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CASAL DE JUBILATS

- Dia 18.- Excursió a Sant Fruitós 
de Bages, visita al monestir ,sorti-
da a les 8 del matí . Preu 37 €

Vetllades del mes de setembre. 
- Dia 6.- Ball Social (inici de tem-
porada)
- Dia 19.- A les 10 de la nit, tea-
tre pel grup “EL TRASTER “ de 
Fontcoberta
- Del 16 al 20.- Setmana del Jubilat 
(Petanca, Concursos, Ball)
- Dia 28.- DIADA DEL CASAL. 
Concurs de petanca per a jubilats, 
dinar de germanor, homenatge als 
avis del Casal i parelles de casats 
fa 50 anys.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT 

- De l’1 al 30 de setembre: Foto-
lliga 2007 exposició fotogràfi ca 
organitzada per l’Associació Giro-
nina d’Entitats Fotogràfi ques 

- Dijous 4 de setembre, a 2/4 de 
9 del vespre, trobada del grup de 
lectura d’obres d’assaig. Llegirem 
i comentarem Retórica bélica, 
d’Arundhati Roy.

- Dimarts 16 de setembre, a 2/4 
de 9 del vespre, trobada del grup 
de lectura de còmics. Llegirem i 
comentarem còmics de Robert 
Crumb.

- Dijous 18 de setembre, a 2/4 de 
9 del vespre, sessió de cinema. 
Projectarem: La fera de la meva 
nena (Bringing Up Baby, 1938) de 
ggHoward Haws.

- Dijous 25 de setembre, a les 8 del 
vespre, trobada del grup de lectura  
de fi cció. Llegirem i comentarem El 
Bell estiu, de Cesare Pavese.

- A partir del 14 de setembre, tor-
nem a obrir els dissabtes en l’ho-
rari habitual

La por a la memòria no tanca 
ferides.
Entre els dies 3 i 15 de novembre 
es podrà visitar a la Biblioteca pú-
blica de Salt, l’exposició “La revolu-
ció Llibertària”. Aquesta exposició, 
organitzada per la CGT (Confede-
ració General del Treball) conjun-
tament amb la Fundació Salvador 
Seguí, compren el període des de 
la creació de la 1ª Internacional fi ns 
a l’exili del 39. Després de gairebé 
dos anys de recorregut per diver-
sos indrets de l’estat espanyol, en 
els primers quatre mesos del 2008 
la mostra s’ha exhibit arreu de 
Catalunya i la vila nord-catalana 
de Perpinyà.

Activitats del mes de setembre

La portada del programa de la festa major 2008, era obra 
de Dolors Cabratosa i no d’Antoni Rodríguez com per 
error s’anunciava.
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L’esperit de Lisboa

L’aliança francoalemanya sembla que deixa pas a una estratègia ne-

oliberal, per complaença dels britànics. La societat nord-americana, el 

seu mirall, és la del tres quarts. I és que només un quart de la població 

acumula bona part de la riquesa. És una societat més rica però més 

injusta, més desigual, amb uns nivells superiors de marginalitat i po-

bresa. La funció social que desenvolupa l’estat no sempre ha estat ben 

gestionada a Europa, però ha proporcionat serveis universals i gratuïts. 

I la negociació col·lectiva ha facilitat la convivència laboral. Ara es pretén 

acabar amb tot això.

Els salaris dels treballadors no han de ser, un cop més, el para-xocs de 

la crisi. Ja és hora de pensar-los com una inversió i no com una des-

pesa. Només si el poder adquisitiu dels ciutadans millora augmentaran 

els benefi cis de les empreses. La contenció salarial, lluny de ser un ins-

trument efi caç per consolidar resultats, difi culta l’estalvi i el consum de 

les famílies. I més si la relació entre preus, hipoteques i salaris és cada 

cop més prohibitiva. La fam de diner fàcil, ràpid i abundant, l’ànsia de 

signifi car i l’especulació són fenòmens que qualsevol polític hauria d’ob-

servar com a contraproduents. El capitalisme es basa a tenir diners a la 

butxaca. Si no hi ha diners, no hi ha sistema.

La impaciència i la manca d’escrúpols d’uns sempre ha signifi cat, per 

molt que es pugui arribar a resistir, la revolta i la contestació d’altres. I no 

sortim d’una Europa de mercaders. Ni d’una Europa d’estats decimonò-

nics. I no es construeix una Europa de ciutadans. Ni es pensa un món 

més just i sostenible. Ens manca consciència de futur i realitat. Però pot-

ser algun dia, potser ja massa tard, algú exclamarà que ja n’hi ha prou. 

I llavors ens lamentarem de les conseqüències.
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La Roselyne és una persona que, més que artista –que 
ho és-, és una persona enamorada de la cultura i de les 
arts. Per això, durant molt de temps a França s’ha dedi-
cat a difondre l’art dels altres a través d’una associació 
cultural. Al fi nal però, una mica per tenir més temps 

per la seva creació i seguint aquest encís per l’expressió artística, la Roselyne va deixar França per 
estar sota el cel de Catalunya, una terra que ha donat grans artistes a qui caldria recordar i mostrar 
als més joves, segons opina. Diu que les seves dues passions són dibuixar i escriure, i precisament, 
aquesta segona l’ha portat a aprendre el català, no només amb fi nalitats pràctiques i necessàries 
com comprar el pa, sinó per poder escriure-hi poesies subtils amb les quals refl exionar sobre el so 
de les paraules i el que ens evoquen. Una mirada nova i particular que us convidem a conèixer una 
mica més.

-Així que de Marsella a Girona, 
com va ser que et decidissis a 
venir a viure a aquí?
-Per canviar de vida. A Marsella 
tenia una vida molt ocupada. Es-
tava en una associació cultural 
que promovia artistes, també em 
dedicava a la realització de docu-
mentals, feia classes de poesia 
contemporània, tallers d’escriptu-
ra, etc. O sigui que sempre tenia 
molta feina. Així vaig estar durant 
més o menys 10 anys i fi nalment 
vaig decidir que necessitava un 
canvi de vida. Primer vaig venir a 
Maçanet de Cabrenys per fer una 
exposició, l’estiu del 2004, i des-
prés vaig decidir buscar un taller i 
quedar-me per aquí. 

-I per què a Catalunya?
-Perquè, un dia, quan ja pensava 
en marxar de França, vaig recordar 
el cel de Catalunya. Als 17 anys 
havia vingut aquí a fer uns tallers 
d’arts plàstica. Fèiem ceràmica, 
treballàvem els colors, i també 
aprofi tàvem per conèixer l’arquitec-
tura de Gaudí i les obres dels grans 
artistes d’aquí. Havia vingut dues 

o tres vegades i per mi Catalunya 
és dels llocs més importants a ni-
vell artístic. Però bé, aquesta era 
una idea que tenia, tampoc sabia 
què em trobaria. Finalment però, el 
2004, vaig trobar un artista amb el 
que m’avinc molt, que treballa l’art 
de manera pràctica i fa creacions 
molt reals, mentre que a França 
molts artistes són conceptuals, i em 
vaig quedar aquí. 

-Com veu una persona de fora i 
d’una ciutat gran com Marsella, 
Salt? 
-Bé, Marsella és un lloc amb molta 
mobilitat. Hi ha també molta immi-
gració, hi ha hagut dos fl uxos d’im-
migració algeriana, dos d’italians, 
també tailandesos. Aleshores, jo 
em sento bé als barris d’aquí, en 
els quals pots trobar productes de 
diferents parts del món, alimenta-
ció de tot tipus. En general, la di-
versitat, per mi és molt agradable. 
I, a més, Girona sempre m’ha atret 
molt, és una ciutat preciosa. 

-A França, que hi ha hagut fl u-
xos migratoris abans que aquí, 

i bé, s’ha donat el fenomen de 
les ‘ banlieues’, aquí hauríem de 
prendre exemple i actuar dife-
rent?
-Es tracta de raons polítiques i 
econòmiques. Aquí hi ha barris 
que poden ser la ‘banlieue’ també. 
Espanya és forta a nivell econòmic 
i es necessita mà d’obra immi-
grant, perquè ells fan el treball que 
ningú vol fer. A França va passar el 
mateix, però allà hi ha molta gent 
que pensa en els aspectes socials. 
Per això és molt important que hi 
hagi un sector social que informi a 
la gent que arriba sobre com es viu 
aquí, que ensenyin català, vèncer 
l’analfabetisme que hi pugui ha-
ver. 

-A França ja s’està en una altra 
fase.
-Jo estava en la meva etapa d’es-
tudiant quan vaig començar a rela-
cionar-me amb gent de famílies im-
migrants, gent que es volia cultivar 
i que venia a la universitat. Pel que 
fa al nivell del treballador, coneixia 
aquesta realitat, havia vist portu-
guesos que venien per treballar de 

Nom: Roselyne Roche Reynal
Nascuda el 1971 a Brive la Gaillarde (França)   
Viu a Sant Narcís des de fa tres anys
Dóna classes de francès a les Bernardes
És  Diplomada en Belles Arts a Grenoble (1994) i 
ha treballat com a dinamitzadora cultural durant 5 
anys a Marsella, en diversos projectes audiovisuals 
i artístics.  A més és especialista en poesia contem-
porània i també ha donat classes de poesia i tallers 
d’escriptura
El mes de maig passat va exposar algunes de les 
seves obres a les Bernardes

Caldria ensenyar als més joves l’art de 
l’avantguarda
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paletes o turcs que treballaven en 
feines forestals, però no hi havia 
tingut un contacte real. Jo tractava 
amb els fi lls d’aquesta immigració, 
que eren els nois que venien a les 
classes i eren persones molt inte-
ressants que després han estudiat 
per metges, enginyers, etc. 

-L’educació i la cultura com a 
eina fonamental, no? 
-És clar, el que fa falta és que 
tothom rebi una bona educació, 
i també una tasca social per fer 
comprendre a la gent el per què 
del fenomen de la immigració. De 
tota manera crec que aquí no hi ha 
aquest problema. A França hi ha-
via molts llocs més rurals que no 
entenien la immigració quan va ar-
ribar. En canvi, aquí jo crec que la 
majoria de gent, fi ns i tot els més 
joves, coneixen aquest fet. Aquí ja 
hi havia hagut immigració d’anda-
lusos per exemple, de manera que 
la gent entén el per què. 

-I en relació al tema cultural, 
com veus la situació d’aquí?
-Trobo que encara falta una mica 
de dinamisme. La Coma Cros, per 
exemple, una indústria dels tre-
balladors de la ciutat que l’ajunta-
ment ha recuperat, s’hauria d’obrir 
a la gent en general, i que inclo-
gués música, teatre, art plàstic, tot. 
Hauria de ser obert a tothom, no 
només a grups o a associacions 
determinades, sinó hi ha el risc que 
es torni un centre elitista. A Marse-
lla també passa, que hi ha espais 
que ha recuperat l’ajuntament on, 
a l’inici, hi havia artistes que hi tre-
ballaven, i després resulta que han 
de pagar per accedir-hi. Per mi, no 
té sentit. I les associacions bé, a 
vegades són moltes a les que els 
interessa i això genera una com-
petició. I de tota manera és limitat 
i es torna institucional. Per mi, un 
espai industrial recuperat hauria 
de ser un lloc d’activitat diferent, 
de la gent. 

-A França, per tota la seva his-
tòria, hi ha més sensibilitat amb 
els temes artístics, mentre que 
aquí no fan tant que ens hem re-
cuperat del vuit de l’època fran-
quista.

-A França hi ha hagut un descens 
important d’aquests aspectes els 
últims anys. Nosaltres diem que 
l’estat francès, cada 50 anys, fa 
una reafi rmació de les llibertats 
que es van assolir en el seu mo-
ment, i que cada 20 anys, es reafi r-
ma la modernitat. I si mirem el cas 
d’Espanya, en el qual partits com 
el PP han agafat prou força, pot-
ser és moment també de revisar 
la història. A més, aquí abans de 
la guerra hi havia una avantguar-
da fabulosa que cal ensenyar als 
joves. Cal que coneguin la cultura 
d’aquesta època, els creadors i el 
seu coneixement. 

-Parlem de l’escriptura. Dius 
que, a més de parlar-lo, escrius 
en català? Això té mèrit!
-Jo vaig aprendre abans a escriure 
el català que a parlar-lo, 
perquè jo tenia molt clar 
que volia escriure en cata-
là. Per mi era la prioritat i 
és que per mi és fabulós. 
En canvi, la pronunciació 
em va costar molt. Els pri-
mers mesos no podia dir 
gairebé res! 

