mixtes (A- joves entre 15 
i 17 anys; B- joves a partir de 18 
anys) i el màxim són 8 equips per 

categoria. Els equips guanyadors 
rebran premis molt interessants; 
així que no us ho penseu i veniu a 
fer la inscripció a l’Estació Jove de 
16 h a 20 h de la tarda. Només val 
5 € per equip!
Ja ho veieu, molt de futbol per a 
tothom!

Maribel Pena

Informació municipal



13

Informació municipal

L’AJUNTAMENT DE SALT INI-
CIA UNA CAMPANYA PER A LA 
RETIRADA D’ANTENES DE LES 
FAÇANES  DELS EDIFICIS 
L’Ajuntament de Salt inicia   una 
campanya per a la retirada d’ante-
nes de les façanes dels edifi cis. La 
iniciativa és fruit de l’entrada en vi-
gor de la nova ordenança de con-
vivència que, entre altres qüesti-
ons, pretén incidir en la proliferació 
d’antenes parabòliques al munici-
pi. Els propietaris que incompleixin 
l’ordenança poden ser sancionats 
amb 1.500 euros. 
A partir d’avui, dos mediadors vi-
sitaran les diferents comunitats de 
propietaris de Salt per informar-los 
de l’entrada en vigor, des del pas-
sat 9 d’abril, de la nova Ordenan-
ça de Convivència Ciutadana que 
prohibeix la instal·lació d’antenes 
a les façanes dels edifi cis. En la vi-
sita, els mediadors entregaran als 
propietaris una carta explicant-los 
la nova regulació i informant-los 

que tenen 15 dies per retirar l’an-
tena de la façana del seu edifi ci. 
gEn cas que els propietari incom-
pleixi la normativa, passats els 15 
dies, la Policia Local el sancionarà 
amb una multa de 150€ per haver 
comès una infracció lleu de l’or-
denança. Si el propietari continua 
sense retirar l’antena, 15 dies des-
prés, la sanció passarà a ser con-
siderada greu i la multa serà de 
1.500€. A més, els serveis munici-
pals procediran a retirar l’antena 

LA POLICIA LOCAL DE SALT RE-
TIRA ELS PRIMERS PUNTS A 34 
CONDUCTORS INFRACTORS 
La Policia Local de Salt ha iniciat 
els tràmits per retirar els primers 
punts del carnet a 34 conductors 
infractors. Conduir sota els efectes 
de l’alcohol o sense utilitzar el cin-
turó de seguretat són les causes 
més freqüents que han motivat 
l’obertura d’expedients sanciona-
dors per part de la Policia Local. 

L’Ajuntament de Salt s’ha incorpo-
rat fa unes setmanes al sistema de 
la Direcció General de Trànsit per 
a l’aplicació del carnet per punts. 
Això ha provocat que les sancions 
de la Policia Local tinguin ara efec-
tes en la retirada de punts del car-
net de conduir. 
Dels 34 expedients, 10 són per a 
conduir sota els efectes de l’alco-
hol; 9, per no portar el cinturó de 
seguretat; 6, per saltar-se semà-
fors en vermell; i 3, per parlar pel 
telèfon mòbil mentre s’està condu-
int. La resta són per circular amb 
moto sense casc, no obeir ordres 
d’agents o conduir de forma negli-
gent o temerària. 
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Una altra cara del Salvador Espriu

23 d’abril, Sant Jordi, “un dia 
diferent a l’institut”

“Un mestre o una mestra és una 
persona que ensenya per tal que 
els alumnes aprenguin, i que man-
té una actitud refl exiva i atenta, 
amb el convenciment que sempre 
pot aprendre més i ensenyar mi-
llor”  

(Pilar Benejam 2004)

En aquesta línia, i moltes vega-
des fora de l’horari estrictament 
escolar, és on aboquem una part 
de les energies per tal de conciliar 
els aspectes curriculars amb altres 
necessitats dels nostres alumnes. 

Els Premis Sant Jordi van néixer fa 
trenta anys en la modalitat de Lite-
ratura Catalana i Dibuix, amb la 
decidida voluntat de fomentar l’ús 

de la llengua i la 
cultura catalana 
entre l’alumnat. 
Els premis, al 
llarg dels anys, 
han donat ca-
buda a altres 
modalitats per 
oferir noves vies 
d’expressió, així, 
en aquests mo-
ments hi ha con-
vocats els pre-
mis següents: 
Tirant lo Blanc, 
de narrativa en 
català; Salvador 
Espriu, de poe-
sia catalana; el Cervantes, de nar-
rativa en castellà; el Sant Jordi, de 
dibuix, el premi Joves Inventors, 
de tecnologia; el premi de Compo-
sició Musical; i, fi nalment, el premi 
sobre Un valor. 
El lliurament de premis, al voltant 
del dia de Sant Jordi, sempre han 
estat un esdeveniment de trobada 
entre alumnes i professors en unes 
circumstàncies diferents a les de  
les aules. La festa es completava 
amb partits entre alumnes i profes-
sors, la xocolatada, ... i, amb la re-
presentació d’una obra  que fan els 
alumnes al  CV de teatre. Aquest 
espectacle ja ha esdevingut un 
clàssic de la diada, i s’han repre-

sentat els textos d’una gran 
quantitat d’autors tan diferents 
com  Ionesco amb La cantant 
calba,  S.  Rusiñol amb L’ale-
gria que passa; Joan Oliver, en 
la versió catalana del Pigmalió 
de Bernard Shaw; Plaute, amb 
La comèdia de l’olla i El soldat 
fanfarró, Calders amb Antavia-
na i El dia del judici,... dirigides 
per professores 
del  Departa-
ment de llen-
gua castellana i 
literatura,  amb 
alumnes que 
han estat de 

2n d’ESO  fi ns 
a 2n de batxille-

rat i amb la  feina 
feta pels alumnes  
del CV “Tecnolo-

gia aplicada al teatre” pel que fa 
a decorats, màscares, vestuaris, 
mobiliari, etc. Aquesta activitat te-
atral es veu completada amb les 
obres que, des de fa anys també, 
preparen els alumnes de francès 
del centre, que han presentat en 
nombroses mostres nacionals i 
internacionals amb un magnífi c re-
coneixement amb textos com Ubu 
roi, La tulipe noire, Exercices à no-
tre style, etc.
També són tradicionals les acti-
vitats esportives entre les quals 
destaca la fi nal de futbol en què 
s’enfronta l’equip guanyador dels 
alumnes amb els professors. 
Enguany, la diada de Sant Jordi ha 
constat de a  tradicional  xocolata-
da, de la  venda de roses, tant al 
nostre centre com al carrer Major 
de Salt,   fetes pels alumnes de 1r 
de Batxillerat per tal de recaptar di-
ners per al viatge de fi nal de curs; 
el lliurament de premis de les dife-
rents disciplines i categories, i de 
la representació  de les tres  obres 
de teatre que hem preparat aquest 
curs: El conte de Nadal,  de  Ch. 

Marató de lectura  per celebrar l’any Rodoreda. Abril 2008

El públic assistent al lliurament de premis d’aquest any.

