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Activitats del mes de desembre

CASAL DE JUBILATS
 
Dia 18.- Excursió a Barcelona, 
visita al Castell de Montjuic, di-
nar a Vallirana (bufet lliure) i a la 
tarda visita al Museu d’història de 
Catalunya. Preu 35€
- Dia 26, Sant Esteve.- A 2/4 de 9, 
concurs de Petanca, a 2/4 de 12, 
Sardanes i a la 1, Vermut de Ger-
manor.

 
BIBLIOTECA PÚBLICA 
DE SALT:
 
- Dia 1 a 2/4 de 9 del vespre.- Par-
lem de teatre ... Petó públic. Tem-
porada Alta a les biblioteques, amb 
la intervenció de l’Àngel Burgas, 
autor de l’obra i una de les actrius
- Dia 4, a 2/4 de 9 del vespre.- 
Grup de lectura d’assaig
Comentarem: “Medios violentos: 
palabras e imágenes para el odio 
y la guerra” de Pascual Serrano
- Dia 9, a 2/4 de 9 del vespre.- 
Grup de lectura de còmics
Llegirem i comentarem còmics il-
lustrats pel dibuixant francès Phi-
lippe Berthet
- Dia 11, a 2/4 de 9 del vespre.- 
Grup de lectura de fi cció
Comentarem: “El cor és un caça-
dor solitari” de Carson McCullers
- Dia 12, a les 6 de la tarda (acti-
vitat familiar) .- Concert de Nadal, 
amb les corals Rossinyol i Alimara
- Dia , 18 , a 2/4 de 9 del vespre.- 
Cinefòrum. Projectarem: Juli Cè-
sar (Julius Caesar, 1953) Joseph 
L. Mankiewicz
- Del 4 de desembre al 3 de gener 
de 2009.- Exposició de les pintu-
res de Delphine Labedan 
 

BIBLIOTECA 
D’EN MASSAGRAN:

- Dia 11, a les 6 de la tarda.- El racó 
dels contes: “Cucudrulus” amb en 
Roger
- Dia19,  a les 6 de la tarda.- El 
racó dels contes: “Contes en sol 
mayor”, amb Andrea Zayas
 
CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”
 
EXPOSICIONS 
Gravart, Taller de Gravat.  Eduard 
Fàbregas i Montserrat Martínez, 
de Sils,
Gravats i puntura a les sales Cen-
tral, Aguilera i RocaDelpech.
Escultures de fang.  Marc Roca, 
de Palamos, escultures d’animals 
a la sala El Porxo
Pintura. Josep Guives, de Salt, 
paisatges a la sala Sant Jordi.
Pessebres dioràmics
 
LA MIRONA

- Dia 4.-  BANC DE PROVES amb 
LA 4a CORDA i SOTA PRESSIÓ 
hora: 21:00h. Preu: Gratuït

- Dia 5 .-  BULLDOZER + VICIOUS 
CIRCLE + FIN DE MES Hora: 
22:00h. Preu: 6/8 €

- Dia 6.-   SAVATS + LA PERLA 
NEGRA  

- Dia 7.-  HOT REGGAE FESTIVAL 
TARDOR 08 Hora: Preu: 6 €

- Dia 10.-  FUCKED UP  + HUMAN 
ASHTRAY Hora: 22:30h. Preu: 
8/10 €

- Dia 12.- CONCERT SOLIDARI: 
DESKARATS + LA BANDA DEL 
YUYU + RUSHIN’CAT 

- Dia 13.-  LA FUGA Hora: 23:00h.  

- Dia 18.-  BANC de PROVES amb 
LOS KETEDIJE i BLACK COW-
BOYS Hora: 21:00h. Preu: Gratuït

- Dia 19.- THE CHERRY BOP-
PERS Hora: 23:00h. 

- Dia 20.-  7è ANIVERSARI: D’CA-
LLAOS + ...  