-I què escrius en català? 
-Poesia. M’agrada molt, 
perquè com que no és la 
meva llengua, em pregun-
to molt sobre la forma que 
tenen els versos. A partir 
d’aquí busco crear frases 
que et puguis suggerir 
moltes coses, que no si-
guin evidents. Per mi, al 
no ser el meu idioma, m’és 
més fàcil. Com que no és 
la meva llengua, m’és més 
fàcil crear aquestes frases 
més obertes de signifi cat. 
Em desperta moltes possi-
bilitats mentals. 

-Parla’m de les teves 
obres. A l’exposició de 
les Bernardes hi havia 
gravats, dibuixos, colla-
ges, pintures,etc. T’agra-
da treballar diverses tèc-
niques?
 -Sí, depèn del tema que 
treballo, utilitzo una tèc-
nica o una altra. Amb els 

gravats, treballo sobre matrius de 
diferents materials, pot ser coure, 
plexiglàs. També amb linoleic. Al-
guns dibuixos corresponen a tex-
tos, i en aquest cas el treball és 
més com una il·lustració. Per mi 
l’essencial és escriure i dibuixar, 
aleshores amb aquesta premissa 
experimento amb diferents tècni-
ques que m’ajuden a expressar 
una cosa o una altra. També he 
treballat molt amb vídeo, i per mi 
l’important era sempre la història i 
com aquesta arriba a la gent, com 
s’expressa, més que no pas recollir 
molta informació. A mi m’interessa 
posar-hi la meva subjectivitat, que 
hi hagi una expressivitat. 

-I ara ja no fas res relacionat 
amb els audiovisuals?
-No. De fet, quan vaig trencar amb 

Entrevista a Roselyne Roche
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la feina de programadora també 
vaig abandonar les feines relacio-
nades amb la imatge, perquè em 
volia dedicar a feines que pogués 
fer amb les meves mans. Havia 
treballat força el gènere del docu-
mental creatiu però resulta molt 
complicat buscar algú que produ-
eixi i mantenir la llibertat creativa. 
A més,  per mi, la imatge té a veure 
amb una qüestió familiar, per això 
penso a vegades que potser quan 
neixi el fi ll que estic esperant d’al-
guna manera retrobaré la relació 
amb el vídeo, ja que de seguida 
se’m planteja la necessitat de par-
lar de les relacions familiars. 

-Prepares alguna nova exposició?
-Participaré en una exposició en 
grup, el setembre, a les Bernar-
des. La directora del centre orga-
nitza una trobada de molts artistes 
per celebrar que fa 25 anys que 
treballa aquí. 

-Després de tant de temps pro-
movent altres artistes, podries 
aplicar el teu coneixement so-
bre la dinamització cultural per 
buscar llocs on exposar?
-Però quan es tracta de l’obra dels 
altres és més fàcil. Aquí vaig ven-
dre uns quarts gravats, però tam-
poc no estic obsessionada en fer 
exposicions. A França tenia més 
possibilitats d’exposar, però tam-
poc no m’interessava. 

-L’associació on treballaves pro-
movia molts artistes?
-Promovíem artistes, organitzàvem 
moltes activitats culturals i sempre 
vam tenir com a premissa que no 
ens quedaríem ni un cèntim de les 
subvencions que rebíem. Tot ana-
va per l’associació. Però al fi nal, 
fèiem un paper important, cultu-
ralment, i era molta pressió i poca 
recompensa. 

-Perquè el món de l’art, dels mar-
xants, deu ser força complex
-Hi ha tres parts: els professionals, 
l’estat i els particulars. El primer 
són els professionals, ja que sen-
se ells no hi hauria art. Després hi 
ha l’estat, almenys a França, hi ha 
moltes exposicions que són sub-
vencionades per l’estat. I després 
hi ha el particular que compra, 
però és el més minoritari. Alesho-
res, molts artistes volen treballar 
per l’estat, sinó, és impossible so-
breviure.

-És complicat viure de l’art?
-Sí, a més, per mi l’art té relació 
amb la identitat, amb la idea que 
tenim de nosaltres mateixos. Jo 
tinc una relació amb el meu tre-
ball harmoniosa, d’intimitat, d’una 
cosa que no puc perdre. La gent 
que sempre necessita sentir-se 
valorat, estar davant de tot, té una 
estima de si mateix molt peculiar. 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Roselyne Roche

La Diada commemora la derrota 
de Catalunya en la guerra de 

Successió. L’11 de setembre de 
1714 les tropes castellanes i fran-
ceses de Felip V, dirigides pel duc 
de Berwick, van ocupar Barcelona 
i acabaren amb les llibertats i les 
institucions del país. Els exèrcits 
ocupants només trobaren resis-
tència a la capital catalana i al 
castell de Cardona. A l’Hospitalet 
de Llobregat es signà un acord di-
plomàtic pel qual es decidia l’eva-
cuació de Catalunya de les tropes 
imperials austríaques, el juny de 
1713. Llavors la Junta de braços 
de Barcelona decidí resistir només 
amb els seus propis mitjans. Aquell 
estiu s’inicià el setge fi lipista, que 
s’intensifi cà a partir de 1714. Uns 
40.000 soldats tancaven el cercle 
mentre que a l’interior hi resistien 
uns 5.500 homes. 
Antoni de Villarroel havia partici-

pat en la conquesta borbònica de 
Mequinensa, Lleida i Tortosa el 
1708. Després fou enviat a Galí-
cia, on passà al bàndol austriacis-
ta. El 1711 s’encarregà de l’eva-
cuació de l’Aragó. Fou nomenat 
comandant suprem de les forces 
catalanes i s’encarregà de la part 
militar de la resistència. Però les 
defenses eren febles i els fi lipis-
tes obrien bretxes a les muralles. 
Això féu que convoqués un con-
sell de guerra en el qual suggerí la 
capitulació. Davant l’oposició dels 
consellers, presentà la dimissió, 
però no li fou acceptada. En l’as-
salt fi nal intentà contrarestar l’atac 
amb una lluita cos a cos. Malgrat 
que quedà ferit, decidí capitular 
abans de fer-se fosc per evitar el 
saqueig i l’incendi de la ciutat. Tot 
i les promeses dels ocupants, els 
caps militars i el mateix Villarroel 
foren empresonats, i alguns altres, 

Els fets de l’onze de setembre

Antoni de Villarroel



7

Els fets de l’onze de setembre

Passió per la xocolata

com el general Moragues, execu-
tats. El seu cap fou exposat dins 
una gàbia al Portal de Mar fi ns al 
1727, a mode de càstig exemplar. 
Villarroel fou alliberat el 1725, des-
prés de la Pau de Viena.
Rafael de Casanova, compromès 
amb la causa austriacista i que era 
conseller terç de la ciutat, fou el dar-
rer conseller en cap de Barcelona 
(1713-1714), càrrec que implicava 
el comandament de la Coronela. 
Tot i que en la Junta de braços fou 
contrari a lluitar, un cop començat 
el setge s’ocupà dels aspectes po-
lítics de la lluita. El juliol de 1714 
ordenà la mobilització de tots els 
homes majors de catorze anys. 
Davant la crítica situació de la ca-
pital, on la fam ja feia estralls, el 
cap borbònic exigí la rendició el 3 
de setembre. Casanova proposà, 
a la resta de dirigents del munici-

pi, un armistici per poder esperar 
reforços de Mallorca, però la idea 
no fou acceptada i la ciutat es pre-
parà per a un assalt fi nal. Des del 
baluard de Sant Pere i del Portal 
Nou i enarborant una bandera de 
Santa Eulàlia, patrona de la ciutat, 
Casanova inicià un dramàtic con-
traatac amb diverses companyies 
de la Coronela. Durant la lluita fou 
ferit i l’endemà hagué de signar la 
capitulació. Fins al 1719 visqué 
amagat a la casa familiar de Sant 
Boi de Llobregat. Llavors, gràcies 
a una amnistia, reaparegué i exercí 
el seu ofi ci d’advocat a Barcelona.  
Els combatents catalans morts 
durant el setge i l’ocupació foren 
enterrats al Fossar de les More-
res, situat al barri de Ribera de 
Barcelona, prop de Santa Maria 
del Mar. Des dels anys de la Re-
naixença, aquest indret ha esde-

vingut un símbol de les llibertats 
nacionals de Catalunya i espai de 
concentració de les manifestaci-
ons independentistes. La data de 
l’11 de setembre es convertí en un 
símbol no només de la pèrdua de 
les llibertats i les institucions, sinó 
de la voluntat de la seva recupe-
ració. Prohibides aquestes mani-
festacions sota el franquisme, el 
1976 es va autoritzar una primera 
concentració a Sant Boi, on és en-
terrat Casanova. El 1977 es cele-
brà una històrica i multitudinària 
manifestació a Barcelona, davant 
l’estàtua restaurada del conseller 
en cap. La primera llei de la Gene-
ralitat restaurada fou la declaració 
de l’11 de setembre com a Festa 
Nacional de Catalunya, el 12 de 
juliol de 1980. 

J.C.L.

La xocolata és un producte ob-
tingut mitjançant la barreja de 

pasta de cacau i sucre. També es 
pot veure dissolta i cuita amb aigua 
o llet. A la meva família, que jo sà-
piga, no hi ha hagut vicis d’aquells 
que ens perden. Però hi ha un pa-
rell de coses que ens identifi quen. 
Una és la nàpia, per a alguns d’ori-
gen jueu. L’altra, tant o més genèti-
ca, és la passió per la xocolata.
Xocolata de tots els percentatges, 
xocolata negra, blanca o amb llet, 
xocolata amb ametlles, avellanes 
o arròs, xocolata amb cafè, fruita 
o licor, i xocolata en totes les pre-

sentacions possibles: en forma de 
teula, de bombó, de torró, de ga-
leta, de pastís, de batut, en pols, 
gelada, desfeta, calenta o freda. I 
acompanyant tota mena de men-
ges. Senzillament, exquisida. As-
saborir-la lentament, a qualsevol 
hora, en qualsevol lloc. És insupe-
rable. Sempre hi ha un moment per 
evadir-se de l’entorn i endinsar-se 
en aquest senzill plaer. I sucumbir 
a la temptació...
Els asteques foren els primers 
de consumir cacau. El mesclaven 
amb farina de blat de moro, es-
pècies i mel. Els espanyols el van 
descobrir i van començar a barre-
jar-hi canya de sucre per endolcir-
lo. I fi ns al segle XVIII tingueren el 
monopoli de la seva importació al 
continent europeu. Llavors, durant 
el segle XIX, el seu cultiu es po-
pularitzà i s’intensifi cà. I esclavitzà 
molts éssers humans. Junt amb la 
patata, que tantes i tantes vides ha 
salvat, i també el tomàquet, la xo-
colata trastornà el món.
Les llavors de cacau es torren i es 
trituren a diferents temperatures 

per obtenir la pasta amb la qual 
es fabricarà la xocolata. El sucre i 
la llet s’incorporen en estat líquid i 
després es remena enèrgicament 
per aconseguir l’aroma i la textura 
desitjades. Seguidament, la pasta 
es posa en motlles perquè se so-
lidifi qui i ja està. I depenent de la 
quantitat de cacau, mantega de 
cacau, llet i sucre, se n’estableixen 
els diferents tipus. El producte, a 
més, es considera una gran font 
d’energia. És ric en greixos, carbo-
hidrats, proteïnes, vitamines i mine-
rals. Però com tot el que és molt bo, 
fa mal. Pot engreixar i embrutar la 
sang. I en el rostre, i en l’alè, es de-
lata salvatgement. També pot des-
ventrellar o provocar insomni. I per 
a alguns té efectes al·lucinògens, 
i fi ns i tot afrodisíacs, substitutius 
d’altres plaers, com el del sexe. 
Cert o no, en tot cas fa la vida més 
justa i agradable. I quan ens ofe-
reixen quelcom per a degustar els 
ulls ens espurnegen i, sense poder 
reprimir-ho, un dubte increïble ens 
supera sempre: que té xocolata?

Joan Corominas
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Tornarem!