Lliurament dels premis Sant Jordi 2004, al Teatre de Salt. El convidat 
d’aquell any va ser Salvador Sunyer, exalcalde de la vila

Representació de Pigmalió
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Una altra cara del Salvador Espriu

LA POR A LA FI
La mort ve, s’acosta,
la gent l’evita, tots fugen
els busco, on són?
J. Berga

HISTÒRIA DE VIDA
Neix sota el sol,
la dolça tarda l’acull,
la nit se’n desfà.
J. Torrent

MADURESA
El mític tresor
que a la infantesa es busca,
es troba sent vell.
H.Oliver

Mostra de tres dels haikus 
presentats al certamen d’enguany

Dickens dels alumnes de 1r , Exer-
cices à  notre syile de  R. Quene-
au  dels alumnes de 3r, i El soldat 
fanfarró, de Plaute dels alumnes 
de 2n d’ESO. Aquestes activitats 

s’han hagut de 
repartir entre di-
versos dies i di-
versos llocs (Les 
Bernardes, el te-
atre de Salt...).
També s’ha fet una 
mostra dels haiku 
que els alumnes 
de 4t han fet al hall 
de l’institut; una 
marató de lectu-
ra de textos de 
Mercè Rodoreda 
en homenatge a 
l’autora en el cen-
tenari del  seu nai-
xement, realitzada 

pels alumnes de 3r d’ESO i personal 
docent i no docent del centre. 

La Coordinadora 
de la Biblioteca punt Edu

Des de fa molts anys,  es disputa un partit entre els guanyadors de la lligue-
ta de futbol i els professors. La foto de dalt correspon a l’any 1981

Dues de les   representacions d’enguany: a dalt El soldat fanfarró, a baix Exercices à  notre styile
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Alumnes de la SES de Salt a TV Olot

El dia 28 d’abril els alumnes de 
3r d’ESO de la SES de Salt 

van participar al concurs Picalle-
tres organtizat per TV Olot.
El concurs va consistir en lletrejar 
paraules de diferents nivells de di-
fi cultat, repetir embarbussaments, 
resoldre endevinalles i explicar fra-
ses fetes. Totes aquestes habilitats 
lingüístiques es van treballar, dies 
abans, des de tutoria i des de l’àrea 
de llengua per tal d’aconseguir un 
bon entrenament. Es van selecci-
onar sis alumnes perquè intervin-
guessin directament en el concurs 
i la resta va assitir de públic.
Professors i alumnes valorem molt 

posit ivament 
la participació 
en el concurs, 
ja que d’una 
banda el fet de 
competir amb 
d’altres centres 
de secundària 
va suposar un 
repte per a tots, 
i d’altra banda 
ens va perme-
tre conèixer 
una mica el 
funcionament 
de la televisió 
des de dins. Els sis alumnes de 3r d’ESO que van participar directament en el con-

curs Picalletres: Rachid Haddoudi, Fatima Sankareh, Salma Khalili, 
Sataney Tamazova, Soraya Ben Ammi i Fadwa El Khabbazi.

APOSTEM PER LA ME-
DIACIÓ COM A VIA DE 

RESOLUCIÓ DE CONFLIC-
TES

Lema del centre:
AL VALLVERA, EL MAL 
ROTLLO QUEDA ENRERA. 
VINE A MEDIACIÓ I FORA 
PREOCUPACIÓ
L’institut Vallvera és un dels 
centres educatius de les co-
marques de Girona que té 
més experiència en la me-
diació de confl ictes entre 
alumnes.
El procés d’implantació de la 
mediació, cal situar-lo a l’any 
2000- 2001, quan la comis-
sió pedagògica del centre va 
estructurar el projecte “pla 
de convivència” en quatre 
objectius generals:
1- Renovar el pla d’acció tutorial: 
Dins d’aquest pla ja es comença 
a incorporar els elements bàsics i 
necessaris per a la utilització de la 
mediació com a via fonamental de 
resolució de confl ictes.
2- Introduir les habilitats socials en 
el curriculum, a partir de les quals 
pretén impulsar el diàleg, la capa-
citat d’anàlisi i les interrelacions 
positives.
3- Obrir un servei de mediació amb 

els objectius d’informar, formar i 
resoldre situacions.
4- Organitzar jornades de convi-
vència.
En el nostre centre apostem i cre-
guem en l’enfrontament dels pro-
blemes i confl ictes a través d’una 
intervenció positiva que fomenta el 
diàleg, la negociació i el consens 
entre els protagonistes. És per 
això que considerem la importàn-
cia d’ensenyar, educar i construir la 
cultura de pau amb tots els nostres 

estudiants a través d’actuacions 
concretes que es despleguen gra-
dualment al llarg dels quatre cursos 
de l’educació secundària obligatò-
ria. No podem pretendre que els 
alumnes facin coses si abans no 
els hem ensenyat i/o almenys els 
hem donat l’oportunitat de conèixer 
altres maneres, altres vies de fer 
les coses que a curt i a llarg termini 
evidenciaran la seva importància i 
la seva implicació positiva.
De moment, les valoracions realit-

Al Vallvera, el mal rotllo queda enrera. 
Vine a mediació i fora preocupació
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ment ells mateixos havien portat a 
l’escola.
A la tarda es van celebrar els Jocs 
Florals. Aquesta va ser una activi-
tat oberta a les famílies dels alum-
nes i al grup de pares i mares que 
fan classes de català a l’escola. Es 
va començar l’acte ballant un parell 
de sardanes i després es va seguir 
amb el lliurament de premis i la 
lectura dels escrits guardonats. 
Els alumnes d’infantil van partici-
par amb dibuixos sobre Sant Jordi, 
i els guanyadors van ser:
P3: Maribel  Conejo i Natàlia Ló-
pez
P4: Eloi Muñoz i Vinicius Teixeira
P5: Aida Bermúdez i John Macrom 
Agcayab
Els alumnes de cicle inicial con-
cursaven amb rodolins sobre Sant 
Jordi, i els guanyadors van ser:
1r: Uisal El Barramouni i Julio 
Wang
2n: Lluís Sales i Kaddy Konteh
A cicle mitjà els alumnes havien 
presentat cal.ligrames amb el tema 
de Sant Jordi, i els premiats foren:
3r: Genís Rodríguez i Daniel 
Quiñones
4t: Jannette Zamora i Arturo Díaz
Finalment, els alumnes de cicle su-
perior havien escrit poemes sobre 
el tema de l’amor, els guanyadors 
dels quals van ser:
5è: Noheli Ponce i Yuhui Wang
6è: Guillem Jiménez i Cristina Ra-
mos

Anna Prior i Tió

El passat dia 23 d’abril, Sant 
Jordi, vam celebrar la diada 

amb diverses activitats. 

