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BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

- Dia 3, a les 6 de la tarda (activitat 
familiar). El racó dels contes: “La 
castanyera i altres contes de tar-
dor”, amb l’Espina de la Sardina. 
Activitat per a nens i nenes a partir 
de 5 anys.
- Dia 8 a 2/4 de 9 del vespre. Pre-
sentació del documental El món 
a Salt, a càrrec de l’assossiació 
Eina
- Dia 11, a 2/4 de 12 del matí (ac-
tivitat familiar). Biblionadons: “Llit, 
llitet... que tens un conte amaga-
det?”. amb Bel*Contes. Activitat 
per a nens i nenes de 0 a 4 anys.
- Dia 16, a 2/4 de 9 del vespre. Ci-
nefòrum: projectarem “Quina fera 
de nena” (Bringing Up Baby, 1938) 
de Howard Haws. Presentació 
Imma Merino
- Dia 17, a les 6 de la tarda (activi-
tat familiar). Descobrim la música. 
Audició musical, amb la Natàlia 
Nadal
- Dia 23, a les 8 del vespre. Tro-
bada del grup de lectura, parlarem 
de la novel·la d’Alberto Moravia 
“La Romana”

Exposicions:
- De l’1 al 15. Exposició: “Che 
1967- 2007” organitzada per EUiA
- Del 16 al 30. Exposició: “20 anys 
de Casal Independentista a Salt”

Biblioteca d’en Massagran

- Dijous 16 d’octubre a les 6 de la 
tarda: “Ara va de contes” de Va de 
contes  
- Dijous 30 d’octubre a les 6 de la 
tarda: “Castanyada de por” amb 
Joan Boher 

TEATRE DE SALT

- Dia 18 a les 9 del vespre Cia. 
Res de Res SetembreDir. Leandre 
Ribera i Biel Jordá Estrena a 
Catalunya Espectacle per a tots 
els públics
- Dia 28 a les 9 del vespre Dybbuk 
Dir. Krzysztof Warlikowski Estrena 
a l’estat espanyol Espectacle en 
polonès amb sobretítols al cátala
- Dia 31 i 1 de Novembre a les 9 
del vespre Warum De Peter Bro-
ok Estrena a Catalunya Especta-
cle en alemany amb sobretítols en 
cátala
 
CASA DE CULTURA “LES 
BERNARDES”

- El dia 1 d’octubre comença a Les 
Bernardes l’activitat escolar que 
acabarà el 23 de juny. El curs esta-
rà dedicat a les següents matèries: 
Llengua anglesa. Llengua france-
sa. Informàtica. Introducció a inter-
net i correu electrònic. Fotografi a 
digital. Cuina.

CURSETS TEMÂTICS

Tast de vins: inici i nivell mitjà. Cui-
na italiana. Cuina de Nadal. Cuina 
de peix. Gelateria. Ioga. Gimnàs-
tica de manteniment. Curs de Tai-
xí. Curset de jardineria.  Labors. 
Patchwork. Papirofl èxia. Mecano-
grafi a..
 

LA MIRONA

- Dia: 02/10/08.- Grup: BANC DE 
PROVES amb FIN DE MES + 
AGUILAS DE ACERO GAYS Hora: 
21:00h. Preu: Gratuït
- Dia: 03/10/08.- Grup: NADIES 
Hora: 23:00h. Preu: Per confi rmar
- Dia: 04/10/08.- Grup: REIGBORD 
Hora: 22:30h. Preu: 6/9 €
- Dia: 10/10/08.- Grup: MUCHAC-
HITO BOMBO INFIERNO + D’CA-
LLAOS Hora: 22:00h. Preu: 15/20 €
- Dia: 11/10/08.- Grup: NIT PUNK 
ROCK: FI-ASKO + LA TOSCA 
BRAVA +ALICIÓN KANALLA Hora: 
22:00h. Preu: 6 €   Només taquilla
- Dia: 17/10/08.- Grup: ARANGU 
Hora: 23:00h. Preu: 5 €   Només 
taquilla
- Dia: 18/10/08.- Grup: ÚLTIMO 
ASALTO + CANCERBEROS + 
CHARLES BRONSON’S DISCI-
PLINE Hora: 22:00h. Preu: 8/10 € 
- Dia: 23/10/08.- Grup: BANC 
DE PROVES amb INSOMNIA + 
FAR’N’HATE Hora: 21:00h. Preu: 
Gratuït
- Dia: 26/10/08.- Grup: HYPNOSIS 
+ AS LIGHT DIES

Activitats del mes d’octubre
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Temps de Crisi
Segons indiquen les enquestes d‘opinió, els polítics suspenen. És temps 
de crisi i, com sempre, són els treballadors, que són els més vulnerables 
del sistema, els més afectats. La crisi derivada de l’augment del preu de 
petroli, del diner i dels aliments, i la crisi fi nancera dels EUA, són un mal 
que ens afecta a tots irremeiablement. Però en aquest país nostre, s’hi 
suma la crisi del sector de la construcció, un dels pilars de l’economia i 
de l’ocupació. I aquesta sí que es podria haver evitat o, si més no, alleu-
git, si els polítics no s’haguessin deixat endur també per aquesta bombo-
lla especulativa que tant ha enriquit uns pocs i tant ha empobrit molts.
Els ajuntaments n’han estat també responsables, tot i que no culpables. 
De vegades les crisis serveixen per fer un pas endavant i cal aprofi tar 
el context per exigir una millora del fi nançament dels municipis. És un 
tema que s’ha de resoldre defi nitivament, perquè part dels pressuposts 
i diverses millores urbanístiques depenen sempre dels promotors, amb 
tot el que això comporta. Es diu que l’obra pública hauria ara d’ajudar 
a combatre l’atur, però si no hi ha diners, no hi ha grans obres. D’altra 
banda, també els alcaldes i regidors han d’actuar amb seny i efi càcia; i 
a Salt, més que en qualsevol altre indret, per la seva especifi tat social. 
Potser caldria un exercici de més fermesa i unitat per exigir a les admi-
nistracions superiors unes actuacions imprescindibles.
Amb els pocs mitjans que tenim ens hem de posar les piles. Que no hi 
hagi diners per a coses grans no vol dir que no es pugui tenir la ciutat 
neta i endreçada, i que s’hagin de descuidar les coses petites que afec-
ten diàriament la convivència. No n’hi ha prou amb la bona voluntat. Cal 
fer complir les normes i, si cal, fer-ne de noves. En cas contrari, la crisi 
pot empitjorar la degradació dels barris. Ara, tots hem de suar la samar-
reta. Unitat i decisió, si us plau. 
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Dedicat al camp i sobretot ‘a anar a bosc’, en Joan va 
haver d’anar a la guerra amb 18 anys quan l’únic record 
que tenia de les armes era un trenc al cap que s’havia 
fet amb la culata d’una escopeta un dia que el van dur a 
caçar conills. Els seus ulls, tot i que ja no hi veuen mas-
sa, encara poden visualitzar al detall el dia que el van 
ferir al camp de batalla. A en Joan li encantaven les pel-
lícules de l’oest i les de la primera guerra mundial però 
reconeix, amb un gest on encara s’hi pot veure una certa 
sorpresa resignada, que mai li hagués passat pel cap 
que, poc després, ell seria el protagonista d’escenes 
semblants. Tot plegat, lamenta, ‘bestieses’ de la guerra. 

-Així que és de Salt de tota la 
vida?
-Sí, vaig néixer aquí i hi he viscut 
tota la vida, menys el temps que 
vaig estar a la guerra.

-A què s’ha dedicat vostè?
-A moltes coses, a fer de pagès; 
teníem diferents horts i després 
anàvem a vendre al mercat amb 
la meva dona, la Carme. Vam te-
nir també una mica de bestiar, no 
pas molt, conills, algun vedell... De 
jove m’havia dedicat molt a anar a 
bosc a collir pinyons que després 
els venien a quilos. 

-I escolti, m’han dit que li diuen 
Valentí, però vostè es diu Rigau, 
com és això?
-Es tracta d’un motiu. El meu avi, 
que havia estat alcalde de Salt cap 
allà el 1870, en Lluís Rigau Subils, 
va fer-se una casa aquí. Alesho-
res, van llogar un tancat que hi 
tenien al carboner, que es deia Va-
lentí, i aquí va començar el motiu. 
La gent deia ‘anem a can Valentí’ i 
així va quedar. Abans totes les ca-
ses tenien un motiu, aquí hi havia 

can Coll, can Blai, can Caseta... 

-També eren camperols els seus 
pares, es dedicaven a la terra?
-Sí, bé, ells es dedicaven sobretot 
a collir plantes, a buscar carbó, i 
també tenien un ramat que anaven 
a pasturar. Jo i la meva mare haví-
em anat també moltes vegades a 
fer la verema a França, juntament 
amb altres veïnes de per aquí. Re-
cordo que les dones em deien que 
deixés vuit o nou ceps davant, i 
elles collien el raïm per mi, així no 
em quedava mai enrere. Jo era pe-
tit, potser tenia 8 o 9 anys. Alguns 
anys després, un veí em va dir si 
volia anar a bosc a bastar pinyes, 
que pagaven 15 pessetes al mes, 
això abans era molt, i em vaig en-
grescar amb això i sempre més 
m’hi vaig dedicar. Això ja abans de 
la guerra. 

-Quina edat tenia quan va escla-
tar la guerra? Vostè hi va anar, 
per convicció o per força? 
-Jo tenia 18 anys i hi vaig anar for-
çat. A mi em feien molta por les ar-
mes i no sabia pas disparar. Quan 

tenia uns 8 anys, un company 
m’havia portat a caçar conills, vaig 
disparar i del retruc em vaig donar 
un cop amb la culata que em vaig 
obrir el cap. Ell es pensava que 
m’havia mort! I des d’aleshores 
que a mi em feien molta por les ar-
mes. En canvi, tenia un amic que 
em deia ‘Joan, anem al front a tirar 
tiros’ però jo no, jo no en volia sa-
ber res de guerres. 

-Va anar al front, doncs?
-Vaig estar dos anys per tot l’estat i 
encara la meva sort va ser que em 
van ferir, perquè després em vaig 
lliurar de fer la mili perquè era ferit 
de guerra. Primer de tot, ens van 
portar al santuari del Collell. Allà 
vam estar-hi una setmana. N’hi 
havia molts que s’escapaven, sal-
taven dels camions i desertaven, 
perquè sabien on anàvem. Però 
nosaltres no, i d’aquí Salt en vam 
quedar dos. 

-I allà que va passar?
-A mi em van posar a munició i jo 
els vaig dir que no en sabia de dis-
parar, però els comissaris em van 

Nom: Joan Rigau Roure 
Edat: aquest mes fa 90 anys
Nascut a Salt on resideix amb la seva dona la 
Carme Domingo Alsina
De professió: pagès i pinyonaire

En Joan porta els cognoms Rigau i Roure, però 
molts el coneixen com a Valentí. Aquest nom li ve 
del motiu de la casa on viu, que tot i que era del 
seu avi, va ser llogada al carboner Valentí, i d’aquí 
l’apel·latiu.

“Bestieses de la guerra
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posar el primer de tots! Jo no vo-
lia disparar, però primer va fer-ho 
un altre i després em va passar el 
mosquetó a mi, i mira, no costava 
res! Bestieses de la guerra... Ales-
hores en van enviar a Extremadu-
ra i vam voltar per tot l’estat fi ns 
que em van ferir per tres bandes, 
al maluc, al braç, a la cama... 

-I se’n recorda de quan el van 
ferir?
-Massa que me’n recordo! Era cap 
a Extramadura, jo tenia uns 19 
anys, i els artillers em van deixar 
perquè van creure que era mort, 
tenia un reg de sang. Les dues pri-
meres hores ho vaig passar molt 
malament. Em vaig anar gairebé 
arrossegant fi ns arribar a un refugi 
on potser hi havia un miler de per-
sones entre ferits i morts. Allò era 
un caos. Aleshores vaig voler mar-
xar, i gairebé em maten. El refugi 
era a dalt d’una muntanya i abans 
que jo, van sortir-ne tres o quatre 
i els van disparar a tots. Resulta 
que els nacionals estaven en un 
costat i nosaltres a l’altre, i el que 
sortia del refugi, el pelaven. 

-Es va haver de quedar allà, 
doncs?
-Em van dir que no podia marxar, 
que em dessagnaria, i em van 
embenar una mica les ferides, i 
després vaig marxar. Vaig anar-
me arrossegant cap a baix, potser 
vaig fer uns 2 quilòmetres, sota la 
pluja, perquè allà sempre plovia, 
feia dies i dies que plovia. Vaig ar-
ribar a la carretera i em van pujar a 
un camió, perquè les ambulàncies 
eren plenes. Aleshores, després 
de tres pobles, vaig poder pujar en 
una ambulància fi ns a la província 
d’Alacant. Allà em vaig quedar a 
Novelda, a Alacant, en un hospital 
molt gran. Castelló era zona nacio-
nal, o sigui que no podíem tornar. 

-I després?
-A València ens van dir que a 
Catalunya encara hi havia brega, 
que no tornéssim pas. Érem set 
nois, que estàvem allà, fi ns que un 
comandant ens va dir que estaven 
a punt d’entrar els nacionals. No-
saltres l’únic que volíem era que 
s’acabés tot plegat. Vam passar 

un parell de mesos a València i 
allà vam agafar el tren cap a Terol, 
després a Saragossa, i fi nalment 
cap a Girona. 

-Quin viatget...
-Teníem una gana! Recordo que 
al tren, hi havia una família de 
Barcelona que quan havia esclatat 
la guerra havia quedat a la banda 
dels nacionals, i encara no havien 
pogut tornar a casa. Ells duien molt 
de tiberi i ens van oferir menjar per 
sopar. Un tros d’embotit i pa... em 
vaig ben atipar. Després vam arri-
bar a Barcelona, que jo no hi havia 
estat mai. I després cap a casa. 

-I com havien passat la guerra a 
casa seva?
-Aquí a Salt, els meus pares, ho 
havien passat molt malament, 
eren grans i no tenien res. La 
meva mare anava cap a la costa, 
a buscar oli, farina o cigrons, d’es-
traperlo, que després venia. Però 
ells ho van passar molt malament, 
durant la guerra, perquè els joves 
eren al front i ells eren grans.