- Dia 26.- FAR’N’HATE + OUR 
SENTENCE + AEMOPHAGIA

- Dia 27.-  5è SALT ROCK INDE-
PENDENTISTA: 20 anys de casal 
saltenc independentista: PASTO-
RETS ROCK  Hora: 23:00h. Preu: 
5/7 €

- Dia 31.- REVETLLA DE CAP 
D’ANY Hora: 00:30h. Preu: 15/20 €

SARDANES 
A l’HOTEL D’ENTITATS

Cada divendres de 9 a 10 del ves-
pre, curset públic per a ballar sar-
danes .
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Impostos en temps de crisi
En temps de forts ajustaments econòmics, la política pública més encer-
tada a nivell pressupostari és la contenció de la despesa a tots nivells, 
excepte en el social. Es tracta de gestionar els recursos amb la màxima 
efi ciència possible i destinar el gros de les partides a mesures que dis-
minueixin l’impacte de la crisi, i no a l’inversa. Els polítics han de ser els 
primers a donar exemple limitant les seves prespectives, que no haurien 
de superar la capacitat de les nostres butxaques de fi nançar-les.
La situació dels ajuntaments és especialment delicada, per l’evident da-
vallada dels ingressos, la manca de fi nançament estatal i autonòmic i 
l’elevat deute contret per molts d’ells, com és el cas de Salt. El nostre 
és un dels municipis amb la renda per càpita més baixa de la província i 
amb un grau superior de marginalitat i pobresa, i aquest aspecte l’hauria 
de considerar qualsevol gestor responsable. L’alt nombre d’hipoteques 
executades és només una mostra de les difi cultats de moltes famílies, 
emigrants i no, per arribar a fi nal de mes. I la problemàtica social que 
se’n deriva tindrà conseqüències.
És per aquesta raó que cal debatre a fons si és pertinent una modifi cació 
de les ordenances per efectuar una pujada generalitzada dels impostos. 
El nostre consistori ha aprovat un increment per damunt del que determi-
na la infl ació i la situació econòmica de l’impost de bens immobles, de la 
taxa d’escombraries (domiciliàries i comercials), de la taxa de cementiri i 
de l’impost de vehicles de tracció mecànica, contribucions que ens afec-
ten directament i personalment. És cert que alguns d’aquests impostos 
s’han de revisar, però ara no és precisament el moment. La qüestió rau 
en si calen tots aquests diners per ocupar-se de les petites coses.
En tot cas és inacceptable que en temps de disminució de l’activitat eco-
nòmica i, per tant, de les vendes i dels salaris, i en temps d’un augment 
de la precarietat laboral i dels subsidis per a molts ciutadans, se’ls exi-
gessin encara més diners. No tothom té el sou assegurat ni millorat i les 
administracions haurien de mostrar, ara més que mai, un xic de seny.
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En context de guerra, i com si d’una premonició de la vida vi-
atgera que l’esperava es tractés, el fundador del circ Raluy, en 

Luís Raluy, va néixer a Carcassona, tot i que havia viscut sempre al barri de la Catalana, a Sant Adrià 
del Besòs. Encisat pel circ des de nen, l’afi ció li venia ja del seu pare qui, de manera molt primigènia, 
va aprendre a ensinistrar una cabreta amb la qual guanyà algun caleró a les places de diverses viles. 
Dècades després, el circ Raluy segueix portant als pobles l’esperit d’aquest espectacle antiquíssim, 
en la seva forma més clàssica, gràcies a la tasca d’una cinquantena de persones. Per parlar amb 
en Carlos ens asseiem en un vagó cantina del 1927 que és tota una peça de museu, un decorat de 
pel·lícula on diverses fotografi es il·lustren la trajectòria d’aquesta nombrosa família per la lona de la 
carpa.

-El vostre pare, el fundador del 
circ, com és que es va dedicar a 
aquest món?
-El meu pare era un apassionat del 
circ. Sempre que n’arribava un a 
la ciutat ell volia anar-lo a veure i, 
com que no tenien diners, sovint 
es colava per sota les teles. Quan 
va tenir 18 o 19 anys va començar 
a fer barres fi xes; anaven a la plat-
ja amb amics a assajar a la sorra. 
Un dia, una troupe de barristes de 
Barcelona, el Trio Oliveras, es va 
quedar sense un dels components. 
Aleshores va entrar a formar part 
del trio i va viatjar als països es-
candinaus, a Alemanya, a Angla-
terra, etc. Van tenir molt èxit amb 
aquell número de barres. 

-Sempre va fer números de bar-
res?
-Després, amb el circ, el meu pare 
va ser el creador del doble projectil 
humà. S’havia fet als Estats Units 
‘l’home bala’, amb un de sol, i el 
meu pare va dir ‘si ells n’hi posen 
un, jo n’hi posaré dos’. Després 
va treballar a França, Anglaterra, 
Itàlia, etc. Era una atracció molt 

important perquè no s’havia fet 
mai aquí. 

