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CASAL DE JUBILATS
Dia 20.- Excursió al Rosselló, visita al 
poble de TUÏR i les seves famoses ca-
ves . Preu 35 €  

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Del 3 al 16 de novembre.- La revolu-
ció llibertària - 70è aniversari del 19 de 
juliol del 1936. Exposició organitzada 
per la CGT (Confederació General del 
Treball) i la Fundació Salvador Seguí. 
Comprèn el pedíode des de la creació 
de la 1a Internacional fi ns a l’exili del 
39  
• dia 7, a les 6 de la tarda .- (activitat 
familiar) El racó dels contes: “Contes 
d’un lleó”, amb Sessi Sitjà. Activitat per 
a nens i nenes a partir de 5 anys 
• dia 15, a les 11,30 del matí.- (activitat 
familiar) Biblionadons: “Contes de l’os-
set Elies”, amb l’Espina de la Sardina. 
Activitat per a nens i nenes de 0 a 4 
anys. 
• dia 17, a 2/4 de 9 del vespre.- Lliura-
ment de premis del III Concurs fotogrà-
fi c de la XI Fira Internacional del Cistell 
i inauguració de l’exposició de les fo-
tografi es guanyadores i les fi nalistes. 
[Associació Catalana de Cistellaires] 
• del 17 de novembre al 31 de desem-
bre.- Exposició de les fotografi es gua-
nyadores i les fi nalistes del III Concurs 
fotogràfi c de la XI Fira Internacional 
del Cistell | [Associació Catalana de 
Cistellaires] 
• dia 20 , a 2/4 de 9 del vespre .- Cine-
fòrum. Projectarem: El Riu (The River, 
1951) de Jean Renoir 
• dia 21, a les 6 de la tarda (activitat fa-
miliar).-Descobrim la música. Audició 
musical, amb la Natàlia Nadal 
• dia 27, a les 8 del vespre.- Reunió del 
grup de lectura. Comentarem: “L’ele-
gància de l’eriçó” de Muriel Barbery 
• dia 29 , a les 11,30 del matí.- (activi-
tat familiar) Biblionadons: “Contemoi-
xaines per a nadons”, amb la Dolors 
Arqué. Activitat per a nens i nenes de 
0 a 4 anys. 

BIBLIOTECA D’EN MASSAGRAN
• Dia 4, a les 6,30. Presentació de no-
vetats
• Dia 7, a les 6,30. Megatest
• Dia 8, a les 11. Dissabte juganer
• Dia 13 , a les 18,30 de la tarda. El 
racó dels contes: “Al vostre Gust” amb 
Xavier Fàbrega 
• Dia 18, a les 6,30. Presentació de 
novetats
• Dia 20. Tarda de revistes
• Dia 22, a les 11. Dissabte juganer
• Dia 27, a les 6,30 de la tarda. El racó 
dels contes: “Contes de dracs” amb 
“La Minuscula”
• Dia 28, a les 6,30. Megatest

LES BERNARDES
Cursets, pel mes de novembre:
- Cuina de Nadal: Cuina d’hivern de 
festa. Els dilluns 10, 17 i 24 de no-
vembre, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del 
vespre
- Curset de Jardineria:Idees bàsiques 
sobre plantes, adobs, poda, diseny. Els 
dimecres, 5, 12, 19 i 26 de novembre, 
de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre.
- Curset de Papirofl èxia:L’art de fer ob-
jectes i fi gures plegant un full de paper. 
Els dijous, 6, 13, 20 i 27 de novembre, 
de 6 a 8 del vespre.
- Tast de Vins nivell mitjà: Dilluns, 3, 10 
i 17 de novembre, de 2/4 de 8 a 2/4 de 
10 del vespre-
EXPOSICIONS
- Matas Diumenge, d’Olot. Pintura, fi -
gures i postes de sol. Sales Central, 
Aguilera i Roca Delpech.
- Pau Barrera, de Salt. Pintura paisat-
ge surrealiste, Sala Sant Jordi.
- Col.lectiva Centre Penitenciari de 
Girona. Sala El Porxo.
 
TEATRE DE SALT
- Dia 7 a les9 del vespre.- FINS QE LA 
MORT ENS SEPARI  de Rémi De Vos. 
Preu 18 €
- Dia 16 a les 7 de la tarda.- LAURA 
HERTS a won woman show.  Preu 18 €

- Dia 21 a les 9 del vespre.- LA DOULI-
ER de Marguerite Duras. (Espectacle 
en francès amb subtítols en català. ) 
Preu 26 €
- Dia 22 a les 9 del vespre.- companyia 
de dansa UN DIA AMB EL PÚBLIC. 
Preu 10 €
 
LA MIRONA
- Dia:1.- Grup/Activitat:  PIEZAS & 
JAYDER/ARYON + Y-MEN + LA ELI-
TE Hora: 22:00h.
Preu: 6 €
- Dia:6.- Grup/Activitat:  BANC DE 
PROVES amb ATMOSFERA i SIBA-
RITAS Hora: 21:00h.
Preu: Gratuït
- Dia:7.- Grup/Activitat: IX! + PLOUEN 
CATXIMBES Hora: 22:30h. 
- Dia:8.- Grup/Activitat: ZUCO 103 + 
URSULA 1000 Hora: 23:00h. Preu: 
15/18 €
- Dia:14.- Grup/Activitat: FESTA  FLAIX 
FM 
- Dia:15.- Grup/Activitat: TERÀPIA DE 
SHOCK: presentació de disc 
- Dia:21.- Grup/Activitat: FEEL GOOD 
Hora: 23:30h. Preu: 8 €
- Dia 22.- Grup/Activitat: AX’N’BUSTO 
+ RAYDIBAUM  Hora:23:00h.Preu: 
12/15 €
- Dia:23.- Grup/Activitat: FALSALAR-
MA Hora: 20:00h. Preu: 12/15 €
- Dia:28.- Grup/Activitat: ALMASÄLA-
Hora: 23:00h. 
- Dia:29.- Grup/Activitat: CEM WIN-
TER FESTIVAL: THE PINKER TONES 
+ altres artistes

PISCINA MUNICIPAL
Curs de socorrisme aquàtic i primers 
auxilis homologat per a l’obtenció del 
títol ofi cial de la Federació Catalana de 
Salvament i Socorrisme. Edat mínima 
16 anys. Per a més informació trucar 
al 972 581 727  o  650 439 254

Activitats del mes de novembre
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Seguretat a Salt
La seguretat i la sensació de seguretat són dos aspectes bàsics a tenir 
en compte per a qualsevol municipalitat que pretengui la pau social i 
la convivència ciutadana. Darrerament al nostre poble s’han donat di-
versos casos de robatoris i furts, tant en habitatges com en comerços i 
automòbils. La nostra no ha estat l’única vila afectada per aquest incre-
ment de la inseguretat, però les característiques socials de Salt, fet que 
s’associa a les queixes d’un major deteriorament d’alguns barris, fan 
agreujar la por, la ràbia i el descontentament. La manca d’una comissa-
ria de Mossos d’Esquadra i l’anunciat retard de la nova comissaria de la 
Policia Local no fan més que empitjorar les coses. 
No sempre és just limitar el grau d’inseguretat, o de sensació d’insegu-
retat, al nombre de denúncies efectuades. És de sobres conegut que hi 
ha ciutadans que no denuncien perquè no creuen en la utilitat de l’acte 
o perquè se senten mal atesos. I, d’altra banda una administració res-
ponsable té l’obligació de preveure que la crisi econòmica pot comportar 
un augment de la contestació, dels greuges comparatius i fi ns i tot de 
la criminalitat. És en aquest context que cal exigir al conjunt d’adminis-
tracions un augment de recursos que faci evident la voluntat política 
d’atendre les nostres angoixes. 
Podem reclamar més efectivitat i un augment dels controls, més policia 
al carrer, més normativa pròpia i més contundència en la seva aplicació, 
un tracte més servicial i una acció conjunta de tot el consistori per re-
clamar les inversions que ens manquen. Cal exigir una vegada més que 
no ens falti decisió. I és què, si no ens sentim protegits i respectats, la 
sensació de desgovern i d’inseguretat augmentaran encara més.   
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No cal explicar massa què són les Bernardes ja que s’han gua-
nyat dia a dia el signifi cat de ‘casa’ de cultura. Els murs que 
durant molts anys havien procurat el recolliment de les monges, 
s’han convertit en parets per les quals hi han desfi lat més de 150 

maneres de veure el món, observades per petits i grans que assistien a les activitats i cursos que s’hi 
han portat a terme. Amb raó, alguns artistes opinen que, qui no ha exposat a les Bernardes, encara 
no ha començat a pintar! Seguint aquesta línia de proximitat, els ‘25 anys de trajecte’, com han titulat 
l’exposició per celebrar aquesta data, ha anat acompanyada d’un catàleg volgudament alegre amb 
les il·lustracions de la Pilarín Bayés. ‘No s’ha de tractar de res solemne’, considera la seva directora, 
Isabel Casal, ‘sinó de celebrar el viatge d’un espai que va començar aquesta aventura tan sols amb 
una màquina d’escriure de les mecàniques i un telèfon’. 

-Vint-i-cinc anys en el sector 
cultural, tot un mèrit, no?
-Sí. Suposo que he tingut molta 
sort. Primer, la Diputació em va 
marcar unes línies generals, però 
després em va deixar treballar molt 
al meu aire. I després, quan es va 
cedir la gestió al Consell Comarcal, 
el mateix. A més, és una feina que 
a mi m’ha agradat molt i en què he 
gaudit, o sigui que he mirat de fer-
ho tan ben fet com he pogut.

-Sí, perquè 25 anys si no t’agra-
da el que fas, no s’aguanten!
-És clar, i sobretot al principi, no hi 
ha calendaris, treballes algun dis-
sabte i algun diumenge, o treballes 
fi ns tard altres dies, has d’anar a 
inauguracions, etc. És una feina 
que és ‘lligadeta’ però té moltes 
coses positives, més que de nega-
tives, des del meu punt de vista. 

-Com han afectat els canvis de 
govern a la Casa de Cultura?
-L’edifi ci és de la Diputació, encara, 
el que passa és que es va cedir-ne 
la gestió i el pressupost al Consell 

Comarcal. Aleshores, les dues ins-
titucions es van facilitar les coses. 
Sí que hi ha hagut alguns canvis, 
perquè són dos organismes di-
ferents, però no han estat canvis 
confl ictius. Cadascú té les seves 
idees i els seus gustos, però a mi 
m’han deixat fer força. A més, de 
mica en mica hem anat creixent en 
experiència i coneixement de tot 
plegat; pensa que aquesta casa 
només l’he dirigit jo, de manera 
que he viscut tot el procés. 

-És una sort haver començat el 
projecte, suposo, pel que signi-
fi ca crear una cosa des de zero.
-Sí. El dia que vam fer la presen-
tació de l’exposició dels 25 anys 
vaig donar els agraïments als ar-
tistes, al personal en general i tam-
bé vaig voler donar les gràcies als 
meus fi lls, perquè 25 anys enrere 
ells eren molt petits, i tenir una 
mama directora de les Bernardes 
era una mica pesadet. Algun cop 
me’ls havia endut a alguna exposi-
ció, d’altres vegades arribava tard 
a casa... Però en fi , si és una feina 

que fas amb il·lusió i amb ganes, 
doncs ja vas solucionant els pro-
blemes que sorgeixen.

-Havies estudiat història de l’art 
o belles arts, o alguna cosa 
així?
-No, no. Jo sóc mestra. El que 
passa és que sóc funcionaria de 
la Diputació. Jo estava a l’apartat 
infantil, responsable d’adopcions, 
però el departament va anar mo-
difi cant-se molt i vaig demanar un 
canvi. Va ser l’Alfons Moré que em 
va dir que volien obrir una casa de 
cultura i em va dir ‘tu series ideal 
per a aquest projecte’. Que consti 
que l’Alfons m’estimava molt! I així 
va anar la cosa. 

-Però ja devies tenir un cert interès 
pel món de la cultura i l’art, no?
-Sí, sempre n’havia tingut, sí. Però 
igualment, agafar aquest projecte 
signifi cava deixar tot un món i co-
mençar-ne un altre. Però mira, ja 
em vaig espavilar. Al principi em va 
ajudar i assessorar en Joan Saqués, 
que havia estat el cap dels Serveis 

Nom: Isabel Casal  
Edat: 60 anys
Nascuda a Girona, actualment resideix a Camós
Professió: Mestra de professió, fa 25 anys que va engegar el projec-
te de la Casa de Cultura les Bernardes, del qual n’és la directora. 
Una mica d’història de l’edifi ci: fou la casa pairal de la família 
Vilaseca-Tarrés fi ns a la Guerra Civil. Del 36 al 39 va ser Casa 
de la Vila, després fou ocupat per militars nacionals i el 1941 s’hi 
va instal·lar el doctor Fontanet. El 1944, el Bisbat compra l’edifi ci 
i s’hi instal·len les monges de Sant Bernat de Caravall. El 1979 
la congregació es trasllada a Sant Medir i el 23 de juliol del 1983 
s’inaugura com a Casa de Cultura amb la primera visita ofi cial del 
president Jordi Pujol a les festes del nou Salt independent. 

“Una Casa de Cultura 
ha de donar cabuda a tothom”
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Territorials de Cultura de la Genera-
litat a Girona, i en Marià Busquets, 
director de la Casa de Cultura de 
Girona, amb qui érem bons amics i 
que em va encaminar una mica. 

-Quins són els eixos fonamen-
tals de la gestió de les Bernar-
des? Combinar l’oferta d’activi-
tats amb les exposicions?
-Des del primer dia em vaig pro-
posar que les sales de pas no es-
tiguessin mai buides i, mira, ho he 
aconseguit. I pel que fa als cursos, 
hem anat triant temàtiques que em 
semblaven interessants, que si hi 
ha hagut força alumnes s’han fet i, 
si no, s’han anul·lat. D’altres vega-
des hi ha hagut alumnes que m’han 
proposat una determinada matèria i 
hem muntat el curs. I així hem anat 
fent, amb el que demanen i el que 
considerem que convé. 

-Quines són les temàtiques que 
més ha demanat la gent o que 
més èxit han tingut?
-Els idiomes han tingut èxit sem-
pre. A més, aquí ha estat un lloc 
important a nivell social ja que ofe-
rim cursos a preus molt ajustats. 
Hem tingut la sort també de tenir 
professors seriosos i bons, que 
han donat un to a la casa. Així, si 
la gent parla de les Bernardes, pot 
dir que és un lloc on els ensenya-
ments estan bé. Els últims anys 
també ens hem adaptat a les no-
ves tecnologies i fem informàtica, 

internet i fotografi a digital.

-Les Bernardes han estat obertes 
a activitats i exposicions ben diver-
ses. Això us ha donat algun pro-
blema, alguna queixa?
-Bé, de queixes sempre n’hi ha al-
guna, però es tracta de coses for-
ça irrellevants, insignifi cants i que 
acaben caient pel seu propi pes. 
Però, és clar, no plou mai al gust 
de tots, i jo he fet totes les coses 
el màxim de bé, des del meu punt 
de vista, que no és el teu, ni el de 
l’altre, ni el de més enllà. 

-Vint-i-cinc anys avalen que el 
teu punt de vista ha estat prou 
encertat, suposo.
-He mirat de ser prudent i no fer 
bestieses. Bé, potser alguna de 
tant en tant, perquè se’n parli una 
mica! ‘Que se’n parli, encara que 
sigui bé’, com deia en Dalí. Per 
exemple, recordo que les exposi-
cions més impactants van ser les 
del Group Public Project que van 
emplenar la casa de fotocòpies 
contra la violència, en una oca-
sió; i en una altra, sobre els cultius 
transgènics, van convertir la sala 
en un camp de blat de moro.  

-I què deia una senyora gran, 
per exemple, que venia a algun 
dels cursos de les Bernardes?
-Entrava i deixava anar el seu co-
mentari, és clar. Això és com quan 
tenim exposicions de pintura abs-

tracte, que sempre 
sents algun ‘valga’m 
Déu’, però ja se 
sap. Ara amb tant 
de temps, ja t’ho 
esperes. Però bé, 
sempre és interes-
sant la reacció de la 
gent. Precisament, 
el que m’ha fet molta 
il·lusió de l’exposició 
dels 25 anys ha es-
tat la resposta dels 
artistes. Perquè han 
estat molts els que 
hi han col·laborat, 
fi ns a 152, i perquè 
recorden el seu pas 
per les Bernardes 

amb molt afecte i simpatia. I això és 
molt agraït.