Els prop de 300 afi cionats que 
ens vam desplaçar a Badalona 

per veure el darrer partit del nostre 
club, no oblidarem mai aquell viat-
ge, aquell equip, aquell sentiment, 
aquella esgarrifança que ens va 
recórrer el cos quan, mitja hora 
després d’acabar el partit i amb el 
Pavelló Olímpic buit, els jugadors 
es van veure obligats a tornar al 
parquet, guiats per uns centenars 
de veus que encara entonàvem 
càntics en senyal d’agraïment cap 
al que ha sigut, sense cap mena 
de dubte, el millor equip de la his-
tòria del club. Una hora després, 
els esperàvem a fora, amb una 
catifa vermella, per donar-los, per 
darrera vegada, les gràcies. Gràci-
es per tot, nanos! Gràcies i sort.
El 7 de maig del 2008 el Club Bàs-
quet Girona va complir 20 anys a 
la màxima categoria estatal, 2 dé-
cades a l’ACB està a l’avast de ben 
pocs, es poden comptar amb els 
dits d’una mà els clubs que igualen 
o superen aquesta marca. Ara que 
tinc vint anys, ara que encara tinc 
força, que no tinc l’ànima morta 
(...) i força no ens faltava, i l’àni-
ma, l’esperança, no va morir fi ns 

el darrer moment. Més de 10000 
signatures es van recollir en pocs 
dies demanant moviment a qui es 
sentís al·ludit, més de 10000 per-
sones van signar per GIRONA A 
L’ACB, més de 10000 afi cionats 
traïts, decepcionats, impotents en 
veure que, el 25 de juliol, un refe-
rent com el CB Girona ofi cialitzava 
el que era, desde la nit abans, un 
secret a veus:
El Club Básquet Girona ha renun-
ciat a continuar en l’ACB amb el 
que posa fi  a una trajectòria de 20 
anys (des de la campanya 1988-
89 a la passada) en la màxima ca-
tegoria del bàsquet espanyol.
Han passat unes setmanes d’aquell 
fatídic dia i, malauradament, nosal-
tres no podrem cantar que fa vint 
anys que tinc vint anys però, per 
sort, a Girona hi ha gent que s’es-
tima el bàsquet i, en comptes d’es-
tar buscant culpables, s’han mogut 
amb la màxima celeritat i cautela 
possible per plantar les arrels d’un 
club amb color gironí. Un club que, 
començant desde zero, intentarà, 
a la llarga, posar Girona on me-
reix. Perquè Girona és ACB!
Sabem que la LEB Bronze no és 

l’ACB, que els jugadors no són co-
neguts ni els clubs són de renom, 
que molts afi cionats preferiran 
anar al cinema que visitar Fonta-
jau. Ho sabem. Però d’altres no 
només continuarem anant al pa-
velló a animar el nou Sant Josep, 
sinó que aquest any tindrem el 
cor dividit, esmicolat. Sabem que 
arreu del món, de Barcelona fi ns 
a Memphis, hi haurà un pedaç de 
CB Girona. Desenes de jugadors 
i tècnics que, d’una forma o altra, 
porten a dins una part de nosal-
tres.
Tornarem a l’ACB! Fins que ho 
aconseguim, la lluita continua a 
www.girona-acb.com

Sergio Martínez

                      Nivells: 

- Inicial
- Bàsic
- Elemental
- Intermedi
- Sufi ciència
- Superior (D)

  

Informació i inscripcions: 
Del 8 al 30 de setembre

Ofi cina de Català de Salt 
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h

Pl. Lluís Companys, 1
972 24 91 91
salt@cpnl.cat

Cursos de català per a adults
Setembre 2008



9

Us recomano

VIDA I DESTÍ 
de VASILI GROSSMAN.  

Va néixer a Berdyciv, a l’Imperi 
Rus (avui en dia Ucraïna), en una 
família jueva emancipada i no rebé 
una educació tradicional jueva. El 
seu pare tenia conviccions social-
demòcrates i es va unir als men-
xevics. El jove Vasilij va donar su-
port a la Revolució Russa de 1917. 
Posteriorment es mostrà molt crític 
amb la política soviètica i va patir 
persecussió.Com a conseqüència 
de la persecussió de l’estat, només 
unes quantes obres de postguerra 
de Grossman foren publicades en 
vida. Després de presentar la seva 

gran obra, la novel·la Vida i destí 
(1959) per ser publicada, la KGB 
va escorcollar el seu apartament. 
Els manuscrits, les còpies en car-
bó, les llibretes de notes i fi ns i tot 
les cintes tipogràfi ques van ser re-
quisades.Vida i destí, de la mateixa 
manera que la seva última novel·la 
important, Tot passa (1961), van 
ser considerades una amenaça 
per al règim totalitari i l’escriptor 
dissident va ser convertit en una 
no-persona de fet.  Va morir d’un 
càncer d’estómac el 1964, sense 
saber si les seves novel-
les serien llegides algun 
dia pel públic.Vida i des-
tí es publicà l’any 1980 
a Suïssa, gràcies als 
companys dissidents de 
Grossman: el físic Andrei 
Sakharov va fotografi ar 
secretament les pàgines 
de l’esborrany conser-
vat per Semyon Lipkin, 
i l’escriptor Vladimir Voi-
novich va aconseguir 
treure les pel·lícules fo-
togràfi ques a l’estranger. 
El llibre fi nalment es va 
poder publicar a Rússia 
l’any 1988, després que 
Mikhail Gorbachev ini-

ciés la política del Glasnost.Vida 
i destí està considerada una obra 
autobiogràfi ca. Molts crítics han 
comparat les novel·les de Gros-
sman amb la prosa monumental 
de Tolstoi[4][5] . Grossman és des-
pietat a l’hora de descriure els ra-
cons obscurs de l’ànima humana. 
(vegeu Viquipedia) 

Carme Torrent.- Puntedu El Pla

Només es pot aplicar un adjectiu a 
aquest llibre de l’escriptora giro-

nina Dolors Garcia i Cornellà: magní-
fi c. És tendre, és trist, és esperança-
dor, és real, és fantàstic, és actual…
Les seves 175 pàgines es llegeixen 
d’una tirada, és d’aquells llibres que 
quan el comences no el pots deixar 

fi ns al fi nal. T’atrapa de 
principi a fi  i quan gires 
la darrera pàgina no 
pots evitar tenir els ulls 
negats de llàgrimes. 
Que això ho provoqui 
un llibre té molt de mè-
rit, vol dir que està tan 
ben escrit que et fa en-
dinsar-te en la història, 
identifi car-te amb ella i 
emocionar-te.

El llanto de Odón ens explica la his-
tòria d’un noi de 16 anys que una nit 
passa per la traumàtica experiència 
de veure morir el seu millor amic en 
els seus braços a causa d’un atro-
pellament en què el conductor de la 
moto causant de l’accident es fuga 
sense auxiliar els dos nois. 
A partir d’aquest moment, Odón 
no pot acceptar la mort de l’amic, 
Nacho, i comença a explicar-li tot 
el que li passa. Aquestes conver-
ses són l’única manera que té per 
sobreviure en un món que, de cop 
i volta, se li ha fet insuportable, 
l’única manera que creu que no li 
marxarà el record de l’amic. 
Mentrestant, la gent del seu vol-
tant, que l’estima com estimava en 
Nacho, es preocupa per ell perquè 

veuen que no ha plorat i no ha po-
gut treure tot el dolor que té fi cat a 
dins com una llosa enorme, però 
com més li diuen, més es tanca i 
menys pot plorar, ni vol fer-ho. No-
més té un desig: veure el mar i que 
el deixin tranquil amb el seu dolor i 
el record de l’amic.
El llanto de Odón, de Dolors Garcia 
i Cornellà, va quedar fi nalista en el 
Concurs Internacional de Literatura 
Juvenil Libresa 2008 i encara que si-
gui per a joves, és recomanable per a 
qualsevol edat, un d’aquells llibres de 
lectura imprescindible per a tothom.
El llanto de Odón ha estat publi-
cada en castellà aquest 2008 per 
l’editorial Libresa d’Equador dins 
la col·lecció País del Sol.

Frederic Mayol, escriptor

El llanto de Odón
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Tancament del curs de català

Els alumnes de català per a 
adults i el Voluntariat per la 

llengua de Salt van fer una festa 
de tancament del curs amb la colla 
castellera dels Marrecs de Salt
Se celebrà el dimarts 10 de juny, a 
les 20.30 h, a l’antiga fàbrica de la 
Coma-Cros 
En presència del regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament del municipi, 
Sr. Carles Borrell, i de 150 partici-
pants, l’acte s’inicià amb la signa-
tura de l’acord de col·laboració a 
què han arribat el Consorci per a 
la Normalització Lingüística, a tra-
vés de l’Ofi cina de Català de Salt, i 
la colla castellera dels Marrecs de 
Salt. 
En aquest acte, el president de 
Marrecs, Josep Masdevall, es re-
ferí a la colla castellera com a un 
espai privilegiat per a les relacions 
interpersonals i intergeneracio-
nals, en el qual “tothom hi cap, tot-
hom hi té un paper, des dels més 
petits fi ns als més grans, i esborra 
diferències.” Per això, i segons el 

seu parer, “és important obrir la 
nostra activitat a la gent nouvingu-
da, perquè és una manera de fer-
los participar en la vida associativa 
de Salt i immergir-los en la llengua 
catalana com a vehicle de comu-
nicació de les nostres activitats 
quotidianes”. Un objectiu, cal dir-
ho, que comparteixen plenament 
aquesta entitat i el Consorci per a 
la Normalització Lingüística, que 
desenvolupa el projecte “Volunta-
riat per la llengua” amb la voluntat 
de fomentar l’ús 
del català fora 
de l’aula amb 
la col·laboració 
d’entitats i as-
sociacions so-
cioculturals del 
territori.
L’acte continuà 
amb la presen-
tació de l’acti-
vitat de la colla 
castellera a la 
Biblioteca, amb 

el testimoni d’un Marrec, que és, 
a més, aprenent del programa 
“Voluntariat per la llengua”, i la 
projecció d’un reportatge sobre el 
procés de construcció d’un castell. 
Tot seguit, l’Ofi cina de Català oferí 
un sopar amb menges dels països 
d’origen dels aprenents de català. 
A les 22.30 h, els participants a 
l’acte van passar a la sala d’assaig 
dels Marrecs, es van enfaixar i van 
aprendre a fer castells. 
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23 dies de vaga donen per apilar 
moltes deixalles. Tot l’enrenou 

de les informacions arribades al 
carrer no ha ajudat gens a resoldre 
la situació. Segur  que les notícies 
publicades sortien d’un sol altaveu i 
tant el Consell Comarcal com l’Ajun-
tament de Salt diria que complica-
ven l’entesa. Que uns governs que 
es diuen d’esquerra defensin més 
l’empresa concessionària (Sufi , Sa-
cry, Vallehermoso, Florentino Pérez) 
que les peticions dels treballadors 
no lliga gaire amb la situació.
No sé si els polítics d’aquests 
estaments cobren el mateix sou 
que fa 5 anys, però sí que és el 
cas d’aquests treballadors de Sufi , 
que han dit prou perquè des de fa 
5 anys cobren el mateix sou sen-
se un euro més per cap increment 
d’IPC ni de cap classe. 
Què cobren i què demanen? Els 
xofers cobren 1.400 € al més i dues 
pagues extres que no arriben a 600 
€, que és el que els consta com a 
jornal base. Els peons, 750 €, amb 
les mateixes pagues. Què dema-
nen? Que al jornal base dels xofers 
hi fi gurin 1.100 € i que aquest aug-
ment es retalli dels complements 
que fan arribar el sou a 1.400 €, 

Vaga de recollida selectiva

que la nòmina augmenti de 100 € 
mensuals i una paga extra de 2.000 
€ per compensar la pèrdua adquisi-
tiva d’aquests anys. Que els peons 
cobrin 900 € al mes amb les correc-
cions proporcionals.
El que costa d’entendre, si no és 
que els fums els han pujat al cap, 
és que aquests governants es 
queixin que aquests treballadors 
demanen massa i que els veïns no 
ho podrien suportar. I dic que costa 
d’entendre perquè saben de sobres 
que els treballadors, en totes les 
reivindicacions, han de passar del 
llistó del que pensen aconseguir si 
no volen quedar pitjor que abans.
Ara ens anuncien que han apro-
vat un plec de clàusules per a la 
concessió de la recollida de rebuig 
i neteja diària, per un import d’1,9 
milions d’euros. Quant es paga-
va abans i quina és la diferència 
d’aquest augment? Com es repar-
tirà? No servirà per engreixar més 
l’empresa que els treballadors? 
S’han explicat tants casos de gan-
grena política que, per bona fe que 
hi posis, els dubtes et depassen. 
No deu ser que interessava allargar 
la vaga perquè l’empresa es fes la 
màrtir i l’Ajuntament tingués argu-

ments per a claudicar? Si hi havia 
un contracte, per què no es feia 
respectar i, si no hi havia contracte, 
per què no hi era? O potser hi ha 
una clàusula que obliga l’Ajunta-
ment a cobrir les reclamacions dels 
treballadors de la neteja viària?
Per què el Consell Comarcal i 
l’Ajuntament no pressionaven 
l’empresa perquè complís amb el 
seu deure de la neteja i deixés que 
els tractes empresa- treballadors 
seguissin el seu curs? 
Quedar bé amb l’amo sempre és 
més agraït que acontentar el mos-
so. Així sempre el poder econòmic, 
a tots els nivells, troba servitud. 