-I vosaltres heu continuat la 
seva tasca.
-Nosaltres hem volgut continuar el 
que ell va posar en marxa. A més, 
no hem volgut fer com el 99% dels 
circs de tot Europa, que, a mesura 
que s’han modernitzat els temps, 
han adquirit vehicles més mo-
derns, caravanes enormes, que 
semblen palaus. A nosaltres ens 
agrada el circ clàssic i pensem, a 
més ho veus amb la reacció de la 
gent, que té un atractiu que no te-
nen la resta. Nosaltres hem volgut 
conservar el circ en estat pur, tot i 
la feina que porta mantenir en peu 
tot el que és antic. 

-Per això porten a terme la inici-
ativa Circ-Museu?
-Sí, és clar. És que això és un mu-
seu ambulant. Aquest carruatge 
on ens trobem és del 1927, o sigui, 
que té més de 80 anys, i segueix 
donant voltes pel món com ho feia 
antigament. Nosaltres pensem que 
això té el seu mèrit, ja que reque-

reix molta passió, estimar molt el 
que fas, mimar-ho. Perquè sempre 
has d’estar restaurant, arreglant, 
donat que la pluja i el vent els fa 
patir més que a una altra classe de 
vehicles. 

-I no pas poc, perquè sou un circ 
que heu estat als quatre conti-
nents, oi?
-No sempre ens emportem tot 
el que tenim aquí. La majoria de 
vegades es transporta tot en con-
tenidors marítims, de manera que 
no hi cap tot. Per això, segons en 
quins viatges portem el mínim in-
dispensable. Però sí, hem voltat 
molt. Hem estat a Singapur, Hong 
Kong, Àfrica, Madagascar, tot el 
Carib, Argentina, Costa Rica, a tot 
Europa... i seguim viatjant. 

-Pel fet de ser un circ clàssic 
s’arriba a més públic?
-La gent entra en un circ on hi ha 
una escalfor diferent i això ho nota. 
La gent quan ve a veure el circ Ra-
luy, només d’entrar a les tanques, 
es troba en un món que ja ha dei-
xat d’existir. Avui dia tot és super-

Nom: Carlos Raluy 
Edat: 64 anys
Nascut a Sant Adrià del Besòs   
Té el lloc de residència a l’Aldea (Baix Ebre)
Professió: dirigeix el Circ-Museu Raluy juntament amb el seu 
germà, en Lluís Raluy
Sobre el circ: format els anys 70 per Luís Raluy, pare d’en Car-
los i en Lluís, és l’únic circ català que segueix viatjant i mostra 
una col·lecció de carruatges antics perfectament conservats. El 
Raluy ha portat l’espectacle Dancing Circus a Salt, durant les 
Fires de Girona, però en Carlos ens alerta que no es donen les 
condicions perquè el circ torni a parar-se a la vila. Ens ho expli-
ca a continuació. 

“Senyores i senyors, passin i vegin! ”
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modern, superràpid, tothom corre 
cap aquí ii cap allà. I aquí, sobretot 
la gent que ja té una certa edat, pot 
sentir certa nostàlgia d’un ritme de 
vida més tranquil. El circ, a més, 
està passant un període bastant 
bo en aquests moments.

-Sembla que hi està havent una 
revaloració d’aquest món?
-Sí, fi nalment s’està començant a 
fer justícia amb un espectacle que 
és probablement el més antic que 
existeix, que encara avui es troba 
en peu i que seguirà existint per-
què és una part de la vida quotidia-
na que es manté humana. Aquí tot 
és real, es tracta d’un espectacle 
en directe sense muntatges ni do-
blatges. Això també fa que la gent 
ho apreciï. És clar que quan el meu 
pare era jove, quan el circ arribava 
a un poble, allò era un esdeveni-
ment importantíssim, perquè no 
hi havia res més. Avui dia, tot això 
ha canviat molt i hi ha molta com-
petència, però el circ segueix i no 
estem descontents de com s’està 
mantenint. 

-Curiosament, no sé si per 
aquest bon moment que passa 
aquest sector, aquest any per 
les Fires de Sant Narcís han vin-
gut dos circs. Bé, un a Girona i 
vosaltres a Salt.
-No ho sé, però a nosaltres ens 
ha desfavorit força tot plegat. Pen-
sa que portem 12 anys venint a 
Girona per les Fires, primer a la 
plaça Miquel de Palol i després a 
Fontajau, de manera que el lloc 
on s’ha muntat l’altre circ és el lloc 
que nosaltres hem donat a conèi-
xer. Molta gent ha anat allà pen-

sant que hi hauria el Raluy. A més, 
cal dir que nosaltres, com que som 
un circ-museu, és molt rar que 
els municipis ens facin pagar per 
ocupació, ja que consideren que 
és cultura. No obstant això, aquí a 
Salt, sí que hem pagat una quota. 
Tot i així, a nosaltres ens agrada 
col·laborar amb el municipi i hem 
donat invitacions per a la gent de 
la tercera edat. 