-Quan va tornar de la guerra, 
quin era l’ambient del poble?
-Quan vaig tornar aquí encara hi 
havia brega i em volien fer anar a 
fer guàrdia a la presó, però fi nal-
ment no vaig anar-hi perquè era 
ferit de guerra. A mi, com que era 
ferit no em van dir mai res, els que 
arribaven i encara estaven bé, els 
feien fer guàrdia a la nit a les pre-
sons, on hi tenien feixistes tancats. 
Després es va girar la truita, i clar, 

els d’esquerres que havien apallis-
sat als nacionals, després aquests 
se’ls van endur cap al cementiri de 
Girona i au... afusellats. 

-Què li va passar al seu amic 
de Salt que va anar al front amb 
vostè?
-Aquest el van matar ben al principi, 
el volien matar els mateixos rojos! 
Perquè era mig sord i clar, al no sen-
tir-hi, venia darrera teu i et posava 
en perill. Al fi nal li va caure un obús 
damunt i el va matar. Es deia Jaume. 
Jo sempre li deia ‘no em parlis pas 
de guerres’, jo tenia por. Però ell 
sempre volia que em comprés una 
escopeta per anar a cacera i jo no 
en vaig voler mai cap.  

-I amb la postguerra què?
-Per mi lo pitjor ja havia passat, 
que va ser la guerra. Després amb 
una colla que ja coneixia d’abans 
vam fer una colla de pinyonaires i 
em vaig dedicar molt temps a anar 
a bosc a collir pinyons. N’havíem 
arribat a emplenar quatre cami-
ons! Érem una colla, al principi fi ns 
a vuit o nou i ens hi passàvem for-
ça temps al bosc, a vegades fi ns 
cap a un mes, recordo que algun 
vespre fèiem un foc per escalfar-
nos, i no havia passat mai res, 
cap incendi, vull dir. Cap al fi nal, 
però, ja només en quedàvem tres. 
Tots teníem un motiu. A mi em de-
ien ‘pastor’, hi havia en ‘mongeta 
crua’, també en ‘poca roba’...

-I on dormien quan anaven a bosc?
-On podíem! A les pallisses de les 

Entrevista a Joan Rigau
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cases de pagès, sobretot. Ho fè-
iem fi ns que venia Sant Joan, ales-
hores ja plegàvem d’anar a bosc, 
perquè les pinyes eren badades, 
i aleshores ja ens quedàvem per 
aquí a Salt a treballar. 

-Anaven gaire lluny?
-Fins a Jafre, Colomers, per aque-
lla zona hi havia un bosc molt gran. 
I en acabat travessàvem el Ter i 
havíem anat fi ns a Flaçà. Pobles 
de per allà. 

-I què menjaven?
-Oh, de menjar rai! Hi havia més 
tiberi allà que no pas aquí! Aquí 
de pa no n’hi havia, hi havia molt 
poca cosa, mentre que en aquests 

pobles hi havia pans grossos tants 
com volguessis. Molts d’estraperlo. 

-Què feien per divertir-se en 
aquella època? 
-A mi m’agradava molt el cinema. 
Sobretot les pel·lícules de l’oest o 
les de la primera guerra mundial. 
Quan les veia, no m’hagués pensat 
mai que jo viuria una situació com 
la de les pel·lícules. Ara que, quan 
teníem vaques, tot sovint, a mitja 
pel·lícula havia d’anar a portar la 
llet a algun veí! També m’agrada-
va anar a l’Hostal del Pi, algunes 
tardes. I aquí, al barri, les dones 
jugaven molt a la brisca i jo també 
hi havia jugat algun cop. Agafaven 

un garbell per fer de taula i allà ju-
gàvem a cartes.

-Com han canviat les coses els 
últims anys, no? 
-Massa! La gent de pagès ha mar-
xat. No hi ha vida al bosc. Abans, 
les cases de pagès totes saltaven 
i ballaven, però ara res. En aquell 
temps els fi lls es quedaven a la 
masia, però ara el jovent marxa. 
I si vas a les Deveses, ja gairebé 
no hi ha terrenys amb arbres, com 
abans, clar que la fusta no s’ho 
val, no en paguen res. 

 Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Joan Rigau

L’Ermessenda de Carcassona 
va néixer en aquesta ciutat de 

l’antiga Septimània a l’entorn de 
l’any 972. Filla del comte Roger I de 
Carcassona, el seu pare la casà el 
993 amb Ramon Borrell, comte de 
Barcelona, per tal de consolidar un 
comtat frontissa entre Carcassona i 
els sarraïns, que ocupaven bona part 
de la península Ibèrica. L’Ermessen-
da aviat destacà en les tasques de 
govern ajudant el seu espòs, que 
morí el 1017. Durant aquests anys 
es portaren a terme diverses ràtzies 
contra els musulmans, inclosa una 
expedició a Còrdova; es repoblaren 
diverses comarques; es reforçà la 
independència vers el regne franc, 
i s’encunyà per primera vegada mo-
neda pròpia.
Llavors inicià una primera regèn-
cia fi ns a la majoria d’edat del 
seu fi ll, Berenguer Ramon I, dit 
el Corbat, però aquest va morir el 
1035. Després protagonitzà una 
segona regència amb el seu nét 
Ramon Berenguer I fi ns al 1041. 
Per herència del seu marit, restà 
al càrrec dels governs dels com-
tats d’Osona i Girona, i s’enemistà 
amb el seu nét per diferències de 
govern. El matrimoni d’aquest amb 
Almodis de la Marca, que repudià 

el seu marit, comte de Tolosa, el 
1051, fet que comportava un con-
fl icte entre cases comtals, acabà 
amb la paciència d’Ermessenda. 
Almodis va tenir dos fi lls bessons, 
els futurs Ramon Berenguer II i 
Berenguer Ramon II, que el 1076 
van succeir el seu pare.
Al mateix temps, el nét d’Ermessen-
da havia repudiat la seva segona 
esposa, Blanca d’Empúries, unió 
propiciada per la seva àvia i que 
li garantia la pau amb el comtat 
d’Empúries. Aleshores la comtessa 
viuda aconseguí l’excomunió papal 
del comte i de la nova comtessa de 
Barcelona el 1056, un fet que su-
posava una degradació en tota re-
gla de la seva autoritat i el dret dels 
seus súbdits fi ns i tot a desobeir-lo. 
Però fi nalment, el 1057, Ermessen-
da va vendre els drets que posse-
ïa sobre els comtats de Barcelona, 
Girona i Osona, va reconèixer els 
comtes de Barcelona i gestionà 
l’aixecament de l’excomunió pa-
pal. Es va retirar a Sant Quirze de 
Besora on va morir un any des-
prés. Les seves despulles descan-
sen a la catedral de Girona. 
Ramon Berenguer I, dit el Vell, va 
aconseguir consolidar l’hegemo-
nia de la Casa de Barcelona, uni-

fi car el comtat, sotmetre diversos 
senyors feudals, establir aliances 
amb els comtats d’Urgell, Besalú, 
Cerdanya, Empúries i Pallars; va 
comprar els comtats de Rasès i 
Carcassona el 1068 gràcies als 
impostos obtinguts de les ciutats 
mores de Lleida i Tortosa i va im-
pulsar la redacció dels Usatges, 
on es defi neix el nou ordre feudal. 
Almodis va ser assassinada el 
1071 pel seu fi llastre Pere Ramon, 
fi ll de la primera muller del comte, 
Elisabet i, per tant, el primogènit. 
Fou desterrat i desheretat.   

J.C.L.

Ermenessenda de Carcassona i el seu temps
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La revolució de 1868 a Salt (1a part)

Les eleccions d’octubre
“(…) insiguiendo lo dispuesto 

por la Muy Yltre. Junta de la Provin-
cia según el suplemento del Boletín 
Ofi cial extraordinàrio, recivido en 
este Pueblo el lunes diez y nueve 
del mismo, se á prosedido en las 
Elecciones para cargos municipa-
les, y siendo como las nueve de 
la mañana reunidos los electores 
(…)”
Així començava la sessió del Ple 
de l’Ajuntament de Salt del dia 20 
d’octubre de 1868, fa exactament 
140 anys, segons consta en l’acta 
registrada al Libro de Sesiones del 
Ayuntamiento del Pueblo de Salt 
correspondiente al año de 1868. 
Aquell dia se celebraven eleccions 
per designar els nous càrrecs a 
l’Ajuntament. Fem, però, una mica 
de memòria dels esdeveniments 
ocorreguts entre el setembre i l’oc-
tubre de l’any 1868. 
Des del 1866 es vivia al país una 
desacceleració important de l’eco-
nomia que, amb el temps, es va 
transformar en una greu crisi agrí-
cola causada per sequeres i males 
collites que, unida a la crisi social i 
política, va portar als fets que van 
convergir en el destronament de la 
reina Isabel II.
Isabel era una nena quan va acce-
dir al tron l’any 1833. Després de 
dues confl ictives regències (una 
per part de la seva mare i l’altra pel 
general Espartero), va ser decla-
rada major d’edat amb només 13 
anys. El seu regnat va començar 
amb una etapa de modernització 
del país (expansió del ferrocarril, 
obertura d’universitats, important 
procés d’industrialització, etc.). 
Però a mitjan de la dècada dels 60 
el descontentament contra el seu 
regnat es va fer general en tots 
els estrats socials. En teoria, la 
seva monarquia es basava en un 
sistema constitucional; en teoria, 
perquè en la realitat la Constitució 
era paper mullat: s’ignorava per 
costum i la representació popular 
a les Corts era inexistent. 
Aquest fet, unit a la important crisi, 
va fer que el 17 de setembre de 
1868, un típic pronunciamiento 
(aixecament militar en contra del 

partit que detenia el poder en el 
govern de torn) del general Juan 
B. Topete, ocorregut a Cadis, es 
transformés, en molt poques ho-
res, en una autèntica revolució en 
implicar-s’hi tots els estaments so-
cials: els militars, els burgesos i les 
classes populars. Va ser la Revo-
lució de 1868, popularment cone-
guda com La Gloriosa. 
El govern de Madrid no va saber 
reaccionar a temps i la monarquia 
d’Isabel II van trontollar perillo-
sament, ferida de mort. El 19 de 
setembre, un mes abans de les 
eleccions a Salt, es va nomenar la 
Junta Revolucionària que contro-
lava la ciutat de Cadis i a la qual 
es van anar sumant ciutats com 
Sevilla, Màlaga, Almeria, Cartage-
na, Madrid, etc. Cada ciutat tenia 
la seva pròpia junta. Barcelona 
també, però aquesta junta, a di-
ferència de les altres, estava inte-
grada per polítics professionals i 
també per obrers.
El resultat de tot això va ser la des-
integració de la monarquia d’Isabel 
II en menys de quinze dies. El 30 
de setembre la reina feia les seves 
maletes i se n’anava a un exili dau-
rat a París. 
A Salt es devia estar a l’expectativa 
dels esdeveniments perquè el mes 
de setembre del 1868 no es va cele-
brar cap sessió de l’Ajuntament. La 
darrera havia estat el 19 d’agost on 
s’havia tractat el tema de les obres 
de millora dels camins. Però el 17 
d’octubre, amb la reina ja a França, 
el general Prim, un dels instigadors 
de La Gloriosa, or-
dena la dissolució de 
totes les juntes de 
les ciutats per poder 
convocar unes Corts 
constituents que do-
nessin forma legal al 
sistema polític sortit 
de la revolució i això 
els obliga a renovar 
tots els càrrecs po-
lítics existents fi ns 
aleshores. 
Amb aquestes or-
dres, el 20 d’octubre 
es va tornar a reunir 
l’Ajuntament de Salt 

en ple per portar a terme les elec-
cions municipals que venien dicta-
des per la Junta Provincial mitjan-
çant el Butlletí Ofi cial Extraordinari 
rebut al poble el dia abans. 
Les eleccions va tenir lloc en un 
local cedit pel senyor Josep Ra-
mis. Van votar-hi 32 homes i en 
va sortir escollit com a alcalde de 
Salt, amb dinou vots, el senyor 
Pedro Casademon; i com a tinent 
d’alcalde, també amb dinou vots, 
el senyor Jaime Bague. Els altres 
regidors eren Lamberto Arolas, 
Joaquín Barrera, Joan Vilá, Geró-
nimo Casellas, Francisco Palmada 
i José Ciurana, d’una llista de 22 
persones elegibles.

Les eleccions de desembre 
Poc temps van tenir aquests nous 
regidors per acomodar-se en els 
seus respectius càrrecs. El nou 
govern de Madrid, presidit pel ge-
neral Serrano, un altre dels insti-
gadors del pronunciamiento de 
Cadis, va decretar que el 18 de 
desembre es celebressin noves 
eleccions municipals.
Era el primer cop en la història 
d’Espanya que tindrien lloc unes 
eleccions municipals amb el sis-
tema de sufragi universal, directe i 
secret. Bé, no ens enganyem amb 
el concepte “universal”: a l’època 
signifi cava per a tots els homes 
majors de 25 anys, les dones en-
cara trigarien uns quants anys a 
poder votar.
La celebració de les eleccions no 
va ser fàcil: s’havia de rescatar 

“Congrés Diputats 1863”:
Congreso de los Diputados. Gravat. Retall de diari de 
1863. Arxiu Municipal de Salt.
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La revolució de 1868 a Salt (1a part)

una legislació de 1854 que mai 
abans no s’havia aplicat i que es-
tablia que el càrrec d’alcalde havia 
de ser plenament electiu. També 
s’havien de fer els censos per po-
der complir amb els nous requisits 
de sufragi i, amb només dos me-
sos, era gairebé impossible fer-los 
de forma rigorosa i que entressin 
tots els homes amb dret a vot. 
A Barcelona es va trigar molt a po-
der-hi celebrar les eleccions; a Ca-
dis es van fer al gener; a Màlaga hi 
va haver d’anar l’exèrcit. A Salt, no. 
A Salt van tenir lloc el dia que toca-
va, el 18 de desembre de 1868.