-De fet, molts pintors han comen-
çat exposant a les Bernardes. 
-Sí, sí. Jo recordo una vegada 
en una inauguració, que estàvem 
conversant amb un grup d’artistes, 
i un li va dir a un altre: ‘Tu no has 
exposat a les Bernardes? Doncs 
no has pas començat a pintar!’. 
O sigui que això ha estat un punt 
de partida per a molts. A més, no-
saltres sempre editem un catàleg 
senzill però que el poden ensenyar 
allà on vulguin exposar després. 
Jo penso que una casa de cultura 
ha de donar cabuda a tothom, si té 
uns mínims bàsics, però en gene-
ral, s’ha de dir que sí sempre a tot-
hom. Tant pel que fa gent jove que 
comença, com també gent gran 
que són jubilats i que es posen a 
pintar. La funció d’una casa de cul-
tura ha de ser aquesta.

-A banda de l’exposició ‘25 anys 
de trajecte’ teniu algun altre acte 
previst per celebrar l’aniversari?
-Alguna cosa anirem fent, però no 
tinc pas molt d’interès a fer grans es-
deveniments perquè penso que, en 
defi nitiva, el 25 és com el 24 i el 26. 
L’exposició ha anat molt bé, però, és 
clar, nosaltres tenim un pressupost 
tancat i sobre això hem de treballar, 
o sigui que ho anirem veient.  

-S’ha notat aquí el context de cri-
si econòmica que estem vivint?
-Afecta de cara als alumnes, per-
què, és clar, si la gent ha de retallar 
despeses, doncs retallarà allò que 
fan de més a més, com és venir a 
classe. No és pas que ho hàgim no-
tat molt, però potser una miqueta. 

-Amb 25 anys, Salt ha canviat mol-
tíssim. Aquí mateix, devíeu estar 
envoltats de camps al principi?
-Les monges, de fet, van marxar 
perquè ja havia canviat molt i hi ha-
via massa fressa, massa soroll per 
al seu recolliment. Jo encara ho vaig 
viure quan era un convent ja que hi 
venia a portar material per enqua-
dernar a les monges que hi vivien. 
De fet, la mare abadessa em conei-

Entrevista a Isabel Casal, 
directora de les Bernardes
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xia i quan es van traslladar a Sant 
Medir i va saber que jo vindria aquí, 
em deia, ‘Abadessa, què tal?’ per-
què havia heretat el seu convent. 

-Ara amb la Coma Cros, es plan-
tegen activitats en comú?
-Per mi, cada espai ha de tenir les 
seves activitats. Per exemple, quan 
a Salt es va reobrir l’Escola de Be-
lles Arts, aquí vam deixar de fer 
dibuix i pintura, perquè el lloc ade-
quat era allà. Per tant, penso que 
cal buscar quines activitats són les 
més idònies per a cada centre. Ara 
fa 25 anys sí que nosaltres oferíem 
gairebé tot el que es feia per aquí, 
perquè no hi havia res més. Fins 
i tot aquí hi vam tenir un temps la 
ludoteca de la Generalitat, que ara 

és aquí darrere. També hi vam te-
nir una secció del Conservatori de 
Música de Girona i la Universitat 
Oberta de Catalunya (UOC), que 
ara ja han posat a la Coma Cros, 
que és on ha d’anar. 

-Algun record especial?
-Recordo molt positivament l’expo-
sició ‘Sant Narcís, Dalí i les Mos-
ques’, en què hi van assistir per-
sonalitats, fi ns i tot ens van enviar 
material d’Estats Units. Va ser una 
cosa molt sonada. I per altra ban-
da, el pitjor i el més terrible que ha 
passat aquí va ser quan van atro-
pellar una nena a la sortida. Això 
va ser molt dur. Aquell dia jo la vaig 
portar a l’hospital. Recordo que 
vam travessar la Devesa tocant 

el clàxon, amb el mocador per la 
fi nestra. Però no hi van poder fer 
res, va morir a l’hospital. Això va 
ser molt dur, molt trist.

-Amb 25 anys n’hi caben de tots 
colors... I alguna cosa que t’ha-
gin quedat ganes de fer, alguna 
espineta clavada?
-Doncs no, perquè la majoria de co-
ses que he volgut fer les he fetes. 
Algunes han anat més bé o més 
malament, però, vaja, jo he gaudit 
molt en aquesta casa, i he mirat de 
fer coses que a mi m’agradaven i 
la majoria s’han pogut fer, o sigui 
que no, espineta clavada, de mo-
ment no en tinc cap. 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Isabel Casal, 
directora de les Bernardes

La Constitució de 1978 estableix 
la indissoluble unitat d’Espa-

nya, però el dret a l’autonomia de 
les nacionalitats i regions que la in-
tegren. S’articula un règim autonò-
mic pel qual, mitjançant diferents 
vies d’accés, les províncies limí-
trofes amb característiques histò-
riques, socials i culturals comunes 
i els territoris insulars esdevenen 
“comunitats autònomes”. Ara bé, 
les Corts poden autoritzar l’auto-
nomia en territoris uniprovincials o 
no integrats en l’organització pro-
vincial, com són el cas de Ceuta i 
Melilla. Així, i amb un espai curt de 
temps, el procés es generalitza a 
tot l’Estat amb un total de 19 auto-
nomies i els seus respectius esta-
tuts. Aquests esdevenen la norma 
superior de l’ordenament jurídic 
de la comunitat, però subordinats i 
emparats per la Constitució. 
Després de la jornada electoral 
del 15 de juny de 1977, el govern 
Suárez optà per negociar directa-
ment la restauració de la Genera-
litat amb el president de la Gene-
ralitat a l’exili, Josep Tarradellas, 

vistos els resultats a Catalunya. 
La Generalitat es restablia el 29 
de setembre de 1977, però amb 
caràcter provisional, a l’espera del 
règim d’autonomia que s’aprovés 
a la Constitució i que s’estava dis-
cutint. Aprovada aquesta a fi nals 
de 1978, els territoris que en el 
passat haguessin plebiscitat afi r-
mativament un estatut i tinguessin 
un règim provisional d’autogovern, 
podien accedir a l’autonomia per 
la via especial de l’article 151.2 i 
assolir un sostre màxim de compe-
tències.
El procediment d’elaboració de 
l’Estatut s’inicià quan el Consell 
Executiu de la Generalitat provisi-
onal convocà una assem-
blea de diputats i senadors 
catalans. Aquesta es reuní 
al parador de Sau i, un cop 
enllestit el text, denominat 
Estatut de Sau, es presen-
tà al Congrés de Diputats al 
mateix temps que s’aprova-
va la Constitució i es convo-
caven eleccions generals, 
per tal de no retardar-ne el 

debat. El 27 d’abril de 1979 quedà 
constituïda la Comissió Constitu-
cional del Congrés que junt amb 
una delegació de l’assemblea de 
parlamentaris catalans negocià 
el text. S’arribà a un acord el 13 
d’agost i, després que les cambres 
l’aprovessin, es retornà per sotme-
tre’l a referèndum. S’aprovà el 25 
d’octubre amb un 60 % de partici-
pació i un 70 % de vots afi rmatius. 
Ratifi cat per les Corts, el 18 de de-
sembre de 1979 l’Estatut fou san-
cionat pel rei. Entrà en vigor l’1 de 
gener de 1980 i aquell mateix dia 
el president Tarradellas convocava 
eleccions.

J.C.L.

Catalunya, comunitat autònoma d’Espanya
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La Constitució de 1869

“En el Pueblo de Salt á treinta 
de Junio del año mil ocho cientos 
sesenta y nueve.
Reunidos: en el lugar de costumbre 
casa capitular ó salon de sesiones 
del mismo, el Sr. Alcalde D. Fran-
cisco Masdevall, individuos del Ay-
untamiento y demas funcionarios, el 
Sr. Alcalde mandó á mi el infrascrito 
Secretario diese lectura del decreto 
inserto en el Boletin Ofi cial de la Pro-
vincia numero setenta y seis del vier-
nes veinte y cinco del mismo (…)”
A partir de la Revolució del 68, La 
Gloriosa, s’intentarà crear a Espa-
nya un sistema de govern revolucio-
nari, conegut com el Sexenni Revo-
lucionari, perquè aquesta va ser la 
seva duració: 6 anys, fi ns al 1874. 
Les Corts espanyoles, sorgides a 
partir de les eleccions del gener 
del 69, en les quals va votar el 70% 
dels electors, donaven un panora-
ma dispers al parlament espanyol: 
progressistes (159), demòcrates 
(20), unionistes (69), republicans 
federals (69), republicans unitaris 
(2), carlistes (18) i isabelins o li-
berals moderats (14). Però el més 
important era l’aparició, per prime-
ra vegada a la vida parlamentària, 
dels republicans.
Una de les primeres tasques era 
redactar una nova Constitució que 
tindria un caire clarament lliberal. 
La Constitució de 1869 establia el 

sistema de sufragi universal mas-
culí, la llibertat de premsa, d’asso-
ciació i de reunió, la inviolabilitat 
de domicili i de correspondència, la 
llibertat d’ensenyament i de culte i 
establia la sobirania nacional en les 
Corts i que Espanya era una mo-
narquia constitucional, amb la qual 
cosa s’havia de començar a pensar 
a buscar un nou rei.
El 30 de juny de 1869, es va reunir 
l’Ajuntament de Salt en una sessió 
plenària en la qual es va llegir el 
decret publicat en el Butlletí Ofi cial 
de la Província datat el dia 25 de 
juny que establia el jurament de la 
Constitució a tots els municipis. 
“(…)se procedió al juramento de la 
Constitución, reciviendo el Regidor 
primero el juramento del Sr. Alcal-
de, y sucesivamente este lo recivió 
de los demas individuos del Ayunta-
miento y funcionarios, y se levantó 
la sesión fi rmandola los individuos 
que saven fi rmar de que Certifi co”. 
És de suposar que, un a un, van 
anar fent el jurament. Seguidament 
tots els regidors, l’alcalde, el secretari 
i tres persones més, que segurament 
eren els funcionaris als quals fa refe-
rència l’acta, dels quals només una 
era una dona, van signar l’acta que 
donava fe d’aquest requisit legal.

Un nou rei
La Constitució recollia que la forma 
de govern d’Espanya era la monar-
quia i, per tant, s’havia de buscar 
un rei que fos democràtic i que no 
aixequés inquietud en cap dels par-
tits polítics. Sobretot, el govern te-
nia clar que no havia de ser de la 
dinastia borbònica, de la qual ja en 
tenien ben bé prou tots plegats.
Els candidats van ser diversos: 
el portuguès Ferran de Saxònia-
Coburg-Gotha, que va rebutjar 
l’oferiment; Antoni d’Orleans, duc 
de Montpensier; l’alemany Leopold 
d’Hohenzollern-Sigmaringen; i el 
futur Alfons XII, que no va ser ac-
ceptat per ser Borbó i fi ll d’Isabel II. 
Finalment, l’escollit va ser Amadeu 
I, duc d’Aosta i fi ll del monarca ita-
lià, Víctor Manuel II, amb 191 vots 
a favor, 101 en contra i 19 absten-
cions. El 2 de gener de 1871 va ser 
proclamat rei i ja des d’aquell ma-

teix dia es va haver d’afrontar amb 
el rebuig dels carlistes, que volien 
com a rei Carles de Borbó i Àustria-
Este; dels republicans, per raons 
ideològiques; de l’aristocràcia, per-
què era estranger; de l’Església, 
perquè donava suport a les desa-
mortitzacions, i del poble, perquè 
era incapaç d’aprendre el castellà. 

A Salt és probable que Amadeu 
tampoc no hi despertés gaires sim-
paties perquè, així com es va fer 
una sessió extraordinària per jurar 
la nova Constitució, no se’n va fer 
cap per mostrar fi delitat al nou rei. 
L’única referència que trobem és a 
l’acta de la sessió ordinària del 28 
de maig de 1871, en què l’alcalde 
de Salt, Francisco Masdevall, mani-
festa a l’Ajuntament: “la necesidad 
y en cierto modo obligación que se 
tiene de adquirir dos bustos del re-
trato de S.M. el Rey Dn. Amadeo Iº 
uno para colocar al Salon de sesio-
nes del Ayuntamiento y otro en la 
audiencia del Juzgado municipal 
de este pueblo. Enterados de lo 
propuesto por el Sr. Presidente los 
concejales despues de una ligera 
discusión por unanimidad se Acor-
do: adquirir los mencionados dos 
retratos cuyo valor debera pagarse 
de la partida de imprevistos del ac-
tual presupuesto y en caso de no 
haber sufi ciente que se pague de 
la misma partida del presupuesto 
proximo venidero; acordandose al 
propio tiempo se remita copia de 
este acuerdo al M.Y.S. gobernador 
de la provincia para que se digne 
prestar su superior aprobacion a 
este acuerdo; como igualmente se 
remita otra copia a la Diputación 
para el mismo objeto.”
“Necessitat i, en certa manera, obliga-
ció”, no és una expressió que denoti 
alegria per tenir nou rei, i menys si 
tenim en compte que per aprovar-ho 
hi va haver una “lleugera discussió”, 
els termes de la qual no hi queden 
refl ectits. A més, deixen ben clar que 
s’ha de remetre còpia de l’acta al go-
vernador de la província i a la Dipu-
tació per tal que tinguin coneixement 
que a Salt es posarà el retrat del rei. 
Sembla que aquesta constància és 
el que més els importava.

“Isabel II”: 
Ysabel II, Reina de España. Gravat. Autor: Des-
conegut. 1833-1840. Arxiu Municipal de Salt. 
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I així com s’ha conservat a l’Arxiu un 
gravat de la reina Isabell II, els re-
trats d’Amadeu I han desaparegut.

Canvi de moneda
Un altre dels esdeveniments im-
portants d’aquesta època va ser el 
canvi de moneda.
El 1737 es defi nia com a pesseta 
“la peça que val dos rals de plata de 
moneda provincial, formada de fi gu-
ra rodona”. I la primera que es va 
encunyar va ser al 1808 a Barcelona 
amb un valor de 2 ½. Després de la 
proclamació d’Isabel II, el 1836 es 
va tornar a encunyar amb la inscrip-
ció i valor d’1 pesseta.
El 19 d’octubre de 1868, un decret 
del nou ministre d’Hisenda, Laurea-
no Figuerola, implantava la pesseta 
com a moneda monetària nacional. 
La primera moneda va sortir al car-
rer el 1869, però a Salt no ens de-
via agradar aquesta nova moneda, 
que equivalia a 4, rals perquè en 
les actes d’aquell temps es parla 
encara de rals: 
“(…) que en los dias de la insurrec-
ción Republicana, se habia vigilado 
en las noches, y se gastó como 
unos dos cientos reales para dar 
de comer (…)”, (acta de la sessió 
del 19 de desembre de 1869)
No és fi ns al 1871, en l’acta de la 
sessió del 4 de juny, que trobem ja 
anomenades les pessetes: 
“(…) se previene se satisfaga á 
Pedro Coll y Pol la cantidad de 

500 pesetas que se 
le estan adeudando 
por razón de alquiler 
de las casas escuelas 
y salón de sesiones 
que se le tienen arren-
dados (…)”.

Frederic Mayol
Arxiver Municipal

Nota: Aquest article no 
pretén ser un estudi ex-
haustiu d’aquests es-
deveniments, sinó una 
aproximació a com, 
mitjançant la consulta 
de la documentació 
conservada a l’Arxiu 
Municipal de Salt, po-
dem veure com uns 
fets, de caràcter nacio-
nal, van afectar la vida 
política de la nostra població.
Tots els documents i imatges utilit-
zats per redactar aquest article els 
podeu trobar a l’Arxiu Municipal i 
són de consulta pública.