Camina Mira i Observa  

Aquest article no el voldria re-
dactar, perquè és d’aquells 

textos que no són agradables i no 
és còmode escriure les misèries, 
es poden mal interpretar i el cacic 
de torn pot dir “mira, aquest no vol 
la festa”. I no és això.
La festa major d’un poble són uns 
dies de celebració i commemora-
ció al voltant del seu patró. Però la 
festa va de mal en pitjor, malgrat 
que els mitjans ofi cials ens diuen 
que tot és molt maco i tot està su-
perbé.
I no és culpa de l’equip de govern, 
ni de l’oposició, ni dels organitza-
dors, perquè estic segur que tot-
hom posa el millor del seu saber 
a fi  que la cosa surti perfecta. Su-
poso que és culpa de tots plegats, 
inclosos els ciutadans. 
El dia del pregó hi havia 5 activitats 
que conduïen allà mateix i mentre 

La festa fa nosa...?
el pregoner anava llegint el seu 
discurs eren molts els ciutadans 
que parlaven entre ells i altres 
menjaven pipes, i mostraven poc 
interès per la proclama. Després 
d’una hora d’haver acabat, hi ha-
via la mateixa gent apilada com al 
començament, és clar que es feia 
un espectacle de franc. 
Als ofi cis solemnes de Festa Major 
hi ha menys gent que a la cerimò-
nia d’acompanyament d’un cadà-
ver en un dia d’enterrament.
De parades de comerç privat de 
menjar, només n’hi havia una i, 
d’atraccions, ben poques. Eren fà-
cils de comptar en una sola passa-
da. No hi havia la sínia, ni el circ..., 
coses bàsiques de la festa d’una 
població important. El cartell de la 
Festa Major, res a dir del cartellis-
ta, perquè està molt bé, però l’eti-
queta hauria d’haver estat en blau, 

és a dir, sense alcohol. Cal dir que 
posar un envàs al cartell per anun-
ciar una festa, Salt no ha estat pas 
l’únic poble que ho ha fet, ja que 
també n’hi ha d’altres que van po-
sar una llauna de refresc, etc..., 
però en blau.
Algunes empreses del poble treba-
llaven el dia de Sant Jaume. N’hi 
ha molts  que aquests dies marxen 
del poble. I també vaig dir a una 
veïna: “Ara a fer el rostit ...?” I em 
va contestar: “Ui!, fa anys que no 
en faig...! Això era abans amb els 
convidats, etc.”
També es torna a repetir la presèn-
cia d’alcohol en un joc de paraules 
amb les diferents lletres de Salt 
que hi ha en els pòsters penjats a 
diferents cartelleres del poble. En 
els gots ofi cials de beure no vaig 
saber veure el senyal dosifi cador 
de la gasosa, l’aigua mineral  o la 
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La festa fa nosa...?

taronjada. És que l’estrella de la 
festa ha de ser la música a tot drap 
i l’alcohol...?
El candidat demòcrata dels EEUU, 
Obama, en visita ofi cial a Europa 
els dies de la festa tampoc no es 
va acostar pel poble i això que pot 
ser el president de tots els ameri-
cans. També els de Salt Lake City.
Per tot plegat, crec que la Festa 
Major ja no és necessària. Ens fa 
nosa i tal vegada s’hauria de dei-
xar de fer. L’evolució de la societat 
fa que coses d’abans no són de 
l’interès d’ara. Molts anys enrere, 
en una reunió a fi  de preparar el 
programa electoral d’un partit de 
l’extrema esquerra, vaig proposar 
suprimir la cavalcada de reis..., i 
em van saltar tots a sobre: “Ani-

mal...! Què vols fer ...?” I, amb el 
pas del temps, té més sentit que 
mai perquè és una manifestació 
monàrquica. I la Festa Major del 
poble, per la pròpia inhibició de 
bona part dels vilatans.
És clar que això, pel que es veu, 
no és propi solament de Salt, ja 
que l’oligarquia governamental 
de la ciutat de Girona no va dei-
xar fer una festa a la plaça de la 
Constitució al jovent durant la se-
gona quinzena de juliol i això que 
tan sols demanen la llibertat del 
país. I sempre els omplen d’excu-
ses quan el que fan no agrada als 
governants.
La meva proposta seria: primer, 
per recordar l’efemèride de la Fes-
ta Major, que la presidència del 

consistori fes un discurs institucio-
nal amb rostre seriós i vestimenta 
fosca una vegada a l’any en la data 
assenyalada (això es podria repro-
duir el dia de reis); segon, també 
s’hauria de crear una mena de  
mancomunitat de festes si es vo-
len conservar i posar les parades 
i atraccions de tots els pobles de 
la rodalia en un mateix lloc i en les 
mateixes dates, sempre se’n veu-
rien més (per exemple, a Vilobí).
Però, tal vegada, el que he dit ha 
estat un somni perquè tot està 
perfectament establert i quan els 
viatgers passen per l’A7 poden dir: 
“Mira quin poble més maco i que 
són divertits ...!”

Agapit Alonso i Pont

Els més escèptics diran que, 
per fi , semblem una ciutat. 

Però si som realistes ( i procurant 
veure l’ampolla sempre plena ) 
hem de reconèixer que Salt ha fet 
un canvi gran durant, aproxima-
dament,  l’última dècada: la cons-
trucció d’un centre comercial i oci, 
l’aixecament de l’hospital, tot el 
que envolta el barri la Massana, el 
“nou” mercat de Salt, la (més que 
probable ) construcció d’un nom-
bre, relativament gran (per què no 
dir-ho ), d’habitatges als terrenys 
on, encara a dia d’avui, hi trobem 
el nostre escorxador, el trasllat 
d’un dels nostres més antics ins-
tituts… De tots aquests canvis n’hi 
ha un que, personalment, opino 
que s’hauria de revisar per fer-hi, 
segons el meu parer, alguna mi-
llora: la reestructuració de l’era 
de cal Cigarro ( zona de la piscina 

Paviment
coberta, la piscina municipal, pis-
tes poliesportives, camp de futbol 
i , properament, CAP i centre d’alt 
rendiment ).
És una realitat visbile als ulls de 
qualsevol que tots aquest canvis 
suposen una millora, substancial, 
del nostre nivell de vida però, des 
de la meva ignorància, crec que a 
la zona de l’era de cal Cigarro hi ha 
un problema: l’absència d’asfalt. 
Vaig tenir un professor no fa gaire 
que deia que per saber si una obra 
estava feta, o ben feta, no calia més 
que mirar la planifi cació i valorar 
els resultats. Tenint en compte la 
seva observació, no em queda cap 
altre remei que pensar que tot es 
va haver de fer massa de pressa 
i sense gaire planifi cació,perquè, 
quan plou, tots els veïns que som 
del carrer Marquès de Camps cap 
a Girona ens veiem embolicats en 

la més gran de les odissees per 
poder arribar a la piscina, o anar 
a buscar la mainada a l’escola o, 
simplement, per passejar. 
A l’era de cal Cigarro es va comen-
çar la casa per la teulada ja que es 
van construir tots els equipaments 
i serveis necessaris sense, prèvia-
ment, haver fet la zona accessible  
als vianants. Serà la crisi…

Héctor Martínez
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Pla d’usos de les Deveses

Divendres 8 d’agost hi ha un 
concert d’havaneres al Casal 

de Jubilats. En una conversa a 
l’hora d’assaborir el cremat parlem 
de les Deveses. Hi ha uns quants 
jubilats que hi menen algun hort, 
per aquells verals, i vulguis o no, 
la conversa va  cap a un tema 
recurrent de fa anys, i potser de 
sempre, si és que escoltem històri-
es passades. És clar que cadascú 
explica com ho veu ell o fent-se 
ressò de rumors que circulen per 
l’aire, que en passar de mà en mà, 
sempre se’ls afegeix alguns grams 
de més.
No cal emprenyar-s’hi gaire? 
Aquest matí he anat a l’hort i al-
guns brètols, deuen ser mainada 
que a la nit van a fer mal, s’entre-
tenen a pedregar-se amb tomates, 
per aquells horts n’hi han deixat un 
escampall, ja els arreglaria jo, els 
agafaria per una orella i a reparar 
el mal. L’altre diu que els robatoris 
són el plat del dia, que ha d’arren-
car les cebes i patates sense estar 
assaonades perquè hi ha lladre-

gots que, si et distreus, s’empor-
ten els teus estalvis i suors. I no 
ho denuncieu? Sí, i què? Què els 
faran?
Al matí següent, i també per fer un 
volt per les hortes per veure com 
ha anat la batuda dels senglars, 
m’acosto pels horts de què els 
interlocutors de la nit abans em 
contaven les malifetes. Si pregun-
tem per la situació i les accions, no 
hi ha gaire consens. Per aquells 
horts, com que la gran majoria són 
jubilats, sempre en trobes 3 o 4 
xerrant, i quan parles del tema tots 
estan d’acord que hi ha robatoris, 
però amb algunes versions una 
mica diferents, fi ns i tot es diu que 
algun dels qui els mena no respec-
ta l’hort dels altres. També s’insi-
nua que alguna destrossa pot ser 
més una venjança que fer mal per 
fer mal, ja que tal persona no és de 
gaire fi ar.
M’indiquen on hi ha hagut la xafada 
de tomates, és a darrere la Coma 
Cros. Travesso un portal mig obert 
i saludo tres homes que feinegen 

pel tros. Aviat agafem conversa, 
encara que no ens coneixem de 
res, no hi era el que me’n va parlar, 
de la malifeta.
Efectivament, tot un escampall 
de tomates i algun cogombre són 
per terra i lluny de la planta, sem-
bla que sí, que algunes maina-
des (quantes?), diuen ells, havien 
actuat solament amb esperit de 
fer mal i ja és la tercera vegada 
aquesta setmana. No et roben pas 
res, diuen, quan els faig veure que 
alguns productes són prou atrac-
tius i llaminers, diuen que si s’em-
portessin quatre tomates o cebes, 
mira: que bon profi t els faci, però 
que et destrossin la vianda només 
que perquè sí, t’indigna.
Ja ho denuncieu? I tant! Però no 
cal perdre el temps, et diuen que, 
si hi tornen, els ho diguis. Res, 
que molts estudis i despeses per 
planifi car els usos de les Deve-
ses, però, quan ens queixem, no 
som atesos, està ben clar que un 
guarda (aquí surt a la conversa en 
Roure, l’antic guarda) és necessari 



14

per evitar robatoris i malifetes. Els 
responsables de mantenir l’ordre 
no s’adonen o no volen adonar-se 
que gairebé tots els que menem 
horts per les Deveses som jubilats, 
que no en traiem cap més profi t 
que distreure el temps, que més 
aviat ens costa diners, però l’esto-
na que passes a l’hort és una te-
ràpia més benefi ciosa que moltes 
medecines. Tenim unes autoritats 
sense cap voluntat de solucions; si 
és que hem de plegar d’avorrits ja 
cal que facin més casals i contrac-
tin més metges, que sortiran més 
cars que llogar un guarda.
Parlant amb ells no se’ls veu amb 
actitud rebel, sinó més aviat amb 
esperit conformista davant la ine-
fi càcia de les seves queixes. Es-
toics? No hauran estudiat fi losofi a, 
però l’experiència és una bona 
guia.
No hi ha una comunitat de regants? 
Pregunto pensant que junts podri-
en fer més pressió. Sí, una comu-
nitat de regants que no s’ha reunit 

mai, i per tant les queixes, en ser 
individuals, tenen poc ressò i són 
mal ateses.
Puc dir que d’aquestes converses, 
la conclusió que n’he tret, encara 
que podria anar equivocat, és que 
és més la fressa que l’endreça. Sí 
que segur que hi ha robatoris per 
les hortes, que s’hi fan destrosses 
perquè sí, però que també s’ampli-
fi quen massa per falta de concre-
ció. M’atreveixo a dir que per part 
de l’Ajuntament no hi ha una vo-
luntat d’intentar fer pinya amb els 
hortolans. Per un costat, presumim 
d’un pulmó verd que cal protegir, 
però si no protegim els conserva-
dors d’aquest pulmó, que són els 
hortolans, qui en tindrà cura? Ja 
queden moltes parcel·les abando-
nades, alguns diuen que cansats 
que els robin; altres diuen que els 
hereters no volen continuar el rem, 
uns altres més diuen que, a poc a 
poc, aquestes hortes han d’anar 
urbanitzades. Potser no van del 
tot errats quan veus que sí, tots 

els plans parlen de protecció, però 
que de mica en mica el ciment  
se’n va menjant un tros.
No sé si el regidor responsable de 
les Deveses ha fet gaires volts per 
les hortes i ha parlat amb els que 
les menen; potser no disposa de 
prou temps per dedicar-s’hi, però 
penso que és necessari el contac-
te directe per adonar-se de la rea-
litat. Ja sé que els tècnics i funci-
onaris són els intermediaris, però 
la comprensió és més real quan 
l’observes directament. Entre tots 
s’ha d’intentar  buscar el remei que 
necessita el malalt. Això sí, amb 
urgència per apaivagar rumors i 
certituds.