-No us ha sortit massa a comp-
te, vaja...
-No massa... per tot això és com-
plicat que nosaltres tornem aquí. 
Perquè no es donen les condicions 
idònies perquè aquest circ, que no 
és un circ comercial i no té un afo-
rament gaire gran, decidim tornar 
a parar-nos-hi. Això que nosaltres 
hi tenim un vincle especial, amb 
Girona, perquè la gent sempre ens 
ha acollit amb molt d’afecte i, a 
més, gairebé era com una tradició; 
la gent sabia que veníem sempre 
per les festes de Girona. I molta 
gent m’ho ha fet arribar així.

-I com és que el Raluy no s’ha 
instal·lat a Fontajau com sem-
pre? Qui paga més o qui arriba 
primer tria, o com va això?
-No, en absolut.  El que ha passat 
és que l’any passat, estant instal-
lats a Fontajau, van canviar la re-
gidora que s’encarrega d’aquests 
temes. Jo personalment vaig estar 
parlant amb ella, la Pilar Prats, que 
és d’Esquerra Republicana, i vam 
arribar a l’acord que nosaltres vin-
dríem de nou aquest any, al mateix 
lloc de sempre. Confi àvem amb la 
paraula d’aquesta senyora, però, 
sense previ avís, va canviar de 

parer i ho vam saber per un 
altre circ, que ens va avisar. 
No ens esperàvem que una 
regidora ens pogués fer una 
jugada així, però així ha anat. 
A més, el que no entenc és 
que ERC en teoria són els 
interessats a protegir tot el 
patrimoni català, i han posat 
traves a l’únic circ català que 
segueix viatjant.

-La feina de director és una 
mica aquesta? Relacionar-
te amb les institucions, co-

ordinar-ho tot plegat?
-Sí, sí. I hi ha moltes complicaci-
ons. Hi ha països com França o 
Alemanya on tot està més simpli-
fi cat, però aquí no. Quan arriba 
un circ, no és la invasió d’Iraq, és 
molt més senzill, però li donen tan-
ta problemàtica que sembla una 
guerra... A França, demanes un 
permís que et dura dos anys i amb 
això pots anar treballant. L’empre-
sa es fa responsable que es mun-
tarà el circ, tal com surt en aquest 
document; si canvies l’estructura, 
aleshores sí que has de canviar el 
permís. Però aquí és un món dife-
rent a cada comunitat autònoma, 
on hi ha diferents normatives, i és 
molt complex. 

-Teniu un lloc fi x de residència? 
Us heu plantejat fi xar el circ Ra-
luy en algun lloc?
-Sí, nosaltres tenim l’habitatge i la 
seu a l’Aldea, al Baix Ebre. Allà te-
nim el nostre domicili. Però parar 
el circ no es pot fer. El poble no 
va al circ, és el circ que ha d’anar 
al poble. Es poden fer coses alter-
natives i quedar-se en algun lloc, 
però de moment no ens ho hem 
plantejat. El que sí que ens trobem 
és que si en un país o en una zona 
determinada hi ha moltes difi cul-
tats, doncs marxem a un altre. 

-És la sort de tenir una feina iti-
nerant. Aquí heu fet un especta-
cle que combina el circ i la dan-
sa, explica’m això.
-Es tracta d’un espectacle que 
combina números acrobàtics, 
d’equilibris, amb dansa. Però sem-
pre mantenint l’essència del circ. Hi 
ha molta comicitat, també, perquè 
el que la gent requereix és alegria, 
tal com estan les coses.

-Heu notat la crisi? O potser per 
bé, ja que la gent necessita des-
connectar més?
-De moment no ho estem pas no-
tant massa. Home, aquí hem notat 
menys gent que els altres anys, 
perquè, és clar, les Fires són a 
Girona, i aquests dies hi ha tot el 
moviment concentrat allà. Però 
vaja, tot i així, encara hem tingut 
prou gent, perquè som força cone-
guts. 