Durant el matí vam celebrar la III 
Fira del Llibre, on els alumnes van 
intercanviar-se llibres que prèvia-

Sant Jordi al CEIP Veïnat

zades al llarg d’aquests anys les 
podem considerar satisfactòries. 
Una d les activitats que s’està des-
envolupant aquest mes de maig 
és el un curs de mediació pels 
alumnes del centre. Aquest any 
els alumnes que voluntàriament 
s’han apuntat són 16  i la majoria 
d’ells de primer d’ESO, aspecte 
que considerem positiu perquè 
signifi ca que: a) els estudiants ja 
des del primer curs es conscienci-
en i aposten per aquesta estratè-

gia de resolució de confl ictes i b) el 
centre pot disposar de mediadors 
formalment preparats durant els 4 
anys acadèmics , tot i que val a dir 
que cada any des de la comissió 
de mediació s’organitza i es convi-
da als alumnes de tots els cursos a 
poder formar-se com a mediadors 
de centre. 
Una vegada aquests alumnes han 
assistit a totes les sessions teò-
riques i pràctiques del curs obte-
nen un diploma de l’IES Vallvera 

que els acredita com a mediadors. 
D’aquesta manera, formen part de 
l’equip de mediació i per tant estan 
preparats per poder desenvolupar i 
conduir un procés de mediació en-
tre els seus grups d’iguals, a més 
a més d’aprendre a resoldre con-
fl ictes de manera sana i construc-
tiva i  són els impulsors d’ajudar a 
establir un clima “de bon rotllo” a 
l’institut!!

Josep. M. Rodríguez

Al Vallvera, el mal rotllo queda enrera. 
Vine a mediació i fora preocupació
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23 de juny.- REVETLLA DE SANT 
JOAN, sopar popular i ball fi ns a la 
matinada PREU 20 €

JULIOL
Del dia 2 al 4, a 2/4 de 10 del ves-
pre, PETANCA= Nits del Club
Del dia 9 a l’11, a 2/4 de 10 del 
vespre, PETANCA=Nits del Club
Del dia 16 al 18, a 2/4 de 10 del 
vespre, PETANCA=Nits del Club
Dies 19 i 20, XIV HORES INTER-
NACIONALS DE PETANCA – FÈ-
MINES
Del dia 23 al 25, a 2/4 de 10 del 
vespre, PETANCA= Nits del Club
Del dia 29 al 31, a 2/4 de 10 del 
vespre, PETANCA= Nits del Club  

AGOST
Dia 1 ales 10 de la nit.- Ball Social 
a la Fresca. – SAMUEL COROMI-
NAS
Del dia 5 al 7 a 2/4 del vespre, PE-
TANCA= Nits del Club
Dia 8.- Cantada d’Havaneres  
“Grup VALLPARADÍS”
Del dia 12 al 14 a 2/4 de 10 del 
vespre, PETANCA = Nits del Club
Del dia 19 al 21 a 2/4 de 10 del 
vespre, PETANCA = Nits del Club
Dia 22 a les 10 de la nit, Ball Social 
a la Fresca.- SAMUEL COROMI-
NAS
Del dia 26 al 28 a 2/4 de 10 del 
vespre, PETANCA = Nits del Club
Dia 29 a les 10 de la nit, Ball Social 
a la Fresca.- SAMUEL COROMI-
NAS

Dies 30 i 31.- XX HORES INTER-
NACIONALS DE PETANCA – SÈ-
NIORS

SETEMBRE
Dia 6 a 2/4 de 5.- Inici de tempora-
da de Ball Social
Dia 19 a les 10 del vespre REA-
TRE GRUP “EL TRASTER” de 
Fontcoberta
Del dia 15 al 20 SETMANA DEL 
JUBILAT ( Petanca, Concursos, 
Ball)
Dia 28 a 2/4 de 9, DIADA DEL 
CASAL. Concurs Provincial  de 
Petanca per a Jubilats, DINAR DE 
GERMANOR, Homenatges als 
Avis del Casal 2008 i de parelles 
de Casats fa 50 anys 

El SES de Salt, amb el seu afany 
d’apropar les famílies al centre, 
hem encetat aquest curs una  Es-
cola de Mares.
Aquesta proposta neix amb la in-
tenció de:

• Millorar la participació de les 
mares en el centre i en l’entorn a 
través de l’aprenentatge i/o millora 
del català oral,  com a llengua de 
relació, conversa i ús social.
• Millorar la participació efectiva de 
les famílies en l’organització del 
centre educatiu, tot creant un es-
pai real de trobada,  comunicació,  
acció constructiva i cooperació, 
que permet relacionar-se a les fa-
mílies entre si i a les famílies amb 
els professionals del centre.
• Proporcionar a les mares un es-
pai viu per compartir experiències 
creatives,  positives i riques en sig-
nifi cants, que estiguin connectades 
amb els seus interessos i amb la 
seva realitat personal i social (com a 
dones i com a mares d’adolescents) 
i també amb les seves necessitats 

quotidianes (per exemple, de suport 
educatiu a llurs fi lls i fi lles).
• Proporcionar a les mares un es-
pai pel coneixement mutu i per a 
la interacció personal (per tant, i 
subsidiàriament, per a la interacció 
entre diferents sistemes, costums, 
tradicions culturals).
• Facilitar la continuïtat de les rela-
cions d’aprenentatge i treball coo-
peratiu,  que s’estableixin entre les 

mares  del  Taller,  a l’àmbit de les 
relacions informals i d’autoajuda 
fora del centre.
• Facilitar el coneixement de la tas-
ca i de sistema d’organització del 
centre educatiu, del sistema edu-
catiu català i dels recursos i ser-
veis de l’entorn saltenc que facili-
ten la inclusió, el benestar social i 
la millora de la participació i el pro-
tagonisme cívic de les famílies.

Taller de mares al SES de Salt

Vetllades d’estiu al Casal de Jubilats
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L’agrupament escolta de Salt al 100+tu

L’any passat es va celebrar el cen-
tenari de l’escoltisme i enguany 
els escoltes de la demarcació de 
Girona hem fet els 100 més 1 que 
hem personalitzat amb els 100+tu 
.La trobada va tenir lloc al castell 
de Sant Ferran de Figueres el cap 
de setmana del 10 i 11 de Maig.
En el marc incomparable del cas-
tell es va acampar i fer tota mena 

de jocs, gimcanes, vetllades, ta-
llers...amb 900 escoltes de tota 
la demarcació, entre ells els de 
l’Agrupament Sant Cugat de Salt.
Tot i la pluja intensa del cap de set-
mana la trobada va ser un èxit de 
participació i festa. Per cloure la 
celebració, el diumenge es va fer 
una arrossada oberta als pares, 
antics i amics. Cal destacar la càli-

da acollida de la ciutat de Figueres 
i la col·laboració de les institucions, 
empreses i persones que desinte-
ressadament van posar-hi tot el 
seu esforç.

A tot l’agrupament, especialment 
els Caps l’enhorabona per la vos-
tra tasca!!!!!