Ramon Torramadé 

Pla d’usos de les Deveses
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La festa dels 10 anys

 MÉS DE 400 JOVES ASSISTEI-
XEN A LA FESTA DELS 10 ANYS 
DEL PUNT D’INFORMACIÓ JU-
VENIL DE L’ESTACIÓ JOVE DE 
SALT
Per celebrar aquest aniversari, 
l’Àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Salt va organitzar  el 28 
de juny passat una festa davant 
l’Estació Jove. Més de 400 joves 

van poder gaudir de les actuacions 
de set grups musicals de Salt que 
han participat en la darrera edició 
del concurs ‘Salt The Músics’. Van 
participar-hi els grups: Projecto sin 
reparo, Antagònics, Nadies, Tant 
de Bo, Atmosfera, Perro Guau i 
Objetivo tu cama.
La festa, que va durar fi ns a les 4 
de la matinada, va tenir a més un 

munt de sorpreses: sorteig de sa-
marretes, motxilles, excursions a 
Port Aventura, batucada entre els 
grups  a càrrec de La Banda del 
Rec… I el que no pot faltar en una 
festa d’aniversari: l’apagada de les 
10 espelmes del pastís d’aniversa-
ri!!!
PER MOLTS ANYS, ESTACIÓ 
JOVE!!!

El gas carbònic
Amb els noms de gas carbò-

nic, diòxid de carboni, anhídrid car-
bònic, o representat simplement 
amb la fórmula CO2 , se’n parla 
molt d’aquesta substància  en els 
mitjans de comunicació.
Però se’n parla sempre de for-
ma molt negativa. Es diu que és 
un contaminant de l’aire produït 
per l’acció humana (cotxes, fàbri-
ques, calefaccions, centrals tèrmi-
ques…), que és el responsable del 
canvi climàtic que ens amenaça, 
que és urgent disminuir la seva 
emissió fent servir vehicles i mo-
tors que en produeixin menys, etc. I 
quan se’n parla a la tele s’acompa-
nya sempre amb imatges de grans 
xemeneies emetent fums negres 
que embruten l’aire. En fi , que ens 
presenten aquest gas com una ve-
ritable i perillosa porqueria.
Per això pot resultar sorprenent sa-
ber que el gas carbònic és un com-
ponent natural de l’aire des de molt 
abans que aparegués l’home a la 
Terra, que no és cap fum sinó un gas 
totalment incolor i inodor, que està 
present en les aigües “picants” - com 
les de Caldes- i en moltes begudes, 
des de la cervesa a la cocacola, i que 
és el  responsable de l’agradable 
pessigolleig a la boca que ens dóna 
el cava fresc acabat d’obrir.
I encara resulta més sorprenent 
saber que el gas carbònic, malgrat 
la petita quantitat present a l’aire 
(el 0,04 %), és, després de l’aigua, 
la substància principal i impres-
cindible per a que hi hagi vida a 

Un tast de ciència de l’entorn

la Terra. Més imprescindible que 
l’oxigen ja que molts microorga-
nismes tenen vida “anaeròbia”, o 
sigui sense oxigen.
Cal explicar això. El nostre cos i el 
de tots els éssers vius està format 
per substàncies que són compos-
tos de l’element químic carboni: 
aminoàcids, proteïnes, greixos, 
olis, sucres, midó, cel·lulosa, hor-
mones, vitamines, colorants… I tot 
el carboni contingut en aquestes 
substàncies procedeix del CO2 de 
l’aire que les plantes verdes són 
capaces de captar amb l’ajuda de 
l’energia de la llum del sol (fotosín-
tesi o funció clorofílica).
Tots els altres éssers vius són en 
certa manera paràsits de les plan-
tes verdes: o es mengen les plan-

tes verdes i els seus productes, 
o mengen altres éssers vius que 
es mengen les plantes verdes, 
o, com els fongs i molts bacteris, 
viuen dels residus que deixen les 
plantes verdes. Si s’acabés el gas 
carbònic de l’aire desapareixeria 
tota la vida del nostre planeta (o, 
almenys, la vida que coneixem).
Per tant el que ens podria preocupar 
de cares a la persistència de la vida 
en el planeta seria una disminució 
del gas carbònic de l’aire. Un aug-
ment afavoreix la vida de les plantes 
(en algun hivernacles afegeixen gas 
carbònic a l’aire per a que les plan-
tes creixin més ràpidament).
Aleshores ¿quin és el problema 
del gas carbònic?. Un desequilibri 
que s’està produint per intervenció 
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Un tast de ciència de l’entorn

humana. Cal explicar-ho: l’element 
carboni dels éssers vius, que les 
plantes havien agafat en forma de 
CO2 , torna altra cop a l’aire també 
en forma de CO2 pel mecanisme de 
la respiració, de la putrefacció quan 
es moren, o de la combustió si es 
cremen. De manera que la quantitat 
de CO2 de l’aire  s’hauria de mante-
nir pràcticament constant, amb peti-
tes oscil·lacions entre hivern i estiu.
Però no sempre els cadàvers i res-
tes dels éssers vius es podreixen. 
Fa molts mils d’anys, les restes ve-
getals de selves situades en zones 
pantanoses van quedar enterrades 
en el fang. El seu carboni, aïllat de 
l’oxigen de l’aire, no es va poder 
convertir en CO2 i va restar sota el 
fang durant mil·lenis, compactant-
se i convertint-se en la hulla i les 
altres classes de carbó mineral. 
Sembla que el petroli es va formar 
de manera semblant: per acumula-
ció de cadàvers dels microorganis-
mes del plàncton marí en zones prò-
ximes a la desembocadura d’un riu 

i aïllades del mar obert (albuferes, 
estuaris…) , on pel seu aïllament es-
cassejava l’oxigen. Sense oxigen les 
restes del plàncton, colgades pels 
sediments del riu, no es van podrir i 
el seu carboni no es va desprendre 
en forma de CO2 . I el petroli, format 
d’aquestes restes, és una barreja de 
compostos de carboni.
També una part del CO2 de l’at-
mosfera primitiva va restar segres-
tada en forma de roques calcàries 
formades per acumulació de clos-
ques d’animals marins (per exem-
ple, les pedres de la catedral de 
Girona) o per combinació química 
amb el calci de l’aigua (per exem-
ple, el “travertí” format a l’estany 
de Banyoles).
I ara ve la intervenció humana: en 
els últims 150 anys la combustió de 
milions i milions de tones de carbó 
mineral, de petroli i gas natural i la fa-
bricació de ciment a partir de roques 
calcàries han retornat a l’atmosfera 
quantitats immenses de CO2 que 
se n’havien separat fa mils d’anys. 

Això ha  produït un petit augment de 
la concentració de CO2 a l’atmos-
fera: del 0,03 % s’ha passat al 0,04 
%. No es tracta d’un contaminant 
nociu, sinó d’una substància natu-
ral que estimula el creixement dels 
vegetals. Però el seu augment pot 
produir un canvi climàtic, una eleva-
ció de la temperatura de la Terra, ja 
que, com els vidres d’un hivernacle, 
el CO2 deixa passar bé la llum del 
sol però reté la calor que es desprèn 
de la Terra.
Però dels canvis climàtics ja en 
parlarem un altre dia.

                                  Joan Serrat
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Festa de la Gent Gran

El dia 22 de juny es va celebrar 
la tradicional festa de la Gent 

Gran a la sala Mirona que com 
cada any va ser un èxit de partici-
pació. Any rere any el Consell fem 
tot el possible per millorar aquesta 
festa, fent-la més atractiva , ja que 
part dels detalls habituals vam ofe-
rir un preciós ram a totes les per-
sones majors de 90 anys.
A més volem especifi car que de 
cara a l’any vinent s’estudiarà fer 
aquesta festa a últims d’abril o 
primers de maig ja que som cons-
cients de que fa massa calor i 
buscarem la manera de numerar 
les taules perquè la gent no hagi 
d’arribar abans d’hora per ocupar 
un lloc
Recalquem que les persones ma-
jors de 90 anys , tinguin  en comp-
te, a l’hora d’omplir  la inscripció,  
de notifi car-ho a les butlletes on ja 
ve detallada l’edat.
A pesar de tot, el Consell vol agrair 
la presència de tots i animar-vos  a 
participar perquè aquesta festa no 
decaigui i així fem pinya i poble

Pitu Pla  
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Considerada com a una activitat 
del nostre casal, voldria assa-

bentar-vos en aquesta crònica de 
la sortida de vuit dies per terres 
espanyoles i lusitanes. Una mogu-
da viatgera d’una quarantena de 
socis excursionistes, que, desafi -
ant els prejudicis de la seva edat, 
ja que alguns passen dels vuitanta 
anys ben portats, han demostrat 
un esperit encoratjador  en tot el 
llarg itinerari, ben manifest en les 
diferents parades assumint tempe-
ratures elevades, fi ns a arribar al 
destí, en aquest cas, Lisboa.   
No vull allargar-me en els relats 
de les poblacions visitades, ja que 
omplirien molts fulls que potser no 
es llegirien, però sí que vull deixar-
ne constància, ja que potser molts 
han perdut el programa, i voldria 
que les recordessin.  Memorit-
zem el primer dinar del dimecres, 
a Motilla. Oi que hi feia calor? Els 
termòmetres estaven disparats a 
Ciutat Real, on ens vàrem allotjar, 
i  en la nostra voluntària passejada 
pel centre d’aquesta bonica ciu-
tat. Vam retardar els rellotges una 
hora, quan ja vam deixat les terres 
extremenyes, i mantenint passat-
gerament els records dels nascuts 

conqueridors del Nou Continent. 
Vam passar la frontera, ja érem en 
terres portugueses, amb les quals 
ens agermanàrem i ens acolliren 
durant sis dies. Ens vam quedar 
a dinar al poble fronterer d’Elvas, 
on, per fer temps, durant unes 
comptades hores, vam trepitjar els 
seus carrers assolellats i estrets. 
Cal recordar el nostre estret pas 
de l’autocar per sota dels arcs de 
l’aqüeducte, i  la contemplació de 
la típica  muralla.
Orientar-se per Lisboa, trobar l’ho-
tel per allotjar-nos va ser una aven-
tura, a causa del carrer en part 
tancat per les obres que s’hi feien, 
però, amics lectors, ens acompa-
nyaven dos experts professionals: 
la guia Antònia i el xofer Vicenç, en 
els quals havíem dipositat la confi -
ança i es mereixen tots els elogis, 
cosa que va quedar demostrada 
en totes les sortides per aquestes 
terres. Hi havia programat amb la 
presència d’una guia de la capital 
el recorregut panoràmic per Lis-
boa. Memoritzem i resumim, diven-
dres al matí, ruta panoràmica per 
la ribera del Tajo, barri de Belem, 
la seva torre i monument als des-
cobridors, breu estada a l’església 

del monestir dels Jerònims, i tast 
dels coneguts pastissos dins d’una 
de les sales de l’antiga confi teria. A 
la tarda, vam visitar el barri d’Alfa-
ma, laberint íntim i popular, l’esglé-
sia i vam escoltar tot el que està 
relacionat aquest indret, ja que té 
la seva història i tradicions, ja que 
és la part vella i antiga de la capital. 
Vam continuar el passeig sempre 
en autocar, per dirigir-nos a la part 
contemporània i moderna en edi-
fi cis, el Parc de les Nacions, seu 
de l’Exposició Universal de l’any 
1998. Al fi nal d’aquest dia, vam va-
lorar positivament tots els comen-
taris i explicacions fets per la guia 
portuguesa, molts d’ells oblidats 
per la manca d’atenció. Segon dia 
lliure a Lisboa, i descans obligatori 
del xofer. Vam aprofi tar per anar 
de compres, passejar, i realitzar 
cadascú independentment les visi-
tes més adients i d’interès als llocs 
més aconsellables, amb recorre-
guts en taxis amb preus econò-
mics, metro i tramvies. 
El diumenge sortida cap a Nazaré. 
Al cim d’un turó, hi ha el poble an-
tic, la plaça, l’església i el mercat, 
que ofereix productes de la terra 
als visitants, les venedores amb 