Bibliografi a per saber-ne més: 
- Llibres de sessions de l’Ajunta-
ment de Salt corresponents als anys 
1868, 1869, 1870 i 1871, conservats 
a l’Arxiu Municipal de Salt.
- Manual de Historia de España. 
Vol. 5 Siglo XIX. Segona part, ca-
pítol III El sexenio revolucionario. 
Sánchez Mantero, Rafael. Ed. His-
toria 16. Madrid 1990

- Historia de España. Vol. 9 La tran-
sición del Antiguo al Nuevo régi-
men (1789-1874). Capítol 6. De la 
crisis de la monarquía a la Primera 
república. López Cordón, Victoria. 
Ed. Planeta. Barcelona 1989
- Introducció a la història de Girona. 
Clara, Josep. Ed. del Pèl. Salt, 
1983
- Els moviments socials a les co-
marques gironines. Ferrer i Giro-
nès, Francesc. Diputació de Girona, 
1998.

“Antic Aj. 1890”: 
5 J.B. Salt (Gerona) Casa Consistorial i calle Hernán Cortés. (Vista 
del carrer Llarg i de l’antic ajuntament). Autor: J.B. 1890-1910. Arxiu 
d’Imatges de l’Ajuntament de Salt. Col·lecció Pau Masó i Fàbrega.

“L’elegància de l’eriçó” de Mu-
riel Barbery és una novel.la on 

destaca tant la trama com els sen-
timents dels seus protagonistes.
Si algú podia pensar que la gent 
humil viu de diferent manera les 
emocions, l’autora ens mostra la 
seva intensitat. De fet en el títol ja 
és palès la comparació  entre les 
persones i l’eriçó, acuirassat per 

fora, però elegant, sensible, amb 
molta riquesa interior.
Els personatges, Renée, Paloma, 
Kakuro Ozú i els altres veïns d’un 
edifi ci d’un carrer de París us faran 
refl exionar i valorar la felicitat que 
podeu donar i rebre.

Manel Sánchez,
 mestre del Pla

L’elegancia de l’eriçó
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La biblioteca... i els bibliotecaris

Una bona manera d’assegurar 
la democràcia és disposar 

d’espais en els quals els ciutadans 
puguin obtenir un benefi ci soci-
al i cultural del territori en el qual 
s’inscriuen. En aquests casos, les 
biblioteques esdevenen espais de-
mocratitzadors de la cultura.
Des de la nostra biblioteca, la 
del nostre poble, hem aconseguit 
ja fa temps ser un espai cultural, 
educatiu i social que està plena-
ment integrat en la dinàmica mu-
nicipal: els ciutadans hi participen i 
d’aquesta manera contribueixen al 
progrés de la comunitat. 
Una biblioteca és un equipament 
que ofereix la possibilitat de consul-
tar documents i a més, afavoreix la 
integració dels ciutadans en la so-
cietat en la mesura en què els pro-
porciona informació, facilita l’accés 
al coneixement, orienta davant la 
gran diversitat de mitjans disponi-
bles i estimula i fomenta l’hàbit lec-
tor. També contribueix a enriquir la 
vida cultural municipal, participant 
en activitats i organitzant-ne. 

Des de fi nals dels anys noranta, 
concretament el noranta-set, en 
què la biblioteca es va informatit-
zar i va fer més fàcil i accessible 
la consulta als seus catàlegs, la 
imatge de la biblioteca pública de 
Salt ha evolucionat i millorat i no 
només ho ha fet a nivell local, sinó 
també a nivell global. En un món 
dominat per les noves tecnologies, 
la biblioteca de Salt ha sabut fer-
se un lloc al ciberespai amb una 
web que s’ha convertit en el nostre 
aparador amb la possibilitat d’ofe-
rir serveis i fer tràmits en línia.
De la funció tradicional de les bibli-
oteques com a preservadores del 
coneixement, hem passat a oferir la 
possibilitat d’accedir i gestionar la 
informació però sense oblidar-nos 
de la lectura. El compromís que hi 
tenim i el seu foment és molt impor-
tant per a nosaltres com a bibliote-
caris: és una peça clau per l’apre-
nentatge i una eina que garanteix 
els drets de les persones. 
No fa gaire, en un article d’opinió 
d’un diari vaig llegir que “ser biblio-

tecari és la professió més arriscada 
del món”. Lluny del que pugui sem-
blar, i tal i com deia l’articulista, tre-
ballem amb dos dels elements més 
infl amables que existeixen: llibres i 
lectors. Sembla exagerat ja que no 
hem de portar casc protector, però 
les aparences enganyen: els bibli-
otecaris sabem que un llibre posat 
en contacte amb un lector, produeix 
una reacció impredictible i imprevi-
sible d’efectes no controlables. La 
nostra funció amb el pas del temps 
també ha anat canviant, ja no no-
més es requereixen uns coneixe-
ments tècnics determinats, sinó 
també hem de saber recomanar 
una lectura, programar activitats 
de socialització al voltant del llibre, 
desenvolupar programes d’alfabe-
tització i informació o, simplement 
afegir una mica de paciència a les 
consultes o ensenyar a un usuari a 
navegar per Internet. 
Si encara no ens coneixeu, us con-
vido, o més ben dit, us convidem 
a què ens visiteu i compartiu una 
estona amb nosaltres.

Belén Santamaría

A l’Espriu llegim

Continuant amb el lema “A 
l’Espriu llegim”, l’institut ha 

engegat de nou el programa im-
pulsat pel Departament d’Educa-
ció “Biblioteca Puntedu”  emmar-

cat dins el projecte de Centre i 
de Municipi BIBLIOSALT, amb la 
novetat que aquest curs s’hi han 
incorporat els alumnes de quart. 
Enguany, doncs, tots els alumnes 

de l’ESO gaudiran 
de 20 minuts dia-
ris de lectura si-
lenciosa.
El projecte es va  
posar en marxa 
el dimecres dia 8 
d’octubre amb “La 
Tercera Fira del 
Llibre” de l’Institut 
Salvador Espriu. 
Aquest any durant 
la fi ra hi va haver 
un seguit d’acti-
vitats d’entre les 
quals destaquem 
les trobades per 
nivells amb autors 
i dinamitzadors:

A les dotze els alumnes:
- de primer d’ESO es van trobar 
amb la Sessi Sitjà  que’ls explicà 
un conte.
- Pau Joan Hernández  els va 
parlar sobre la novel·la de misteri 
als alumnes de segon d’ESO.
- La Maite Carrranza va introduir 
als alumnes de tercer d’ESO en 
el món de la novel·la Fantàstica
- I als alumnes de quart en Jordi 
Garcia els presenà el  món del 
còmic.
Finalitzades aquestes activitats 
tots els alumnes es va concentrar 
al pati per assistir a una demos-
tració d’acrobàcia aèria realitza-
da per la companyia Saltenca 
Deambulants.

A continuació, els alumnes  va  
recorrer les parades de la Fira, 
preparada pels alumnes de 2n 
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de Batxillerat, durant la qual, 
després de mirar i remirar, van 
triar el llibre que llegiran aquest 
primer mes en els vint minuts 
diaris de lectura silenciosa. La 
biblioteca  pública de Salt ha fet 
la selecció dels llibres per temà-
tiques que ha deixat en dipòsit a 
l’institut durant un mes.

Anna Malvesí
Puntedu S. Espriu

El passat 27 de setembre l’Esta-
ció Jove va anar d’excursió a 

Port Aventura! Trenta joves van ser 
els que van participar en les activi-
tats del VIP JOVE, un projecte que 
consisteix a assistir un cop al mes 
a tallers de salut sobre diferents 
temàtiques (drogues, sexualitat, 
alimentació…).  El projecte va tenir 
molt d’èxit i, pel fet d’haver assistit 
a la majoria dels tallers (tots menys 
un), l’Àrea de Joventut de l’Ajunta-
ment de Salt els va regalar un viat-
ge a Port Aventura el primer dia de 
la temporada de Halloween! 
La sortida va anar molt bé: un sol 
esplèndid, una ambientació del 
parc molt terrorífi ca i la puntualitat 
de tots els joves quan se’ls va de-
manar. Entre tots vam contribuir a 
fer del dia una agradable excursió. 
Així doncs, aprofi tem per donar 
les gràcies a tots els participants: 

en Roger, les Laures, les Míriams, 
l’Isaac, en Cristian, en Jaume, la 
Sílvia, en Dídac, la Cristina, en 
Carles, l’Erika, en Joel, la Clara, 
la Montse, l’Aida, l’Anna, la Nancy, 
la Judith, en Josep, la Deme, en 
José Luis, l’Enric, l’Elena, en Marc, 
l’Ariadna, la Majka, en Sergi i en 
Quim. Us animem 
a tots a participar 
en el VIP 2 d’en-
guany!
I als que vulgueu 
també ser JOVES 
VIP de Salt, us es-
perem al PICES 
(Punt d’Informació 
Juvenil al Centre 
d’Educació Secun-
dària) del vostre 
institut o a l’Estació 
Jove, on podreu 
recollir la vostra 

targeta VIP i, així, participar en 
els tallers de salut del curs 2008-
2009. Podeu trobar la informació 
al tríptic de les activitats de Tardor 
Jove, o al web www.saltjove.cat.  
El Halloween de Port Aventura us 
esperarà a tots l’any vinent!

Isabel Hidalgo

Joves VIP de Salt a Halloween
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LA POLICIA LOCAL DE SALT 
INTERVÉ 13 QUILOS DE 

MARIHUANA I MÉS D’1 QUILO 
D’HAIXIX EN TRES OPERATIUS 
POLICIALS I DETÉ 4 PERSO-
NES
La Policia Local de Salt ha intervin-
gut 13 quilos de marihuana i més 
d’1 quilo d’haixix en tres operatius 
policials. Els policies han detingut 
quatre persones, tres d’elles veïnes 
del municipi, per trafi car suposada-
ment amb la droga intervinguda. 
La primera detenció es va produir 
dilluns passat a la plaça Catalunya. 
Una patrulla de la Policia Local va 
observar un jove remenant a l’in-
terior d’una bossa. Els agents van 
aturar el noi i van comprovar que 
dins la bossa hi havia marihuana, 
concretament més de 200 grams. 
La Policia Local va detenir Jadber 
M., de 23 anys i veí de Girona, 
com a presumpte autor d’un delic-
te contra la salut pública. 
Dijous passat al vespre la Policia 
Local va rebre l’avís d’un veí que 
alertava que en un garatge del car-
rer Major se sentia una forta olor a 

4 persones detingudes a Salt

marihuana. Una patrulla de la Poli-
cia Local es va dirigir al lloc i va com-
provar que, a l’interior del garatge, hi 
havia diverses plantes de marihua-
na que s’estaven assecant. 
Els agents van muntar un disposi-
tiu de vigilància i, al voltant de ¾ 
d’11 de la nit, la Policia Local va 
veure un jove que entrava al ga-
ratge i manipulava la marihuana. 
Quan el noi va sortir, els agents 
el van interceptar i detenir. En el 
registre posterior al local, la policia 
va trobar-hi 30 branques de mari-
huana penjades que s’estaven as-
secant, 3 capses de cartró amb un 
total de 13 quilos de cabdells de 
marihuana, 572 grams d’haixix 
i bosses de plàstic preparades 
per a la distribució de la droga. 
Per tot això, la Policia Local va 
detenir Nicolàs G.C., de 23 anys 
i veí de Salt, com a presumpte 
autor d’un delicte contra la salut 
pública.
La darrera detenció es va pro-
duir dissabte passat a ¾ de 7 
de la tarda a la plaça Llibertat. 
Un agent fora de servei va sos-

pitar de dos joves que entraven en 
un edifi ci del carrer Francesc Ma-
cià i va alertar una patrulla. Quan 
els agents van arribar al lloc dels 
fets, van trobar els dos nois que 
portaven 680 grams d’haixix i 470 
€ en efectiu. 
Els policies van arrestar Daniel 
G.C., de 27 anys, i Ibrahim T. , de 
25 anys, tots dos veïns de Salt, 
com a presumptes autors d’un 
delicte contra la salut pública. Els 
quatre detinguts han passat a dis-
posició del Jutjat d’Instrucció en 
funcions de guàrdia de Girona.

Salt, 13 d’octubre de 2008

Informació municipal

ELS AJUNTAMENTS HAURAN DE 
REVISAR LA TARIFA DE L’AIGUA 

PER REFLECTIR REALMENT EL 
COST DEL SERVEI.
Els participants en una jornada sobre la 
tarifa de l’aigua coincideixen que l’usu-
ari que més gasta ha de pagar més.
Espanya és el país d’Europa en què 
l’aigua es cobra més barata al consu-
midor, per sota del cost del servei.
La tarifa de l’aigua ha de garantir mi-
llor els costos del servei i, al mateix 
temps, ha de gravar els consums més 
elevats. Aquestes són algunes de les 
conclusions a les quals han arribat 
avui els ajuntaments de les comar-
ques de Girona que han participat en 
el jornada “La tarifa dels serveis mu-
nicipals d’abastament d’aigua”, que 
s’ha celebrat a Banyoles i que ha estat 
organitzada pel CILMA (Consell d’Ini-
ciatives Locals per al Medi Ambient de 
les Comaques de Girona) i el CONGI-
AC (Consorci per a la Gestió Integral 
d’Aigües de Catalunya). L’objectiu era 
explicar quins són els costos del servei 
d’abastament d’aigua i com s’han de 
traduir en tarifes.
La directora tributària i d’ingressos de 

l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua), 
Mariona Coch, ha assenyalat  que el 
gran repte dels ajuntaments és “fer en-
tendre als ciutadans quins són els con-
ceptes que inclouen la tarifa de l’aigua”, 
de forma que s’accepti un increment del 
rebut. De fet, explica Coch, durant molts 
anys els ajuntaments no han augmentat 
el preu de l’aigua en consonància amb 
la millora del servei perquè era una me-
sura molt impopular. Ara el que cal és 
tornar a posar el preu al seu lloc, tenint 
en compte que la tarifa ha d’incloure la 
millor cobertura dels costos del servei. 
Durant la jornada, s’ha evidenciat que 
cal que l’usuari que més consumeixi si-
gui també el que més pagui. 
Coch ha indicat que Espanya, tot i ser 
un país amb sequera, és el que té un 
nivell de repercussió de costos en la 
seva tarifa més baix d’Europa. Mentre a 
Dinamarca es paguen 6 euros per me-
tre cúbic, aquí se’n paguen 1,3. “La ten-
dència ha de ser la de millorar el servei 
i afl orar-ne els costos en el rebut”.
En la jornada hi han participat una 
trentena de responsables municipals 
(entre alcaldes, regidors i tècnics), 
d’uns 25 ens locals. En concret, hi 

han pres part representants dels ajun-
taments de Granollers, Avinyonet de 
Puigventós, Girona, Palamós, Les Pre-
ses, La Pera, Sant Julià del Llor i Bon-
matí, Castell-Platja d’Aro, Calonge, 
Terrassa, Sant Feliu de Guíxols, Celrà, 
Lloret de Mar, Vilafant, Besalú, Beuda, 
Sant Pau de Segúries, Vall-llobrega, 
Camós i Parlavà. A més, també hi ha 
participat el Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany, el Consell Comarcal de la 
Garrotxa i el de la Selva, i PRODAISA, 
en representació de diferents munici-
pis de la Selva i del Gironès.
A continuació us enumerem les con-
clusions a les quals han arribat els 
muncipis participants:
- El cicle local de l’aigua inclou tres 
trams: abastament, clavegueram i sa-
nejament, cadascun dels quals té me-
canismes de  fi nançament diferents.
Pel que fa a l’abastament d’aigua:
-  La tarifa ha de garantir la millor co-
bertura de costos del servei, entès en 
quantitat, qualitat i garantia.
- El consum d’aigua s’ha de diferenciar 
del cost del dret a disposar-ne.
- La política de blocs permet fer asso-
lible un consum mínim d’aigua i gravar 

Tarifa de l’aigua
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Tarifa de l’aigua

LA BICICLETA ÉS EL VEHI-
CLE QUE ARRIBA PRIMER 

A GIRONA EN LA CURSA DE 
METGES, INFERMERS I PERSO-
NAL DE L’ÀREA DE SANITAT DE 
L’AJUNTAMENT REALITZADA 
AQUESTA TARDA
Les dues bicicletes que han partici-
pat aquesta tarda en la III Cursa de 
Mitjans que ha organitzat l’Ajunta-
ment de Salt per fomentar la mobi-
litat sostenible han tardat 8 minuts 
a desplaçar-se de l’Ajuntament de 
Salt a la plaça Poeta Marquina de 
Girona. L’autobús ha fet el mateix 
trajecte en 11 minuts i 45 segons, 
mentre que el cotxe ha tardat 19 
minuts (entre arribar i aparcar) i a 
peu han estat 20 minuts. La sor-
tida de la cursa l’ha donat, a les 
6 d’aquesta tarda, l’alcaldessa de 
Salt, Iolanda Pineda.
Metges i infermers del CAP i de 
l’Hospital de Salt i personal de 

l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament 
s’han repartit entre els quatre mit-
jans de transport per avaluar-ne 
l’efi ciència. L’objectiu era vincu-
lar la mobilitat sostenible amb els 
benefi cis per a la salut, tant per 
la reducció de la contaminació 
com pels efectes benefi ciosos de 
l’exercici físic. Segons els resultats 
de la cursa, anar amb bicicleta a 
Girona es demostra com el millor 
mitjà de transport tant 
per la salut com per-
què permet reduir la 
contaminació, com pel 
temps que es tarda a 
realitzar el trajecte.
La d’avui ha estat la 
tercera edició de la 
Cursa de Mitjans de 
Salt que cada any bus-
ca implicar un col·lectiu 
diferent per comparar 
l’efi ciència de diferents 

mitjans de transport i així fomentar 
l’ús del transport públic, la bicicleta 
i els desplaçaments a peu. L’any 
2006 van ser els representants po-
lítics municipals els que van parti-
cipar en la cursa i l’any passat va 
ser el torn per als directors de les 
escoles i instituts. 