Gemma Xifra i Torrent



22

Excursió a Sant Miquel de Cuixà

Puntualment, com és el nos-
tre costum quan es tracta de 

sortides excursionistes i amb dos 
autocars, ruta cap a la frontera. 
Aquesta vegada ens sentim ben 
acompanyats per un grup de 83 
persones, i aquest supot també   
el desitjaríem experimentar amb  
la vostra  assistència i solidaritat  a 
les assemblees anuals del nostre 
Casal.
A la Jonquera, parada obligatòria 
per esmorzar, i després tornem a 
reprendre la marxa fi ns arribar a 
l’abadia de Sant Miquel de Cuixà, 
que es troba als peus de les po-
ètiques muntanyes del  Canigó. 
La nostra guia d’autocar, per fer 
més amena la ruta,  ens llegeix 
un retall del poema èpic Canigó,  
de l’il·lustre sacerdot i poeta ca-
talà  Jacint Verdaguer, d’una ex-
traordinària  riquesa literària, dels 
diàlegs entre els dos campanars, 
el de Sant Miquel de Cuixà i el de 
Sant Martí del Canigó. També ens 
parla  dels internacionals concerts 
musicals  d’en Pau Casals, amb  
altres prestigiosos músics arribats 
de totes les parts del món,  fets en 
aquesta abadia, durant el seu  exi-
li de la Guerra Civil a Prades de 
Confl ent .
No voldria allargar-me més del 
compte, però sí relatar uns petits 
apunts, i, com expressa un co-
mentarista: “Sant Miquel és una 
d’aquelles esglésies que només es 
poden comprendre dins el quadre 
que les ha vist néixer”. Aques-
ta església, i amb la  visió de 
les muntanyes del Canigó 
amb els seus cims emmante-
llats  per la neu, en aquests 
fi nal d’abril , donen al visitant 
una  sensació  d’acolliment i 
pau. 
Comencem  la nostra visita 
acompanyats  per un guia ex-
pert, que  omple les nostres 
oïdes de la història de la fun-
dació i punt àlgid d’aquesta 
abadia. A la sala de recepció 
de l’entrada,  contemplem la 
seva maqueta  i diversitats de 
escrits  testimonials. Des de la 
seva creació per l’abat Protasi 
l’any 879, i d’altres d’una relleu 

personalitat i prestigi com foren Gari  
i Oliba,  període considerat com 
l’edat d’or del monestir de  Cuixà , 
fi ns als nostres dies, aquests recin-
tes sagrats són guardians de molts  
relats i història, viscuts al principi 
per monjos cistercencs i més tard 
per benedictins, ocupats avui en dia 
en tasques socials, ja que aquesta 
orde ho permet. Segons el guia, 
actualment n’hi ha cinc, allotjats 
en un edifi ci a part, als quals  no 
vàrem veure. Aquesta abadia tam-
bé va haver de suportar penúries i 
destruccions, però fou reconstruïda 
més tard i avui en dia  és renova-
da constantment. Com a punt fi nal 
i cloenda de la nostra  visita, vàrem 
recórrer el claustre, la capella i la 
cripta, escoltant el nostre orador 
, que amb paciència pedagògica 
aclareix  certes preguntes i dubtes  
formulats pels nostres excursionis-
tes.       
Després d’un bon dinar, una petita 
pausa per recordar la nostra infan-
tesa , i  dues persones, en Josep 
Casellas i la Maria Teresa Rich, ho 
varen acreditar i evidenciar mun-
tant  al cavallet d’entrada del res-
taurant, per sort  molt quietet, si no 
li posaves alguna monedeta, per 
fer-lo bellugar; i ens van fer passar 
una bona estona rient, per la seva 
intrepidesa de bons cavallers.  Ja 
ho diuen: les persones grans ens 
tornem criatures i, valgui la dita, 
va quedar corroborada en aquells 
moments.                      

A la tarda vam fer  la visita al Mu-
seu Memorial d’Exili, ubicat dins la 
població de la Jonquera.  Aquest 
lloc tan signifi catiu està obert als 
visitants amb l’exposició de foto-
grafi es, de dibuixos, fi lms gravats 
per periodistes que donen raó de 
fets no volguts i  que  mai haurien 
d’haver passat.. Un compendi de 
fotografi es inèdites i explicatives 
en donen testimoni. Contemplen 
la fugida de republicans i les seves 
misèries viscudes en els camps de 
concentració francesos, malaura-
dament mal atesos i menyspreats 
constantment pels seus  guardians. 
El massiu empresonament de gent 
jueva, adolescents nus i famèlics, 
persones mortes pels bombarde-
jos, i al seu costat  familiars  age-
nollats que evidencien la desespe-
ració i la  tragèdia que els va tocar 
viure en aquells moments.   Avui 
en dia s’han de mantenir aquests 
records i no oblidar el nostre pas-
sat. Aquestes exposicions ens fan 
prendre consciència de la incom-
prensible i imperdonable  Guerra 
Civil entre germans. Repulsió als 
fets, i sentir-nos solidaris envers 
els familiars que han perdut es-
timats que, per desgràcia, con-
tinuen en foses comunes sense 
identifi car.  Personalment, penso 
que hem de recordar aquests fets  
perquè en segles venidors no es 
tornin a reproduir. 

Ferran  Márquez i Morgade 
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Els dies 20 i 27 d`abril i el 4 de 
maig a la Devessa de Girona 

van tenir lloc les eliminatòries dels 
campionats provincials en moda-
litat tripletes. El nostre club hi va 
presentar 4 equips de fèmines, 3 
de sèniors de primera i 3 de sèni-
ors de segona, els resultats fi nals 
van estar per sota de les nostres 
expectatives ja que l’únic equip 
que va disputar una semifi nal va 
ésser el de les germanes Espino-
sa que van assolir el 4t lloc de la 
categoria fèmines; la resta, tot i 
passar les primeres eliminatòries, 
vam anar caient eliminats a les se-
güentes rondes.
La lliga dels dissabtes a la tarda 
es continua jugant com sempre i 
els guanyadors d’aquest mes han 
estat:  1a Pepita Cobos, 2n Josep 
Ros Fornells i 3r lloc per a Magda 
Vila que, com sempre, han rebut 
un petit obsequi.
L’11 de maig van organitzar el 
TROFEU EUGESA que com cada 
any ens patrocina aquesta empre-
sa immobiliària i el Sr. Joan Paulí 
que amb la seva gentilesa ens ani-
ma a tirar endavant any rere any 
un dels campionats més arrelats 
de les comarques gironines.
Tot i que el temps, a causa de les 
pluges del dissabte, no animava 
gaire a fer desplaçaments i tam-
poc arriscar-se a jugar tot el dia a 
la petanca, ja que les previsions 
meteorològiques no eren gaire 
alentadores, un total de 49 equips 
es van presentar a jugar a 2/4 de 
9 del matí amb un cel tapat, però 

que gràcies a Déu no ens va do-
nar gaire la llauna ja que només 
4 gotes mal comptades i un ruixat 
a mig mati ens van inquietar una 
mica.
El sistema de joc va ésser de grups 
de 4 equips dels quals els dos 
guanyadors passaven a la general 
i els dos perdedors a la consolant; 
d`aquesta manera ningú quedava 
eliminat a les primeres de canvi i 
és que és molt empipat fer 60 o 70 
km per jugar només 1 hora.
A partir de la primera fase les eli-
minatòries ja anaven per sistema 

directe: a 2/4 de dues es va parar 
per dinar, per tornar a rependre a 
2/4 de 4 de la tarda. Durant tot el 
dia hi va haver molt bon ambient 
tant per part dels jugadors com de 
la gent que passava i que s’atu-
rava a veure què passava amb 
tanta gent jugan a boles. Aquest 
any es va jugar a les pistes mu-
nicipals que hi ha al  Parc Monar; 
als jugadors els va agradar molt 
el lloc, però van trobar a faltar 
uns lavabos dignes i un local per 
poder seure o beure alguna cosa 
mentre hi havia alguna pausa per 
descansar. Jo espero que això es 
sol·lucioni aviat ja que valdria la 
pena que el club pogués disposar 
d’unes instal·lacions modernes per 
a campionats importants.
El Salt hi va presentar un total de 5 
equips; els homes van arribar molt 
lluny, però no van entrar a les fi nals, 
i a les femines els va anar millor, 
ja que a la general l`equip de Yo-
landa Jorquera, Isabel Rodríguez 
i Teresa Carretero van aconseguir 
el 2n lloc en perdre la fi nal contra 
el Montilivi; a la consolant l`equip 
de Magda Vila, Loli Vázquez i Emi-
lia Vila van fer el 1r lloc en derrotar 
a la fi nal  l`equip de Cassà de la 
Selva. En acabar el campionat ,al 