Crònica de l’excursió a Portugal
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vestits tradicionals per fer-se la 
foto amb elles i recordar la nostra 
estada. Vam baixar a la platja, on 
està situada la típica població de 
pescadors. La seva avinguda sa-
turada de comerços, restaurants 
i senyores que ofereixen lloguers 
de pisos als turistes i estiuejants. 
Després de dinar en un restau-
rant la gastronòmica i suculenta 
“caldeirada“, vam continuar la ruta 
programada per arribar a Obidos, 
conjunt declarat històric artístic 
amb un  recorregut per un carrer 
medieval, ple de visitants, i arribar-
nos  fi ns a les muralles, per gaudir 
del pintoresc paisatge del seu en-
torn. Per fi nalitzar, la visita panorà-
mica del cap de Corveiro, penínsu-
la que s’endinsa 2 quilòmetres en 
l’oceà atlàntic.
En aquest món en què vivim, tan 
allunyat de l’espiritual i religiós, 
valgui recordar la nostra visita a 
Fàtima. Potser  entre anades i 
tornades per la gran plaça, ofrena 
de ciris, oratori de la Verge, visita 
llampant al temple i compra de re-
cordatoris, ens van faltar hores de 
meditació i recolliment. Molts de 
nosaltres, excursionistes i d’hores 
programades,  vam quedar una 
mica desmerescuts d’aquest lloc 

sant que trepitjàvem, ja que sens 
dubte és i serà el peregrinatge con-
fort i esperança de milers i milers 
de peregrins creients... A la tarda, 
recorregut per la població d’Ajus-
trel, per a la visita esporàdica de 
les cases dels tres vidents de la 
Verge. Amics meus, us faig una 
crida alentidora, entreu a la web 
d’Internet. Val més que totes les 
explicacions i comentaris que un 
servidor us pugui donar. Llegireu 
la vida i mort dels tres pastorets 
vidents, les aparicions de la Verge, 
les tres visites del Papa Joan Pau 
II, el tres secrets de la Verge, etc, 
mereixen uns minuts d’atenció i de 
lectura.
Ens trobem en el setè dia, ja de tor-
nada. Visita a la ciutat de Mèrida, 
amb una estada d’hores que van 
permetre fer una volta per les se-
ves botigues, que ens oferien i on 
vam comprar els seus productes 
de bons pernils i embotits d’aques-
ta regió extremenya. La majoria 
dels excursionistes optaren pel 
recorregut en el tren turístic i co-
nèixer els llocs emblemàtics i  més 
adients d’aquesta històrica pobla-
ció. Després de dinar, ruta cap a 
Talavera de la Reina.  Vam deixar 
les maletes a l’hotel, i vam tenir 

temps per fer un passeig per uns 
parcs al costat del riu Tajo. Al ves-
pre, després de sopar, vàrem be-
llugar les cames ballant dins una 
gran sala i vam escoltar les can-
çons d’un animador musical.  
El vuitè dia, ruta cap a Salt, pas-
sant a prop de Madrid i Saragossa i 
la seva Expo de l’aigua, i la parada 
per dinar va ser en un restaurant 
de la població d’Alfajarin. Arribada 
a la nostra població d’origen, apro-
ximadament a les vuit hores de la 
tarda, i  punt fi nal de la recorda-
da sortida de vuit dies a  LISBOA 
(Portugal).
Voldria recordar-vos la primera 
sortida després de vacances, pro-
gramada per al dijous dia 18 de 
setembre, amb la  VISITA AL MO-
NESTIR DE SANT BENET, ÈPO-
CA MEDIEVAL.  A partir de princi-
pis del mes de setembre, hi haurà 
el programa i el full d’inscripció al 
tauler d’anuncis del casal, perquè 
us hi pugueu apuntar. A reveure, 
benvolguts i fi dels excursionistes 
d’aquesta entitat.   

   Ferran Márquez i Morgade

Crònica de l’excursió a Portugal
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Informació de l’Ajuntament

L’AJUNTAMENT DE SALT FA UN 
RECONEIXEMENT ALS ESPOR-
TISTES DEL MUNICIPI
L’Ajuntament de Salt va oferir ahir 
al vespre una recepció als espor-
tistes que han assolit èxits en les 
seves respectives disciplines en 
la darrera temporada. El consisto-
ri va voler reconèixer així la seva 
tasca, tant a nivell individual com 
col·lectiu. 
La recepció, que es va celebrar 
ahir al vespre a la sala de plens 
de l’Ajuntament, va estar presidi-
da per l’Alcalde en funcions, Joan 
Boada, i la Regidora d’Esports, 
Ani Micharet. Tant Joan Boada 
com Ani Micharet van felicitar els 
esportistes pels resultats acon-
seguits. L’Alcalde en funcions, a 
més, va encoratjar-los “a continuar 
portant el nom de Salt” en totes les 
competicions on participin. 
A nivell col·lectiu, l’Ajuntament va 
reconèixer l’Hoquei Club Salt – per 
l’ascens de l’equip sènior a Prime-
ra Catalana i pel Campionat de Lli-
ga Provincial de Girona de l’equip 

prebenjamí - , el Salt Gimnàstic – 
pels resultats aconseguits en cam-
pionats nacionals, de Catalunya i 
d’Espanya -, el Club Piragüisme 
Salt-Ter – per les victòries al Cam-
pionat d’Espanya d’estil lliure i a la 
Copa d’Espanya i per l’ascens de 
l’equip de caiac-polo a 2a divisió -  
i el Club Futbol Salt – per l’ascens 
a 1a regional-.
A nivell individual, els reconeixe-
ments van ser per a la jugadora de 
tennis taula Anna Badosa, que s’ha 

proclamat campiona de Catalunya 
i Espanya, i per a Albert Cordero, 
que va aconseguir 3 medalles, 
una d’or i dues de bronze, en els 
3rs Jocs Nacionals per a persones 
trasplantades de cor. 
Tots els guardonats van rebre una 
litografi a que reprodueix l’obra ‘In-
dependència de Salt’ de l’artista 
saltenc Lluís Mateu. 

Salt, 24 de juliol de 2008.

“Activitats d’Esport Aventura 2008, entrega de pre-
mis als tres primers classifi cats de la prova ciclista 
de 56 Km. amb 399 participants”

Esport Aventura 2008
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fotos de Martí Artalejo
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El Basmi Akasvayu, al MerCATaventura

El dissabte 14 de juny uns 
quants dels jugadors de 

l’equip de bàsquet en cadira de 
rodes Basmi Akasvayu, de Platja 
d’Aro, vam participar en el MerCA-
Taventura de Salt 2008, la fi ra de 
l’”esport d’aventura i de la natura” 
que organitzava, per novena ve-
gada consecutiva, l’Ajuntament de 
Salt, i que va tenir lloc entre el dia 
2 i el 15 en diferents espais, uns 
fora vila, com el Pla dels Socs, a 
tocar de les Deveses, el mateix riu 
Ter -on es fa una trepidant prova 
de ràfting, a sota Susqueda, i que 
aquest any es va aprofi tar per su-
mar-se a les reivindicacions que 
sovintegen ara més que mai per 
reclamar el cabal mínim ecològic 
pel riu gironí- i els voltants de la 
població –senderisme, BTT, ex-
cursionisme, parapent, equitació-, 
i d’altres en zona urbana, com les 
pistes poliesportives de l’Era de 
Cal Cigarro, l’ampla esplanada 
oberta que es troba entre el Pave-
lló i la Piscina municipals i el cen-
tre comercial Espai Gironès. 
Entre moltes altres modalitats es-
portives, doncs, com ara futbol in-
fantil, tir amb arc, bowling, bitlles 
catalanes -una altra novetat d’en-
guany-, hoquei patins i esports del 
motor –concentrats en l’anomenat 
“Motorshow”-, a més de les esmen-
tades, en aquesta edició del Mer-
CATaventura la regidoria d’Esports 
de l’Ajuntament saltenc, conjunta-
ment amb l’associació Els Infants 
Valents -que lluita pels drets dels 
nens amb discapacitat i que va 
plantejar aquest minitorneig com a 
Jornada de sensibilització envers 
les persones amb discapacitat-
, va proposar al Basmi Akasvayu 
de participar-hi per tal d’incloure 
el bàsquet en cadira de rodes a 
la fi ra, per donar així la possibili-
tat al públic saltenc de conèixer-lo 
de la vora, i de manera especial al 

jovent que està avesat al bàsquet, 
com a jugadors o com a afi cionats, 
però que no tenen ocasió de veu-
re regularment aquesta versió del 
bàsquet sobre rodes, que hauria 
de ser una més, però que la reali-
tat de les coses fa que passi molt 
desapercebut per a la majoria de 
la gent.
[Parèntesi:
Amb això de “la realitat de les co-
ses” em vinc a referir al fet que 
l’esport del bàsquet en cadira de 
rodes està plantejat com el primer 
dia, tal com es va concebre: una 
activitat esportiva entre rehabi-
litadora, “integradora” i reivindi-
cativa, que en un moment donat, 
amb la creació de la primera lliga 
de bàsquet per a discapacitats, va 
passar a ser competitiva. El plan-
tejament tenia coses positives, no 
hi ha dubte, i la intenció dels seus 
creadors no podia ser més bona. 
Però han passat els anys, s’ha 
consolidat aquest esport com una 
cosa específi ca pels discapacitats 
i s’ha organitzat sempre des de les 
federacions d’esports per a disca-
pacitats...
Vist des de fora, suposo que deu 
semblar la cosa més normal del 
món, de la més pura lògica. Però 
un servidor, que ho he viscut des 
de dins una colla d’anys, estic con-
vençut que aquesta manera de 
funcionar s’hauria de superar, per 
les següents raons: com que la Lli-
ga de bàsquet en cadira de rodes 
està organitzada per les federa-
cions d’esport adaptat, per parti-
cipar-hi es demana la certifi cació 
de minusvalidesa, com a condició 
prèvia, de manera que només po-
den jugar-hi les persones (homes 
o dones, perquè el reglament ”per-
met” els equips mixtos, encara que 
la raó més probable és que sigui 
difícil trobar prou jugadores per fer 
una lliga femenina) que tinguin al-