Salt, 24 de setembre de 2008

Cursa per la mobilitat

Informació municipal

Fira del cistell

SALT VOL CONSOLIDAR LA 
FIRA INTERNACIONAL DEL 

CISTELL COM UNA DE LES DUES 
MÉS IMPORTANTS D’EUROPA
La Fira s’ha celebrat aquest cap de 
setmana amb gran èxit de públic
L’Ajuntament de Salt i l’Associació 
de Cistellaires de Catalunya volen 
consolidar la Fira Internacional del 
Cistell com una de les més impor-
tants d’Europa. Ahir diumenge es 
va tancar l’XI edició de la Fira amb 
gran èxit de públic i amb bona aco-
llida de totes les novetats que s’han 
incorporat en la programació. 
Segons ha destacat la regidora de 
Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament de Salt, Maria Quer, en 

aquesta XI edició la Fira del Cis-
tell “ha fet un salt important tant 
per la programació de noves acti-
vitats com per la consolidació de 
la Fira, a través del nou conveni 
amb l’Associació de Cistellaires de 
Catalunya”. En aquest sentit, Maria 
Quer ha remarcat la voluntat del 
consistori per “continuar apostant 
per la Fira i aconseguir que sigui 
una de les dues més importants 
d’Europa, juntament amb la que es 
fa a Vallabrègues, a França”. 
La Fira es va obrir dissabte al matí 
i es va tancar ahir diumenge al ves-
pre. Durant els dos dies, ha tingut 
un gran èxit de públic que va recór-
rer les parades instal·lades al Bar-

ri Vell i va participar també en les 
nombroses activitats programades. 
En aquesta edició, la Fira ha comp-
tat amb 42 parades d’artesania, la 
quantitat més gran de les darreres 
edicions, i s’han organitzat diverses 
activitats paral·leles com conferènci-
es, visites teatralitzades, cercaviles, 
la Trobada de Corals, un concert de 
jazz o un itinerari guiat pel Barri Vell 
de Salt. També s’han estrenat nous 
espais com Cal Mut on es va instal-
lar una de les exposicions de la Fira. 
A més, d’aquesta edició en destaca 
la participació de més entitats i asso-
ciacions de Salt, encapçalades per 
l’Associació de Veïns del Barri Vell. 

Salt, 6 d’octubre de 2008

els consums més elevats (amb subven-
cions internes dins d’un grup d’usuaris).
- Si el cost mitjà en què es basa la tari-
fa no preveu amortitzacions tècniques, 
es difereix cost al futur i s’arrisca qua-
litat en el present.
- Qualsevol grup d’usuaris que tingui 
una tarifa mitjana inferior al cost mitjà, 
resulta subvencionat per un altre grup 
d’usuaris o pel pressupost municipal. 
- La subvenció als costos del servei o 

a determinats grups d’usuaris pertany 
a la discrecionalitat de les decisions 
polítiques. En tot cas, cal fer-la amb 
coneixement de causa.
- No és raonable subvencionar el con-
sum d’un recurs escàs, mes enllà del 
mínim vital.
- La sostenibilitat econòmica del servei 
requereix preveure, a més dels costos 
d’explotació, l’amortització tècnica de 
les instal·lacions  per garantir la seva 

viabilitat futura.
- El cànon de l’aigua és un mecanisme 
de fi nançament majoritàriament orien-
tat al sanejament. És un tribut de la 
Generalitat que es recapta i es distri-
bueix solidàriament a tot Catalunya.
Per a qualsevol dubte o aclariment, 
podeu trucar al 679 48 62 77 (Anna) 
o bé consultar el web www.cilma.cat. 
Moltes gràcies!!
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Canvi climàtic

14 MUNICIPIS GIRONINS RE-
DACTEN UN MANIFEST CON-

TRA EL CANVI CLIMÀTIC.
Un escrit recull la veu dels ajun-
taments gironins contra el canvi 
climàtic i en portarà les conclusi-
ons a la reunió d’alcaldes que se 
celebrarà a Poznan (Polònia) i que 
forma part del procés post-Kyoto.
Els ajuntament gironins han d’apro-
var ara el manifest per ple, per tal 
de poder fer sentir la seva veu en 
la trobada internacional prevista 
per al novembre.
Una jornada celebrada a Lloret re-
coneix que els ens locals poden fer 
grans passes per frenar el canvi cli-
màtic amb petites accions diàries.
Una cinquantena de persones, en-
tre tècnics, regidors i alcaldes de les 
comarques de Girona han participat 
aquest matí en la jornada “Munici-
pis gironins contra el canvi climàtic” 
que s’ha celebrat a Lloret de Mar. 
Els ajuntaments participants, cator-
ze en total, han redactat un mani-
fest d’oposició al canvi climàtic que 
es farà arribar a tots els consistoris 
de les comarques de Girona per tal 
que sigui aprovat per ple. Un cop se 
n’hagi rebut l’aprovació, es portarà 
a la Conferència de les Parts de 
Poznan (Polònia) per participar en 
la reunió d’alcaldes del món, una 

trobada paral·lela a l’ofi cial que vol 
evidenciar la importància que tenen 
els ens locals a l’hora d’aplicar ac-
cions pràctiques per al clima. “Els 
ajuntaments tenen molt a dir sobre 
el canvi climàtic i volem que la veu 
dels municipis gironins es faci sen-
tir”, ha explicat Marta Vayreda, con-
sultora ambiental DEPLAN.
La trobada d’aquest matí ha estat 
molt positiva, segons ha explicat 
el vicepresident segon del CILMA 
(Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les Comarques de 
Girona), Jordi Mulà: “Ha estat molt 
interessant per tal d’intercanviar ex-
periències, conscienciar tothom de 
la necessitat de fer accions concre-
tes i per veure que hi ha nombroses 
petites accions diàries que poden 
dur a terme els ajuntaments per re-
duir els efectes del canvi climàtic”. 
A primera hora del matí, s’han dut a 
terme diferents ponències per trac-
tar aquesta temàtica. Josep M. Rufí, 
diputat de Medi Ambient i Territori de 
la Diputació de Girona, ha fet un ba-
lanç de tota la tasca empresa per la 
institució que representa en la lluita 
contra el canvi climàtic i ha donat 
tot el seu suport a les mesures que 
duguin a terme els ajuntaments en 
aquest sentit. Posteriorment s’han 
realitzat les taules de treball de les 

quals ha sortit el manifest contra el 
canvi climàtic. “Queda clar ¬–asse-
gura Vayreda– que els qui realment 
poden actuar són els ajuntaments”.
El manifest recull, entre altres, el 
compromís dels alcaldes de reduir 
les emissions de CO2, de consci-
enciar la ciutadania i de prioritzar 
accions contra el canvi climàtic deri-
vades del programa de l’Agenda 21. 
Així mateix, reclama a la Comissió 
Europea i a les administracions na-
cionals i autonòmiques suport i fi -
nançament per implementar accions 
concretes. Aquest manifest es farà 
arribar, a través del CILMA, a tots 
els ajuntaments de les comarques 
de Girona per a la seva aprovació. 
I fi nalment, a fi nals de novembre, 
arribarà a Poznan. La cita posterior 
serà ja a Conpehaguen el 2009, on 
s’ha de negociar un nou protocol que 
substitueixi el de Kyoto, que deixarà 
de tenir vigència el 2012.
Les jornades “Municipis gironins 
contra el canvi climàtic” han estat or-
ganitzades pel CILMA i l’Ajuntament 
de Lloret. Hi han participat (a través 
d’alcaldes, tècnics o regidors) els 
ajuntaments de Girona, Bescanó, 
Ripoll, Arbúcies, Olot, Santa Colo-
ma de Farners, Hostalric, Lloret de 
Mar, Blanes, Salt, Celrà, Navata, 
Tossa de Mar i Llagostera.

Informació municipal
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El món a Salt

El passat dimecres 8 d’octubre, 
l’Associació per la Recerca i 

l’Acció Comunitària EINA va pre-
sentar, a la Biblioteca Pública de 
Salt, el  documental EL  MÓN  A  
SALT,  el  programa de ràdio dels 
nois i noies del món que vivim a 
Salt. 
A la presentació hi van assistir 
unes 60 persones, entre elles  l’al-
caldessa i el regidor de Cultura de 
l’Ajuntament de Salt.
Es tracta d’un documental d’uns 
30 minuts de durada que mostra el 
procés de treball de 4 mesos,des 
de gener fi ns a abril del 2008, on hi 
han participat, amb graus diferents 
d’implicació i compromís, 17 joves,  
d’entre 16  i 20 anys, de diferents 
procedències: Gàmbia, Marroc, 
Senegal, Colòmbia i Espanya.
La majoria d’aquests nois i noies fa 
menys de 2 anys que viu a Salt.
Els antecedents es remunten al 
mes de gener de 2008, del projec-
te d’ Acollida i Formació de joves 
estrangers nouvinguts d’entre 16- 
18 anys a Salt  realitzat per  l’as-
sociació EINA. D’aquest projecte 
es desprèn una nova proposta 
pedagògica per tal de  donar conti-
nuïtat a alguns dels seus objectius 
, i també per donar resposta als 
joves participants que demanaven 
realitzar activitats de perfeccio-
nament i pràctica del català, així 
com trobar-se amb els companys 
i companyes del curs.
Aquesta nova proposta va ser  la 

realització d’un programa de rà-
dio a l’emissora local Ràdio SALT, 
amb els següents objectius: 
- Fomentar i consolidar les relaci-
ons interpersonals.
- Millorar la competència comu-
nicativa en català,  tant oral com 
escrita.
- Practicar el treball en equip i la 
cooperació.
- Realitzar, produir i gravar un pro-
grama de ràdio.
- Gaudir fent un programa de ràdio.
La metodologia s’ha basat  en dos 
eixos: el treball cooperatiu amb pe-
tits grups (formats de manera lliure 
segons interessos)  i l’assemblea 
com a espai de presa de decisions 
col·lectiva. 
En tot moment, els joves han estat 
els protagonistes del procés cre-
atiu de realització del programa, 
escollint lliurament, però per con-
sens,  el format, els temes, etc.

Per  realitzar un programa de rà-
dio,  hi ha implicats diversos as-
pectes lingüístics i de manipulació 
d’instruments tecnològics, dels 
quals s’han realitzat sessions for-
matives específi ques i intensives, i 
a mesura que el procés de creació 
ho ha necessitat.
Tenint en compte que els joves 
participants encara estan apre-
nent el català, la metodologia s’ha 
adaptat a les seves necessitats i 
ritmes propis.
EL MÓN A SALT és un magazine 
en català, de 30 minuts de durada, 
que inclou dues seccions; d’una 
banda, notícies locals i, de l’altra, 
la música que agrada als mem-
bres del grup.
El  dia 24 d’abril es va emetre el pri-
mer programa a les 19 h per Ràdio 
Salt, amb els següents continguts:  
• Notícies: 
-  El trasllat d’edifi ci de l’IES Vallve-
ra de Salt (amb entrevistes al di-
rector i als alumnes, i opinió dels 
joves del programa)  
- la 3a Fira de l’Intercanvi de Salt
• Secció de Música:  el reggaeton 
(orígens, cantants, comentaris, etc.)
EL MÓN A SALT continua emetent-se 
quinzenalment  per Ràdio Salt ( 97.7 
Fm) els dimarts de 17.30 h a 18.00 h.

Gemma Canadell
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Voluntariat per la llengua

Inauguració a Salt del curs 2008-
2009 i presentació del programa 

Voluntariat per la llengua.
L’Ofi cina de Català de Salt va in-
augurar dimarts 21 d’octubre el 
curs 2008-2009 i va presentar el 
programa de Voluntariat per la 
llengua, amb la col·laboració de 
la colla castellera Marrecs de Salt, 
que va passar la projecció d’un 
vídeo sobre el món casteller i va 
convidar els assistents a participar 
de l’assaig general previ a la diada 
de Sant Narcís, a l’antiga fàbrica 
Coma Cros, actual centre cultural i 
seu de la colla castellera.
Durant aquest primer període del 
curs 2008-2009, d’octubre a fe-
brer, l’Ofi cina de Català de Salt ha 
ofert un total de 25 cursos, 17 d’or-
dinaris, 4 que formen part del Pla 
d’acolliment lingüístic i 4 més dins 
d’un programa d’inserció laboral 
per a reagrupats; i el nombre total 
d’inscrits és de 589 alumnes.
Alguns d’aquests alumnes, però, 
només tenen l’oportunitat de par-
lar en català durant les hores de 
classe; i és per això que novament 
l’Ofi cina de Català va presentar 
el programa de “Voluntariat per 
la llengua”, per donar l’oportunitat 
de practicar el català fora de l’aula 
amb voluntaris catalanoparlants.
“Voluntariat per la llengua”, reco-
negut per la Comissió Europea (26 
de setembre de 2005) com una de 

les 50 millors pràctiques d’apre-
nentatge d’una llengua que s’es-
tan portant a terme a la Unió Eu-
ropea, és un programa que posa 
en contacte un persona que parla 
habitualment català amb una altra 
que en té coneixements bàsics i 
que vol parlar-lo, perquè es trobin 
i parlin on vulguin, quan vulguin i 
del que vulguin durant un mínim 
de 10 hores. Aquest programa s’ha 
demostrat com un gran instrument 
de suport al procés d’aprenentatge 
de la llengua catalana, però també 

una eina de participació social que 
posa de manifest valors positius 
associats a l’aprenentatge i l’ús del 
català, relacionats amb el conei-
xement mutu entre persones que 
conviuen en un mateix territori.
A continuació, els Marrecs de Salt, 
que han col·laborat amb el Cen-
tre de Normalització Lingüística 
tant aportant voluntaris lingüístics 
com oferint activitats a les parelles 
lingüístiques, van projectar un ví-
deo per donar a conèixer el món 
casteller. La colla castellera, que 
es va constituir el novembre de 
1995, té actualment al voltant de 
400 castellers i castelleres, però li 
agradaria ampliar la seva base so-
cial amb nous components, d’aquí 
que ofereix a les parelles lingüís-
tiques i als alumnes dels cursos 
de català l’oportunitat de participar 
activament en els seus assajos 
de dimarts i divendres; en aquest 
cas, l’oportunitat era immillorable, 
ja que van poder veure i participar 
en l’assaig general previ a una dia-
da tan important com és la de Sant 
Narcís.
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XI Fira del cistell

Primer de tot, volem agrair a tots 
els veïns del Barri Vell, la seva 

participació en l’engalanament de 
façanes i patis; sens dubte, la vos-
tra participació dóna un caràcter 
peculiar i diferencial a la nostra fi ra 
vers d’altres que se celebren arreu 
del país.
És per aquest sentiment tan pro-
per de participació i gaudiment de 
la fi ra, que any rere any se n’espe-
ra la celebració. L’any passat, per 
motius diversos, es va deixar de 
fer. Un fet curiós, atès que era el 
10è aniversari, i per aquest motiu, 
des de l’associació de veïns, reco-
llint el malestar veïnal per aquesta 
situació, vàrem tenir diferents re-
unions amb l’Associació Catalana 
de Cistellaires i l’Ajuntament per 
tal de tornar a activar la fi ra.
Vàrem agafar el compromís, a pe-

tició de l’Associació Catalana de 
Cistellaires i amb el vistiplau de 
l’Ajuntament, de participar en la 
confecció i realització de l’ XI Fira 
Internacional del Cistell, amb una 
reunió mensual des del febrer fi ns 
al setembre d’enguany.
Dit això, us volem exposar les no-
vetats que s’han incorporat a la 
fi ra a proposta de l’associació de 
veïns: un circuit de cistells gegants 
per diferents indrets del nostre 
barri; el tancament d’una part del 
carrer Llarg i prohibició d’estacio-
nament de vehicles; l’obertura del 
pati de Can Mut amb una exposició 
de cistells de l’Associació Catala-
na de Cistellaires, unes fi gures del 
cisteller Josep Mercader, material 
cedit pel cisteller del nostre poble 
Puebla i, també, amb la voladora, 
que es va emplenar amb ocells ce-

dits per l’ocelleria La Gàbia. A tots 
ells, molts agraïments, i en especi-
al a la Sra. Montserrat Portabella, 
per cedir-nos el magnífi c pati de 
Can Mut.
No voldríem deixar d’agrair també 
la participació de les diferents en-
titats i associacions Saltenques en 
el desenvolupament de la fi ra.
Podríem entrar a valorar-ne dife-
rents aspectes, però de moment 
no ho farem fi ns que no tinguem 
una reunió amb totes les parts 
implicades. El més positiu és que 
hem recuperat la fi ra, aquest és el 
fet més important, tornar als seus 
orígens (una bona exposició de 
cistellers de l’àmbit nacional i in-
ternacional).