Club Petanca Salt

4es classifi cades provincials de fèmines

El trofeu Eugesa a les pistes del parc Monar. Fotos: Josep Boó
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Club Tennis Salt

CAMPIÓ DE CATALUNYA 
Aquest passat 4 de maig, Alberto 
Nieto s’ha proclamat campió de 
Catalunya aleví.
Nieto, que partia com a cap de 
sèrie 3, es va desfer a semifi nals 
del a priori favorit i cap de sèrie 2, 
Robert Herrera, per 6/3 i 6/2.
La fi nal la va disputar contra el gi-
roní Èric Donadeu , al qual no va 
donar-li opció i el va guanyar per 
6/0 i 7/5.
L’Alberto ja es va classifi car per al 
campionat d’Espanya quan va as-
solir els quarts de fi nal. Esperem 
que aquest triomf l’ajudi a acon-
seguir uns bons resultats en l’es-
tatal.
Felicitats!

CAMPIONS SÈNIOR GIRONÍ 
“COURE” 
L’Equip Sènior del C.T. Salt s’ha 
proclamat campió sènior per 
equips en la categoria Coure en 
derrotar el C.T. Arbúcies per un 
ajustat 4/3.
Els integrants de l’equip són: Sergi 
Daranas, Edu Nieto, Jordi Bonet, 
Sergi Oliver, David Vidal, Pau Pé-
rez i Carles Sastre.

CASAL  D’ESTIU  ’08 
Com cada any, obrim el termini per 
inscriure’s al casal d’estiu.
Cada dia, de dilluns a divendres, 
de 9 h a 13 h.  Molt tennis i activi-
tats lúdiques per als més joves de 
la casa.
Per a més informació, podeu tru-
car al 626 257 731, adreçar-vos 
ctsaltmagistertennis.com o venir a 
les nostres instal.lacions.

Carles Sastre

El club d’Arquers de Salt, fundat 
l’any 90, continua amb les seves 
activitats. En l’actualitat són 50 
socis federats que participen en 
els campionats de Catalunya amb 
bones fi tes assolides en la distàn-
cia de 60 m. 4 arquers de Salt es 
varen classifi car en primer lloc en 
diverses categories de campionats 
que es van celebrar a Figueres el 
15 d’abril.
El mateix mes d’abril, en el campi-
onat de Catalunya de “recorregut 
de bosc 3-D-“, varen aconseguir el 
7è i l’11è lloc entre els participants 
d’aquesta modalitat, que varen ser 
148, de diferents clubs.
Si algun interessat en el tir a l’arc 
vol formar part d’aquest club, pot 
adreçar-se al tel. 666521414.

Tir a l’arc

voltant de les 9 del vespre, hi va 
haver el repartiment de premis a 
tots els guanyadors.
Només em queda donar les gràci-
es al Sr. Joan Paulí per tot el que 

ha fet i fa pel Club Petanca Salt, 
ja que sense ell i la seva empresa 
això no es podria dur a terme. 
Moltes gràcies, Sr.Joan.
També vull agrair a l’Ajuntament 

de Salt les facilitats per poder or-
ganitzar el campionat.

Josep Boó i Alech

Foto: J. Pla



25

Club de Futbol Salt

2n premi Quim Masó

2n PREMI QUIM MASÓ a pro-
jectes de producció teatral.

La família Masó, Bitò Produccions, 
la Llibreria 22 i el grup Proscenium 
es plauen a informar-vos que el 
projecte guanyador del 2n PREMI 
QUIM MASÓ a projectes de pro-
ducció teatral ha estat:
LA DOLÇA SALLY de Daniela 
Feixas.
Música de Jordi Collet.
Direcció de Carol López.
L’espectacle s’estrenarà en el marc 
de TEMPORADA ALTA 2008-Fes-
tival de Tardor de Catalunya.
Espectacle musical de Daniela Fei-
xas, Amb música de Jordi Collet, 
Direcció de Carol López
“Què passarà quan vegem la nos-
tra vida de cada dia explicada
des de la foscor que l’acompanya-
va? Què passarà quan jo
comprengui que no és el que faig 
el que genera ombra, sinó que 
més aviat és l’ombra la que em fa 
fer el que faig?”
James Hillman (Sobre Plutó)
 
Sinopsi
L’acció té lloc en un poble pe-
tit d’un país qualsevol del primer 
món civilitzat i ric, vorejat per un 
riu, i rodejat de boscos espessos. 

A través de la Sally, una nena de 
deu anys, i del seu peculiar punt 
de vista sobre els adults i la vida 
adulta, anirem coneixent un a un 
els humils habitants d’aquest po-
ble petit. És el dia del seu aniver-
sari i ,com cada tarda, en sortir de 
l’escola, corre cap al riu amb el 
seu gos Boni, on té un amagatall 
on es passa les tardes llegint 
els llibres que, en secret, el 
seu professor li regala; però 
aquesta tarda és especial, 
té una cita molt important, 
el seu germà Robert, que va 
fugir de casa fa pocs mesos, 
li va prometre que es trobari-
en a la vora del riu el dia del 
seu aniversari; a mesura que 
va caient la nit, la Sally rebrà 
tota mena de visites ines-
perades i inoportunes, que 
l’aniran trasbalsant. El vell 
Dot, la Dothy, el professor, i 
fi ns i tot la seva mare. Quan 
fi nalment arriba el germà, la 
Sally és morta.
Algú ha comès un brutal as-
sassinat, i el pitjor de tot és 
que podria haver estat qual-
sevol. El Robert es conver-
teix en el principal sospitós, 
i a partir d’aquest moment 

iniciarà una baixada als inferns 
que l’enfrontarà cara a cara amb la 
mort. Una mort de la qual només 
el podrà redimir el seu àngel de 
la guarda, la Grace, una ballarina 
d’streptease que ha conegut a ciu-
tat amb la qual han decidit anar a 
veure món.  