A la llista de votants del Libro de 
Sesiones del Ayuntamiento del 
Pueblo de Salt correspondien-
te al año de 1868, trobem la se-
güent inscripció: “Lista numerada 
y nominal de todos los vecinos de 
este Distrito que por reunir las cir-
cunstancias que exige el articulo 
1º del Decreto sobre el ejercicio 
del sufragio universal, tienen ad-
quirido el derecho á emitir sus su-
fragios para el nombramiento de 
Concejales en las Elecciones que 
deben verifi carse del diez y ocho al 
veinte y uno del mes de Diciembre 
actual”. No obstant això, el nombre 

total de votants va ser només de 
86 homes; en canvi, a les següents 
eleccions a la Junta Provincial del 
mateix any, la llista havia augmen-
tat a 339 homes, amb la qual cosa 
hem de suposar que la llista dels 
censos s’anava revisant i actua-
litzant contínuament per incloure 
tots els homes amb dret a vot. 
De resultat d’aquelles eleccions 
van cessar en el seu càrrec l’alcal-
de, Pedro Casademo,n i tots els 
regidors, Jaime Bague, Lamberto 
Arolas, Joaquín Barrera, Joan Vilá 
y Estade, Geroni Casellas, Joseph 
Ciurana, i van ser substituïts per 
Francisco Masdevall, que passaria 
a ser el nou alcalde, i els regidors 
“Ysidro Auger, Tomas Ciurana, 
Jose Estañol, Jose Sola y por mi, 
Manuel Pairó, Baudilio Bertran”. El 
secretari era José Ramis.
En el proper lliurament veurem 
com es va jurar la Constitució de 
1869 a Salt i què va passar amb 
l’elecció del nou rei, Amadeu I.

Frederic Mayol
Arxiver Municipal

(Nota: Aquest article no pretén ser un es-

tudi exhaustiu d’aquests esdeveniments, 

sinó una aproximació a com, mitjançant la 

consulta de la documentació conservada a 

l’Arxiu Municipal de Salt, podem veure com 

uns fets de caràcter nacional van afectar la 

vida política de la nostra població.)

“Voluntariat per la llengua” és un programa que posa en contacte persones catalanopar-
lants que volen destinar 10 hores del seu temps a fer conversa en català amb persones que 

tenen coneixements bàsics de la llengua i volen practicar-la. 

Tu pots ser voluntari o voluntària si parles català 
i disposes d’una hora a la setmana durant deu setmanes.

Tu pots ser aprenent o aprenenta si has començat a parlar català 
i vols millorar-ne el coneixement.

Si t’interessa, vine a veure’ns a l’Ofi cina de Català de Salt, a la pl. Lluís Companys, 1. També 
pots trucar-nos al 972 24 91 91 o enviar-nos un c/e a salt@cpnl.cat

Per a més informació: www.vxl.cat

“C.San Jose 1880”:
7 J.B. Salt (Gerona) Calle Sant José. (Tram fi nal del carrer Llarg). Autor: J.B. 1880-1910. 
Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament de Salt. 
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Us recomano

POESIES AMB SUC, una se-
lecció de Miquel Desclot i 

il.lustrades per Mercè Galí. Ed. La 
Galera

És una antologia per a nens i nenes 
molt completa, amb poemes cata-

lans, bascos, anglesos i italians.
Als petits i no tan petits els agrada la 
poesia, però necessiten algú que els 
acompanyi en la cerca de poemes 
entenedors i de qualitat. En aquest 
recull, els pares, avis i oncles hi po-
dem trobar una bona eina.

Quan dius pintura, tothom 
sap de què va; quan dius 

patchwork, quanta gent sap de 
què va? Pregunto per què tenint 
paraules catalanes que fi ns ara 
estaven a l’abast de la comprensió 
i ús del dia a dia, tenim aquesta fal-
lera de complicar–nos el llenguat-
ge i perdre la consciència de qui 
som? Bé, doncs, PATCHWORK no 
és res més que confeccionar algun 
treball tèxtil decoratiu amb retalls 
de roba. Fent una extrapolació, 
diria que és la part lúdica dels pe-
daços a la roba que les àvies po-
saven en pràctica allà on més es 
desgastava  per allargar la vida de 
la vestimenta. Doncs bé, aquest 
any hi ha un curset per  practicar 
l’instint decoratiu. En unes vitrines, 
actualment hi ha alguns d’aquests 
treballs exposats.
En Jordi Barris, que exposa les 
seves pintures aquest més de se-
tembre a Les Bernardes, no cal 
presentar-lo perquè és prou cone-
gut, i la seva pintura també. Potser 
la seva simpatia –sempre somriu-, 
com l’aportació voluntària al Casal 
de Jubilats quan el necessiten per 
decorar alguna exposició o el fons 
d’algun entarimat, sobretot quan hi 

ha havaneres, ajuda que a vega-
des, de tan conegut, no es valori el 
seu treball artístic.  

R.T.

Pintura i Patchwork a les Bernardes

Animeu-vos a lle-
gir-los; hi ha més 
de 300 poemes de 
tots els colors i de 
tota mena.

Carme Torrent 
Puntedu El Pla 

El pinzell d’en Jordi retrata cares conegudes

Confeccionat amb retalls de colors
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Castellers

Benvolguda colla,
El Patronat Municipal de Cas-

tells de Tarragona organitza cada 
2 anys el Concurs de Castells. 
Aquesta cita és, sens dubte, l’es-
pectacle casteller més important, i 
la diada que té més ressò mediàtic 
a tot Catalunya. Hi participen les 
18 millors colles del moment, orde-
nades segons el rànquing casteller 
que edita el mateix Patronat. 
La nostra colla, classifi cada en l’on-
zena posició, ha rebut, per tant, la 
invitació a participar en el concurs 
d’enguany. La nostra participació és 
fruit de mesos de treball, on hem as-
solit tots els castells de la gamma de 
set i mig (5d7, 2d7, 3d7ps) en dife-
rents ocasions. Aquest èxit ha estat 

possible gràcies a l’esforç de tots!
L’objectiu ara, més que mai, és 
continuar creixent. La nostra il·lusió 
és portar a la plaça de braus de 
Tarragona, escenari del concurs, 
el màxim de gent possible. Volem 
així demostrar davant del món cas-
teller la vitalitat de la nostra colla i 
l’arrelament del fet casteller a les 
comarques gironines. Cal dir que 
el nostre desig és també aixecar 
castells de vuit durant aquests me-
sos de setembre i octubre, i la cita 
de Tarragona és una data perfecta 
per assolir-los.
Estem segurs que la resposta de 
la colla serà entusiasta davant 
d’aquests objectius. És molt im-
portant que sigui així, perquè ne-

cessitarem de la presència, col-
laboració i participació activa de 
TOTS vosaltres durant els propers 
assaigs i actuacions. Ens caldrà 
també l’ajut de persones alienes a 
la colla per poder fer una gran pi-
nya, i és per això que la presència 
de familiars, amics, companys de 
feina o qualsevol altre serà fona-
mental. 
Us recordem el calendari: 
Dimecres 1 d’octubre. Inaugura-
ció Congrés Seslap (Fac. Lletres 
UdG) – 20.00 h
Divendres 3 d’octubre. Assaig con-
junt – 21.00 h
I cada dimarts i divendres: assaig! 
Felicitats!

MARRECS DE SALT

“25 ANYS DE TRAJECTE” és el 
títol d’una gran exposició que 

es presentarà a la casa de cultura 
Les Bernardes durant tot el mes 
d’octubre. Inclou obra - pintura, 
escultura, ceràmica, dibuix, foto-
grafi a i artesania - de més de 140 
artistes que han exposat a les sa-
les de la casa de cultura al llarg 
d’aquests 25 anys. 
Detalls històrics:
Petit resum de la història de la 
casa que Pilarín Bayés aplicarà a 
les il·lustracions del catàleg pro-
grama del 25 aniversari de la Casa 

de Cultura Les Bernardes:
1 - Casa pairal de la família Vilase-
ca-Tarrés fi ns a l’any 36.  
2 - Del 1936 al 39, s’hi instal·la la 
casa de la vila.
3 - El 1941 és el consultori del met-
ge del poble.
4 - Del 1944 al 1979 el Bisbat com-
pra l’edifi ci i hi instal·la les religio-
ses de Sant Bernat, les bernardes. 
La casa  s’adequa i s’hi afegeix la 
capella i els tallers.
5 -  El 1979, el poble ha crescut, 
és més sorollós i difi culta la vida 
contemplativa de les monges, que 

construeixen un 
nou monestir a 
Sant Medir. La 
Diputació com-
pra l’edifi ci.
6- El 1981 co-
mencen les 
obres per ade-
quar-lo com a 
centre cultural.
7- El juliol de 1983 
s’inaugura com a 
Casa de Cultura 
Les Bernardes, amb la presència del 
president de la Generalitat.

25 anys de les Bernardes

CUINES DEL MÓN, DE TAR-
DOR I DE NADAL CENTREN 

LA PROGRAMACIÓ DE CURSOS 
DEL MERCAT DE SALT 2008. 
(Albert Requena, Carme Vilaró i 
Maria Lluïsa Torrent imparteixen 
les classes)

El Mercat de Salt ha iniciat aquest 
dimecres la programació de cursos 
de cuina per aquest darrer qua-
drimestre de l’any. Les sessions 
s’organitzen en tres cicles: cuines 
del món, cuina de tardor i cuina de 
Nadal. 

Els cursos de cuina al Mercat de 
Salt es van reprendre dimecres 
coincidint amb l’inici del darrer 
quadrimestre de l’any. La prgra-
mació es va iniciar amb el curs de 
Cuina als Estats Units, a càrrec del 
cuiner saltenc Albert Requena, del 
restaurant Mimolet de Girona. 
Les cuines mexicana, japonesa, 
xinesa, subsahariana i escandina-
va centraran la programació durant 
els mesos de setembre i octubre 
i les sessions formatives aniran 
totes a càrrec d’Albert Requena. 
L’èxit dels cursos del Mercat de 

Salt ha motivat que vuit persones 
de Valls (Tarragona) s’hagin inscrit 
per aprendre la cuina mexicana i 
la japonesa.
Durant el mes de novembre, la 
protagonista serà la cuina de tar-
dor i, ja per al desembre, s’han 
programat tres sessions de cuina 
de Nadal. En aquests casos, els 
cursos els imparteixen Carme Vi-
laró, professional del peix, i Maria 
Lluïsa Torrent, del restaurant 
Vilanova de Salt. 
Els cursos de cuina al Mercat de 
Salt es fan cada dimecres de les 6 

Cuines del món
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de la tarda a les 8 del vespre. Per 
inscriure’s a les sessions, que te-
nen un cost de 3€ cadascuna, les 
persones interessades es poden 
dirigir a l’administració del Mercat 
de Salt o bé trucar als matins al 
972 233 826. 
Des de la renovació de les seves 
instal·lacions l’any 2004, el Mercat 
de Salt disposa d’una sala, amb 
capacitat per a unes 35 persones, 
amb totes les instal·lacions neces-
sàries per a una cuina domèstica. 
Anualment es dissenya una pro-
gramació que gira sobre diversos 
centres d’interès: els productes de 
temporada, els estils o les varie-
tats de cuina.

Cuines del món

UN GRUP DE JOVES DE SALT 
PARTICIPA EN UN PROJEC-

TE AMBIENTAL A LA CIUTAT ALE-
MANYA DE LINGEN

Un grup de joves de Salt ha par-
ticipat durant una setmana en un 
projecte ambiental a la ciutat ale-
manya de Lingen. Els joves sal-
tencs, membres de l’Agrupament 
Escolta Sant Cugat, han compartit 
projecte i experiències amb joves 
alemanys, francesos i polonesos. 
La participació dels escoltes sal-
tencs és fruit de la visita que una 
delegació de la ciutat alemanya de 
Lingen va fer a Salt, coincidint amb 
la celebració del 3 de Març. De la 
trobada, el primer acord que se’n 

Agrupament Escolta Sant Cugat

va extreure va ser la visita d’un 
grup de joves de Salt a Lingen 
durant l’estiu. Els 19 nois i noies, 
d’entre 14 i 18 anys, van marxar 

a la ciutat alemanya el 
dissabte 9 d’agost i di-
lluns van tornar a Salt. 
Durant aquests dies, 
han participat en un 
projecte ambiental i 
han tingut l’oportunitat 
de conèixer diverses 
experiències vincula-
des amb l’aprofi tament 
d’energies renovables 
a Lingen. A més, han 
conegut la ciutat i l’en-
torn i han compartit 

l’experiència amb joves francesos, 
polonesos i alemanys procedents 
de ciutats també agermanades 
amb Lingen. Concretament, i a 
banda de Salt, la ciutat alemanya 
està agermanada amb la població 
francesa d’Elbeuf sur Seine, la po-
lonesa de Bielawa i l’alemanya de 
Marienberg. 
Entre altres, els joves saltencs han 
visitat l’Illa de Baltrum, situada al 
mar del Nord, i on van experimen-
tar els canvis provocats per la ma-
rea. També han conegut la pobla-
ció d’Osnabruck, on van visitar el 
Museu de la Natura i van conèixer 
el Departament de Medi Ambient. 
També han pogut practicar subma-
rinisme per observar el fons marí.
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Ràdio Salt

Les diferències existents en-
tre les persones que formen 

un col·lectiu són moltes. Llevat 
de la raça, sexe, edat –infantesa, 
jovenesa, vellesa...– heretades i 
involuntàries, n’hi ha d’altres que 
s’inclouen en un ambient soci-
al determinat, com poden ser les 
corresponents al treball, lúdiques, 
pobresa-riquesa econòmica, cultu-
rals, segons l’estatus de l’individu, 
i d’altres que fan una peculiar dife-
renciació en aquell col·lectiu.
Identitat signifi cativa, manera de 
ser, estil de vida, característiques 
pròpies, conducta o conductes pe-
culiars, tècniques característiques 
i un llarg etcètera de consideraci-
ons defi nitòries. A Salt, i a través 
de la seva història, podem trobar 
unes característiques que el mar-
quen, que l’identifi quen. 
Així:  
Raça: blanca des dels seus prin-
cipis; però en l’actualitat, races di-

Identitat Saltenca
verses per la immigració.
Treball: rústic, industrial, liberal...
Categoria social: baixa, mitjana i 
escassament superior.
Cultura. Amb la instrucció. Acti-
vitats d’esbarjo, clubs esportius, 
grups sardanístics ..., Salt també 
es compenetre. Tot forma part de 
la identitat sociològica saltenca. 
I què més caracteritza i defi neix la 
nostra població ? Serà: la llengua.
El català és la llengua pròpia, pri-
mera a Salt, després de les prime-
res invasions a la Península, que 
junt amb el castellà -espanyol- se-
ran les llengües ofi cials del nostre 
territori. La immigració, procedent 
de llocs llunyans, fa que també 
se’n parlin moltes altres.
El treball. Poble treballador; així 
cal defi nir-lo. La terra, la fàbrica, el 
treball domèstic, treballs liberals, 
activitats autònomes... han ocupat 
la seva vida diària. També és cert 
que, com qualsevol altre municipi, 

s’hi podia –i és pot- trobar el gan-
dul, l’inepte, l’incompetent, el no 
preparat ... però aquests casos no 
exclouen que Salt hagi sigut i sigui 
un poble treballador.