guna discapacitació. És cert que hi 
ha una possibilitat de jugar sense 
aquesta condició, com a ”minimal 
handicap”, que se’n diu, això és, 
amb un 4,5 de valoració personal 
(per compensar els equips, cada 
jugador té una puntuació entre el 
0 i el 4,5 -de menys a més habili-
tat/capacitat física-, i la suma dels 
punts dels cinc jugadors en pista 
no pot passar de 14,5), però és 
una cosa molt excepcional, i tal 
com funciona aquest esport, ho 
continuarà sent.
El que em pregunto és: ¿i què 
passa amb la gent que li agradaria 
jugar a bàsquet però que té algun 
problema físic que li impedeix ju-
gar-hi drets -sobrepès, debilitat 
de genolls, mal d’espatlla, peus 
plans, etc- però que tampoc no ar-
riba a ser una discapacitació? (La 
pregunta val també pels jugadors 
que poguessin decidir triar aques-
ta modalitat del bàsquet perquè sí, 
per la modalitat en si, sense més). 
Doncs passa simplement que no 
poden jugar ni drets ni asseguts 
en una cadira de rodes. Vist així, 
es pot dir, doncs, encara que soni 
fort, que ”els discapacitats discri-
minem” les altres persones, en 
aquest aspecte concret. 
A aquestes altures de la història, 
¿és necessari que aquest esport 
depengui de la federació d’esports 
per a discapacitats? Hi ha esports 
que sí que cal que tinguin una tu-
tela especial, perquè són molt es-
pecífi cs per a determinats tipus de 
discapacitat. Però no és el cas del 
bàsquet en cadira de rodes, com 
tampoc ho és l’automobilisme, per 
exemple, amb gent com l’Albert 
Llovera, en Pep Busquets i tants 
altres que competeixen amb la 
resta de conductors sense han-
dicap. Dit d’una altra manera: el 
bàsquet en cadira de rodes podria 
dependre perfectament de la Fe-
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deració de bàsquet, com una mo-
dalitat més, i sense altres restric-
cions que mantenir el sistema de 
puntuació personal que hem dit, 
per tal de fer equips compensats 
i ”no discriminar els jugadors que 
tinguessin alguna discapacitat”, no 
sé si m’explico. Entre el bàsquet 
en cadira de rodes i el bàsquet de 
peu, no hi hauria d’haver més di-
ferència -a part d’aquesta que dic 
del sistema de compensació indi-
vidual- que entre l’hoquei sobre 
patins i l’hoquei sobre herba, per 
posar un exemple molt clar...
Amb això, crec que no solament 
no es discriminaria el potencial 
jugador discapacitat, sinó que es 
potenciaria la seva participació en 
l’esport, que seria més obert, més 
competitiu i més conegut, més 
popular, i consegüentment tindria 

més acceptació social, més parti-
cipants -i per tant es podria mun-
tar sense gaires problemes també 
una lliga femenina- i segurament, 
com a coseqüència de tot això, 
més espònsors, i per tant un millor 
fi nançament que l’actual, que és 
molt sectorial -en bona part lligat 
a l’ONCE- i doncs més limitat que 
no caldria.
Les “jornades de sensibilització” 
envers l’esport adaptat, si estigués 
muntat com intento descriure-ho, 
durarien llavors tot l’any.
Tanco el parèntesi]

... (segueix de l’entradeta):
Tal com tenien previst els organit-
zadors, la iniciativa va ser un èxit 
de participació, tant dels jugadors 
del CB Salt –que s’estrenaven en 
el joc del bàsquet sobre rodes- 

com de públic, malgrat que el 
temps amenaçava pluja i malgrat 
la celebració, a la mateixa hora i al 
circuit de motocròs que hi ha just 
al costat, del Motorshow, que és 
d’una gran espectacularitat i que 
estira molt -ja diuen que Catalunya 
fa olor de gasolina, i és la pura ve-
ritat-. La llàstima és que, per coin-
cidència de dates, alguns jugadors 
de l’equip de Platja d’Aro no van 
poder acudir a la cita, perquè la 
idea inicial era destinar una part 
del xou a fer un partidet entre ju-
gadors del mateix equip per donar 
una imatge més exacta del que és 
un partit “de debò”, de competició. 
Però tot i així, les parts es van do-
nar per satisfetes, i els jugadors 
se’n van emportar un obsequi de 
l’organització, a més de les bones 
sensacions de l’experiència.

 Fermí Sidera Riera

El Basmi Akasvayu, al MerCATaventura
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Club Petanca Salt

Després del parèntesi de la Fes-
ta Major i de les vacances que 

molts de vosaltres ja heu fet, us ex-
plicaré una mica l’actualitat del club.
El dia 14 de juny, a les pistes del 
Girona, van tenir lloc les XII Hores 
de petanca que organitza cada any 
el club de la capital. Nosaltres hi 
vam estar representats per un equip 
format per Lluís Roca, Pere Cana-
dell, Joan Martin i Enric Freixas. El 
resultat va ésser discret i van quedar 
classifi cats a la meitat de la taula.
El dia 29 de juny, un equip de Salt va 
participar a les XVI Hores de petan-
ca de Porqueres. El campionat va 
anar molt bé, ja que la nit va ésser 
molt bona per jugar a la petanca. El 
resultat no va ser gaire bo, però và-
rem quedar en un discret onzè lloc. 
L’equip va estar format per Yolanda 
Jorquera, Angelina Busquets, Toni 
Ortiz i Josep Boo.
El 5 de juliol, Magda Vila, Emília 
Vila, Fina Espinosa i Montse Es-
pinosa van anar a la localitat  de 
Sant Pol de Mar a participar a les 
XII Hores Fémines que com cada 
any organitza el club del Maresme 
i on el Salt no hi falta mai, el re-
sultat va ésser el normal quan toca 
que ens enfrontem amb equips de 
Barcelona. L’important per a no-
saltres és participar-hi.
El 19 i 20 de juliol, festa grossa al 
club. Celebrem les XIV HORES IN-
TERNACIONALS FÉMINES, a dos 
quarts de sis en punt es va fer la 
presentació dels 18 equips partici-
pants de França, Lleida, Barcelona 
i Girona. Després de la desfi lada 
de les jugadores, es van interpre-
tar els himnes nacionals de França 
i Catalunya, vam comptar amb la 
presència de Joan Boada, alcalde 
en funcions, de la regidora d’es-
ports, Anni Micharet, i de Ferran 
Marquez, president del Casal, els 
quals van dirigir unes paraules de 
benvinguda a totes les jugadores 
presents. Tot seguit es va fer din-
tre del local del casal un pica-pica 
per, tot seguit, a les _____ de la 
tarda, tal com estava previst donar 
inici al campionat. Vàrem tenir una 
bona nit de petanca, vam anar a 
sopar per torns a can Muriel, que, 
com sempre, va agradar a tots 

els comensals, i al voltant de les 
3 de la matinada es va parar 10 
minuts per menjar la coca de Can 
Currius que tant d’èxit té entre les 
jugadores habituals. Aprofi to per 
agrair a la Fleca Currius la gentile-
sa que van tenir en regalar-nos la 
coca. Moltes gràcies! Aquest any 
les nostres jugadores es van su-
perar, ja que els 3 equips saltencs 
van millorar i molt els resultats de 
l’últim any. L’equip de Yolanda Jor-
quera, Isabel Rodríguez, Angelina 
Busquets i Tere Carretero va asso-
lir el tercer lloc de la classifi cació, 
empatat a punts amb el Granollers. 
L’equip de Montse, Fina, Dolors i 
Antònia Espinosa van quedar al 
setè lloc, i el de Magda Vila, Emília 
Vila, Loli Vazquez i Carme Muñoz 
van quedar al novè lloc de la gene-
ral. L’equip francès del Bages va 

ésser el campió absolut.
A les 8 del matí es va fer la clo-
enda del torneig amb el lliurament 
de premis i records per a totes les 
jugadores participants, lliurament 
al qual va assistir la regidora d’Es-
ports, que va dirigir unes paraules 
de comiat a tothom.
També, el 26 de juliol el Club de 
Petanca Avinyonet va fer les seves 
XVI Hores de seniors. El Salt hi va 
presentar un equip format per Toni 
Ortiz, Jaume Fàbregas, Oscar Lara 
i Josep Boo, que va aconseguir un 
molt bon resultat en classifi car-se 
els quarts del seu grup i setens de 
la general.
S’estan jugant les nits de club al 
pati del casal cada dimecres, di-
jous i divendres, i la participació és 
bona, ja que la veritat és que s’hi 
està molt bé a la fresca. 
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Hi ha moltes maneres de veure te-
atre, de viure el teatre. Tot depèn 

que l’obra tingui un guió acceptable 
per a l’espectador i uns actors que 
l’assumeixin a consciència. Com que 
el guió és una fotocòpia de tot temps, 
està escrit del 1606 i no ha perdut 
actualitat, en el sentit que reprodueix 
l’egoisme innat de la persona; i ho 
amaneix amb un elenc que suposo 
que hi gaudeix tant com els especta-
dors, ja que tot el profi t que en treuen 
és la satisfacció d’haver fet passar 
una bona estona als assistents al te-
atre, per tant, tots satisfets.
I qui era en Volpone? Un enginyós 

engalipador que es valia de l’avarícia 
humana per estafar a qui creia poder 
enriquir-se amb les penúries dels al-
tres. I el que podríem dir: com és pos-
sible que a hores d’ara encara es re-
produeixi públicament aquest mateix 
guió amb estafes que coronen l’am-
bició de riqueses, siguin estampetes 
o papers negres que es transformen 
en moneda de curs legal? En canvi, 
quan Santiago Rossinyol venia duros 
a quatre pessetes, ni cinc de calaix.
Val més això, que riem. Perquè d’es-
quilar-nos, de grat o per força, sempre 
n’hi ha que se n’aprofi ten. Com que 
els falta l’enginy de Volpone, ho fan a 

la descarada abusant de la força que 
ells mateixos creen. Sí, et diuen a la 
cara que la recaptació fi scal la fan i 
redistribueixen ells, i afavoreixen els 
més ganduls. No del poble, sinó els 
seus capatassos. Vaja, que encara al 
segle XXI, des del centre de l’imperi, 
s’està actuant amb les mateixes di-
rectrius de rapinyaires que s’empra-
ven a les colònies; és clar, a la seva 
manera, que amb la creu i l’espasa 
anaven a civilitzar. Aquí també ens 
volen civilitzar amb manifi estos, o 
distreure’ns amb promeses que no 
han pensat complir mai.

R.T.  

Volpone

Polítics i altres espècies

Encara que algunes vegades dei-
xis lliscar aigües avall brossa 

sortida de bocamolls, quan es tracta 
d’un polític que es val del seu càr-
rec per a catalogar un ciutadà amb 
uns exabruptes més propis d’un fat-
xenda de barri baix que d’un primer 
tinent d’alcalde, haig de manifestar 
la meva indignació perquè la seva 
prepotència només pot perjudicar 
les bones relacions ciutadanes.
Sempre hem sentit a dir que de 
porc i de senyor se n’ha de venir de 
mena i per aquests fets els conei-
xereu. Tothom pot tenir un moment 

de rauxa, però, quan se li fa veu-
re que potser no calia insultar per 
respondre a una queixa d’un ciu-
tadà per un afer municipal, enca-
ra galleja i continua amb la seva... 
Doncs bé, si es tracta de continuar 
el serial, anem per feina que la pa-
lla va cara; t’aniré recordant que un 
polític honrat, a més de pensar en 
ell, s’ha de recordar que a Salt hi 
ha 30.000 habitants i si aquest és 
l’exemple que ens dóna, almenys 
que sapiguem qui ens governa.
Trobo tan noble que un polític vulgui 
viure de la política com qualsevol al-

tre persona dedicada a un altre afer. 
Només hi ha un però, i és que un po-
lític ha de ser receptiu a les queixes 
dels ciutadans i rebatre-les si aques-
tes són infundades; mai contestar 
amb grunys de...  mal abeurat.
Joan Boada: És clar que encara 
queden dies fi ns a les properes 
eleccions municipals i tindrem 
temps per anar practicant monò-
legs encara que sigui a base de 
missives; malgrat tot, sempre es-
taré obert a rebre les disculpes i 
els aclariments oportuns.