 BITÒ PRODUCCIONS

Infantil B del Club de Futbol 
Salt,  Categoria Infantil 3ª Di-
visió. 
Jugadors: 
Ivan Macias, Ivan Nova, 
Jonathan,Wauen, David, Nac-
ho, Oscar, Tarek, Toumani, 
Bayan, ramon Ecias, Saballi, 
Muttar, Eric Pedraza i Cristian 
Rodríguez.  
Entrenador, Toni Garrucho

Foto: J. Pla

Foto: J. Pla
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El silenci del mar

Amb una durada d’una hora 
i vint minuts, i produïda per 

CAET, El Canal i el CAER, sota la 
direcció de Miquel Górriz i amb un 
repartiment de primera línia  amb 
actors molt coneguts com Pere 
Arquillué, Xicu Masó, Míriam Ale-
many i Jaime Puerta, ens posen 
en escena un monòleg d’un ofi cial 
alemany a la Segona Guerra Mun-
dial.
Un ofi cial ocupa una casa que està 
habitada, i els propietaris que con-
viuen amb ell es troben en una si-
tuació difícil i imposada. Els propi-
etaris li contesten als seus diàlegs 
amb uns llargs silencis. El capità 
fa gala d’una cultura i educació 
excepcionals, poc adients amb la 
seva militància nazi.

És un diàleg entre ocupant i ocu-
pats, i es posa en relleu que els 
confl ictes són superables si es dei-
xen de banda les ideologies, tant 
abans com ara.
En Xicu Masó fa de narrador i la 
Míriam Alemany només parla amb 
gestos.
És una història d’amor impossible 
entre el càpita i la jove de la casa. 
Tot està amenitzat amb la projec-
ció d’unes pel·lícules de la Sego-
na Guerra Mundial, concretament 
l’entrada a París.
El treball dels intèrprets ha estat 
molt bo i commovedor.
Va ser molt aplaudit pel públic.

Josep Pla.

Donant voltes pel terme de Salt, 
t’adones de situacions agradables 
i d’altres no tant, per això aquest 
títol de blancs, grisos i negres.

BLANCS
Potser hi afegiria algun arbre més 
però, he tingut una agradable sen-
sació quan he vist la reposició dels 
arbres malmenats en el passeig 
(té nom?)que separa el camp de 
futbol de les escoles del Pla i del 
Gegant del rec; també la plantada 
d’arbres al Parc Monar i més la 
participació dels escolars plantant 
arbres a les Deveses.  A més de la 
bona impressió que dóna la cura 
del Pla del Socs i l’entorn. També 
quan s’han recollit les deixalles de 
l’aparcament del Tanatori 
que ja quasi s’hi havien fossilitzat 
i la reparació dels embornals dels 
Països  Catalans.

GRISOS
Aquests potser seran els més 
quantiosos. Les taules del Pla dels 
socs: Unes taules de fusta que 

amb 4 dies ja fan fàstic per les ta-
ques d’oli d’algun dinar. Poca esta-
bilitat amb dues llates per seient a 
taula que si et distreus caus d’es-
quena. Perquè s’ha tret una taula 
de pedra que feia molta anys que 
hi era i n’hauria resistit molts més? 
En moltes ocasions els autobusos 
de línia obstrueixen el pas de la 
circulació perquè la seva parada 
està ocupada per un vehicle; no 
podrien denunciar-los els vigilants 
o comunicar-ho a la policia Munici-
pal? No es deuen fer complir gaire 
les ordenances municipals quan 
pels carrers continuen apareixen 
cagarades de gos i no diguem al 
Parc Monar. Per cert, tantes cà-
meres de vigilància no capten 
mai cap infractor? Igualment quan 
s’abandonen deixalles fora dels 
contenidors. Perquè els Frigorífi cs 
del Ter continuen siguent una font 
d’alimentació a les nombroses ga-
vines de Salt? Perquè can Pixera 
continua donant de fa molts anys, 
aquesta trista imatge d‘abandó a 
l’entrada de Salt?

NEGRE
I ben negre  a la vista és l’operació 
que s’ha fet a una part de la zona 
verda de darrera el carrer Salvat 
Papasseit i al marge del pont del 
fi nal del carrer Major; s’ha aplicat 
herbicides per matar l’herba i ha 
deixat al descobert un munt de 
deixalles de tota mena. Quin con-
trast amb el verd de la resta. Per-
què s’autoritza l’ús d’herbicides en 
zona pública? Un verí que també 
extermina la micro fauna. I el Rec. 
Perquè no s’aprofi ta per netejar-lo 
ara, en època de sequera ja que 
exposa a la vista de tothom, i més 
al costat del nou institut Vallvera 
tota mena de deixalles acumula-
des durant anys? Demostren el 
poc civisme de moltes persones 
que tiren al Rec des de motos a 
cadires passant per tota la varietat 
de noses casolanes. Esperen que 
es faci dissabte per tenir la cara 
neta. 

Camina Mira i Observa

Blancs, grisos i negres
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Sobre l’exposició de fl ors a 

El banc

És un objecte que es troba en 
places i carrers del poble. És 

una mena de seient estret i llarg 
amb respatller que serveix per a 
seure vàries persones al mateix 
temps. Però, amb tanta modernitat 
i progrés, la manera de fer reposar 
el cos amb la part baixa del tronc 
també ha sofert una transforma-
ció. I, així, aquella forma clàssica 
de seure sobre les fustes planes 
d’un banc alguns no la fan servir i 
posen els peus a les llates i el cul 
sobre la fusta estreta i en vertical 
del respatller. En principi, és una 
forma no còmode de reposar i dei-
xa unes petjades en el seient que, 
a l’hora d’anar a seure d’una ma-
nera normal, una persona s’ha de 
portar un paper o plàstic i netejar-
lo, perquè sinó els pantalons que-
den ben enfangats. I, més d’una 
vegada trobes un banc brut i del 
tot inservible per a la funció que 
varen ser concebuts, al menys que 
un no sigui un verro.
Aquests éssers que usen aquest 
sistema suposo que són producte 
de l’evolució humana, però en defi -
nitiva no deixen de ser uns porcs.
Per això s’hauria de crear un nou 
tipus de mobiliari urbà  i aquest 
podria ser que el seient estret i 
llarg amb el respatller tingués una 

mena de braç mecànic per a cada 
espai que ocupa cada ciutadà i 
amb una moneda que prèviament 
hauries de dipositar a l’orifi ci per 
a posar el mecanisme en funció 
per un temps determinat, quedaria 
lliure de la barra. I, en fi nalitzar la 
durada establerta , la palanca bai-
xaria d’una manera automàtica, el 
que obligaria haver de posar una 
altra moneda.
Podria succeir que la persona que 
la persona que en aquell moment 
ocupés una part del seient quedés 
atrapada per distracció o no haver 
mesurat el temps d’estada. Però 
no passaria res, perquè l’amable 
ciutadà podria posar una altra mo-
neda. I, si la persona en qüestió  
no tingués cap 
més moneda 
al moneder? 
Doncs, cap pro-
blema, hi hau-
ria un polsador 
connectat amb 
la central d’uni-
tat de rescat 
per a ciutadans 
sorpresos en 
bancs públics. 
Seria una unitat 
d’intervenció rà-
pida perquè no 

es podria deixar el pobre ciutadà 
en el banc hores i hores.
En fi , aquesta podria ser una nova 
forma per a gaudir dels bancs pú-
blics i tal vegada serien més res-
pectats per aquella colla de brètols 
i incívics.
NOTA: Una altra forma podria ser 
que la resta de ciutadans aban-
donessin la tonteria insolidària i 
individualista que ens ocupa ... 
“que com que no m’afecta a mi, ja 
s’ho faran ...”, i així no recriminem 
l’actitud incorrecte. És clar que si 
féssim això, engegaríem el capita-
lisme a prendre pel cul.