FESTES RELIGIOSES, FAMILI-
ARS, SOCIALS 
Esmentem-ne solament algunes 
de les més singulars:
NADAL  La Missa del Gall a mit-
janit. El dinar amb la “preceptiva” 
escudella i carn d’olla –els cane-
lons del dia de Sant Esteve-, carn 
rostida i/o peix, que era anunciat 
durant molts anys per l’agutzil en 
diversos cantons de la vila, previ 
toc de la trompeta. S’acabava amb 
torrons, neules, cava i cafè.
ELS REIS, amb la mainada exul-
tant, amb el seu fanal cantant als 
Mags de l’Orient ...
Festa Major. Sant Cugat. Sant 
Jaume, Missa Major cantada. 
Concert per les cobles contracta-

Ràdio Salt estrena temporada 
potenciant els espais informa-

tius

Ràdio Salt estrenarà demà dilluns 
la nova temporada amb un aug-
ment del nombre d’espais infor-
matius. La nova programació, que 
es posarà en antena de forma pro-
gressiva durant aquesta setmana, 
inclourà dos butlletins informatius i 
un informatiu local, a més de diver-
ses agendes d’activitats.
Els butlletins s’emetran al matí i 
a la nit i l’informatiu local es farà, 

de dilluns a divendres, al migdia. 
A més dels nous espais informa-
tius, Ràdio Salt connectarà cada 
hora amb els butlletins horaris de 
COM Ràdio i n’emetrà els informa-
tius del migdia i del vespre, a més 
de l’informatiu local de COM Ràdio 
Girona. 
Pel que fa a la resta de la progra-
mació, l’emissora saltenca oferirà 
als oients la seva fórmula musi-
cal, amb una presència important 
de músiques de tot el món. Una 
temporada més Ràdio Salt ofereix 
espais a les entitats del municipi. 

Aquesta temporada comptaran 
amb una programa a l’emissora 
Marroquins sense Fronteres, l’As-
sociació Eina, la Fundació Drissa, 
les parròquies de Sant Cugat i 
Sant Jaume i Salt Sardanista. 
També s’emetran programes dedi-
cats al cinema, la música clàssica, 
les novetats discogràfi ques, els 
clàssics dels 80, la tercera edat, 
concursos, economia o músiques 
del món. En total, una cinquantena 
de col·laboradors passaran set-
manalment per l’emissora per fer 
el seu programa. 
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des, que tenia lloc als “cafès” i als 
bars.  Els envelats, sardanes, fut-
bol – amb la velleta al camp que 
venia cacauets i avellanes-.
Les celebracions de Sant Antoni 
Abat, ambla benedicció d’animals, 
i de Sant Antoni de Pàdua, aques-
ta al Veïnat de Sant Antoni.
També el 1r de Maig, festa del tre-
ballador.
Uns costums ben senzills i alegres 
motivaven als saltencs. I eren, 
entre altres, l’anada a Sant Roc, 
el berenar a la font Groga; també 
Bescanó era lloc de destí i, no cal  
dir, les Fires i Festes de Sant Nar-
cís a Girona .
Tot això escrit forma part de les 
característiques identitàries de 

Salt. S’ha de tenir en compte que 
variants a través dels anys, en el 
transport, la cuina, en espectacles, 
costums i altres, sempre han exis-
tit en la història d’un poble.
Aquest coneixement i reconeixe-
ment de fets socials antics i moderns 
és bo per als grans, d’admiració per 
als joves i curiositat per als infants.
En l’actualitat, a Salt, hi ha un nom-
bre elevat de races, com també di-
versitat de llengües i de confessi-
ons religioses. Segons les últimes 
dades estadístiques publicades 
-1 de gener del 2007-, el nombre 
d’habitants amb què compta Salt 
és de 27.673, dels quals 9.507 són 
estrangers, que són els que no te-
nen nacionalitat espanyola.

Tot això suposa que el 65,65 % 
són autòctons o, en conseqüència, 
que el 34,35 % són estrangers; o 
sigui -per posar un nombre -, que 
entre 4 habitants de Salt, s’hi tro-
ben 1, 37 estrangers. És aquesta 
una xifra sufi cientment elevada 
per infl uir i, en cert punt, modifi -
car la identitat saltenca respecte a 
temps anteriors.
 Una societat diversa, que forma 
un col·lectiu heterogeni, no deixa 
de defi nir una nova identitat en 
aquest conglomerat saltenc. No 
es tracta de dues identitats, sinó 
d’una heterogeneïtat que mereix 
ser coneguda, acceptada i tracta-
da, que forma part de la mateixa 
història de Salt.

Maria Rosa Puig

ESCOLA PÚBLICA
 (I TAN PÚBLICA!! A L’ABAST 

DE TOTHOM)
Tenim el que ens mereixem? De 
ben segur el nostre poble, no. I no 
pas per no haver fet mèrits, sinó 
pel tanmenfotisme dels nostres 
líders, que no s’ocupen de con-
servar el que tenim. L’últim és el 
que ha passat amb l’edifi ci que ha 
d’acollir la futura escola de primà-
ria, l’antic Institut Vallvera. No con-
fi em, doncs, a aconseguir canviar 
a millor, si el que ja tenim ens ho 
deixem perdre.
Només han calgut 4 mesos de desí-
dia i abandó per part de les nostres 
autoritats (Generalitat, Ajuntament) 
per assolar completament una es-
cola que, no ens oblidem, es troba 
dins del nostre barri (La Massana-
Salt). Han transformat una escola 
que fi ns fa poc funcionava a ple 
rendiment en una ruïna.
La AVV La Massana de Salt, en 
vistes dels fets que han sortit pu-
blicats al diari El Punt del 9 d’agost 
de 2008 vol puntualitzar el se-
güent:
1. Com és que el Departament 
d’Educació de la Generalitat de 
Girona, després de 4 mesos, no 
ha començat a actuar a l’edifi ci, si 

només s’havien de fer unes petites 
reformes d’adequació? S’ha de te-
nir en compte que aquestes obres 
haurien d’haver estat previstes de 
feia temps. Ja se sabia amb mol-
ta antelació que l’institut es traslla-
daria i que quedaria aquest espai 
disponible. Donada la manca de 
places endèmica del nostre poble, 
és incomprensible que les obres 
d’adequació per instal·lar l’escola 
de primària no estiguin previstes 
fi ns a l’ octubre. Quan comencin, 
potser no hi quedaran ni les parets
2. Qui és el responsable que ara 
s’hagin de gastar més calés per re-
fer l’edifi ci, si quan es va deixar no-
més calien 4 retocs per adaptar-lo?
3. On és la seguretat que diuen que 

tenim al nostre poble (Salt), si dei-
xem que, com s’ha vist, arrasin un 
edifi ci emblemàtic com és l’institut 
Vallbera i aquí no passa res? No 
els ha vist cap autoritat? Probable-
ment, no; a les nits estem deixats 
de la mà de Déu, pràcticament.
Ens dirà la Sra. Alcaldessa que és 
un fet puntual. Com tots els fets 
que es produeixen a diari als punts 
negres del poble (d’aquí que siguin 
puntuals).
4. Si l’edifi ci és municipal, com és 
possible que l’Ajuntament preten-
gui no haver-se assabentat de res, 
si els veïns ens han dit que han 
trucat repetides vegades denunci-
ant els fets (i no s’ha fet res)?
5. Ara entenem per què a la Mas-

Escola pública
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sana no s’obren els patis de les es-
coles. No cal obrir els patis, quan 
els brètols s’espavilen a obrir l’es-
cola sencera! No cal obrir res més, 
si el barri ja disposa dels lavabos 
del parc i l’institut Vallbera .
6. Recordem que a més a més 
aquest edifi ci no està en un espai 
deshabitat, sinó tot el contrari ,en 
plena zona residencial, zona esco-
lar, zona universitària i molt a prop 
de la zona hospitalària.
7. On és la vigilància policial del nos-
tre poble? Per què no s’insisteix des 
del nostre Ajuntament a demanar la 
caserna dels Mossos d’Esquadra, 
tan necessària, i que l’Associació no 
es cansarà mai de demanar?
8. Quines accions ha dut a terme 
el nostre Ajuntament,  en particular 
com a responsables els regidors 
de les àrees implicades (Segure-
tat, Sr. David Estévez; Educació,  
Sra. Ani Micharet) i com a respon-
sable fi nal la nostra alcaldessa, 
Sra. Iolanda Pineda. Aquestes són 
les “petites” coses que s’han de fer 
al nostre poble
Només diem una cosa: que s’ho 
facin mirar!
Veient els fets que han passat, no-
més ens resta en aquesta Associ-
ació, La Massana de Salt, dema-
nar públicament la dimissió dels 

esmentats regidors, per la seva in-
operància, inefi càcia, així com fer 
responsable tot l’equip de govern 
per no controlar la seva mala ges-
tió,  ja que mentre estan fent cam-
panyes publicitàries per dir-nos 
que bé ho estant fent, els vàndals 
campen sense aturador pel nostre 
poble. Prou penjar-se medalles i 
més arremangar-se.
Com diem, aquesta associació de 
veïns no consentirà ni un dia més 
la inoperància de l’equip de go-

vern. Si vostès no són capaços de 
ser crítics amb la seva gestió, no 
es preocupin, que ja els fi scalitza-
rem nosaltres.
Demanem a la Sra. Alcaldessa, 
Iolanda Pineda, com a responsable 
d’aquest equip de govern, un canvi 
de rumb, com ella mateixa va dir al 
Sr. Montilla el dia que va venir a in-
augurar precisament el nou institut 
Vallvera, mentre el vell s’encamina-
va a la seva destrucció.

Toni Rodríguez

Mou-te en bici

Mai és tard, si arriba; ha tri-
gat, però avui podem anar a 

Girona per un carril bici que con-
necta directament Salt i Girona. 
Ja sé que també serveix per anar 
més lluny i que uneix la muntanya 
amb el mar, però aquesta connexió 
era molt important ja , parlant amb 
la gent, deien que si hi hagués un 
carril bici també anirien a Girona 
amb bici,  però que per la carretera 
era massa perillós.
 Ara el que cal és donar-lo a co-
nèixer i que en fem ús. Això pot-
ser farà veure als responsables de 
mobilitat que els carrils bici són ne-
cessaris. Després d’agrair aques-
ta facilitat que dóna poder-te des-
plaçar a Girona del costat central 

de Salt, caldria connectar altres 
carrils com el del sud, que passa 
per l’hospital Santa Caterina, apro-
fi tant el carrer Martí i Pol o el Mar-
quès de Camps, que donen prou 
espai. També tenim desaprofi tat el 
carril Sant Dionís-Sant Antoni, que 
només arriba a la Coma Cros. Si 
allà es continués pel carrer Fila-
dores per empalmar amb el carrer 
Costabona, i tot seguit es fessin 
les gestions necessàries a l’Ajun-
tament de Girona per continuar-lo 
per la carretera de Santa Eugènia, 
faríem una bona obra i penso que 
poc costosa. Tanta preocupació 
que porta el trànsit de quatre ro-
des per als usuaris i autoritats per 
manca d’aparcaments, aquesta 
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proposta podria mitigar-lo. Parleu-
ne els dos ajuntaments!
Suposem que aquesta petició es 
fa realitat; també caldria, a Salt, 
alguna connexió nord- sud . Ja sé 
que s’han fet algunes propostes en 
aquest sentit per IPS a l’Ajuntament, 
que sembla que no han estat preses 
en consideració. Deixem estar el 
partit que les presenta; el que cal és 

analitzar la proposta i, si els avantat-
ges són més que els inconvenients, 
intentar portar-los a terme.
Els centres de salut, educatius i 
esportius, estan distribuïts a banda 
i banda de l’eix central del Països 
Catalans. Per què no connectem 
entre ells aquests carrils bici? Si 
Barcelona i Girona, amb una pro-
blemàtica molt superior, es mouen 

per crear una xarxa de carrils bici, 
a Salt que ho tenim més fàcil, no 
ens en preocupem.
Amb dos carrils travessers nord-
sud faríem el fet. Podríem apro-
fi tar el carrer Indústria, que ja és 
de vianants, i el Pacheco. Posats 
a fer, fem-ho. I si surten propostes 
millors; doncs  endavant. 