Entrevista a Carlos Raluy, 
del Circ Raluy

Els oïdors del programa “Frec a Frec” de Ràdio Salt, que condueix 
Pili Fernàndez, vam gaudir un any més de l’espectacle que oferia 
el Circ Raluy. Vam assistir a la funció unes 60 persones de 6 a 95 
anys, com es pot veure a la fotografi a on hi ha part dels assistents.
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-Hi ha països o zones més bones 
que altres, pel que fa al públic?
-Sí, hi ha llocs on el públic és més 
entès, perquè els agrada i van 
més sovint al circ. Altres, hi van 
forçats pels nens i de mala gana. 
Ara, també pot ser que després, 
un cop està allà, s’ho passin la mar 
de bé i quedin encantats. El circ és 
un espectacle per a tota la famí-
lia, els pares hi porten la mainada, 
però ells també ho han de passar 
bé. Ara hi ha circs que enfoquen 
l’espectacle només als nens i els 
pares es passen l’espectacle ba-
dallant. Sobretot a Espanya, es 
busquen fórmules amb personat-
ges de televisió com a ganxo, però 
l’espectacle és molt dolent. Nosal-

tres ho tenim totalment prohibit. La 
televisió és una cosa i el circ n’és 
una altra. I això la gent que ens co-
neix ho sap, el circ Raluy no gasta 
bromes d’aquest tipus.

-En deveu tenir a centenars, 
però alguna anècdota que re-
cordeu especialment? 
-Doncs en una ocasió, al Carib, 
gairebé ens quedem sense circ. 
Anàvem d’una illa a una altra en 
un vaixell i va resultar que els res-
ponsables es van oblidar de lligar 
bé el material. Quan vam ser a alta 
mar, i el vaixell es movia d’un cos-
tat a un altre, un dels tràilers se’n 
va anar a una banda, va topar con-
tra la barana de l’embarcació i no 

se’n va anar al mar perquè va que-
dar agafat amb l’enganxall del trài-
ler. I sort que no va caure, perquè, 
si no, el vaixell hagués naufragat: 
en perdre tot el pes d’un costat, 
se n’hagués anat a l’altre. Total, 
que vam haver de tornar a terra, 
al port, per lligar convenientment 
el material.

-Déu n’hi do...
-I com aquesta n’hi ha hagut vàri-
es. Hem enganxat ciclons, tifons, 
de tot... a Puerto Rico, va passar 
un cicló davant del circ, va tirar ar-
bres centenaris, cotxes, etc. Per 
sort, al circ no el va ni tocar. 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Carlos Raluy, 
del Circ Raluy

La invasió napoleònica, el 1808, 
va comportar una reformulació 

de la divisió política i administrativa 
tant del regne d’Espanya com del 
Principat. S’intenta articular una di-
visió departamental tal com s’havia 
efectuat a França, però és intrans-
cendent per la manca d’una ocu-
pació real del territori. Per preparar 
l’annexió de Catalunya a l‘Imperi 
francès, el 1812, Napoleó dividia el 
nostre país en quatre departaments: 
el del Ter amb capital a Girona, el del 
Segre amb capital a Puigcerdà, el de 
Montserrat amb capital a Barcelona 
i el de les Boques de l’Ebre, amb ca-
pital a Lleida.
La ciutat de Girona esdevenia capi-
tal d’un departament que resultava 
de la suma dels corregiments de 
Girona, Figueres i Vic, junt amb la 
vall de Ribes. Les altres dues capi-
tals corregimentals, Vic i Figueres, 
esdevenien caps de sotsprefectu-
ra. Era la tercera divisió quatripar-
tita del Principat. Hi havia hagut 
una primera divisió el 1810, duta 
a la pràctica pel mariscal Augere-
au i dissenyada per l’afrancesat 
fi guerenc Tomàs Puig i Puig. Però 
aquell mateix any Josep I havia 
decretat una divisió del regne en 
38 prefectures, confeccionada pel 

matemàtic basc José de Lanz. 
El projecte defi nitiu havia estat una 
versió simplifi cada del primer pro-
jecte. Andorra s’integrava a França 
i una franja aragonesa ho feia a 
Catalunya. Dos intendents serien 
els encarregats de l’administració 
civil, el baró de Gérando per a l’Al-
ta Catalunya, els departaments del 
Ter i el Segre, i el comte de Chau-
velin per a la Baixa Catalunya, la 
dels departaments restants. Les 
difi cultats dels ocupants, la prima-
vera del 1813, feu que el mariscal 
Suchet assumís plenament el co-
mandament de l’exèrcit francès a 
Catalunya. De nou s’establia un 
règim militar fi ns a la retirada. 
Paral·lelament, les Corts de Ca-
dis aprovaren una nova divisió 
del territori en províncies i diputa-
cions provincials, que haurien de 
substituir les juntes que s’havien 
format per organitzar l’aixecament 
contra els invasors. Primer foren 
províncies els vells territoris que 
conformaven les Espanyes, en-
cara que ja es preveia una divisió 
del territori “más conveniente” . 
Així, Catalunya constituïa el 1812 
una sola província amb una única 
Diputació. El 1813 es projectà la 
divisió del país en dues demarca-