Associació de Veïns 
del Barri Vell de Salt
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XI Fira del cistell
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XI Fira del cistell

Fotos: Àngel Palmerola
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duït: el Projecte de Boscos de Mun-
tanya i el de seguiment d’Amfi bis 
de Catalunya. Després d’escoltar 
el concert d’una molt bona música 
tradicional gitana dels països de 
l’est europeu, vam fer el retorn.

  R.T.

Intentem desafi ar la confi ança del 
nostre pensament moltes vega-

des oblidant i volent ignorar que el 
temps transcorre obrint pausada-
ment el camí del nostre quotidià 
afer. Trobant un principi i fi nal de 
totes les coses, arribarà l’acord del 
“galopant” fi nançament i, temps a 
venir , s’esfumarà el “ fantasma” de 
la recurrent crisi. Motius que no ens 
aturen, ni ens allunyen de l’afer del 
nostre Casal. Per tant, valgui un me-
reixedor comentari sobre el desen-
volupament de les activitats que any 
rere any s’han portat a terme durant 
la Setmana del Jubilat i alguns dies 
més tard, com a cloenda, durant la 
celebració del dinar de germanor. 
Per unes hores queden a l’oblit les 
penúries escoltades en les xerrades 
quotidianes, llegides en els diaris i 
vistes en la “caixa tonta”.   
Setmana completa cada tarda. De 
dilluns a divendres, partides de pe-
tanca durant la programada lliga so-
cial i repartiment de premis consis-
tents en lots de queviures, entregats 
als sis primers classifi cats, dissabte 

a la tarda. Dijous sortida excur-
sionista d’una cinquantena de 
socis, amb la visita al monestir 
medieval de Sant Benet. Dia 
complet (escrit revista La Far-
ga, mes d’octubre). Divendres 
a la nit, teatre, i dissabte ball 
social amb els concursos de 
vals i tango.  
Recorden la XXIV Diada del 
Casal, el diumenge dia 28 de 
setembre, amb un seguit d’ac-
tes des de les primeres hores 
del matí, amb el Concurs de 
petanca per a jubilats de la 
província, fi ns al migdia, i amb 
l’entrega, tot seguit, de pre-
mis per als guanyadors. Foto 
de record, amb tot el grup de 
petanquistes i acompanyants. 
Sortida de l’últim autocar, a la 
una del migdia, per reunir-nos 
dins dels menjadors del res-
taurant La Terrassa de Platja 
d’Aro i celebrar tots plegats i puntu-
alment el dinar de germanor.
Salutació de benvinguda a tots els 
presents i nomenament de les au-

toritats que ens acompanyen en la 
taula presidencial, a càrrec del Sr. 
Josep Boó. A continuació, cedeix 
la paraula al president de Casal, 
que agraeix l’assistència dels so-

Fotos: Martí Artalejo

El passat 4 d’octubre, 10 com-
ponents de la colla del Projec-

te Rius vàrem assistir a la trobada 
del voluntariat que celebrem anu-
alment els equips que participem 
en la inspecció del control dels rius 
de Catalunya. Recordem que l’any 
passat, aquesta trobada es va fer 
a Salt. Aquest any la trobada ha 
estat a Manlleu; tenen el riu Ter 
que frega els peus de la població 
i han sabut aprofi tar aquest fet. Un 
embarcador amb un bonic passeig 
al costat del riu que s’allarga fi ns 
a la sortida del poble, riu amunt, 
tractat amb tota la cura que es me-
reix, a més d’aprofi tar per a l’oci, 
grans espais de terreny situats en-
tre el riu i els canals que fornien 
d’energies les diferents fàbriques 
de teixits,. Varen ser moltes les 
activitats que l’organització va pro-
gramar, restant temps a una visita 
al Museu Industrial del Ter que té 
una bona representació de maqui-

Consell municipal de la gent gran

nària històrica, 
referent a la in-
dústria del tèxtil. 
També voldria 
dir que el Museu 
podem visitar-lo 
sempre que ens 
convingui i el que 
calia aprofi tar era 
la participació a 
la “Trobada de 
Voluntaris”.
A ben dinat, hi va 
haver repartiment 
de diplomes per 
als grups desta-
cats en la ja tradi-
cional  inspecció 
de rius, del qual se’ns va consi-
derar mereixedors per les nostres 
activitats dutes a terme durant l’any 
, a més hi va haver diplomes per 
a d’altres modalitats referents a la 
conservació de la natura, com les 
que l’Associació  Hàbitats ha intro-

Setmana del jubilat i dinar de germanor
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cis, felicita els homenatjats i recor-
da el suport de la junta directiva, ja 
que cap a principis de l’any 2009, 
hi haurà noves eleccions a presi-
dent, segons els Estatuts d’aques-
ta entitat. Sentim a continuació les 
paraules de felicitació de la nostra 
alcaldessa, Iolanda Pineda, que 
ens honora amb la seva presència 
i que ve acompanyada pel seu es-
pòs i per la “pubilla” de pocs me-
sos. Aprofi ta per felicitar els avis 
del Casal 2008, els casats fa 50 
anys, els socis presents i els impli-
cats, que tenen cura del desenvo-
lupament d’aquesta diada. 
Es llegeixen els noms de les qua-

tre parelles de casats, que reben 
les corresponents atencions i re-
gals de mans de l’alcaldessa i del 
president. Els homenatjats són els 
següents: JOAN FREIXAS I ROSA 
RIPOLL, ALBERT GIMENO I ARA-
CELI LUCENA,  JOSEP BELLERA I 
MARIA COSTA , JAQUIM LLARAS 
I JOAQUIMA BADIA. Enhorabona i 
per molts anys de felicitat conjugal! 
No ens podem oblidar dels nostres 
avis d’aquest any 2008, en SERA-
FÍ LLOVERAS I MONGÈ , que als 
seus ben portats 86 anys joveneja, i 
de l’àvia TERESA ROVIRA I JOLIS, 
també de 86 anys, amb el record i 
reconeixement per la seva valentia 

i disposició ben demostrada durant 
vuit dies en la sortida excursionista 
per terres lusitanes. Per rebre els 
regals i atencions, els acompanyen 
la Sra. Magda Bataller i el vicepresi-
dent del Casal, Sr. Josep Palmerola. 
A continuació, perquè quedi cons-
tància d’aquests fets per a “la pros-
peritat individual”, foto conjunta dels 
premiats. Després d’aquests sen-
zills homenatges i desitjant un bon 
profi t, se serveix el dinar, que volem 
que sigui “de germanor” i de bones 
relacions de tots aquells socis que 
dia a dia ens fan costat en els afers 
del nostre casal. 

Ferran Márquez

La foguera de les vanitats

Durant anys el neoliberalisme ens 
ha fet creure que no cal que res ni 
ningú reguli l’economia i el siste-
ma fi nancer. I fi ns i tot els bancs 
s’han cregut amb el dret de jugar 
amb els nostres estalvis amb total 
impunitat. Molts s’han enriquit grà-
cies a l’especulació més escanda-
losa emparats per diversos buits 
legals, d’aquí l’existència també 
de responsabilitats polítiques. Ara 
resulta que en diverses parts del 
món civilitzat la gent fa cua a les 
portes de les entitats fi nanceres 
per retirar uns estalvis, uns fons 
d’inversió i uns plans de pensions 
que s’han esfumat.
Llavors esclata la caixa dels trons 
i l’Estat, el sempre denigrat Estat, 
ha de socórrer els  bancs i les em-
preses asseguradores per no dei-
xar sense res milers d’innocents. 
On són ara els fi lòsofs d’aquest 
sistema econòmic tan venerat ? 
Com pot ser que hi hagi gent que 

s’hagi enriquit gràcies a les classes 
treballadores i que encara siguin 
aquestes les que n’hagin de patir 
les conseqüències? El pitjor que li 
pot passar a un sistema fi nancer és 
que s’esfondri la confi ança en ell i 
això és el que ha causat aquest li-
beralisme. Encara, però, hi ha per-
sonatges de renom que defensen 
que si alguns bancs s’han d’enfon-
sar, doncs que així sigui, perquè 
ells són els únics responsables de 
la seva mala gestió. Però què pas-
sa amb els que hi tenen dipositats 
tots els seus esforços? 
En aquests moments només l’es-
tat té la capacitat de desintoxicar 
aquests bancs i salvaguardar el 
sistema, però això no ha de res-
tar exempt de responsabilitats. Cal 
identifi car, jutjar i empresonar els 
que hagin malversat. Cal actuar 
amb tota la duresa del món per 
regular les borses i apartar dels 
seus càrrecs tots els que han estat 

imprudents i indecents. Igual que 
cal un estat que garanteixi uns mí-
nims nivells de seguretat, sanitat, 
educació i habitatge, també cal un 
estat, o un organisme regulador 
internacional, que impossibiliti les 
pràctiques abusives i les ànsies de 
diner fàcil a costa de tot i de tot-
hom. Només l’economia producti-
va és la que genera riquesa i ben-
estar, potser amb menys rapidesa 
però amb molta més solidesa i ga-
ranties. A veure si ara n’aprenem. 

Joan Corominas
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De cara al públic

Hola bon dia!- diu el client al ve-
nedor. El quiosquer li entrega 

el diari que li guarda cada dia, rep 
l’euro amb deu cèntims i, després 
de parlar una mica del temps, es 
diuen adéu i que passin un bon 
dia. Aquestes quatre paraules que 
semblen tan rutinàries, educades 
i usuals, moltes vegades (més de 
les que ens pensem!) s’obliden.
És aquí on entra en joc l’educació 
i la relació entre client i venedor, 
sigui del servei que sigui. Gairebé 
cada dia fem servir un servei o un 
altre, gent que està treballant al 
teu servei; ja sigui el quiosquer, la 
fl equera, el conductor de l’autobús, 
el del metro, l’administrativa que 
et dóna els informes cada dia, la 
noia de la perruqueria que t’agafa 
el telèfon, el cambrer que et porta 
l’esmorzar...
Normalment es saluda i es diu “bon 
dia”, es demana el que es vol, es 
paga i es diu “gràcies”.
El problema està quan el client 
no troba el que vol. Quan no es 
té el diari que es vol, el DVD que 
anava amb el diari, s’ha canviat la 
visita del metge i el telèfon està 
malament i no s’ha pogut avisar, 
l’article que vols comprar no hi és 

i s’ha de demanar, tardaran a fer 
el quadre més del previst, el canvi 
està malament... com s’ha de re-
accionar?  Si no es rep el servei 
pel qual pagues, es té tot el dret 
a reclamar i queixar-se, però aquí 
hi torna a intervenir l’educació. Pel 
sol fet de poder-nos queixar no cal 
insultar el venedor o la venedora, 
no cal cridar, ni posar-se nerviós, 
ni demanar el llibre de reclamaci-
ons per no res...
Per ser un bon client s’han d’escol-
tar els motius pels quals no es pot 
tenir el que es demana, i a partir 
d’aquí valorar els pros i els contra; 
després, si es creu convenient, es 
pot reclamar i queixar-se formal-
ment o fi ns i tot informar-ne l’Ofi ci-
na d’Atenció al Consumidor.
Per altra banda, el venedor, l’admi-
nistrador, la secretària... també han 
d’estar a l’altura de les situacions, 
però no han d’aguantar insults de 
ningú ja que normalment si reben 
queixes no és perquè hagin fet 
malament les gestions, no; segura-
ment els seus superiors els ho han 
manat. Això, però, tampoc exclou 
que la persona que ofereix el servei 
hagi de tenir paciència i hagi de ser 
educat, ja que és la primera perso-

na que té el contacte amb els con-
sumidors, és la primera imatge que 
rep el consumidor de l’empresa; i si 
la secretaria que t’atén al telèfon és 
simpàtica i et resol tots els dubtes, 
serà un punt a favor, a l’hora de que 
el consumidor triï comprar en aque-
lla empresa o no.
La veritat és que és un tema difícil 
de debatre perquè les dues ban-
des sempre tenen part de raó; ara 
s’ha de tenir amb compte que no 
sempre “el client té la raó” i que 
s’ha d’atendre bé el client. Així 
doncs, siguem clients o venedors, 
hem d’aprendre a mantenir el res-
pecte mutu i cordial, així uns tin-
dran un bon client i els altres un 
bon venedor.
Compreu i veneu amb seny!