Ramon Torramadé

Jornada de portes 
obertes a l’anellament 

científi c d’ocells, Parc de 
les Deveses de Salt, 20 
de setembre de 2008.
El passat dissabte 20 de 
setembre els membres 
de l’Associació Marfull 
vàrem organitzar la 2ª 
Jornada d’Anellament ci-
entífi c als Aiguabarrejos 
del Ter. Marfull va comp-
tar amb la col·laboració de 
nou ornitòlegs i hi van assistir una 
quarantena de saltencs i salten-
ques. En el transcurs de la jornada 
es van arribar a anellar un centenar 
d’ocells. Així com en la 1ª Jornada 
va destacar l’anellament del tallarol 
xerraire (Sylvia curruca) aquest any 
l’ocell anellat més destacat ha estat 
el boscaler comú (Locustella lusci-
noides). L’objectiu d’aquesta activi-
tat ha estat no només el d’aportar 
noves dades al coneixement cientí-
fi c dels ocells sinó també el de di-
fondre la importància de la protecció 
i millora del Parc de les Deveses a 
través de la participació activa dels 
ciutadans.  
L’Associació Marfull agraeix la col-
laboració de tots els ornitòlegs així 
com de l’Ajuntament de Salt per tal 
que es pogués portar a terme la 2ª 
Jornada d’Anellament Científi c al 
Parc de les Deveses.

Marfull, entitat per a la defensa 
de la Natura.  

Ocells capturats:Rossinyol bord, 

Anellament d’ocells

18. Pit-roig, 14. Tallarol de 
casquet, 13. Merla, 8, Ma-
llerenga carbonera, 7. , bla-
uet, 7. Cuereta torrentera, 
5. Mallerenga cuallarg,. 4. 
Mastegatatxes, 3. Oreneta 
comuna, 3. Mallerenga bla-
va, 2. Mosquiter de passa, 
2. Gaig, 2. Garsa, 1. Ànec 
collverd, 1.. Cargolet ,1. Cruel, 
1. Rossinyol ,1. Boscarler comú ,1. 
primer cop que es veia al Gironès!

Total 94 ocells

Centre logístic de l’anellament

Concentrats en l’alliberament d’una merla

El regidor i el tècnic de MA amb el boscarler
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L’estiu, amb  el clima tan varia-
ble que ens ha prodigat durant 

el seus mesos de domini, ens dei-
xa en pocs dies, donant pas a la 
tardor, que ja la tenim a les portes. 
De nou contemplaren les fulles 
dels arbres guarnides amb la di-
versitat dels vistosos i meravello-
sos colors, i nosaltres, amb l’enyo-
rança del compliment del seu cicle,  
aprofi tem aquesta  primera sortida 
a mitjan setembre, després del re-
pòs estiuejant dels nostres socis  
excursionistes. Aquesta trobada 
del dijous  dia 18,  amb la sortida 
puntual a les vuit del matí,  que-
da vinculada dins  la  programació 
d’una activitat més dintre  de l’afer  
del nostre  Casal,  coincidint  amb 
la Setmana del Jubilat.  Per motius 
de salut, una  mínima  part  dels 
nostres fi dels excursionistes  no 
pot acompanyar-nos, però espe-
rem retrobar-los en la propera. La 
resta, ruta cap a la comarca del 
Bages, per l’eix transversal.

Resumint les explicacions 
d’una jove i atenta guia, de nom  
Montserrat, que ens acompanya 
en el recorregut pels diferents llocs 
del monestir de Sant Benet, i sen-
se allargar-me més de la compta, 
voldria  comentar-vos el que vaig 
escoltar i veure en els  diferents 
audiovisuals sobre aquest monu-
ment  tan signifi catiu i emblemàtic 
de la comarca del Bages, i la seva 
història.
L’antiga abadia benedictina de 
Sant Benet de Bages fou fundada 
l’any 960, i dotada econòmicament 
pels esposos Sal·la i Ricardis. L’any 
972, es consagra l’altar, i nosaltres  
contemplen en el reportatge de 
l’audiovisual, com si fos una rea-
litat viscuda en aquells moments, 
on ens troben. Fou saquejada pels 
musulmans durant  la seva invasió 
a la Península  ibèrica. Segles més 
tard, es fortifi ca amb torres i mura-
lles i es construeix l’església actual 
i el claustre.  Un temps d’expan-
sió i conquesta del rei català Pere 

III a Còrsega i Balears,  i lluites 
contínues de la gent dels pobles i 
comarques adjacents, quedant al 
marge dels afers dels monjos i el 
monestir.   Durant la pesta negra 
, que va afectar Catalunya en el 
segle XIV, queda gairebé desapa-
reguda la comunitat religiosa.   Els 
anys més esplendorosos d’aquest 
monestir es varen desenvolupar 
durant l’època  montserratina en 
què el conjunt d’edifi cis i  l’entorn 
més immediat van experimentar 
una transformació a causa de la 
procedència dels monjos bene-
dictins de  l’abadia de Montserrat, 
molt il·lustrats, i un d’ells inventor 
de diferents eines del camp i ins-
truments musicals. 
Ens passen l’audiovisual  confes-
sant el seu pecat d’orgull.
La trista història del monestir suc-
ceeix l’any  1835,  amb la Llei de 
Mendizábal, que obliga  la supres-
sió dels ordes religiosos i el obliga 
a abandonar les seves posses-
sions, que queden  a subhasta 
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pública. Aquest monestir queda 
en mans de tothom, i l’abandona-
ment més complet plana per tot 
el convent, que pateix incendis i 
queda cremada  part de la bibli-
oteca i altres dependències. Al 
principi del segle XX, una família 
benestant compra l’edifi ci i deixa la 
seva renovació  en mans d’un ar-
quitecte, amb la qual cosa queda 
completament reformat  i més tard  
transformat en el lloc de  descans 
i vacances  dels seus propietaris. 
Més endavant és la Caixa de Ter-
rassa qui compra i regenta l’edifi -
ci, i aquest monestir, considerat  
monument nacional, experimenta 
una transformació de restauració i 
nous usos,  ben manifesta als ulls 
dels nostres excursionistes durant 
la vista d’una hora i mitja  per les 
diferents  dependències.  Finalitzo 
la meva senzilla narració i us dono 
les gràcies per la vostra paciència 

i atenció en llegir-la
La propera excursió, benvolguts 
excursionistes, serà la visita a la 
Verge Moreneta de Montserrat, i 
està programada per al dijous 23 
d’octubre d’enguany.  La informa-

ció està exposada al tauler d’anun-
cis del Casal i us hi podeu apuntar 
a partir del dilluns dia 6 d’octubre.  
A reveure.

Ferran Márquez i Morgade 

Setmana del Jubilat

Parella guanyadora del concurs de tango Parella guanyadora del concurs de vals

Concurs de ball dels actes de la “setmana del jubilat” del Casal.
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Amb aquesta, serà la cinquena 
col·laboració per a la revis-

ta i no voldria que en vinguéssin 
d’altres sense, prèviament, haver 
fet una presentació ja que tampoc 
m’agradaria que em tornés a pas-
sar el mateix que ara fa unes set-
manes quan, comentant amb un 
conegut la meva participació, em 
preguntà si “aquell home de la bici” 
era un dels integrants del consell 
de redacció. 
Fill de pares andalusos que, com 
molts altres, es van veure obli-
gats a emigrar i que van veure en 
Catalunya moltes oportunitats, el 
meu pare, primerament, s’establí 
a la Cellera i, més tard, a Salt. Més 
tard, vingué la mare. Posterior-
ment, el 1985, nasqué el primer de 
dos germans (en Sergi) i es traslla-
daren al carrer Xavier Montsalvat-
ge. El 1988 va ser l’any en què vaig 

néixer i, amb mi, arribà el trasllat al 
carrer Picaso on, fi ns fa quatre es-
tius, encara hi vivíem. Actualment 
estem al carrer Guilleries.
Vaig compaginar la meva infància 
entre el Silvestre Santaló i la plaça 
de l’Amistat i, mentrestant, festeja-
va (o estudiava, no ho recordo del 
tot) al Salvador Espriu alhora que 
corria darrere d’una pilota a les 
places on, actualment, gaudim del 
mercat els divendres.
Ara fa dos anys i mig, quan em 
disposava a enfrontar-me al gran 
repte de realitzar una carrera uni-
versitària i al fet d’haver de passar 
d’adolescent a adult, vaig emma-
laltir greument. Un tumor. Gràcies 
a familiars, amics, xicota, veïns i, 
com no, la incalculable ajuda tant 
de metges com de personal sani-
tari d’arreu de Catalunya (especial 
agraïment al Dr. Vinyes, que em va 

ajudar a preparar-me per a la difícil 
notícia i, sobretot, a madurar) he 
aconseguit fer front a la malaltia. 
Personalment, la fi ta més alta que 
he aconseguit i, probablement, 
amb aquesta ja hagi tocat sostre. 
Per acabar, esmentar que em vaig 
voler involucrar en la revista per 
poder compartir amb tots vosal-
tres (que espero que sigueu força) 
opinions, crítiques, avaluacions 
o, simplement, anècdotes. Així 
mateix, ajuda el fet que, des d’un 
primer moment, em van rebre amb 
els braços oberts i il·lusionats amb 
l’aportació d’un més.
Sincerament, no em faria res que, 
d’aquí a un temps, algú em comen-
tés, com si res, si conec a “aquell 
que va superar un tumor i, ara, es-
criu a la Farga...”.

Héctor Martínez

Presentació

Salt no ha estat mai un poble on 
la gent ha vingut a estiuejar i 

no sé el motiu ja que de fonts n’hi 
havia alguna i els forasters podien 
haver vingut a prendre les aigües. 
Desconec si l’aigua tenia les pro-
pietats mineromedicinals reque-
rides perquè fossin reclam per a 
establir un centre termal. Quan va 
venir el nou capitalisme s’ho varen 
carregar tot i, fi ns i tot, els seus re-
presentants varen canviar el nom 
d’algun lloc. Lògicament per adap-
tar les coses a les noves formes. 
I precisament fou el nou sistema 
que va portar una gran quantitat 
de gent de diverses zones del món 
i per això Salt ha esdevingut ciutat 
cosmopolita i regió multicultural. 
I, avui dia , si un vol veure races 
i cultures diferents, no cal sortir 
del poble. Només s’ha de fer un 
vol i anar a comprar  i participar 
dels coneixements  dels diferents 
pobles, ja que tenen botigues, 
restaurants, perruqueries i establi-
ments varis de llocs molt diversos. 
Jo mateix, des de fa uns anys, vaig 
a un centre pakistanès a tallar-me 
els cabells, i moltes vegades ana-
va a comprar a la botiga d’un amic 
meu musulmà, però que va tornar 

al seu país quan va descobrir l’en-
gany del sistema.
Per això, si una persona vol alguna 
cosa diferent, també la pot trobar 
aquí; només es tracta d’anar als 
llocs que d’una manera habitual 
no fas servir. El carrer amb formes 
més diverses és el Torres i Bages, 
però hi trobo a faltar un restaurant 
típic català on es puguin menjar 
unes bones mongetes amb boti-
farra o un pa amb tomata. I amb 
la quantitat de gent emprenedora 
i il·lustre que hi  ha al nostre po-
ble, no entenc que no s’animin a 
fer-ho. És clar que és difícil, si no 
hi ha diner públic, perquè els únics 
que es llueixen són els empresaris 
ofi cialistes. Vull dir que allà on no 
arriben ells,  arriba l’Administració,  
que són els diners de tota la ciuta-
dania. I en diuen mercat lliure. Ja 
té collons, això ...! I que la gent ho 
accepti...!
Per a mi, tota aquesta societat no 
és pas una cosa nova perquè, com 
a bon revolucionari català, anys 
enrere el sistema em va portar a 
l’illa més llunyana de la penínsu-
la. Era un port franc internacional 
i la societat d’allà era igual que la 
d’avui dia aquí, i com em van posar 

de cuiner tenia la facilitat de sortir 
després del dinar un dia sí i l’altre 
no, perquè em tocava fer el sopar. 
I això vol dir que era a Santa Creu 
de la Palma bona part del dia i tota 
la nit. I, com és ciutat amb port, 
paraven la major part dels vaixells 
abans de creuar l’Atlàntic. Tinc 
molts de records i anècdotes, però 
per citar-ne algun diré que, per 
exemple, els vaixells amb bandera 
de la URSS feien escala plens de 
jovent cubà que ocupaven tots els 
ulls de bou per mirar a l’exterior, ja 
que no els deixaven baixar durant 
el temps de permanència al port.  
Eren els anys que el règim cubà 
donava suport als moviments d’alli-
berament nacional africans i, sens 
dubte, amb la disciplina fèrria mili-
tar que portaven, era la tropa més 
temuda en tot el continent. Només 
de córrer la veu de la presència 
cubana, als camps de batalla no hi 
quedava ningú i els exèrcits ofi ci-
alistes dels governs establerts fu-
gien espaordits com si haguessin 
vist el diable. Els cubans eren els 
més ben preparats d’una manera 
física i psicològica.
Jo per menjar una truita a la fran-
cesa o dutxar-me anava a un lloc 

Un estiu al poble
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Un estiu al poble

que en deien la cubana. Era un 
vell casalot desmantellat amb terra 
de fusta i la senyora, que era molt 
vella, ens deixava el foc i la paella. 
La major part del temps estava per 
la zona del port, no sé si perquè 
era l’únic lloc on hi havia activitat o 
perquè tenia un gran desig de fotre 
al camp d’allà. I, com en qualsevol 
societat internacionalitzada d’una 
manera completa, la vida d’una 
persona no tenia cap valor i vaig 
aprendre que el lloc més segur per 
anar a dormir era el cementiri, ja 
que els pobles petits tanquen la 
porta amb un llisquet, i així ho feia. 
Allà no venia ningú; només una 
nit van venir dos homes que em 
van acollonir, però es van abraçar 
i van fer la seva ... Jo vaig haver 
d’esperar amb els ulls ben oberts 
perquè no podia sortir, ja que ha-

via de passar davant d’ells. Aquest 
sistema de passar les nits també 
l’he fet servir en d’altres llocs i a 
tot arreu és igual, ningú no vol sa-
ber-ne res. Solament una vegada 
que vaig fer nit a prop d’un edifi ci 
consagrat al culte d’un poble de 
les comarques gironines, es varen 
presentar uns lladres que anaven 
molt ben equipats. Una altra nit, 
mentre dormia en un banc públic, 
un treballador de la brigada muni-
cipal em va despertar a la matina-
da amb un bon ruixat de mànega 
mentre anava proferint improperis. 
Vaig fotre al camp ben ràpid.
L’illa és una zona petita i la prosti-
tució no estava permesa, i per fotre 
un “kiki” era complicat. Anava a un 
lloc que es deia Las Lapas, on hi 
havia tres o quatre noies que tot el 
dia feien punt de mitja i et podien 

fer un favor. En aquella casa sem-
pre hi havia un gran corrent d’aire 
perquè les portes eren cortines de 
saca i ens rentàvem en una palan-
gana. No cal dir que la casa queda-
va dissimulada de la feina que feia. 
Per sort, la societat d’aquí ha fet un 
gran tomb i per conèixer món i tenir 
noves sensacions no cal sortir del 
poble. Aquí ho tens tot; només cal 
connectar amb les diferents formes 
i cultures. Ah, el que sí trobo mala-
ment és que les autoritats del poble 
de Salt hagin tancat les aixetes de 
les fonts públiques i també el safa-
reig de les dones. Com s’ho ha de 
fer el jovent si no té pasta per anar 
a una pensió o a l’hotel? O bé té 
set i vol veure sense pagar? Fins 
aquí ha penetrat el nou capitalisme 
pervers i cruel d’avui dia!