cions marítimes, la de Barcelona 
i Tarragona, i una d’interior amb 
capital a la Seu d’Urgell. La regió 
gironina quedava dins de la pro-
víncia barcelonina. 
El retorn de Ferran VII i de l’abso-
lutisme, després de la Guerra del 
Francès, signifi cava l’anul·lació de 
la reforma. S’implantava de nou 
l’administració territorial borbòni-
ca, la del Decret de Nova Planta 
de 1716. Es basava en la divisió 
corregimental castellana, que 
Felip V imposava al Principat en 
substitució de les antigues vegue-

La instal·lació provincial
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ries. A l’àrea gironina es constituï-
ren dos corregiments, el de Girona 
i el de Figueres. Aquest darrer 
s’havia creat el 1802, desplaçant 
la vella sotsvegueria de Besalú i 
amb el curs del Fluvià com a límit 
entre les dues demarcacions. Olot 
i bona part de la Garrotxa havien 
passat a formar part de la vegueria 
de Camprodon i restaven adscrits 
al corregiment de Vic.
Amb el Trienni Constitucional i el 
restabliment de la Constitució, les 
diputacions es reinstauraven el 
març de 1820. La Diputació única 
catalana acabaria les seves sessi-
ons el febrer de 1822 per la nova 
divisió provincial. Un projecte ini-
cial de Felip Bauzà de 1813, que 
ja no arribaria a les Corts, dividia 
el Principat en les governacions 
de Barcelona, Tarragona i la Seu 
d’Urgell. Durant el 1820 el mateix 
Bauzà presentava un nou projec-
te, junt amb l’enginyer de camins 
i canals José Agustín de Larra-
mendi, que establia les provín-
cies de Barcelona, Tarragona, la 
Seu d’Urgell i la creació de la de 
Girona, respectant així la seva tra-
dicional capitalitat.
Aquest pla va passar a una comis-
sió parlamentària per demanar el 
parer dels diputats provincials, fet 
que va permetre forçar canvis pel 
que feia a Catalunya. En reformu-

laren els límits i es substituí la 
província de la Seu d’Urgell 
per la de Lleida. La provín-
cia de Girona resultaria de la 
unió dels partits judicials de 
Girona, Figueres, Olot, la Bis-
bal i Santa Coloma, vigents 
des de l’octubre de 1820 en 
substitució dels corregiments. 
Altrament, una nova proposta 
de la Diputació de Catalunya, 
que posà en debat qüestions 

com les de la Cerdanya, l’Alt Ma-
resme o el Baix Montseny, compor-
taria una revisió fi nal d’uns límits 
que s’aprovarien el 1822. Però la 
segona restauració de Ferran VII, 
el 1823, signifi cà de nou el retorn 
de l’antic sistema.
La divisió provincial de 1822, la 
primera de l’Estat espanyol, posa-
ria les bases de la defi nitiva divisió 
provincial de 1833. Després de la 
mort de Ferran VII, i en plena guer-
ra carlina, els governs de la regent 
Maria Cristina de Borbó endegaren 
reformes profundes. Així, el no-
vembre de 1833 el secretari d’es-
tat de Foment, Javier de Burgos, 
creava un estat centralitzat dividit 
en 49 províncies. Aquestes rebrien 
el nom de les seves capitals, ex-
cepte Navarra, Àlaba, Guipúscoa 
i Biscaia. El projecte era pràctica-
ment el de 1822 amb alguns re-
tocs, i el mateix decret agrupava 
les províncies en regions històri-
ques, però sense cap nivell admi-
nistratiu superior al provincial. 
Aquestes regions seran les ba-
ses de les comunitats autònomes 
consagrades per la Constitució de 
1978, però les províncies són pràc-
ticament les mateixes. Encara ara 
aquestes són les peces bàsiques de 
l’organització territorial espanyola, la 
base de les circumscripcions electo-