Anna Clarà

Terreny adobat (1)

“La vila (de Salt) és com un man-
tell, i en el teixit d’aquest man-

tell hi han quedat uns nusos que 
són les escultures. Les escultures 
són fi tes i recordatoris del batec 
del poble. La vila de Salt ens rep 
amb escultures des de gairebé tots 
els punts cardinals: des del Sud 
– SALT -, des de l’Oest – Porta 
transversalt – i des de l’Est –L’arbre 
de la ciència. Nosaltres (Amics de 
la UNESCO de Girona) proposem 
una mirada a Salt des d’una mena 
de talaia com la del PENSADOR, 
però per a veure-ho millor, amb 
detall, baixarem al nivell del carrer 
i farem un tomb, farem un passeig 
amb escultures per la vila de Salt”.
Així és com comença l’audiovisual 
SALT d’escultures que Amics de la 
UNESCO de Girona va presentar 
a Salt el 24 de juliol del 2007, i en 

format dvd el 23 de setembre del 
2008. És una manera gràfi ca de 
mostrar el nostre interès pel parc 
escultòric de Salt, però sobretot és 
una acció dins del projecte “Apa-
drinem escultures”. L’Ajuntament 
de Salt es va adherir al projecte 
en el Ple de l’octubre del 2005. 
Enguany fem un pas endavant 
molt important amb el seu suport i 
col·laboració. Primer ha estat l’edi-
ció de l’audiovisual esmentat, ara 
s’està iniciant el treball amb les 
escoles i associacions de la vila i, 
a mesura que les escultures esti-
guin apadrinades, es col·locarà la 
placa identifi cativa a la trentena 
d’escultures que hi ha a Salt. Per 
a Amics de la UNESCO de Girona 
aquest pas és una aposta decidida 
per valorar el seu patrimoni escul-
tòric i els seus artistes. En temes 

de patrimoni, el primer pas a fer és 
el coneixement i la placa ho farà 
possible.
Abans de continuar, però, el millor 
serà que expliquem què és “Apa-
drinem escultures”. “Apadrinem es-
cultures” és un projecte adreçat al 
món educatiu, en particular, i a la 
ciutadania en general. El projecte 
pretén que ens apropem a un pa-
trimoni molt particular: el parc es-
cultòric dels carrers i places de les 
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nostres poblacions, per tal que el 
coneguem, l’estimem, el valorem i 
en tinguem cura, és a dir, exercim la 
funció de padrins de les escultures. 
Bàsicament es tracta d’estudiar en 
profunditat una o dues escultures 
del barri on està ubicat el centre edu-
catiu o l’associació que s’adhereix al 
projecte. Una altra opció, però, és 
apadrinar escultures que per la seva 
temàtica tenen alguna relació amb 
el centre o associació, independent-
ment del lloc de la població on es-
tiguin situades. Fer aquesta tria de 
les escultures que es treballaran és 
el primer pas vers l’apadrinament 
de l’escultura. Quan ja la coneixen 
i la valoren, deixen constància es-
crita dels seus compromisos (fer-la 
conèixer als altres, tenir-ne cura, 
vigilar-la, celebrar el seu aniversari, 
etc.) amb l’escultura.
La implementació del projecte “Apa-
drinem escultures” a les escoles i 
instituts es pot fer des de diferents 

àrees: plàstica, ciències socials, 
coneixement del medi, tecnologia, 
llengua, etc. Les activitats que es 
poden fer per desenvolupar el pro-
jecte són diverses i engrescadores 
i conviden l’alumnat i el professorat 
a fer una mirada al seu entorn més 
immediat per descobrir-hi les escul-
tures i els seus autors, i el que re-
presenten –un esdeveniment local, 
un personatge, etc. 
Des dels seus inicis el 2001, quan 
Jordi Vilamitjana, Jordi Dalmau i 
Dolors Reig vam elaborar el Pro-
jecte, vam concretar els objectius 
següents: fer conèixer als joves el 
parc escultòric de la població, pri-
mer pas vers la valoració i preser-
vació del mobiliari urbà; aprofi tar 
els coneixements que es deriven 
de l’estudi de les escultures: his-
tòrics, geogràfi cs, ciutadans, tèc-
nics, ètics, etc., per aplicar-los a 
situacions de la vida quotidiana; 
sensibilitzar els més joves de la 

població quant al seu paper pro-
tector, interpretador i transforma-
dor de la ciutat; inventariar el parc 
escultòric de la població des d’un 
vessant pedagògic i ciutadà; res-
ponsabilitzar-se directament d’una 
part del patrimoni públic de la po-
blació i agermanar centres educa-
tius (i associacions) d’una mateixa 
població en un projecte comú.

Dolors Reig i Garganta
Amics de la UNESCO

Pessics d’art i ecologia

Aquest nou espai “PESSICS 
D’ART I ECOLOGIA” vol apor-

tar un munt de propostes enginyo-
ses i sostenibles, que mostrin com 
molts materials del nostre entorn es 
poden reconvertir i transformar de 
forma creativa, tot generant altres 
elements o composicions interes-
sants per la seva originalitat, funció 

utilitària, efecte 
estètic, sim-
plicitat o pro-
cés de creació 
plàstica.. .  
Després d’ha-
ver viscut una 
magnífi ca i 
renovada Fira 
del Cistell (on 
hem gaudit 
de belles cre-
acions  i ens 
hem sorprès 
de l’agilitat 
amb què mans 
destres i ex-
perimentades 
teixien peces 
de petit i gran 

format), us volia proposar una for-
ma d’aprofi tament i reciclatge de: 
cintes de regals, vetes, serpen-
tines i sobretot de paper i cartró 
procedent de portades, fulls de re-
vistes, catàlegs, pòsters publicita-
ris, bosses comercials....Es tracta 
de realitzar una simple activitat de 
teixit que ens permetrà, a més de 
jugar i experimentar amb formes, 
colors, mides i textures, reconver-
tir aquests elements de rebuig en 
bonics teixits creatius: serveis in-
dividuals de taula, ornaments, co-
bertes per folrar llibres, quaderns, 
capses....
1. Seleccioneu un cartró per con-
feccionar la base o ordit del teixit; 

tot seguit doblegueu-lo amb cura 
per la meitat i en sentit vertical, 
com mostra l’esquema.
2. Marqueu, amb llapis, una línia 
a una distància d’1’50 cm sobre el 
costat del paper on no heu fet el 
doblec. Retalleu amb tisores les 
incisions que han de confi gurar la 
base del teixit, sense sobrepassar 
la línia marcada.
3. Desplegueu la base i col·loqueu-la 
sobre una taula o superfície plana.

a. Seleccioneu restes de cintes, 
serpentines... o talleu tires de re-
vista, catàlegs, papers de colors... 
procurant que tinguin una llargada 
igual o més gran que la base. Les 
tires poden ser de la mateixa o dife-
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a. Comenceu a teixir amb una tira 
passant una vegada per dalt i una 
altra per baix sobre l’ordit, a conti-
nuació passeu la segona tira però 
a la inversa (una vegada per baix, 
l’altra per dalt) i així successiva-
ment.
2. Un cop omplerta la base de 
l’ordit, retalleu les tires que so-
brepassen i enganxeu els ex-

trems amb cola. Si voleu que el 
teixit agafi  més consistència o 
brillantor el podeu vernissar amb 
una barreja de cola blanca rebai-
xada amb aigua,  Quan s’assequi 
tota composició ja podreu gaudir i 
disposar del vostre teixit creatiu i 
sostenible, donant-li l’ús que con-
sidereu més interessant.
Tot seguit podeu veure una galeria 

d’imatges amb mostres de teixits 
creatius amb paper, realitzats en 
aules d’Educació infantil, primària 
i cursos de formació per mestres 
que de ben segur us desvetllaran 
un munt de possibilitats expressi-
ves.

Carme Garriga i Verdaguer

rent amplada, rectilínies, de formes 
corbes o irregulars... fi ns i tot es 

poden decorar, però cal combinar 
amb gràcia colors i textures per 

aconseguir resultats interessants.
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Jo, no és que vulgui, però parla-
ré de Girona. No perquè no tin-

gui res més a dir o per una mena 
de mania a la ciutat veïna, però és 
una població que la veus i, fi ns i 
tot, se’t presenta quan no la veus, 
per la proximitat geogràfi ca i tam-
bé per ser capital administrativa de 
les comarques gironines. Alesho-
res, com te la trobes d’una manera 
continuada i sempre hi topes, dius: 
“Caram! Deixa’m aportar una idea 
com a ciutadà per fer una ciutat 
millor de veritat.”
Des de sempre, Girona ha tingut 
uns governants que han volgut fer 
grans coses. Uns segles enrere 

volgueren créixer en alçada i va-
ren construir els edifi cis més alts 
de tota la zona, i que se’ls veiés 
més bé, perquè tothom sabés qui 
manava aquí. Després vingue-
ren uns altres que tenien la dèria 
d’augmentar l’extensió territorial i 
veïnal, i així ho varen fer i incorpo-
raren tots els pobles dels voltants. 
I, en aquesta última generació, el 
sistema vol deixar la seva emprem-
ta i desenvolupar la ciutat sota ter-
ra, és a dir, fer una obra faraònica 
per poder tenir l’estació del TAV al 
bell mig de la ciutat. Les obres han 
començat aquesta tardor i per això 
he fet aquest article.

Jo, l’altre dia vaig fer un viatge a 
Girona i vaig trobar un embús i un 
caos circulatori d’una gran magnitud  
per la nova senyalització i la circula-
ció. I encara no hi ha l’estació! Quan 
es trobi a ple funcionament i sigui el 
centre d’anada i tornada de tots els 
viatgers del tren, inclosos els de la 
Costa Brava... Tremebund.
A Salt ens han tornat a fotre la garro-
tada, no pel fet dels desdoblaments, 
vials i mercaderies, dels quals tam-
bé es parla molt, sinó pel sol fet 
que anar a Girona amb vehicle és 
un luxe i suposa una gran despesa 
econòmica per al ciutadà, perquè 
amb les aturades i retencions en for-

Viatge a Girona

En Josep Berga és el president 
de l’Associació de Comerci-

ants del Mercat de Salt, una asso-
ciació que ha pactat amb l’Ajunta-
ment una concessió per 50 anys. 
Fins a la renovació del Mercat, es 
regia pel sistema tradicional: les 
parades pagaven un tribut i l’Ajun-
tament feia el manteniment. Ara, 
amb la concessió i el nomenament 
d’un gerent, són ells mateixos els 
encarregats del manteniment, 
cosa que ha facilitat l’agilitat a re-
soldre qualsevol qüestió. 
Uns dies abans de la Fira del Cistell, 
i relacionada amb aquesta, la menci-
onada Associació convoca una roda 
de premsa per explicar l’adhesió que 
hi fan els comerciants del Mercat de 
Salt, amb una proposta que esperen  
que doni empenta a la idea força es-
campada en aquests moments que 
ens conscienciem d’eliminar l’ús de 
tantes bosses de plàstic i tornem 
a la vella tradició d’anar a comprar 
amb cistell o cabàs. No és poca la 

broma: unes 600.000 bos-
ses a l’any són les que es 
mouen al Mercat de Salt. 
Com que la revista La Far-
ga és de sortida mensual, 
vàrem quedar que en par-
laríem passat la Fira per 
copsar-ne els resultats. 
Aprofi tant  que la Fira del 
Cistell té molta relació amb 
els mercats, la Junta del 
Mercat de Salt va propo-
sar aquesta iniciativa per 
motivar l’ús de cabàs; es 
tractava que si l’utilitzàvem a l’ho-
ra de la compra al Mercat de Salt, 
optaríem a un descompte del 5% 
en tots els productes; a més, per 
donar suport a la Fira del Cistell, es 
va demanar a l’escultor Manu Tinto-
ré que creés una peça per exposar 
al Mercat. Sembla que la proposta 
d’anar a comprar amb el cabàs va 
tenir força acceptació, tot i que era la 
primera vegada que es feia aquesta 
promoció. També la falta de costum  
dels usuaris se’ls despertava quan 
s’adonaven que havien sortit de 
casa sense el cabàs, encara que el 
carretó de la compra també valia.
Potser aquesta iniciativa, prou inno-
vadora, ajudarà a mentalitzar la gent 
que anar a comprar com fèiem en 
temps no gaire llunyans no és tan in-
convenient com pot semblar; també 
es podria generalitzar en d’altres àm-
bits. Tota iniciativa serà benvinguda .

I ja que hi som, parlem una mica d’al-
tres iniciatives que també atrauen 
l’atenció de la clientela, com és la 
que ja tenen en marxa: Les Cuines 
del Món. Cada dimecres  de 6 a 8 de 
la tarda, un cuiner de prestigi, sigui 
de Salt o de l’entorn, fa una demos-
tració de cuinats de diferents naci-
ons i continents. Unes 20 persones 
s’hi solen aplegar a cada  trobada, 
gent de Salt i de la rodalia, i fi ns i tot 
en alguna ocasió de més lluny, com 
una vegada que hi havia 8 senyores 
de Valls. El públic assistent paga 3 € 
i pot fer el tastet del plat cuinat.
D’activitats, a Salt, no en manquen, 
i de voluntat ciutadana per arriar-
les encara més. Potser manca la 
possibilitat que l’acte arribi al públic, 
encara que també és possible que 
el públic en passi, moltes vegades 
per falta de motivació. Per tant, un 
merescut reconeixement als defen-
sors de la identitat del poble.

R. T.  

Mercat de Salt
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El mes d’agost passat va co-
mençar a la ciutat de Girona el 

xou, la part central de la gran fun-
ció, després del temps que feia que 
n’estàvem vivint la introducció, les 
fases prèvies, els moviments pre-
paratoris. Senyores i senyors, ja 
tenim en marxa el gran merder!...
Però aquesta “operació cuc de 
ferro” suscita uns quants interro-
gants, començant pel primer: D’on 
ve aquesta fal·lera gironina a fora-
dar el subsòl?, a convertir el TAV 
al seu pas per la ciutat en un cuc 
de ferro?
No s’hauria d’haver consultat l’opi-
nió del poble? S’ha previst què pas-
sarà amb la proverbial escassesa 
d’aparcament dins de la ciutat? No 
s’haurà de bombar aigua contínua-
ment, de la que ragi de la capa fre-
àtica? Serà una obra tan faraònica 
i tan cara com sembla? Hi és o no 
el risc real d’enfonsar algun edifi -
ci? El pas elevat, en comptes de 
treure’l, ¿no es podria aprofi tar per 
fer-hi passar un tramvia nord-sud, 
i fer-ne un altre est-oest (Girona-
Salt), com han proposat algun col-
lectiu de ciutadans? I, posats a fer, 
¿no seria millor que el tren sortís 
a la superfície més enllà de Sarrià 

de Ter? ¿No 
serà molt trista la 
“perspectiva” de 
Girona per als tu-
ristes accidentals 
que travessin la 
ciutat? ¿No seria 
preferible que la 
nova línia fèrria 
hagués seguit la 

de l’autopista AP-7, i que tingués 
la parada a Salt, si més no?, o bé 
(encara millor) a l’aeroport, que 
ja és un nus de comunicacions 
prou important, i el TGV el con-
vertiria en el segon aeroport de 
Barcelona? (I al mateix fet, amb 
els diners que s’estalviarien es 
podria aprofi tar per crear la línia 
de tramvia nord-sud que dèiem -
un trambaix- i prolongar-la fi ns a 
l’aeroport). Etcètera.
En resum, hi ha raons per pensar 
que la moto que ens han venut 
sigui una bona compra. (I menys 
per als usuaris de cadira de ro-
des si, com diuen, l’accessibilitat 
dels vagons tampoc és cap me-
ravella).
Desconec (perquè no s’han de-
batut enlloc) els motius reals 
d’aquesta impressionant moguda, 
que serà una molèstia brutal per 
a tots els habitants d’aquesta 
ciutat, de les poblacions veïnes i 
passavolants, i durant un període 
que es farà inacabable. Però, vist 
tot plegat a una certa distància, 
els fets objectius són aquests: 
Girona va perdre, aquest estiu 
passat, un equip de bàsquet de 
l’ACB, això és, de l’elit, per falta 
de diners (deixem aquí de banda 
la qüestió de les responsabilitats), 
i amb això ha perdut un instrument 
de primer ordre per a la projecció 
de la imatge exterior de la ciutat i 
de promoció turística; i en canvi, 
es gastarà un gavadal de milions 
d’euros per fer una obra discutible 
(encara que mai discutida), que 
crearà una infi nitat de molèsties 

de tota mena i que tindrà com a re-
sultat que la imatge de Girona que 
rebin els passatgers del futur tren 
sigui la d’un forat negre… 

Fermí Sidera Riera

PS: els diners se’ls hi gastarà l’Estat, en 
aquestes obres, és clar, però ¿d’on sur-
ten els diners de l’Estat, si no de Girona, 
que forma part de Catalunya, que és qui 
paga les misses espanyoles? I tot això, a 
damunt, perquè Espanya acabi de teixir el 
seu TAV de model radial, que és el que li 
convé, i que remati la jugada rebatejant la 
nova joguina amb l’espanyolíssim i supero-
riginal nom d’AVE, perquè, com és costum 
en ells, el nom vagi fent la cosa... 

Viatge a Girona

Cartell en euskera contra el TAV. A Euskadi hi ha també una for-
ta oposició al tren d’alta velocitat i a les destrosses que provoca 
la línia en el paisatge.