Agapit Alonso i Pont

A quarts d’una de la nit vaig dei-
xar d’escoltar la ràdio i em vaig 

llevar sobtadament. Recordant el 
vídeo del viatge de peregrinació a 
Roma d’en Roger i la seva mare, 
i una trentena de iaies més (per 
allò de guanyar-se el jubileu), vaig 
sentir-me un ignorant. Sempre he 
desitjat visitar Itàlia. També anaren 
a Florència, la més bella; a Venè-
cia, la més trista, i a Pisa, la més 
original. Aquella torre sempre m’ha 
semblat un perfecte símbol del 
que ha estat, històricament, l’estat 
italià. El dia que hi vagi repassaré 
el llibre d’història de l’art de COU 
per no perdre detall. 
No em digueu per què, però aque-
lla nit se’m va acudir memoritzar 
les regions italianes. Roma és la 
capital del Lazio; Milà, de la Llom-
bardia; Florència, de la Toscana; 
Torí, del Piemont; Venècia, del 
Veneto, i Nàpols, de la Campània 
(sempre he considerat que la Gar-
rotxa és la nostra petita Campà-
nia). També vaig apuntar-me que 
el riu que passa per Florència és 
l’Arno i el que passa per Roma el 
Tíber. Roma és justament anome-
nada la ciutat eterna. Les nostres 

ciutats són fi lles de Roma. No-
saltres som fi lls dels romans. Els 
grecs, més que els nostres pares, 
són els nostres avis. 
A la Fontana di Trevi, em comenta-
va en Roger, s’han de tirar les mo-
nedes amb la mà dreta, però per 
sobre el muscle esquerre i aixe-
cant la cama esquerra. Una mone-
da signifi ca que hi tornaràs; dues, 
que et casaràs; tres (aquesta és 
una tradició força més recent), 
que et divorciaràs. Es veu que hi 
ha molta policia perquè els pispes 
aprofi taven l’ocasió en què els tu-
ristes obrien els moneders per fer 
córrer l’urpa. Després es va saber 
que els operaris municipals que 
cada nit buiden la font foren detin-
guts per apropiar-se d’un botí que 
en principi es destinava a entitats 
benèfi ques.
El papa Joan Pau II va anar a 
Jerusalem, però no pronuncià la 
màgica paraula: perdó. Va dir que 
els palestins tenen dret a una pà-
tria, condemnà l’antisemitisme des 
del museu de l’Holocaust i entonà 
un mea culpa pel silenci de Pius 
XII. Però no demanà perdó. Algú 
va opinar que Joan Pau II s’havia 

de retirar a un monestir de Polònia, 
per vell i cansat. Per cert, avui es 
creu que el turc que el disparà ac-
tuava per ordres de la KGB. I el 
seu successor, l’ancià Benet XVI, 
es dedica a desmuntar el poc que 
queda en peus del Concili Vaticà 
II. Però Roma no s’ensorra. Al con-
trari, encara es reserva molts tre-
sors per oferir. I, si no, temps. Es 
resisteix a ser pols en la pols dels 
segles. 

Joan Corominas

Tots els camins porten a Roma
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Incompetència total

Incompetència total de Vodafone
El motiu d’aquest escrit és per 

explicar l’arrogància i el poc tac-
te comercial que tenen les grans 
companyies davant el petit client 
habitual.
Vaig rebre una factura de la com-
panyia VODAFONE, en la qual 
volien cobrar uns missatges al LI-
BAN, que havien sigut efectuats el 
mateix dia des de les vuit del matí 
fi ns a les vuit hores del vespre, amb 
un import de 60 €. Vaig posar-me 
en contacte amb el servei d’aten-
ció al client i els vaig explicar que 
jo no havia fet aquests missatges, i 
menys al LIBAN; que no hi tinc res 
a veure. Després de diverses truca-

des, em comuniquen que les truca-
des són meves i que he de front al 
pagament. La meva determinació 
és retornar la factura a través del 
banc. Al cap de pocs dies, rebo una 
trucada d’una empresa d’impagats 
preguntant-me el perquè del no pa-
gament. Després de diverses con-
sultes per la seva part, em comuni-
quen que no tinc raó i que estic a la 
llista de morosos.
En veure’m impotent davant dels 
fets consumats, m’adreço a l’Ofi -
cina del Consumidor de la Gene-
ralitat. Molt amablement, em van 
ajudar a fer una denúncia dels fet 
produïts. 
Al cap d’un mes he rebut una noti-

fi cació de la companyia amb l’abo-
nament dels missatges. Jo pregun-
to que, tenint tota la raó, no feia 
falta arribar a aquests extrems.
M’ha servit per valorar l’efi càcia de 
l’Ofi cina del Consumidor. Vull fer 
una crida als consumidors perquè 
davant de possibles fraus no es 
deixin trepitjar i que sàpiguen que 
tenim unes institucions que vetllen 
pels nostres interessos. No valen 
excuses per amagar el cap sota 
l’ala i dir que no es pot fer res; hem 
de lluitar pels nostres drets; si tot-
hom ho fes, potser aquestes grans 
companyies no farien valer la seva 
posició dominant.

Josep M. Pla   

“L’autopasta” AP-7, per exemple

El dia 4 d’agost va fer l’any del 
famós tap a l’autopista AP-7 

que va provocar 70 quilòmetres 
de cua: 70.000 metres de carava-
na, que vol dir uns quants milers 
de cotxes parats en doble o triple 
fi la, i uns quants milers més de ca-
talans atrapats -una part dels tan 
escatainats “catalans emprenyats” 
de l’estiu del 2007- dins els seus 
propis vehicles, en la seva cerca 
de la llibertat vacacional.
Gairebé coincidint amb aquest 
aniversari, doncs, el dia 8 el se-
nyor Josep Lluís Giménez Sevilla, 
director general d’Acesa i Aucat, 
les empreses concessionàries de 
les autopistes catalanes (de fet 
dues de les operadores d’Abertis 
Autopistas, l’empresa que gestio-
na quasi el 60% de les autopistes 
de pagament que hi ha a tot l’Es-
tat), va publicar un article al diari 
“El Punt” de Girona en què fa una 
sèrie de fi ntes argumentals amb 
les quals “s’escapoleix de l’esco-
mesa”, com deia el mestre Puyal, 
i ens fa un gol per l’escaire. Ens 
parla, per exemple, de la limitació 
física -”estructural”, en diu ell- de 
l’autopista, de la necessitat de l’ús 
esglaonat d’aquesta via i de la “re-
gulació variable de la velocitat”, un 
nou concepte que diu que Abertis 
ja està aplicant a les autopistes 
franceses “amb un seguit d’efectes 

positius: més 
capacitat de 
vehicles mante-
nint la fl uïdesa, 
més seguretat, 
disminució del 
nombre d’acci-
dents i disminu-
ció de l’emissió 
de partícules 
contaminants”.
El cargol teòric 
que va fer ser-
vir el directiu 
d’Acesa per ar-
ribar a aquest 
punt és el se-
güent: “La velocitat és una vari-
able que té a veure no tant amb 
el dret a usar la via com amb les 
condicions en què la podem usar. 
Això vol dir que hem d’ajustar efi ci-
entment la capacitat d’oferta de la 
via al volum de la demanda. Com 
que no podem actuar sobre la li-
mitació a l’accés, en situacions de 
densitat o de congestió la velocitat 
sempre serà més baixa i s’ajusta 
a les condicions del trànsit”. Quin 
capgirell més impressionant! Ells, 
l’empresa, “no poden actuar sobre 
la limitació a l’accés” (donant a en-
tendre, se suposa, que es tracta 
al capdavall d’una via pública): ho 
diu com si ells sí que ho volgues-
sin, de limitar l’accés, com si ells 

estiguessin disposats a recaptar 
menys diners, si estigués a la seva 
mà aquesta opció... Ja em perdo-
narà, el senyor Giménez, però no 
me’l crec.
Tampoc estic d’acord amb ell quan 
intenta contradir “algunes veus que 
relacionen directament el concepte 
de pagament per l’ús d’una auto-
pista amb la contrapartida del dret 
a circular a 120 km/h, quan aques-
ta és una velocitat màxima, no una 
velocitat permanent i garantida”. 
Ah no?, i doncs per què es paga, 
per circular per l’autopista, si no 
és perquè et garanteix poder anar 
de pressa? I què passa en una hi-
potètica situació d’emergència, en 
què cal circular a la velocitat mà-

Punt de cobrament de l’”autovia de peatge”del Maresme, la C-32, un cap de 
setmana qualsevol. Amb el carril addicional, format provisionalment a base 
de cons, ¿on queda l’argument de la seguretat?
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xima permesa que se suposa que 
t’ofereix, per defi nició, l’autopista? 
(i ja no diguem si aquesta situació 
d’emergència és una qüestió de 
vida o mort: de qui seria la respon-
sabilitat, en aquest cas?).
“El pagament per ús es relaciona 
amb la disponibilitat d’una via que 
atorga seguretat, confort i serveis”, 
especifi ca el director general, in-
sistint a dissociar el pagament del 
factor velocitat. I més avall enume-
ra, com per acabar de justifi car el 
lamentable panorama de retenci-
ons periòdiques, sovint de dimen-
sions espectaculars, i sobretot per 
dissociar aquest panorama de cap 
reclamació fonamentada dels usu-
aris, i encara menys de cap recla-
mació per possible incompliment 
de contracte (que jo crec que és 
el que hi ha, aquí, dit sense sub-
terfugis i sense embuts), una sèrie 
de “millores importants que s’han 
materialitzat aquest estiu a l’AP-7 i 
que han de permetre millorar la fl u-
ïdesa dels recorreguts i disminuir, 
si aquest és el cas, els temps de 
retenció”. 
Entre aquestes millores no hi ha, 
però, la més important, la que se-

ria decisiva: l’aixecament temporal, 
però automàtic, de les barreres, 
així que hi hagués retencions a les 
àrees de cobrament. D’això el nos-
tre home no en diu res, tot i haver 
insinuat una estona abans que a 
ells no els hi vindria d’uns quants 
euros, si amb això aconseguissin 
fer més fl uid l’accés a l’autopista... 
En què quedem, doncs? Aquesta 
mesura sí que la podrien aplicar, 
els senyors d’Abertis, però ves per 
on, aquesta és una mesura inne-
gociable, veient, com veiem, que 
s’hi estavellen tots els governs del 
país, sigui qui sigui que l’ocupi: 
on són, si no, les reivindicacions 
de l’ex-alcaldessa de Mollet i ex-
consellera de Trànsit Montserrat 
Tura?, i la santa indignació dels 
dirigents d’ERC quan eren a l’opo-
sició, on ha anat a parar?
El problema de les autopistes, les 
d’Abertis i totes les altres de paga-
ment, no és que siguin de paga-
ment, sinó que siguin privades (pú-
bliques, sí, però en règim de con-
cessió: pel cas, és el mateix). I per 
corroborar aquesta afi rmació, i de 
passada desmuntar tot l’argumen-
tari del senyor Giménez Sevilla i 

tota la gent tan servicial que repre-
senta, només caldria aplicar una 
prova del nou molt senzilla: es trac-
taria de preguntar als ciutadans de 
Catalunya, usuaris habituals o po-
tencials de les autopistes, si esta-
rien disposats a continuar pagant 
igualment com ara per circular-hi, 
però amb la diferència que els di-
ners no els recaptés una empresa 
privada sinó el Govern de la Ge-
neralitat, a través del Departament 
d’Obres Públiques i Urbanisme, i 
que aquests diners es reinvertissin 
en el manteniment de les mateixes 
autopistes i en la resta de la xarxa 
viària del país...
M’hi jugaria un pèsol de Llavaneres 
que la resposta dels ciutadans ca-
talans seria afi rmativa, i encara 
més sabent que en aquest cas 
hipotètic les retencions quilomè-
triques actuals davant dels punts 
de cobrament desapareixerien 
automàticament, com per art de 
màgia, perquè aleshores no hi 
hauria cap argument empresarial 
que impedís, com passa ara, que 
les barreres s’aixequessin també 
automàticament cada vegada que 
fes falta.