Agapit Alonso i Pont

Sóc de Salt, no hi he nascut, i el 
meu país és Catalunya.

És una bona iniciativa el que s’ha 
fet aquest any a l’exposició de fl ors 
de Salt,  relacionat amb la gran di-
versitat de països d’origen de la 
població saltenca.
Al jardí de les Bernardes es pot 
veure un espai amb testos i jardi-
neres de fl ors amb  informació de 
les diferents nacionalitats (mapa 
de situació geogràfi ca i nombre 
d’habitants), que és una bona 
proposta de participació. També 
podem observar un panell amb 
aquesta  llista que anima el visitant 
a posar un gomet verd al costat del 
seu país.
Llàstima que jo no l’hi he pogut po-

sar!!!!  Catalunya  no hi era.  Espa-
nya, sí, i em direu…… Potser havia 
de posar un dels gomets vermells 
previstos per als que no han trobat 
el seu país …….. N’hi havia una 
fi lera i no sé si era aquest el seu 
signifi cat.
Països i estats no són el mateix, i 
si repassem la llista d’alguns dels 
noms que hi eren presents  (Litu-
ania p.ex. o tants altres dels afri-
cans), les seves fronteres estatals 
han variat moltes vegades al llarg 
de la història, però si preguntem a 
la seva gent quin és el seu país, el 
seu sentiment segur que el tenen 
ben clar.
He tornat a mirar els testos, i sí que 
he trobat informació de Salt i d’Es-

panya, però de Catalunya, res de 
res, cap informació. No existim.
Personalment, com molts altres 
saltencs,  he apostat per l’acollida 
de persones vingudes de les dife-
rents parts del món; desitjo i treba-
llo perquè sigui possible conviure 
amb la diversitat  i  considero que 
la pluralitat pot ser una riquesa, 
però crec que és necessari fer-ho 
des de la nostra pròpia identitat, i 
que els que vénen a casa nostra  
l’han de conèixer per poder enten-
dre, i acceptar també  la diversitat 
de l’Estat espanyol. I quan es fa 
així, el diàleg és molt més fàcil.

Montserrat Manén i Folch

Foto: J. Pla
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Polici a Local 092
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Pública de Salt 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal  972240506
Centre Obert Infantil 972402373
Centre Social  972235105
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Escola Bressol El Lledoner 972238388
Escola Bressol El Carrilet 972237580
Escola de Belles Arts 972244235
Estació Jove 972405007
Mercat Municipal 972233826
Museu de l’Aigua 972402148
Ofi cina Ambiental 972235128
Pavelló d’Esports Municipal 972240012
Piscina Municipal 972236021
Policia Municipal 972249192
Ràdio Salt 972249151
 972249152
Teatre de Salt  972402004

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP Devesa 972401583
CEIP El Gegant del Rec 972232127 
CEIP El Pla 972406106
CEIP La Farga 972235637
CEIP Mas Masó 972941382
CEIP Silvestre Santaló 972238619
CEIP Veïnat Gertrudis Moret 972400092
CIFO 972405570
Escola d’Adults 972241410
E. d’Educació Especial La Maçana  972235930
IES Salvador Espriu 972240246
IES Vallvera 972231919
Institut SES 3 972 234975
UOC (U. Oberta de Catalunya) 972405067
Ntra.Sra. Del Roser (Dominiques) 972233681
Pompeu Fabra  972405702
Vilagran 972241757

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 972201737
Bombers 085
Casa de Cultura “Les Bernardes”  972234695
Casal de Jubilats de Salt  972230498
Centre d’Atenció Primària 972243737
Centre de dia (Les Bernardes) 972425267
Correus 972237081
Hospital Psiquiàtric 972182500
Hospital Santa Caterina 972182605
Hotel d’Entitats 972242088
 972241128
Institut geriàtric Torras 972400563
Jutjat de Pau 972234012
Llar de Jubilats “Les Bernardes”  972232663
 972239061
Mossos d’Esquadra 972245446
Notaria de Salt 972230100
Parròquia de Sant Cugat 972234686
Parròquia de Sant Jaume 972236190
Piscina coberta 972236021
Residència assistida “Les Vetes” 972401014
Residència Geriàtrica “Nostra Llar” 972239199
Tanatori del Gironès 972249050

ESCOLES DE MÚSICA I DANÇA
Nou Espiral 972242999
[Interval] 972440483

TRANSPORT
Asoc. Empresarial del Taxi 972221020
Taxi Girona 972203377
Taxi  Cèsar 608433010
Gironabus 972233243
Autocars Roca 972233572
Autocars Toni 650382778
Emilio Espigarés Ortega 659434833

ADVOCATS
Bufet J. Garrigolas 972242387
Joan Nono Rius 972241544
Miquel Ricard Palau 972 405646

CONSULTORIS PRIVATS
DENTISTES
Dalmau Amorós 972242990
Serveis Dentals Salt S.L. 972232420

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

LLAR D’INFANTS
Petit Jardí  972237927
El Barrufet 972231299
Petit Príncep 972236559
Escola Bressol El Lledoner 972238388

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya 972235878

PSICÒLEGS
Centre Psicològic 972401619
Psicologia i pedagogia salt 972243033
Iglesias Martí, F. 972400160

FARMÀCIES de Guàrdia

Farmàcia: DAVESA, Major de Salt, 20.  972230568
Dies: 3, 11, 19 i 27 de juny.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 7, 8 i 16 de juny.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 4, 12, 20, 28 i 29 de juny.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 5, 13, 21, 22 i 30 de juny.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 6, 14, 15 i 23 de juny.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 1, 9, 17, 24 i 25 de juny.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 2, 10, 18 i 26 de juny.

Per inserir publicitat en aquesta secció, modifi car, ampliar o incloure alguna dada, cal que us poseu en contac-
te amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 04 98 o mitjançant el correu electrònic farga@viladesalt.org
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Elaboració:
Peleu els plàtans i talleu-los del llarg. A continuació, po-
seu la mantega en una cassola i foneu-la. Un cop fosa, 
afegiu-hi el sucre, el suc de la taronja i de la llimona 
i la melmelada. Barregeu-ho tot bé i deixeu-ho coure 
alguns minuts, passats els quals, posarem els plàtans. 
Deixeu que els plàtans es coguin una mica de cada 
costat, i després poseu-los en una safata.
En el mateix moment de servir-los, tireu-hi pel damunt 
el conyac calent, enceneu-ho i porteu-ho a taula, o bé 
enceneu-los a la mateixa taula. 