Ja són aquí, amb cucs de ferro

ma de caos circulatori es consumeix 
sis vegades més de benzina.
Caram, quina ciutat han desenvo-
lupat! Per això, jo proposo un siste-
ma capdavanter i innovador a nivell 
mundial: crear carreteres mòbils. 
És un dir: una gran cinta de l’ampla-
da de la calçada  col·locada sobre 
cilindres metàl·lics, i amb un motor 
que els posaria en moviment, faria 
la funció de cinta transportadora 
sense fi  i els conductors podrien 

posar els seus vehicles sobre la 
carretera de goma i els portaria fi ns 
a la ciutat. La cinta podria tenir una 
fi na capa de quitrà amb les línies 
contínues i discontínues al mig a fi  
de simular més bé el lloc per tran-
sitar. Les voreres també s’haurien 
d’adaptar a aquest mateix sistema, 
però el terra hauria de ser de pa-
nots per diferenciar-se de la carre-
tera i anar a una velocitat inferior a 
la dels vehicles, perquè, si no, seria 

un batibull de cotxes, ciutadans, bi-
cicletes, gossos, etc.
I els semàfors també podrien for-
mar part de la decoració, però no 
caldria que tinguessin tan sols el 
vermell, el taronja i el verd, sinó 
que podrien projectar tota mena 
de colors: blau, groc, blanc, marró, 
negre, morat, etc.
En fi , aquests dies de fi res i festes 
de Girona teniu l’oportunitat de com-
provar la mobilitat a la ciutat veïna.

Agapit Alonso i Pont      
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L’11 d`octubre a les pistes del 
Club Petanca Avinyonet es va 

jugar un campionat de dupletes 
mixtes on el Salt  va presentar 9 
equips i el resultat fi nal va ésser 
molt bo, ja que l’equip d’Enric Frei-
xas i Yolanda Jorquera van assolir 
el 2n lloc de la general, mentre que 
en Toni Ortiz i la Fina Espinosa 
van quedar campions al concurs 
de consolant.
A la lliga Provincial de moment els 
nostres jugadors estan imbatuts ja 
que hem guanyat els 4 partits dis-
putats fi ns ara amb els següents 
resultats: Ciutadella de Roses 2, 
Salt 7 ;  Salt 9,  Cassà 0;  Riudellots 
4,  Salt 5,   i  Salt 7,   Vilartagues 
2. Esperem que continuï el bon joc 
demostrat fi ns ara i puguem gua-

Presentació del CB Salt

Club Petanca Salt 

El passat diumenge 28 de se-
tembre es va dur a terme al 

pavelló municipal la presentació 
ofi cial de tots els equips del C.B. 
Salt que van des de la categoria 
cadet fi ns a sènior (aquest any, de 
nou, a Copa Catalunya).
Al migdia el sènior “A” disputà 
un dels seus partits de lliga, que 
guanyà per 99-81 contra el Sant 
Andreu de Natzaret.
Es va convidar a tothom qui vol-
gués a reunir-se per dinar a la Mi-
rona i aprofi tar per col·laborar en el 
dinar benèfi c que organitzà aquell 
mateix dia la Fundació Oncològi-
ca.
Cap a les 18.00 h començà la pre-
sentació, ofi cialitzada pel director 
esportiu de la entitat, el Sr. Montané, 
que va anar cridant un per un tots 
els membres dels diferents equips 

del club i, en ocasions, els rendí un 
petit homenatge o agraïment.
Aquest any el club compta amb 
onze equips, entre ells: tres sèni-
ors masculins (Copa Catalunya, 
2a Catalana i CC nivell “B”), dos 
sèniors femenins (2a Catalana i 
3a Catalana niell “B”), dos júniors 
masculins (Interterritorial i Provin-
cial nivell “A”), un júnior femení 
(Provincial nivell “A”) i tres cadets 
masculins (Preferent, Provincial 
nivell “A” i Provincial nivell “B”).
Menció especial per l’emotiu ho-
menatge, entre d’altres, a David 
Girgues, ex-jugador del club du-
rant incomptables temporades i 
una persona molt important dins 
del bàsquet d’escola gironí i sal-
tenc. 
Per part meva, i extraofi cialment, 
m’agradaria donar les gràcies al 

Sr. Montané (per la seva gran re-
buda) i a totes aquelles persones 
que amb el seu ensordidor aplau-
diment van fer del meu retorn un 
somni, i aclarir-los que part de la 
meva victòria sempre ha estat fo-
namentada en aquest suport. Grà-
cies. 

Hèctor Martínez
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Club Petanca Salt

El mot convivència és agrada-
ble de sentir i tots l’usem al-

guna vegada, però a la pràctica 
els resultats no són gaire afalaga-
dors. Per exemple, segur que en 
el nostre pensament tots la voldrí-
em practicar, però, diguem-ho clar, 
sempre que l’altre s’emmotlli als 
nostres interessos. De fet, però, 
en tindríem prou amb el diàleg, en-
cara que només sigui epistolar, per 
arribar-hi.
A més, la convivència també hau-
ria de ser entre els polítics, encara 
que només fos municipal i tempo-
ral, i els ciutadans. El que no es pot 
fer és tirar la pedra sense voler-se 

responsabilitzar de la trencadissa 
que provoca. 
El que crec que sembla fora de lloc 
és que un càrrec polític de l’Ajunta-
ment faci ús com a portaveu de les 
sigles d’ERC a l’equip del govern 
municipal de Salt per insultar un 
ciutadà que fa una crítica a la seva 
actuació com a polític. No sé si vol 
fer un favor al partit o a ell mateix, 
però, repeteixo, no trobo correcte 
que un tinent d’alcalde, responsa-
ble d’una àrea, amb un capacitat 
equip tècnic a la seva disposició, 
necessiti un assessor particular a 
compte de l’erari municipal. Si no 
es vol retractar ni disculpar ni acla-

rir unes insinuacions que afecten 
la moral de la persona que opina 
i manifesta un comportament que 
no creu correcte, continuaré recla-
mant un aclariment.
La crítica que vaig fer potser té ate-
nuants que desconec, però quan 
la seva rèplica no ha estat més 
que intentar denigrar un ciutadà 
que opina, sense demostrar que 
l’acusació que feia era falsa, no 
fa més que denigrar-se ell mateix. 
Que sàpiga el Sr. Joan Boada que 
espero la rectifi cació i, per tant, li 
aniré recordant mentre estigui en 
un càrrec polític a l’Ajuntament. 
Que sóc molt crític amb les actua-

Convivència

El dia 11 d’octubre s’obre la 
nova temporada de teatre a 

Salt amb una obra de Josep M. 
Benet i Jornet, un dels grans dra-
maturgs, i en Xavier Albertí com a 
director de muntatge. 
L’obra té una durada d’una hora i 
vint minuts i està protagonitzada per 
dos grans professionals: en Pere 
Arquillué, el qual ha rebut, entre al-

tres, un premi al millor protagonista 
per La fi lla del mar el 1991, i el 1997 
per la crítica a Barcelona, i en Pep 
Cruz, gran actor i conegut pels seus 
personatges a Montràs, La memòria 
dels cargols, El comte Arnau, etc.
A causa d’aquest gran repartiment i 
segurament per ser a principi de tem-
porada, es van esgotar les localitats. 
Apareixen dos actors, un davant 
de l’altre, i com a decorat un sofà 
i una cadira. En Pere està a punt 
de ser atropellat per un camió en 
quedar-se mirant una casa on creu 
que podria trobar la seva muller 
desapareguda misteriosament.  En 
Pep, habitant de la casa, l’invita a 
puja i parlar. Entre beguda i begu-
da, comença el diàleg, un diàlegt 
complicat i que obliga als especta-
dors a estar-hi molt atents. 

En el transcurs de la conversa van 
apareixent noves dades, i resulta 
que la seva dona està sent trac-
tada per en Pep, que és psicòleg. 
La seva muller s’ha refugiat amb el 
psicòleg ja que ell (en Pere) havia 
estat un any fora fent uns treballs, 
que no sabem de què tracten. La 
qüestió és que la seva dona arriba 
al suïcidi. La conversa va pujant de 
to i es fan retrets entre ells. Al fi nal, 
acaben tots dos al soterrani. 
Una nova manera d’explicar uns 
fets, en què el soterrani s’interpre-
ta com un estat de malaltia mental 
i com a fi nal de  mort.
Una gran interpretació de tots dos 
actors, els quals van ser premiats 
amb forts aplaudiments repetides 
vegades.

Josep Pla

Soterrani

nyar la lliga, tot i que sembla que el 
Girona també va molt fort i tampoc 
ha perdut cap partit.
La lliga dels dissabtes continua ju-
gant-se a bon ritme i amb força con-

currència ja que uns 25 jugadors de 
mitjana cada dissabte es troben per 
jugar un parell de partides.
També la lliga dels diumenges al 
matí ha començat i, de moment, 

en coincidir amb la Provincial, els 
jugadors ronden els 20, però no 
falten mai. A partir de mig desem-
bre ja hi serem tots i així les parti-
des seran més disputades.

Josep Boó
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Un fet puntual?

Convivència

Llegint La Farga del mes d’oc-
tubre, a “El lector veu i diu” hi 

llegeixo: Salt,  és un poble segur? 
Vivim un moments difícils, és cert, 
però la veritat és que Salt sempre 
surt als mitjans de comunicació 
per temes d’immigració, robatoris, 
furts, drogues, etc.
Persones de fora ens diuen: “A 
Salt, viviu?” Doncs sí, i què? En-
cara sort que de tant en tant sortim 
als mitjans de comunicació per te-
mes de cultura, com per exemple 
pel festival Temporada Alta.

Nosaltres en plena Festa Major 
també vam ser objectes d’un roba-
tori. Vam sortir de casa per parti-
cipar en un dels molts sopars que 
es feien al carrer i no van passar 
ni tres hores que la nostra fi lla ens 
va trucar perquè hi anéssim ràpi-
dament. Ens havien entrat a casa i 
la veritat és que tot estava regirat, 
havien violat la nostra intimitat  i es 
van endur tot el que van voler, el 
que era nostre i el que no ho era. 
Sembla ser que per la Festa hi ha 
robatoris. Aquell dia els Mossos 

vigilaven pel carrer, jo mateixa els 
vaig veure, però no va servir de 
res. Vivim a la zona de la Massa-
na i mai no havíem tingut cap pro-
blema. Curiosament, però, aquest 
any que els fi raires no són a la 
zona ens han entrat a casa.
Al cap de poc, al Ple de l’Ajunta-
ment de Salt, el grup de l’oposició 
va demanar què es pensava fer 
amb relació als robatoris a la po-
blació —fent esment del nostre 
cas— i la resposta va ser que el 
nostre era un fet puntual.

La famosa vorera del carrer 
Sant Romà està en plena re-

forma; el primer tram s’havia de 
fer en 4 setmanes, però hi ha una 
nova sorpresa per als veïns ja que 
estem a la 6a setmana i encara no 
sabem quan s’acabarà.
Els veïns del carrer vàrem tenir 
una reunió amb responsables de 
l’Ajuntament, ja que vàrem fer la 
petició, i ens varen dir el que te-
nien previst fer o, millor dit, el que 
ja estaven fent; podríem dir allò de 
començar la casa per la teulada ja 
que primer comencen les obres i 
llavors es comenta amb els veïns 
què es vol fer, però ja sense possi-
bilitat de modifi cació.
No sabem el perquè de fer voreres 
més amples, si no és que sigui per 
difi cultar l’entrada o sortida dels 
veïns als seus aparcaments.
Senyors polítics, entreu en el man-
dat i ja no respecteu els ciutadans 
del poble. Però recordeu que alguns 
dels veïns del carrer Sant Romà, 
igual que passa en altres punts del 
poble, hi portem molts anys i esta-
rem aquí durant molts altres; vosal-

tres ara hi sou i demà ja es veurà, 
però la cagarada que considerem 
que s’està fent al nostre carrer, la hi 
tindrem perpètua, si no és que per 
casualitat surti algun altre polític 
que estigui disposat a escoltar els 
veïns (de veritat, no de paraula), a 
fi  de poder i voler rectifi car aquest 
excrement d’obra que esteu fent; 
això sí, sempre acaben pagant-ho 
els mateixos, els ciutadans.
Hi ha la tendència de fer així les 
voreres amples, però en el mo-
ment que un bar hi treu les taules, 
ens trobem que a molts llocs hi ha 
menys espai de pas que no teníem 
amb la nostra antiga vorera; i si no 
hi heu parat mai atenció, us invitem 
a fer-ho aquest proper estiu. El que 
sí és cert és que a la nova vorera 
podrem treure la nostra gandula 
i parar la fresca els vespres d’es-
tiu, deixant pas igual als vianants i 
sense interrompre el pas de vehi-
cles. De moment no es troba cap 
més utilitat a la nova vorera, ja que 
al nostre carrer no tenim bar; si fos 
així, almenys serviria perquè l’Ajun-
tament pogués recaptar més diners 

per mirar de fer alguna nova paste-
rada per al poble.
Ja sortiran més coses en les obres, 
que encara no s’acaben de veure 
bé, així es podrà fer alguna nova 
entrega d’aquesta història.
De totes maneres, us demanem, 
senyors polítics, que escolteu els 
ciutadans de Salt, que escoltant 
sempre es pot aprendre.
Fins a la propera.

Josep i Marius Pericot

Les obres del misteri (2)

cions que considero poc correctes, 
econòmiques o socials, ho sap 
tothom que em coneix, motiu pel 
qual penso i continuaré pensant 
que els polítics es deuen al poble 
i no el poble als polítics. Això no 
vol pas dir que jo tingui raó, sinó 

que sempre estic obert a escoltar 
els arguments que demostrin el 
meu error. Sé que moltes vegades 
hauria de reconèixer les coses ben 
fetes, però també penso que, des-
prés d’escoltar tantes promeses 
electorals de treballar pel benestar 

general del poble, hauria de ser 
normal que les actuacions fossin 
correctes. Tots som humans i ens 
podem equivocar, encara que el 
millor desgreuge seria rectifi car.

Ramon Torramadé
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Un fet puntual?

Però aquests dies he vist que no. 
Parlant amb un i amb l’altre, tothom 
t’explica la seva experiència i hi ha 
molts veïns que, com nosaltres, 
han patit una  violació d’intimitat i 
no només a casa seva sinó també 
a garatges, botigues i cotxes apar-
cats al carrer. Alguns diuen que 
pel que sembla anirà a més. A no-
saltres ens han aconsellat revisar 
les mesures de seguretat, posar 
alarma i revisar l’assegurança de 
l’habitatge i, ah!, l’any vinent per la 
Festa Major, estar-nos a casa.
Tot i així, tothom diu que Salt és 
una zona confl ictiva, amb ban-
des organitzades, etc. Nosaltres 
no som saltencs de naixement, 
però fa molts anys que hi vivim i 
Salt és el nostre poble, és on hem 
vist créixer les nostres fi lles, és on 
elles han començat la seva vida i 
ens fa mal sentir sempre el mateix 
de Salt. Ens hi neguem.
Un robatori és un fet material, però 
ens preguntem com ens sentim 
moralment? On hi ha el límit de 
la llibertat de les persones en una 
societat com aquesta en la qual 
vivim?
Què fem els ciutadans per millorar 
aquesta situació?
Què fan els nostres governants?
En uns moments de canvis a la 
nostra societat en tots els aspec-
tes, què podem fer? Creiem que 
potser la millor solució fóra que 
entre tots ens haguéssim de posar 
les piles, o bé seguir pensant que 
és un fet puntual.     
Salt, 3 d’octubre de 2008

Família Serra-Masó

Benvolguts, benvolgudes,
Em dirigeixo a vosaltres, primer de 
tot, com a veïna del número 5 del 
carrer Dr. Ferran i, en segon lloc, 
com a sòcia de l’Associació de 
Veïns Centre, per donar-vos a co-
nèixer el cúmul de sensacions que 
actualment m’aclaparen i que se 
centren en la desil·lusió, la decep-
ció i, per què no?, la indignació.
Tots aquests sentiments deriven 
principalment de l’esdeveniment se-
güent que va ocórrer recentment.
L’Associació de Veïns del Barri 
Centre (a partir d’ara AAVV), des-

prés d’una reunió amb la senyora 
Maria Quer, em va comunicar que 
l’Ajuntament del que és el meu po-
ble, Salt, tenia aquest any la bona 
intenció de fer participar el Barri 
Centre en la tan esperada Fira del 
Cistell. En aquest sentit s’havia 
acordat engalanar les places Onze 
de Setembre i Llibertat. D’aquesta 
manera l’Ajuntament aportaria l’or-
namentació de les places i els ve-
ïns hi participaríem engalanant els 
balcons dels nostres habitatges.
A títol personal, vaig engalanar 
la meva terrassa, malgrat que no 
dóna a l’exterior, però com a ve-
ïna del centre volia participar en 
aquesta proposta tan bonica, a 
part de considerar-la com una via 
per afavorir les relacions entre 
l’AAVV i l’Ajuntament i la convivèn-
cia entre tots els saltencs.
No obstant això, aquesta il·lusió 
inicial va minvar en comprovar que 
tant la plaça de la Llibertat com la 
plaça de l’Onze de Setembre no 
gaudien de cap motiu ornamen-
tal, excepte el treball realitzat per 
l’equip de jardineria i el guarniment 
d’un nombre molt reduït de veïns.
Així doncs, del que es va decidir 
en la reunió que he esmentat ante-
riorment, en la qual es va determi-
nar que seria l’Ajuntament de Salt 
mateix el que ho faria, no es va 
portar res a terme, cosa que vaig 
poder comprovar in situ. Vostès 
saben que el nostre barri neces-
sita dels esforços de tots si volem 
que no es transformi en allò que 
ningú desitja, com ara un gueto. 
En aquest sentit, penso que vos-
tès com a representants polítics 
del nostre poble són els primers 
que han de donar exemple. Crec 
que podia haver estat una manera 
de començar a reconduir la convi-
vència al nostre barri.
La meva indignació comença en 
preguntar-me per què es van com-
prometre a portar aquesta activitat 
a terme si no tenien la intenció de 
fer-la; per què, en aquest cas, no 
es van posar en contacte amb el 
veïns per comunicar-nos-ho i po-
der fer nosaltres mateixos els pre-
paratius i per què ni tan sols apa-
reixíem en el programa de festes.