Fermí Sidera Riera

“L’autopasta” AP-7, per exemple

Matterhörn o Cerví de 4478m 
és una de les muntanyes 

més boniques de la terra. Una es-
pectacular piràmide el cim afi lat de 
la qual que qualsevol alpinista so-
mia. Fa frontera amb Itàlia i Suïs-
sa, però la gran bellesa s’observa 
des de Zermatt, a Suïssa, un poble 
alpí conegut arreu del món.
A principi del mes d’agost, els 4, en 
Capi (Josep Capdevila), en Marci 
(Marçal Marcos), en Joan Tràfach 
i jo mateix (en Uec), després de 
parlar-ne molt de temps i fer unes 
quantes sortides d’escalada, ens 
vam decidir d’intentar coronar el 
seu cim per la cresta Hörnli. Quan 
vam arribar a Zermatt, els nostres 
ulls només contemplaven la gran 
muntanya; ens feia molt de res-
pecte, però alhora molta il·lusió de 

fer realitat un somni. 
Vam dormir sota els seu peus. El 
refugi Hornly és realment tranquil 
i acollidor. L’endemà, el 6 d’agost, 
era el dia tan esperat, fi ns i tot ens 
va acompanyar el bon temps. Vam 
sortir d’hora per fer cim, i estàvem 
concentrats i motivats; cada vega-
da que agafàvem altura, la cresta 
era més vertiginosa i tenia passos 
més difícils i aeris; sort de les cor-
des fi xes. El problema més gran 
va ser l’acumulació de tants guies 
amb els seus clients, la qual cosa 
no et permetia escalar bé. 
Amb lluita i esforç arribàvem al 
cim els 4 sols! Les llàgrimes, els 
crits, les abraçades i la gran ale-
gria de cadascun de nosaltres van 
ser enormes. Difícil de descriure, 
aquest moment. Tot i així, la tensió 

i el seny estava molt present. 
El descens va ser complicat per 
culpa del mal temps; vam haver de 
parar-nos al refugi d’emergència 
Solvay, situat a 4.200 m a la seva 
pròpia cresta. A la nit ens va costar 
dormir pel gran cansament i per la 
postura en què vam haver de “des-
cansar”. L’endemà vam continuar 
la baixada fi ns al refugi Hornly.
Tot plegat, unes 16 hores. Crec 
que l’èxit d’aquest cim fou el temps 
meteorològic, el desafi ament; 
però, per damunt de tot, la unió 
dels quatre companys de cordada. 
A més, podem donar les gràcies 
perquè ha estat un estiu tràgic als 
Alps i nosaltres vam poder tornar a 
casa, on és realment el gran cim. 
AMUNT I ENDAVANT ! 

Jordi Rabionet 

MATTERHÖRN, la piràmide dels Alps



23

Club Petanca Salt

Els dies 30 i 31 d`agost va tenir 
lloc la 25a edició de les XX HO-

RES INTERNACIONALS de PE-
TANCA SÈNIORS que com cada 
any organitza el club per aquestes 
dades. Aquest any la Junta ha tre-
ballat de valent per portar a SALT 
el bo i millor de la petanca actu-
al i la veritat és que el nivell i la 
competivitat a les pistes va ésser 
excel·lent. A 2/4 de 5 de la tarda es 
va fer la presentació dels equips 
participants, amb un total de 20 
d’arreu de Catalunya, França i de 
les Illes Balears, que varen parti-
cipar amb  2 equips. En aquesta 
cerimònia van comptar amb la pre-
sència del Sr. Mingo Alvarez, al-
calde en funcions de l’Ajuntament; 
també de la Sra. Anni Micharet 
,regidora d’Esports, i també del 
Sr. Ferran Màrquez,  president del 
Casal de Jubilats, que juntament 
amb el president de la Petanca, 
el Sr. Josep Boó, van fer uns pe-
tits parlaments de benvinguda 
als jugadors i acompanyants. El 
Sr. Mingo Àlvarez va fer entrega 
d’una litografi a de l’artista saltenc 
LLuís Mateu commemorativa dels 
25 anys de la independència del 
nostre poble; tot seguit es va fer 
un piscolabis de benvinguda i a les 
5 h es va donar el xiulet de sortida 
del campionat. Com sempre, en 
Manel Granda en va ésser 
l`encarregat. A les 9 del 
vespre vam tenir el primer 
torn per sopar, i mentre 
uns sopaven, le resta de 
l’equip continuava jugant, 
ja que aquesta competició 
no es para durant les 20 
hores que té de durada. A 
les 11 del vespre la resta 
de jugadors varen anar al 
restaurant Muriel a carre-
gar piles ja que quedaven 
moltes hores per enda-
vant. Vull aprofi tar per do-
nar les gràcies a l’Antonio 
de Can Muriel i als seus 
treballadors per l’esforç 
que fan per donar sopar 
ràpid i bé a tanta gent de 
cop.
A les 3 de la matinada es 
van repartir entre tots els 

participans  unes ensaïmades que 
els nostres amics de Mallorca ens 
havien portat per tal d’anar alimen-
tant el cos, que ja començava a no-
tar el cansanci de les 11 hores que 
portàvem de joc. Després d’esmor-
zar i que el sol fes acte de presèn-
cia, es va enfi lar la recta fi nal de la 
competició amb 5 equips aspirants 
al títol i amb una mínima diferència 
de punts entre ells, encara que tot 
feia preveure que l’equip de l’Es-
cola Balear  seria el guanyador pel 
ritme que havia demostrat al llarg 
de tota la competició .
A les 13 h en Manel va xiular el 
fi nal del torneig, amb la següent 
classifi cació: 1a Escola Balear de 
Petanca; 2n lloc C.P. El Prat (Ca-
talana), 3r La Bola Ciega (Balears) 
4t Montuelo (Catalana) i 5è lloc 
Montilivi(Gironina); seguidament 
es va fer el lliurament de premis i 
records per a tots els participants 
de mans del Sr. Joan Boada, ti-
nent d`alcalde de l’Ajuntament i 
de la regidora d`Esports, Sra. Anni 
Micharet, i dels membres de la 
Junta del Club. Després d’agrair 
a tots el seu esforç i recomanar 
molt de compte amb la carretera, 
el president va acomiadar  tots els 
jugadors recordant-los que l’any 
vinent els esperem.
Vull, com sempre, agrair a les dife-

rents institucions, Ajuntament, Di-
putació, Deparatament d’Esports 
de la Generalitat, Consell Comar-
cal, i també als diferents  anun-
ciants i a tota la gent que d’una 
manera o altra fan possible que el 
Club Petanca SALT sigui capda-
vanter en l’organització de torne-
jos d’especial rellevància. Gràcies 
a tots.
El dia 11 de setembre, Diada de 
Catalunya, es va organitzar el tra-
dicional Torneig Social per sorteig 
i un dinar de germanor entre tots 
els participants. Un total de 27 ju-
gadors van particpar durant tot el 
dia, i vam dinar un fantàstic guisat 
fet pels nostres amics Llobet i Toni 
que, com sempre, va estar per su-
car-hi pa. El resultat fi nal va ésser 
el següent: 1ºr, Joan Roldan i Toni 
Manzanares; 2n lloc, Manel Ros i 
Maria Gonzalez; 3r lloc, Enric Frei-
xas i Antònia Curt, i 4t lloc, Toni Or-
tiz i Emília Vila. Tots ells van rebre 
un obsequi de mans de la Junta, 
que també va voler agrair a Josep 
Llobet, Toni Moiset i Quim Pares  el 
seu ajut i col·laboracio amb el Club 
Petanca SALT, i els va entregar un 
plat de ceràmica commemoratiu.
Ja hem començat la lliga dels dis-
sabtes. Us hi esperem a tots!

Josep Boó
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4 GIMNASTES DEL SALT GIM-
NÀSTIC CLUB CONCENTRA-

DES AL CAR DE SANT CUGAT
De l’1 al 4 de setembre, a les instal-
lacions del CAR de Sant Cugat, la 
Federació Catalana de Gimnàstica 
ha organitzat la primera concen-
tració per a noies de les categori-
es aleví, infantil i júnior que estan 
dins del programa de tecnifi cació 
d’aquesta Federació.
Salt Gimnàstic Club, compta un 
cop més en aquest nivell amb 4 
nenes, la Clàudia Vilà (júnior), la 
Laura Casassa (infantil), la Carla 
Fernández i la Nora Fernández 
(alevins). Juntament amb les ben-
jamines Clàudia Valencia i Laura 
Bechdejú, són les gimnastes que 
la Federació ha considerat que 
estan dins d’aquest programa de 
tecnifi cació i que periòdicament 
convoca per al seu seguiment.

Paral·lelament a això, a 
la seu de les seves instal-
lacions, al carrer Pere Coll 
i Guito, 29, de Salt, han co-
mençat les inscripcions per 
als entrenaments d’aques-
ta temporada 2008-2009, 
que de moment es continu-
aran en el mateix gimnàs, 
esperant el proper trasllat 
a la nova instal·lació que 
està fent l’Ajuntament de 
Salt al costat de la Piscina 
Municipal. A causa de la 
gran demanda de nois i no-
ies per practicar aquest es-
port, es preveu que s’hau-
rà de fer una llista d’espera 
fi ns que es pugui entrenar 
a la nova instal·lació.

Salt Gimnàstic Club

D’esquerra a dreta: darrere, Laura Casassa, Clàudia Vilà; 
davant, Nora i Carla Fernández

Cartell promoció “Fes gimnàstica”



26

Salt, un poble segur?

Salt necessita el parc de les De-
veses i el parc necessita uns 

usuaris respectuosos amb el medi, 
i haig de dir que, encara que sem-
pre trobarem una necessitat de 
millora en alguns aspectes, també 
hem de reconèixer que el seu as-
pecte ha millorat molt i les bretola-

des no són tan freqüents. És clar, 
em refereixo exclusivament als 
terrenys comunals. Amb tot,  hem 
de lamentar la poca cura d’em-
preses que, per un motiu o altre, 
sembla que estiguin treballant en 
un abocador de runes. Em referei-
xo a l’encàrrec de l’ACA (segons 

diuen) a una empresa per fer un 
pou allà a les Deveses, al costat 
del Rocòdrom per abocar aigua a 
la Massana i així aportar més ai-
gua al riu Ter. 
Si el seu cost ha estat proporcio-
nal a les setmanes (mesos?) que 
va durar la feina, deu haver cos-

Llegint els diaris i parlant amb la 
gent de fora de SALT i també 

del mateix SALT, la sensació que 
dona als habitants de SALT, és 
que és un poble sense llei.
Personalment sempre m’he resistit 
a pensar que Salt, el poble que fa 
34 anys que hi visc i el considero 
com  meu, hagi canviat tant. O que 
la sensació que transmet la gent, 
els diaris, la televisió i els diferents 
mitjans sigui tant dolenta, un po-
ble que casi no pots anar pel car-
rer amb la seguretat que no seràs 
molestat o agredit per algú.  Que 
tampoc estàs segur a casa teva i 
que no t’entraran a robar, estant 
tu a dins, o a fora, de vacances, 
de cap de setmana o simplement 
a treballar.
Jo fi ns avui he pensat que aquest 
panorama que ús he descrit és 
una mica exagerat. Però desprès 
de l’experiència que he passat re-
sulta que no és així. L’altre dia van 
entrar a robar a casa meva. Van 

forçar la porta d’entrada, estan jo a 
dins i es van passejar pel garatge i 
van arreplegar  el que més peça el 
hi va fer. Varen ser coses d’un cert 
valor econòmic i d’una gran estima 
personal. 
Vaig anar a posar la denuncia a la 
policia de Salt. No vaig poder ja 
que tenia a davant meu altre gent 
que feia cua per denunciar altres 
delictes, robatoris, entrades a bai-
xos dels habitatges, furts, etc.
El proper dia vaig tenir més sort i 
al cap de dues hores vaig poder 
fer la denúncia. L’agent que em va 
atendre molt amable em va dir que 
com el meu cas en denunciaven 
tres cada dia i segurament anirien 
a més. Aconsellen tancar-ho tot 
amb clau i reforçar-ho  amb panys 
de seguretat.  També em varen 
aconsellar que si els trobo, truqui a 
la policia que enviaran una patrulla 
i que no m’hi enfronti. 
Comentant el meu cas amb els 
meus amics, resulta que el mateix 

dia i a prop de casa meva també 
varen entrar i van fer neteja ge-
neral. També li van forçar la por-
ta d’entrada. Podria explicar-ne 
molts més casos que s’han produït 
en pocs temps. 
Ara he tingut de revisar totes les 
portes, arreglar els panys que va-
ren espatllar i fer –ho mirar per 
millorar la seguretat de tots els ac-
cessos. 
També he de seguir totes les re-
comanacions de la policia i de tots 
els amics que ja s’han trobat amb 
fets similars. Tancar amb clau to-
tes les portes. Abans tenia una 
clau per entrar a casa, ara en ne-
cessito tres, i un tip de pujar i bai-
xar escales.
A pesar de tot això em resisteixo a 
pensar com aquells que diuen que 
abans tot era més segur i que amb 
la “guardia civil” no si atrevien. O 
allò  que diuen alguns altres que 
“con Franco esto no pasaba”. Vull 
ser optimista i pensar que els mos-
sos,  la policia local i els polítics 
que els manen em donaran sufi -
cients garanties de seguretat, que 
podré anar tranquil per el carrer i 
sobretot esta segur a casa meva. 
Així ho crec i així ho vull dir. 
Però no vull amagar el sentiment 
d’impotència que tinc en aquests 
moments i la ràbia continguda de 
pensar que no pots ser ni amo de 
lo que és teu, ni pots esta tranquil i 
confi at a casa teva. 
Ja ho sabeu preneu totes les me-
sures de seguretat possibles i així, 
potser evitarem alguna temptativa 
d’uns quants espavilats que volten 
pel poble.  Jo així ho he fet.