Ramon Torramadé

La Mirada teatre lliure ens pre-
sentà el 6 de juny a les 9 del 

vespre i sota la direcció d’un gran 
actor i director, en Xicu Masó, molt 
apreciat entre nosaltres pel seu 
tarannà a més de fundador del 
Talleret de SALT el 1977 i l’escola 
el Galliner de Girona. Acompanyat 
de la Miriam Alemany, l’Alícia Gon-
zález i en Carles Martínez.
La comèdia, si es pot defi nir així,  es 
mou entre el còmic i el drama que es 
percep  entre dos científi cs, un molt 
reconegut i l’altre que espera l’ajuda 
del primer per fer-se famós, mitjan-
çant un article que ha publicat. 
La trama de l’obra passa en un so-
par. Son tres versions d’un mateix 

fet. Estan invitats a sopar però si 
presenten un dia abans, i no tenen 
res preparat. El científi c reconegut 
li diu a l’aspirant que el seu treball 
ja ha estat publicat per altres cien-
tífi cs, i li exposa durament i sense 
cap tacte, per a humiliar-lo. També 
observa la química que hi ha entre 
la seva dona i el seu mentor.
Les altres versions son un refl ex 
de la primera, però amb un to més 
suau, i molt repetitiu tant amb els 
diàlegs com amb els fets. No sa-
bem trobar gaires diferencies en-
tre les versions. És una situació 
real de la vida entre parelles que 
amb el pas del temps desapareix 
l’enamorament i apareixen els re-

trets i les rutines diàries.
Ha estat una molt bona interpreta-
ció, fen gala de la gran experiència 
dels actors.
Des d’aquesta revista volem felici-
tar al Sr. Sunyer per l’encert de la 
programació de tota la temporada. 

Pitu Pla

Tres versions de la vida
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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: 6, 7, 15 i 23 de setembre.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 3, 8, 19, 27 i 28 de setembre.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 11, 16 i 24 de setembre.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 1, 9, 17 i 25 de setembre.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 2, 10, 18 i 26 de setembre.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 4, 12, 20, 21 i 29 de setembre.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 5, 13, 14, 22 i 30 de setembre.

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:
Barregeu les herbes i el pebre amb 3 cullerades d’oli, 
i unteu bé l’espatlla de xai amb aquesta barreja. Po-
seu-la en una safata o en un bol, damunt els alls ai-
xafats. Tapeu-la i deixeu-la macerar en un lloc fresc 
durant 24 hores.
Passat aquest temps, unteu l’espatlla amb la mante-
ga i empolsineu-la amb sal gruixuda.
Escalfeu el forn a 250º i introduïu-hi l’espatlla. Dei-
xeu-la coure uns 15 minuts per cada costat. Passat 
aquest temps, abaixeu la temperatura a 180º, i afe-
giu-hi el brou. Deixeu-ho coure una estona més (de 

10 a 15 minuts aproximadament), i regueu l’espatlla amb el brou de tant en tant.
Serviu l’espatlla acompanyada de la seva salsa i patates panadera, és a dir, patates tallades a rodanxes fi nes 
i cuites a foc lent en una paella amb oli. 

Recepta de la senyora CÈLIA GÜELL RIPOLL

del grup de Les cuineres de Salt

Ingredients:

- 1 espatlla de xai (d’1 kg aproximadament)
 - 2 grans d’all aixafats
 - 2 cullerades d’herbes (romaní, farigola, orenga…)
- 30 g de mantega
- aigua o brou
- pebre negre mòlt
- oli d’oliva
- sal gruixuda

- patates (per a l’acompanyament)

Rostit de xai a la provençal
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Fco. Bautista Domínguez
Jorai Ortega Duran 30-4-08

Josué López Barrero
Raquel Garrigolas López 30-4-08

Fco. José Cubero Sánchez
 Carmen Menbrive Martínez 26-4-08

Mokrane Khider
Marta Gimeno Valles 2-5-08

José Rodríguez Entrena
Maria Vicenta Bueno Gayan 3-5-08

Yousri Benhaddou
Mounaida Chami Karin 22-5-08

Jordi Oliveras Soler
Lídia Alech Maynegre 23-5-08

Joel López Beltran
 Graciela –Yanara Frometa Rodríguez 28-5-08

Nelson-Eduardo Grey 
Deris-Alejandrina Tome Escobar 30-5-08

Naixements

Ruslan Chinchon i Lifanova 31-6-08
Mohamed El Inani 1-6-07
Aboubakary Dbba i Mambura 8-4-08
Khadija Izmar 8-4-08
Maria Teresa Estrada i Amador 14-4-08
Chaima Taouil 25-4-08
Kevin Escote i Moreno 25-4-08
Ramon Cantero i Nuomo 26-4-08
Santiago Cantero i nuomo 26-4-08
Asmae Bouy 26-4-08
Alejandro Fernández i Morgado 26-4-08
Bohic Virdi 27-4-08
Marc Diaz i Sudrià 27-4-08
Arnau Ros i Rodríguez 28-4-08
Samara  De Castro i Duran 28-4-08
Àlex Font i Casan 28-4-08
Alae Bourkha 29-4-08
Abdelilah Ghomriche 1-5-08
Zoe Juliana Andino i Betancourt 2-5-08
Adam Maliki 2-5-08
Doaa Hajo 3-5-08
Salihn Jawara 4-5-08
Gabriel Flete i Guzman 4-5-08
Aya Attaouil 5-5-08
Alan Castelar i Daza 6-5-08
Bassiaka Sangare 6-5-08
Bilal Zrakti 6-5-08
Han  Yu Jiang 6-5-08
Didac Àlvarez i Bollo 8-5-08
Claudia Gamez i Aroca 9-5-08
Sahir Oulgour 9-5-08
Brais Fidalgo Dominguez 10-5-08
Marwa Dahrou 11-5-08
Ibrahima Conteh 11-5-08
Baycoro Ceesay i Ceesay 11-5-08
Chaimae El Amran 13-5-08
Vera Pujagut i Culebras 14-5-08
Mohamed Adam Roubion i Hsaina 15-5-08
Litzi Kate Aguila i Dimailig 16-5-08
Amira Bachiri 16-5-08
Dina Chograni 17-5-08
Aaron Mallquel Sevas i Daza 17-5-08
Esther Sofi a Vargas i Gallo 19-5-08
Silvia Holgado Martínez 20-5-08
Mariam Bakhti 21-5-08
Coral·lí Masó i Borrell 22-5-08
Keren Costa i Hakiesse 22-5-08
Yasmina  El Moussati 24-5-08
Anna Frigola i Solés 24-5-08

Defuncions

Prieto Pulido Concepcion  de  87 anys 21-5-08  

Viñolas Horta Carmen de 81 anys 25-5-08

Picó Perich Florentina de 84 anys 25-5-08

Canals Poch Maria de  89 anys 26-5-08

Murcia Gonzalez Rodolfo de 67 anys 27-5-08

Iglesias Pauli  Jose de  98 anys 28-5-08

Antiñolo Martin M. Antonio de 50 anys 1-6-08

Salgado Gomez Francisco de 61 anys 3-6-08

Serra Roca Catalina  de 88 anys 10-6-08

Bollo Novensa Antonia  de 98 anys 13-6-08

Nevado Serrano Angel de 51 anys 13-6-08

Perez Aviles Jose Antonio de 49 anys 14-6-08

Batista Marce C. Angela de 87 anys 16-6-08

Anna Giménez i Fajardo 24-5-08
Walid  Lakhoar 24-5-08
Naiara Morante i  Hinchado 28-5-08
Helen Cid i López 29-5-08
Mohamed El Jarmouni 29-5-08
Mariam  Mandeh 30-5-08
Nahia  Alarcon i Duran 30-5-08
Fatoumata  Bajaha 30-5-08
Ismael Berghighach i Belayachi 30-5-08
Carles Matas i Juárez 31-5-08
Blanca Alícia Varela i Campos 31-5-08
Noa Vall-llosera i March 31-5-08
Adam Ouassar i  Demianyk 31-5-08
Ayoub El Bazi 1-6-08
Bryan Murciego i Soler 1-6-08
Lina Lahri 1-6-08
Adam Mdabhi 2-6-08
Mohamadou  Lamin  Jammeh i Marong 2-6-08
Ferran Cristian López i Maldonado 3-6-08
Xènia Noguer i Aurich 3-6-08
Mar Garcia i Cañizares 4-6-08
Júlia Dolera i Ribot 4-6-08
Melany Michelle Rodas i Zavala 4-6-08
Manar Mellouk 6-6-08
Baor Hamauda 6-6-08
Ibrahim  El Marchouh i Lahraoui 7-6-08
Izan Plaza i Machuca 8-6-08
Erik Bueno i Ondoño 9-6-08
Hafsa Zallali 10-6-08
Kaled Koussa 10-6-08
Aya Ben Abdeslam 11-6-08
Sergi Rafari i Nogué 11-6-08
Biel Puig i Ribot 12-6-08
Ramon Ernesto Enamorado i Rivera 12-6-08
Mehdi Zerfaoui 12-6-08
Amy Demba 13-6-08
Buba Baldeh 13-6-08
Oriol Serra i Colomer 14-6-08
Marwa El Kaissoumi 14-6-08
Asmae Zeaje 15-6-08
Núria Taberner i Mas 15-6-08
Jasmin Bhatia Bahadur i  Kumari 17-6-08
Ayoub Bouzizova 17-6-08
Berni Aaron Cruz i Mejia 19-6-08
Elisabet Sánchez i Nebot 19-6-08
Kheloud El Koubchi 20-6-08
Rayan Bouydounan 20-6-08
Suamy Alexandra Medina i Velásquez  21-6-08
Yu Han i Chi 22-6-08

Oumayma 22-6-08
Vijoan Mennaoui 23-6-08
Deuine Nosawema i Jegede 23-6-08
Omar Zannout 25-6-08
Bouchra  el Hamdaouy 25-6-08
Manar Bamri 26-6-08
Ricardo Daniel Ionita 26-6-08
Oumayma Abouazzaoui 26-6-08
Estefania Busquets i De Jesus 26-6-08
Derek Francois Godo i Bendech 27-6-08
Kings Ley Ekhoesuehi Bude 27-6-08
Nisrine El Yaouti 28-6-08
Abel Siqueira i Lima 28-6-08
Achraf Bouanani 30-6-08
Joshua Festus 1-7-08
Aminata Sillah 2-7-08
Iman Mehroug 2-7-08
Lea Gil i Cerdan 2-7-08
Farah Maarouf 3-7-08
Bintou Gumaneh 4-7-08
Raul Labbe i Rodriguez 6-7-08
Nihad Radaidan 7-7-08
Nil Muñoz i Mora 7-7-08
Harman Preet Salhan 8-7-08
Fabian González i Muñoz 8-7-08
Mahamadou Sakolly 9-7-08
Paula Patino i Navarro 9-7-08
Sami El Morabite Idrissi 9-7-08
Marta Boada i Betianu 10.7.08
Aran Tomàs i Pineda 12-7-08
Oriol Kwayi i Ketchemen 12-7-08
Salma Ouargal 12-7-08
Yousra Sakkaki 15-7-08
Àlex Muñoz i Hernández 15-7-08
Rita Nicolas i Mozarico 16-7-08
Malak El Asri 17-7-08
Aya El Moussaoui 17-7-08
Yassine El Mesaoudi 17-7-08
Carolina Recuero i Pérez 18-7-08
Mamadou Fomba 19-7-08
Laura Gómez i Gallegos 19-7-08
Tomàs Costafreda i Cat 19-7-08
Mariama Dielo i Bah 19-7-08
Evelyn Alexandra Valle i Manroy 20-7-08
Anas Fauzi 21-7-08
Sergi Guillem i Zapater 22-7-08
Keila Sánchez i Martínez 22-7-08
Ayoub El Jalti 22-7-08
Adil Ben Yezzou 25-7-08

Albert Quintana Font
Silvia Juanola Forroy 24-5-08

Martin-EmilioBecerra
Karin-Elisabeth Carsson 10-6-08

Jaime Crous Bretxa
Alba Serra Solà 30-5-08

Jordi Sais Mascort
Marta Solà Font 14-6-08

David Aguilera Domínguez
Elisabet Vilà Barrios 19-6-08

José Aguilar Prior 
Susana Vallejo Castro 20-6-08

Delfín Frigola Lladó 
Rosa-Erlinda Recarte Irias 27-6-08

Rafael Pérez González 
Eva Casademont Lozano 14-6-08
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Temperatures i pluviometria 
de l’1 al 31 de juliol de 2008

Temperatura Màxima del mes de Juliol: 36º els dies 1 i 19.  
Temperatura Mínima del mes de Juliol: 12º els dies 4 i 8.

Dies de pluja: 5 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: no consta la informació.

Pluja acumulada: 30,1 litres.

Evolució de les temperatures de l’1 al 31 de juliol de 2008

Escacs

Solució:

Pluviometria de l’1 al 31 de juliol de 2008

L’acudit foll

El temps

1. ..… Df1 +  2. Ag1  Df3+ 
3. Axf3  Axf3++.

Juguen negres i fan mat en tres 
moviments.

Sudoku
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