Recepta de la Sra. ÀNGELA CASAS BLAYA 
del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients:

- 4 plàtans mitjans (gruixuts)
- 2 cullerades de melmelada d’al-
bercoc
- 2 cullerades de sucre
- 30 g de mantega
- el suc d’1 taronja
- el suc de ½ llimona
- 1 tasseta de conyac

Plàtans fl amejats
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Jaime Navarro Escudero 
Eva Combis Esparraguera 11-4-08

Antonio Castell Ferral 
Jordi Pous Garriga 23-4-08

Joaquim Pont Camós
Irere Cassany Freixas 25-4-08

Naixements

Ian Pérez i Domínguez 25-3-08

Joel Figuera i ribas 26-3-08

Fatoumata Trawally 26-3-08

Mohamed Kebbeh 27-3-08

Salma Atif 29-3-08

Kaoutar Gali 31-3-08

José Lenoine i Rodríguez 31-3-08

Kerly-Divana Oluera i Tigrero 31-3-08

Romayssa Boukzene i Aouragh 31-3-08

Mohamed Manouach 1-4-08

Noa Chaoui i Aliousalah 1-4-08

HannahKusi i Asare 2-4-08

Kaouê-Fillipe Vieira i Fernandes 5-4-08

Nazareth Lily Mejia i Carias 5-4-08 

Dli Konateh 6-4-08

Iker Brun i Domínguez 7-4-08

Musa Ceesay 7-4-08

Aina Sabater i Llahí 7-4-08

Jan Vieytes i Guerrero 8-4-08

Salma Laout i Boulahfa 8-4-08

Iker Cano i Osuna 9-4-08

Mohamed Touray 9-4-08

Pedro Aylagas i Wu 10-4-08

Reda Elherrar 10-4-08

Aichatou Diakite 11-4-08

Yannick Ballesteros i Falguera 12-4-08

Neizan Márquez i Sánchez 12-4-08

Mohamed Hajo 12-4-08

Manar Charaf 13-4-08

Farah Ahnouch 13-4-08

Fatoumata Kandeh 14-4-08

Adian Torres i Falcon 14-4-08

Defuncions

Joaquin Santander Pareja  de  75 anys  17-4-08 
Ana López Martín  de  87 anys 24-4-08
Atonio Ariza Jurado  de  76 anys 26-4-08
Bartolomé Freixas Damont  de  85 anys 27-4-08
Cayetano Garcia Cutrin  de  85 anys 28-4-08
Regino González Iglesias  de  75 anys 30-4-08
Francisco Morales Argente  de  58 anys 4-5-08
Ahmed Garziad 10-5-08
Maria Bagué Freixas  de  69anys 11-5-08
Carmen Mascuñan Roquet  de  68 anys 13-5-08
Manuel Berga Beltran  de  47 anys 14-5-08  

Resum del ple ordinari del 19 de maig de 2008

El ple es va cel.lebrar amb l’ab-
sència del regidor socialista 
Toni Gòmez, absent per motius 
personals.
Amb els vots a favor de l’equip 
de govern i de Jaume Torrama-
de es va aprovar posar en funci-
onament una deixalleria mòbil. 
IPS hi va votar en contra i Ciu i 
PP es van abstenir. El portaveu 
de CiU va votar a favor de la pro-
posta en un gest de cortesia per 
l’absència d’un regidor socialis-
ta.
Per assentiment de tots els 
grups es va aprovar presentar 

un recurs contenciós adminis-
tratiu per reclamar a ACESA l’IBI 
corresponent a l’autopista AP-7 
al seu pas per Salt.
La revisió anual del padró d’ha-
bitants - que dona a Salt una po-
blació de 29.660 habitants a ge-
ner de 2008- va ser aprovada pel 
vot favorable de tots els grups.
Per assentiment dels presents 
es va acordar suprimir i crear 
alguns fi txers de dades en com-
pliment de la llei de protecció de 
dades de caràcter personal.
També amb tots els vots favo-
rables es va acordar assignar la 

participació dels ingressos de la 
Generalitat integrada en el fons 
de cooperació local de Catalunya 
relatiu al tram que fa referència 
al Consorci de les vies verdes i 
a Teledigital Girona.
Per assentiment s va acordar una 
subvenció d’emergència  per les 
inundacions de Birmània.
Amb el vot de qualitat de l’alcal-
dessa es va rebutjar la moció 
de CiU que demanava la creació 
d’un consell de redacció per la 
revista “El Tut” . La moció va te-
nir el vot favorable de PP, IPS i 
CiU.

Mohamadu Konteh i Camara 16-4-08

Nil Blanch i Olea 16-4-08

Amir Akachhoun 18-4´08

Nadia Arriba 18-4-08

Ricardo Sneijder  Lizardo i Cruz 19-4-08

Helena Colomer i Arroyo 20-4-08

Ndeye Aïda Coucibaly 20-4-08

Rayan Dabihi 21-4-08

Tarik El Yaakoubi 21-4-08

Aicha Diakite 22-4-08
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 d’abril al 10 de maig de 2008

Temperatura Màxima: 27º el dia 28 d’abril.  
Temperatura Mínima: 2º el dia 15 de març.

Dies de pluja: no consta la informació
Precipitació màxima en un dia: 12,3 litres el dia 28 d’abril. 

Pluja acumulada: 49,3 litres.

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

Encreuats
Solució:

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

L’acudit foll

El temps

Horitzontals
1.- Menorquins. 2.- E. Plaure. U. 3.- Rs. 
iriC. Bb. 4.- aeG. aN. Pes. 5.- Vuit. acruT. 
6.- Erres. Cera. 7.- Lis. Ei. aiN. 8.- La. 
Arma. aC. 9O. eruerC. A. 10.- Substàn-
cia

Verticals
1.- Meravellós. 2.- 2.- E. Seuria. U. 3.-
Np. Girs. eG. 4.- Oli. Te, arG. 5.- Rara 
seruE. 6.- Quina. imeS. 7.- Urc. Cc. Art. 
8.- Ie. Prea. C I. 9.- N. Beuria. V. 10.- 
Substància   

HORITZONTALS
1.- Naturals d’una illa. 2.- Sigla cardinal. 
Agradar. Urani. 3.- Consonants con-
secutives.  Al revés, candela gran de 
cera. Consonant repetida. 4.- Al revés, 
la Terra. Al revés, símbol químic. Propi-
etat dels cossos per la qual tendeixen 
a moure’s cap al centre de la Terra. 5.- 
Número. Al revés, natural d’una nació 
asiàtica (fem). 6.- Nom de lletra (plural).  
Substància groguenca que segreguen 
les abelles. 7.- Emblema real de França. 
Interjecció. Al revés fa el niu. 8.- Nota 
musical. Eina de guerra. Al revés, ca. 
9.- Al centre del cor. Admetre una cosa 
com a certa. La més prima. 10.- Que té 
el poder de  suggerir (fem)

VERTICALS
1.- Que produeix admiració. 2.- La pri-
mera d’esperar. Estaria assegut. El 
primer que espera. 3.- Nipó mut. Movi-
ment de cabals. Al revés, nom de lletra. 
4.- Líquid untuós. Pronom. Al revés, 
fruit dels cereals. 5.- No gens comú. Al 
revés, plantes enfi ladisses. 6.- Escorça 
de la cincona. Al revés, prefi x de mig. 
7.- Orgull. Dos-cents. Habilitat. 8.- Din-
tre els dies. Té en gran estima. Número 
romà. 9.- Sigla cardinal. Engoliria un 
líquid. Cinc. 10.- Allò que hi ha de per-
manent en un ésser.

B. Pérez G
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