Rafel Sala           

Recomanem aquest model de casa a SALT

Les Deveses, un parc necessari
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El carrer de Sant Romà és un 
carrer on l’Ajuntament comen-

ça a fer-hi obres.
Les notícies que reben els veïns 
del que es farà al carrer és que es 
farà un carril bici i, per tant, ja estan 
tots espantats i comencen a passar 
ordenadament cap a can Pericot a 
preguntar, com si fos una ofi cina 
d’informació de l’Ajuntament; i em 
trobo que jo no sé res de tot això i 
que la solució serà preguntar-ho a 
l’Ajuntament. Ho comento amb el 
Sr. Álvarez (alcalde en funcions) i 
diu que no hi ha carril bici, que ha 
estat un error i que només hi va un 
pas per a minusvàlids a la punta 
del carrer.
Comento la informació obtinguda 
amb els veïns i no es creuen la 
informació. SORPRESA!!, apareix 
pintada al carrer una ratlla verme-
lla; què serà? Torno a preguntar al 
Sr. Álvarez i tot i que no ho té clar, 
es compromet a tornar una res-
posta el mateix matí. Molt amable-
ment, torna la contesta i ve al car-
rer per comentar-ho en persona. 
Resulta que ara es fa en un costat 

del carrer una vorera d’1’5 metres 
d’amplada i amb un pas elevat a 
la punta del carrer per a vianants 
i minusvàlids. Per contra, no es fa 
res a l’altra vorera ni a la resta del 
carrer, que està fatal!
Resultat de l’embolic de les obres 
que es preveu que es faran i que 
tenen previst començar el dia 15 de 
setembre, els veïns ja comencen 
amb la conya: “per què es fa en un 
costat i no a l’altre?”.  Ja es comen-
ça a fer una enquesta entre els ve-
ïns sobre el motiu de fer una sola 
vorera i per què la que es fa i no l’al-
tra; uns diuen que es perquè fan la 
vorera dels rics i l’altra dels pobres, 
uns altres diuen que es fa perquè al 
costat que es faran les obres hi té 
entrada al garatge una regidora i a 
més a l’altra vorera hi ha en Pericot, 
que sempre protesta.
Veurem què passa amb aquestes 
obres, però no costaria gaire una 
xerrada amb els veïns abans d’ator-
gar les obres a una empresa, i així 
poder opinar. Espero que al fi nal 
surti alguna cosa positiva en aques-
ta vorera: per passar-hi amb les bici-

cletes seria formidable i suposo que 
no hi haurà cap entrebanc.
I si algú vol més informació sobre 
aquesta obra, pot dirigir-se a Oby-
call, tal i com posa el full informatiu 
de l’Ajuntament.
Fins al proper escrit informatiu de 
les obres, m’acomiado de vosaltres.

Josep Pericot

Les obres del misteri

Les Deveses, un parc necessari

tat una picossada, encara que ja 
sabem que el diner públic és ge-
nerós per a segons què. El cas és 
que, com que va ploure, no sé si el 
pou va quedar acabat. El que sí es 
veu, i queda constatat, és la poca 
cura per deixar el lloc de treball 
amb una mica de decència. Tot de 
pedregada escampada; una bassa 
folrada amb un plàstic negre que 
alguna funció deu tenir, encara 
que no la capto, i a partir d’aquí 
un tub de bon diàmetre d’un co-
lor que, a sobre, destaca molt del 
verd de l’entorn. Segons sembla, 
aquest tub faria de conductor de 
les aigües del pou a la Massana, si 
algun dia el complex entra en fun-
cionament. Calculo, però, que no 
hauria augmentat molt el pressu-
post, tenint la maquinària neces-
sària a l’abast, soterrar aquest tub. 
És allò de la feina ben feta; potser 
sí la feina està ben feta, però des-
curada en l’acabat.

Camina Mira i Observa 
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Comiat

Germana Antònia
Tot primer citaré un vers d’un gran 
poeta, en ell m´he inspirat per de-
dicar-vos aquest escrit.
“ Tot passa i tot queda
Però el  nostre és passar
Passar fent camins
Camins sobre la mar…”

Camí és el que heu fet vós, un 
llarg camí, en aquest petit gran 
poble, camí en aquest petita gran 
escola,la nostra, camí en la vida, 
la que heu viscut quasi únicament 
per obrir camins als altres, sobre-
tot als petits estudiants als quals, 
els hi heu assenyalat camins i  
dreceres,camins de creixement de 
rutes incertes, heu procurat fer “de 
les persones,” persones íntegres 
amb valors i educació.
Camins  cap a la col·laboració amb 
tot el que crèieu just.Camins cap 
a l’acolliment, fent companyia als 
necessitats, als que se sentien 
sols, als malalts…  Camins  cap a 
la sensatesa, cap a l’equibri, cap a 
la maduresa de ment i d’esperit.
 
“ Caminant no hi ha camí,
es fa camí al caminar,
al caminar es fa camí
i al tornar la vista enrera

Veíem allò,que no ha de tornar a 
passar…”

Caminant per la vida heu vist tant, 
heu pensat tant…I vós vàreu deci-
dir que viure és allò que es fa es-
coltant, parlant sense ferir, saber-
se posar en el lloc de l’altre i so-
bretot a ser oberta als temps que 
us  ha tocat viure, a cada moment, 
a cada lloc, a cada situació, anar 
amb ell, a pesar dels anys, sempre 
heu sigut una persona que s’ha 
adaptat, que ha comprés, i que ha 
respectat els camins dels altres.

“ Caminant no hi ha camí, hi han 
empremtes  en la mar…”

Caminant vàreu escollir dedicar la 
vostra vida a la fe, a l’amor a Déu, 
per qui, segurament heu callat i 
heu abaixat el cap, heu plorat i heu  
rigut, i si algun mal pensament se 
us ha passat pel cap no crec que 
ell us ho tingui en compte, perquè 
les bones accions han de prevaler 
sobre les altres, al fi nal és la ma-
nera de ser i actuar les que ens fan 
ser “persones úniques”

Tal com deia el poeta
“caminant, el camí és el que dei-
xen les teves petjades, aquest és 
el camí…”

I per anar acabant també vull ci-
tar el vostre bon humor, la vostra 
comprensió i el vostre saber estar. 
No acabaré l’escrit sense parlar 
del vostre amor per les plantes, a 
tantes i tantes fl ors que vós heu 
dedicat tantes hores, però elles, 
alhora també us dedicaven els 
seus millors colors i perfums, i això 
es diu GRATITUD, la que també 
sentim nosaltres per vós.
Germana Antònia, gràcies per ha-
ver caminat amb nosaltres.
I el poeta va cridar “ caminant no hi 
ha cami, tu ets el camí…”

Júlia Pujolràs
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Elaboració:
Renteu bé els bolets i a continuació escaldeu-los un parell 
de minuts. Passat aquest temps, escorregueu-los i reser-
veu-los.
Poseu al foc una cassola amb oli i 4 o 5 alls pelats i tallats 
en 3 trossos cada un. Quan els alls estiguin daurats, afe-
giu-hi la tomata ratllada. Deixeu-ho sofregir.
A continuació, afegiu-hi el rap i el fumet de peix i deixeu-ho 
coure una estona a foc lent. Poseu-hi sal al gust.

Mentrestant, saltegeu els bolets en una paella amb una mica d’oli i feu la picada. Quan el peix ja estigui gai-
rebé a punt, afegiu els bolets i la picada a la cassola i deixar-ho coure tot junt uns 5 minuts més i ja tindrem 
el plat acabat. 

Recepta de la Sra. FINA SOLER ANGELATS
del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients:

- 4 cues de rap d’uns 20 cm
- 750 g de bolets barrejats (rossinyols, pinetells, es-
carlets, trompetes...)
- tomata ratllada
- 4 o 5 grans d’all
- fumet de peix
- oli
- sal

Per a la picada
- uns brins de safrà
- 2 grans d’all
- 4 o 5 ametlles torrades
- un raig de vi blanc

Rap amb bolets
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments

Enrique Arrebola Rivas

Carolina Fernández Punzano  26-7-08

Milton Alejandro Santos Dilbert  

Gloria Elizabeth Reyes i Flores 2-8-08

Pedro Aylagas Garcia

Bin Wu 8-8-08

Juan Carlos Serrano Granados 

Gema Serna Garcia 14-8-08

Naixements

Any Sorangel Rivera i Zavala 27-7-08

Mohamed Guendeoul  27-7-08

Goundo Baldeh 26-7-08

Souba Baldeh  26-7-08

Mustafà Magiraga 26-7-08 

Roger Castilla i Greco 25-7-08

Shelby Judith i Ramirez 25-7-08

Ben Amos Ngague i Pangop 30-7-08

Ian Martínez i Lozano 29-7-08

Arnau Flores i Castro 29-7-08

Sha Shan i Wang 25-7-08

Hadil Hayous 3-8-08

Aisato Ceesay 29-7-08

Joan Carlos Ordoñez i Santamaria 3-8-08

Safaa Marghnin 23-7-08

Thaysa Araujo i Silva 18-7-08

Khaled Boukala 20-7-08

Kianat Hussain i Rana 1-8-08

Mohamed Ibilou 5-8-08

Júlia Bosch i Molinero 4-8-08

Adam Hadra 8-8-08

Felix Mayoko i Mbwisi 4-8-08

Aisatu Tunkara 7-8-08

Hawa Tuncara 7-8-08

Dilan Javier Requena i Naranjo 26-7-08

Nora Gaddour i Mowatt 7-8-08

Sulayan Konteh 11-8-08

Gabiel de Paula i Oliveira 7-8-08

Massin El Hakam 30-8-08

Tyra Tandoh i Armoo 6-8-08

Kassim Sanyang 4-8-08

Astryd Alejandra Maldonado i Avila 11-8-08

Defuncions

Descamp Corney Maria de 87 anys 12-8-08

Centena Sot Miguel  de 79 anys 14/08/2008

Redondo Escamilla Carmen de 55 anys 18/08/2008

Placeres Diaz Francisco de 83 anys 20/08/2008

Carrasco Borreguero Angel de 57 anys 22/08/2008

Guzman Coruña Elena de 91 anys 22/08/2008

Moreno Gonzalez Jose de 86 anys 31/08/2008

Vicedo Guzman Enrique de 65 anys 01/09/2008

Gonzalez Poncelas Carlos de 63 anys 02/09/2008

Moreno Fernandez Felix de 79 anys  02/09/2008

Fabrega Fajula Antonio de 91 anys 05/09/2008

Girones Pruja Jaime de 81 anys 08/09/2008

Arbos Verdejo Armando de 30anys 11/09/2008

Ganigue Salvatella Marina de 88 anys  11/09/2008

Reverter Puig Marina de 87 anys 16/09/2008

Maxwell Grabiel i Cadin 14-8-08

Edurne  Torres i Lendine 12-8-08

Laia Grabalosa i Jordà 16-8-08

Arlet Nadia Vizuete i Tipan 10-8-08

Júlia Mitjana i Martin 12-8-08

Bruna Falgàs i Costa 1-8-08

Chelle Osargue John i Omoxee 13-8-08

Edwin Daniel Cruz i Reyes 23-7-08

Iker Vicedo i González 14-8-08

Aissa Tanjang i Tanjang 13-8-08

Roger Daniel Valle i Arteaga 11-8-08

El Hadje Boubacar i Diamanha 17-8-08

Irina Pibernat i Farró 15-8-08

Mariam Karraji 17-8-08

Berta Leon i Espinosa 16-8-08

Chistian Mleczek i Ribeiro 18-8-08

Denisa Maria i Rosu 21-8-08

Maryam Dane 20-8-08

Per assentiment de tots els 
grups es va aprovar el Compte 

General corresponent a l’exercici 
econòmic de 2007.
Amb el vot favorable de tots els re-
gidors es va demanar a la Direcció 
General del Cadastre que es for-
malitzi el conveni de delegació de 
competències per a la tramitació 
dels expedients de subsanació de 

Resum del Ple del 15 de setembre de 2008

discrepàncies.
Amb el vot contrari d’IC_IPS es 
van aprovar les dues festes locals 
per al 2009 que seran Sant Jaume 
i Sant Narcís.
Per assentiment es va aprovar el 
Reglament del Servei d’Arxiu Mu-
nicipal de Salt.
Sense oposició, es va aprovar bo-
nifi car l’icio en un 95 per cent per 

les obres del CEIP Deveses i Val-
vera.
Amb les abstencions de PP i IC-
IPS i el vot contrari de CiU es va 
aprovar una modifi cació de crèdits 
entre diferents partides.
Finalment, el Ple va aprovar per 
majoria la modifi cació del Pla 
especial d’usos de l’illa central 
d’equipaments.
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Temperatures i pluviometria 
de l’1 d’agost al 10 de setembre de 2008

Temperatura Màxima: 37,5º el dia 6 d’agost.  
Temperatura Mínima: 12,5º el dia 8 de setembre.

Dies de pluja: 6 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 18,8 l el dia 22 d’agost.

Pluja acumulada: 42,2 litres.

Evolució de les temperatures de l’1 d’agost al 10 de setembre de 2008

Encreuats
Solució:

El temps

Horitzontals
1.- Llicorella. 2.- L. Sàtira. S. 3.- iL. 
Lama. As. 4.- Sla. Mà. amE. 5.- 
Cinc. Roman. 6.- agamA. Seny. 7 .- 
Ram. Ra. Tia. 8 .- iM. Tall. Al. 9.- E. 
Origen. A. 10.- Nomenament.
Verticals.
1.- Lliscarien. 2 .- L. Lligam.- O. 
3.- iS. anaM. Om. 4.- Cal. CM. trE. 
5.- òtaM. naraiN. 6.- Rimar. Alga. 7 
.- Era. Os. leM. 8 .- La. Tema. eN. 9 
.-  l. Amania. N. 10.- Assenyalat.          

HORITZONTALS
1.- Roca pissarrenca. 2 .- Litre. Obra 
que ridiculitza els defectes del ho-
mes. Cardinal. 3.- Al revés, pronom. 
Sacerdot tibetà. Campió. 4.- Riu sen-
se capçalera. Extremitat. Al revés, 
nom de lletra.  5.- Número. No se’n 
va d’un lloc.  6.- Al revés, sostrau a la 
vista. Ponderació mental. 7 .- Bran-
ca tallada d’arbre.  Símbol químic. 
Familiar. 8.- Al revés, pronom. Acció 
de tallar. Contracció. 9.- Cardinal. 
Naixença.  La primera. 10.- Acció de 
nomenar.
VERTICALS
1.- Relliscarien. 2.- Una de Lleida. 
Allò amb que es lliga. Ben rodona. 
3.- Al revés, afi rmació.  Al revés, 
exerceix una autoritat. Arbre. 4.- És 
necessari. Xifra romana. Al revés, 
enravenat. 5.- Al revés, massa blan-
ca que resulta de la coagulació de 
la llet. Al revés, farà el niu. 6.- Fer 
rima. Planta tal·lòfi ta amb clorofi l·la. 
7.- Espai de temps. Peça de l’es-
quelet. Al revés, substància dolça i 
viscosa. 8.- Nota musical. Al revés, 
motiu melòdic. Pronom. 9.- L’altra de 
Lleida. Aparellava. No es pot perdre. 
10 .- Distingit.

B.Perez G.
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