rals (nombre de diputats i senadors) 
i les unitats a partir de les quals es 
componen les autonomies.
Els estatuts d’autonomia de Catalunya 
de 1979 i 2006 preveuen una estruc-
turació territorial pròpia. Des de la 
Llei de 1988 Catalunya es divideix 
en 41 comarques, que esdevenen la 
unitat bàsica de divisió territorial. Des 
de principis del segle XX es cerca un 
model d’organització adequat a la 
realitat física, socioeconòmica i histò-
rica del país. El 1914 les províncies 
catalanes es mancomunaren i l’Es-
tatut de 1932 establia una primera 
divisió comarcal i regional formulada 
el 1936 per Pau Vila, que creava 38 
comarques agrupades en 9 regions. 
La seva validesa fou efímera, atès 
que el Decret de 1938 que suprimia 
l’Estatut i la Generalitat ens retornava 
al model de 1833. 
En aquests moments s’està perfi -
lant un model defi nitiu format per 
set vegueries: Alt Pirineu i Aran, 
Girona, Centre, Lleida, Barcelona, 
Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre, però encara estan en dis-
cussions els seus límits, les seves 
capitals, les seves competències i 
el paper en què resten les diputaci-
ons. En tot cas, seria un error ana-
litzar la instal·lació provincial només 
com un exercici administratiu d’un 
estat centralista. Les diputacions 
han estat una de les plataformes 
polítiques més importants durant 
un segle i mig, a excepció del perí-
ode de la Mancomunitat i la Gene-
ralitat. La seva importància rau en 
el protagonisme que adquireixen 
en el nou model d’estat, el tipus de 
polítiques que el centre imposa a la 
perifèria i en el fet d’esdevenir un 
objectiu a controlar per a diferents 
grups socials i polítics. 

Joan Corominas
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La mala dona (de Marc Pastor)

Ara que estem immersos en una 
profunda crisi fi nancera que 

amenaça de provocar una reces-
sió d’àmbit mundial, sembla que 
molts hem descobert que el siste-
ma econòmic fi ns ara vigent era un 
gegant amb peus de fang. Ningú 
no sap com es resoldrà la crisi ni 
quines conseqüències comporta-
rà. Mentre uns parlen de refundar 
el capitalisme, d’altres ja albiren el 
postcapitalisme. Aquest és el cas 

dels promotors de l’Agenda llatino-
americana, que es pregunten: el 
capitalisme, se’n sortirà una vega-
da més amb la seva? Serà aquest 
el darrer fracàs, el catalitzador per 
tal que el món reivindiqui una altra 
civilització?
L’Agenda Llatinoamericana és un 
dels llibres més difosos a Amèrica 
Llatina, amb una tirada mundial de 
60.000 exemplars. En català se 
n’editen 7.500. Es publica anual-
ment wn uns 30 països i és tradu-
ïda a 8 idiomes diferents. És, en 
realitat, un dietari farcit d’articles 
de fons.
Des del 1992, any en què va néixer 
a Nicaragua, aquesta publicació 
ens recorda que hi ha països que 
sofreixen una crisi més aguda i per-
manent que la que ens afecta actu-
alment; ens vol fer adonar que no 
hi ha simplement països “pobres” 
o “rics”, sinó que hi ha països “em-
pobrits” i “enriquits”, atès que els 
països rics s’han apropiat, tant com 
han pogut, de les riqueses minerals 
i naturals dels països pobres, els 
han controlat les fi nances i, fi ns i 
tot, els han imposat governs.

Agenda llatinoamericana: la utopia continua

Títol: La mala dona
Autor: Marc Pastor

Editorial: La Magrana
A la ciutat de Barcelona hi van 
desapareixent nens, fi lls de pros-
titutes, que no gosen denunciar-ho 
a la policia. Els rumors arriben a 
l’inspector Moisès Corvo i al seu 
ajudant Juan Malsano, que co-
mencen a interessar-se pel cas. 
Les indagacions d’en Corvo
el portaran fi ns a la tapadora d’un 
negoci de corrupció de menors.
Malgrat ser apartats de la inves-
tigació per les altes esferes de la 
policia, que consideren que no és 
convenient continuar ja que no hi 
ha cap denúncia, ells continuaran 
fi ns a les últimes conseqüències.

Basada en un fet real ocorregut a 
la Barcelona de principis del segle 
XX, i protagonitzada per l’anome-
nada “vampira del carrer Ponent”, 
ha estat guanyadora del Primer 
Premi Crims de Tinta. És una 
novel·la original que posa de mani-
fest les mancances de la policia de 
l’època i la vulnerabilitat d’una part 
de la població davant la justícia.
Recomanada per als amants de la 
novel·la negra.

Pilar Madrid
Puntedu Silvestre Santaló.