En el fons, m’agradaria pensar que 
tot això que ha succeït ha estat 
simplement un error de comunica-
ció i no vull resignar-me a pensar 
que s’han rigut del veïns del Barri 
Centre.
Aprofi to l’avinentesa per felicitar i 
saludar molt cordialment els veïns 
del Barri Vell.
Cordialment,

Francesca Terrón

Benvolguda Maria,
Sóc la Maria Cudinach, la secre-
tària de l’AAVV Centre.  De part 
de tots nosaltres, li fem saber que 
hem quedat molt decebuts de la 
Fira del Cistell. No ha estat tal com 
ens va fer saber en la reunió man-
tinguda amb vostè al seu dia.
Tots nosaltres esperàvem unes 
places adornades amb cistells i 
fl ors i no ha estat pas així. Haví-
em quedat que ens reuniríem per 
posar-hi cistells i ens va dir que no 
calia, que ho faria l’Ajuntament, 
perquè, si haguéssim sabut que 
no ens hi posarien res, ho haurí-
em fet nosaltres tal com havíem 
quedat en el seu moment. De to-
tes maneres heu passejat pel Barri 
Centre. Si ha estat així, ha pogut 
comprovar quines són les perso-
nes que realment han col·laborat 
en aquesta fi ra. Encara aquest 
Ajuntament no s’ha adonat que els 
veïns autòctons ja estan prou can-
sats i que els nouvinguts no volen 
saber res de les festes nostres, 
al contrari, el nostre Ajuntament 
quan són les d’ells els ajuden en 
tot el que calgui i, si cal engalanar 
el poble, ho fan. Fins i tot, si s’hi 
ha d’anar i participar en les seves 
festes, es fa.
Llavors, la nostra pregunta de 
sempre: qui són els que no es vo-
len integrar, ells o nosaltres. 

La secretària 

María Cudinach Pareja

En nom de la Junta Directiva i dels 
membres de l’AAVV Centre.
Ni el Sr. Antonio Gómez Pérez, com 
a regidor d’aquest govern, va enga-
lanar els seus balcons vivint  com 
viu amb nosaltres al Barri Centre.
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Les glaciacions 
El nostre món és molt vell. Els 

científi cs calculen que fa 4.500 mili-
ons d’anys  que existeix i  que, com 
a mínim, fa 3.500 milions d’anys 
que hi ha vida. Comparats amb 
això la nostra vida i els nostres re-
cords són un instant molt breu.
Per això tenim la sensació que, si 
no fos per les pertorbacions que 
produeix l’activitat humana, el món 
natural es mantindria invariable, 
sense canvis.
Però no és així.  En la seva llarga 
història el nostre planeta ha estat 
canviant constantment, però amb 
un ritme lentíssim que nosaltres no 
podem percebre. Han anat canviant 
els éssers vius, desapareixent i apa-
reixent espècies en el llarg camí de 
l’evolució. També ha anat canviant 
la seva estructura física: continents 
que es parteixen, que es desplacen 
i que xoquen, serralades noves que 
sorgeixen i d’altres que desaparei-
xen per erosió, pujades i baixades 
del nivell dels oceans, mars interiors 
que s’assequen… La troballa de 
fòssils d’animals marins al cim de 
muntanyes altes situades a més de 
mil quilòmetres del mar és una pro-
va evident d’aquests canvis.
I tampoc el clima s’ha mantingut cons-
tant. Potents canvis climàtics s’han 
produït en la història de la Terra. Per 
les restes trobades d’antigues gele-
res s’han descobert les glaciacions, 
refredaments intensos que cobriren 
de gel la major part d’Europa, feren 
desaparèixer els boscos i deixaren 
un paisatge de tundra com el que hi 
ha actualment  a Groenlàndia. I entre-
mig períodes de clima més càlid que 
l’actual, en què a Catalunya hi ha-

Els canvis climàtics

via una fl ora tropical, 
com s’ha comprovat 
amb les espores ve-
getals conservades 
en les capes de fang 
del fons de l’estany 
de Banyoles, capes 
dipositades a través 
de milers d’anys. 
No es coneixen amb 
certesa les causes 
d’aquests canvis cli-
màtics tan potents. 
S’ha imaginat que 
l’activitat del Sol –i per 
tant la intensitat de la llum que ens 
envia- pot haver variat amb cicles 
que desconeixem. També que el Sol 
movent-se amb els seus planetes 
per la galàxia pot travessar zones 
amb pols còsmica que absorbeixi la 
seva llum. També s’ha pensat que 
períodes de forta activitat volcànica 
poden desprendre molta quantitat 
del gas CO2 que, com sabem, és 
un gas d’efecte hivernacle que reté 
la calor fent pujar la temperatura. 
Però, com que el CO2 també afavo-
reix el creixement dels boscos que 
l’absorbeixen, al cap de mils d’anys 
pot arribar a escassejar i produir-se 
aleshores un gran refredament. Sí 
que es coneix la causa d’una mini-
glaciació, que es repeteix amb un 
període d’uns 40.000 anys,  deguda 
a la variació cíclica de la inclinació 
de l’eix de rotació de la Terra. També 
hi pot infl uir la variació de l’excentri-
citat de l’el·lipse que descriu la Terra 
al voltant del Sol, variació que té un 
període de 100.000 anys. També 
s’ha parlat de possibles variacions 
dels corrents marítims. Per exem-
ple a l’oceà Atlàntic hi ha un corrent 

d’aigua càlida procedent de la zona 
equatorial que suavitza la tempera-
tura de les costes atlàntiques d’Eu-
ropa i Amèrica del Nord. Si s’estron-
qués aquest corrent baixaria molt la 
temperatura.
Deixant de banda les glaciacions 
de fa milions d’anys, fi xem-nos en 
l’última que va tenir el seu màxim 
fa uns 20.000 anys. Una capa de 
gel compacte i gruixuda cobria el 
32 % d’Europa i Amèrica. Llocs on 
actualment hi ha Nova York, Lon-
dres i Berlín estaven sota el gel. 
Aquesta acumulació de neu va fer 
baixar el nivell del mar prop de 100 
m. Gràcies a això, travessant a peu 
l’estret de Bering,  van arribar els 
primers pobladors d’Amèrica pro-
cedents d’Àsia. Aquesta glaciació 
va durar fi ns fa uns 10.000 anys. 
Des d’aleshores ens trobem en un 
període interglacial de  temperatura 
suau però fl uctuant, amb pujades i 
baixades que han infl uït molt en la 
història humana. 
Però de l’impacte dels canvis cli-
màtics a través de la història ja en 
parlarem un altre dia.

Joan Serrat
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Polici a Local 092
Emergències sanitàries 061

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

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

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

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

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

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

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

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

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

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya 972235878

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

FARMÀCIES de Guàrdia

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

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 7, 15, 16 i 24 de novembre.

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

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 5, 13, 21,29 i 30 de novembre.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 1, 6, 14, 22 i 23 de novembre.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 8, 9, 17 i 25 de novembre.

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

Per inserir publicitat en aquesta secció, modifi car, ampliar o incloure alguna dada, cal que us poseu en contac-
te amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 04 98 o mitjançant el correu electrònic farga@viladesalt.org
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Elaboració:
Preescalfeu el forn a 220º. Mentrestant, bateu l’ou i barre-
geu-lo amb la mantega i el sucre fi ns que ens quedi una 
pasta ben cremosa. Llavors afegiu-hi la farina, el llevat, el 
sucre de vainilla, la xocolata i la ratlladura de la pela de 
la llimona. Barregeu-ho bé fi ns que ens quedi una pasta 
ben homogènia.
Poseu paper antiadherent a la safata del forn, i aneu-hi 

posant petits pilonets de pasta, vigilant que no es toquin ni s’enganxin.
Introduïu la safata al forn durant 10 minuts i ja tindrem les galetes a punt. 

Recepta de la Sra. MONTSERRAT AMAT ALMASQUÉ
del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients:

- 100 g de mantega
- 100 g de sucre
- 1 cullerada de sucre de vainilla
- 1 ou
- 120 g de farina
- 1 sobre de llevat
- 80 g de xocolata ratllada
- ½ llimona (la pela ratllada)

Galetes de xocolata
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments

Oscar López Quiñones 

Yolanda Benjumea Peinado 29-8-08

Javier Molinero López

Roser Fayet Pujades 5-9-08

José.Licessio Núñez Gonález

Dolores Moral Almansa 8-9-08

Higinio-Javier Gracia Farre

Marta Martí Buixeda 6-9-08

Ricardo Zamora Pérez 

Olga Marina 12-9-08

Eduardo Sánchez Cardús

Inés Urrucril Gómez 16-9-08

Javier Almansa Tejada

Josefi na Aguilera Cano 19-9-08

Naixements

Aya Bouanani 23-8-08

Nafi ssatu Iofana 24-8-08

Amina Agaddou 21-8-08

Marwa Hamdi 27-8-08

Fàtima Sidibe 26-8-08

Ayatou Sidibe 26-8-08

Alba Santana i Fortià 25-8-08

Sergi Diaz i Gutiérrez 27-8-08

Hourryatou Barry Bah 26-8-08

Sekhmussa Diakite i Ceesay 27-8-08

Mariona Pla i Roura 25-8-08

Xinyu Ye 28-8-08

Iliyas El Arabi 30-8-08

David López  Michael i Apoghen  29-8-08

Izan Castillo i Sánchez 28-8-08

Malak Salmi 30-8-08

Ayoub Ben Ydir 26-8-08

Haja Baragi 27-8-08

Marwa Oudrhiri 2-9-08

Mehdi Ben Dahmane 4-9-08

Angi Nicole Mejia i Reyes 3-9-08

Rous Edrian Soliz i Arnez 5-9-08

Daniel Heredia i Rodríguez 8-9-08

Mohamed Derovich 7-9-08

Nicloas Etin Osa Oho Atu 4-9-08

Adam Azzahari 4-9-08

Sara-Maria Bolos 8-9-08

Defuncions

Armando Arbos Verdejo de 30 anys 11/09/2008

Marina Ganigue Salvatella de 88 anys 11/09/2008

Marina Reverter Puig de 87 anys  16/09/2008

Ignacio Martinez Muñoz de 86 anys 23/09/2008

Emilia Martinez Gomez de 78 anys 27/09/2008

Alejandro Hernandez Sanchez de 60 anys 27/09/2008

Josefa Trinch Garriga de 61 anys 03/10/2008

Joaquina Carreras Batalle de 86 anys 09/10/2008

Godspower Ajayi 9-9-08

Rayan Mhedi Bihi 31-8-08

Noa Pérez i Martos 13-9-08

Ayman Ziat 5-9 -08

Jesica Sánchez i Ruiz 14-9-08

Aisa Camara 10-9-08

Noah Vaca i Llorente 4-9-08

Nisrine Grain  12-9-08

Boubakari Camara 10-9-08

Dina Choukri 14-9-08

Hadeng Balde 15-9-08

Youssef Azouaghe i Tellado 14-9-08

Basma Bouziane 13-9-08

Osaigbovo- Wilson Omoregie 17-9-08

Juliette Roux i Masferrer 16-9-08

Álex Sanz i Garcia 7-9-08

Excusa la seva assistència al Ple el 
regidor de CiU Gerard Darnès.
Miquel Brugués, defensor de la ciuta-
dania de Salt, va presentar el seu in-
forme anual als regidors.
Per assentiment del tots els presents es 
va aprovar concedir una subvenció al 
Fons Català de Cooperació destinada als 
efectes dels huracans a Cuba i Haití.
Amb l’abstenció dels regidors conver-
gents es va aprovar l’ampliació d’un 
acord de Ple per formalitzar un conveni 
amb la Direcció General del Cadastre.
Amb el vot favorable de tots els grups 
es va aprovar demanar una subvenció 
del servei d’ocupació de Catalunya.
El tema “estrella” del ple va ser les 
modifi cacions de les ordenances fi s-
cals per l’exercici 2009. Després d’un 
intens debat van ser aprovades amb el 
vot en contra de tota l’oposició.
Per assentiment de tots els regidors es 

Resum del Ple del 20 d’octubre de 2008

va ratifi car l’acord de la junta de govern 
local oposant-se a la resposta de l’em-
presa ENAGAS. SA, referent al projec-
te de gasoducte Martorell-Figueres.
Només amb el vot a favor de l’equip de 
govern es va aprovar el Pla Especial 
de Protecció del patrimoni i elements 
d’interès històric del municipi de Salt. 
Ciu i PP es van abstenir en aquest 
punt, que va tenir el vot contrari del re-
gidor de IC-V-IPS.
Per unanimitat es va acordar rebutjar 
la proposta de preu per l’expropiació 
d’una fi nca al carrer St. Dionís.
Amb el vot contrari de Ciu i IC-V-IPS, i 
l’abstenció del PP l’equip de govern va 
ratifi car el decret d’alcaldia de suspen-
sió de la licitació del servei públic de re-
collida de residus i neteja viària i de re-
soldre les al·legacions presentades als 
plecs de clàusules de la convocatòria.
Per unanimitat dels presents es van 

aprovar dues mocions per declara el 
dia 7 d’octubre dia mundial per un tre-
ball digne i l’adhesió a la carta europea 
de salvaguarda dels drets humans a la 
ciutat.
Amb l’abstenció d’IC-V-IPS es va apro-
var una moció a favor de la construcció 
d’una comissaria de la policia local.
La moció del grup de CiU perquè l’es-
telada onegi a l’ajuntament el dia de 
la Festa Nacional de Catalunya, va ser 
aprovada en segona votació. La pri-
mera votació va donar un empat. Entre 
PSC i PP, que votaven no i la resta de 
grups favorables a la moció. L’absten-
ció del regidor del PSC Mingo Alvarez 
a la segona votació, va estalviar a l’al-
caldessa fer servir el vot de qualitat, i 
la moció va ser aprovada.
Després dels torns de precs i pregun-
tes es va aixecar la sessió.

Jofre Ferrer i Pumarola
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2008

Temperatura Màxima: 33º el dia 11 de setembre  
Temperatura Mínima: 3,5º el dia 4 d’octubre.

Dies de pluja: no consta la informació.
Precipitació màxima en un dia: 6,5 litres el dia 7 d’octubre. 

Pluja acumulada: 14,6 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2008

Escacs

Solució:

Pluviometria de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2008

L’acudit foll

El temps

1. Tf4+  Rh5   2. Th4+!  gxh4   3. 
g4++

Juguen blanques i fan mat en 
tres.

Sudoku
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