El bisbe Pere Casaldàliga –un dels 
pares de l’Agenda– escriu en la 
presentació d’aquest any: “Avui el 
rei està despullat. El Tercer Món, 
sobretot, ha experimentat amarga-
ment la inequitat d’aquest sistema 
homicida i ecocida que és el capi-
talisme, ara neoliberal i global”.
Els autors de l’Agenda pregonen la 
necessitat de canviar d’arrel tot el 
sistema polític mundial. Per això, 
han posat per títol a l’edició del 
2009: Cap a un nou socialisme, i 
per subtítol, “la utopia continua”. El 
mateix bisbe Casaldàliga ho expli-
ca: “Amb indignació, amb nostàlgia, 
responent a la dignitat ferida de la 
majoria de la humanitat, ens en tor-
nem cap al socialisme: un socialis-
me nou (...). Perquè, evidentment, 
no es tracta de repetir assaigs ni de 
tornar a models superats. Es tracta 
de revisar, d’aprendre del passat. 
Ens hem de conformar a escollir 
governs més o menys d’esquerres 
i continuar, submisos o derrotats, 
dins del sistema capitalista de dre-
ta? No falta pas qui afi rmi que ja 
ha passat l’hora de les dretes i les 
esquerres. Que no hi hagi dreta ni 
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esquerra, no vol pas dir que no hi 
hagi un dalt i un baix, els que tenen 
i els que no tenen...”.
La utopia continua perquè els rep-
tes de futur són immensos. El món 
espera canvis de valors, econòmics, 
de participació democràtica, d’un ús 
racional i renovable dels recursos na-
turals, interculturals, pedagògics...
L’Agenda és un llibre que pretén di-
fondre i construir la cultura de la so-
lidaritat. Vol ser una eina de forma-
ció i transformació, que afavoreixi 

l’educació amb valors. Ve del sud 
–té una perspectiva llatinoamerica-
na–, però fa de pont entre el sud i 
el nord: ens convida a mirar el món 
amb les seves ulleres i a enriquir-
nos amb nous punts de vista.
En la presentació de l’Agenda 2009 
a Salt (18 de desembre, 8 del vespre 
a la Coma Cros), comptarem amb la 
presència i el testimoni de Marisabel 
García Walters, una religiosa peru-
ana que treballa en una de les regi-
ons més pobres del seu país, tocant 

a la selva, com és la ciutat de Jaén, 
al departament de Cajamarca.
Més enllà de les opcions polítiques 
de cadascú, l’Agenda llatinoameri-
cana és una publicació molt reco-
manable perquè ajuda a pensar i a 
veure el món d’una altra manera. 
Es pot trobar a les principals llibre-
ries. És ideal com a regal. Només 
costa 8 euros.

Enric Roura, 
rector de St. Cugat de Salt

Bethlehem Village

A cal fuster hi ha novetat! És el 
crit d’admiració i de joia que va 

repetint J. V. Foix en el seu poe-
ma Ho sap tothom i és profecia. La 
gran notícia que va esclatar fa dos 
mil anys va ser aquesta: que a la 
família del fuster de Natzaret hi va 
néixer un infant, Déu encarnat. 
Avui, al poble de Maria i Josep, tor-
na a haver-hi novetat. Una innova-
ció certament menys transcendent 
que la de fa dos mil anys. S’hi ha 
creat, fa poc, Nazareth Village, un 
centre que recrea la vida d’un poble 
de la Galilea de fa dos mil anys. Un 
complex gens encartonat, amb ani-
mals de granja i actors que repre-
senten els ofi cis de l’època. S’es-
pera que Nazareth Village sigui un 
bon atractiu turístic per a Israel.   
Amb motiu del Nadal es recrea, a 
molts indrets del món, una mena de 
Bethlehem Village i no pas precisa-
ment com a reclam turístic.  Pen-
sem en els pessebres vivents que 
es representen a moltes poblacions 
de casa nostra. O en els pessebres 
–veritables Bethlehem Village en 
miniatura– que fan moltes famílies 
espontàniament o esperonades per 
concursos com el que cada any or-
ganitza el Club Tramuntana de Salt. 
O en els diorames que tothom pot 
admirar, com el que fa anualment 
Jordi Barris a la parròquia de Sant 
Cugat de Salt, o els que es troben 
a l’exposició permanent que es pot 
veure al monestir de Santa Maria 
de Solius.
Més enllà de totes aquestes mani-
festacions turístiques o artístiques, 
tota la societat, i especialment les 

comunitats cristianes, continuen 
tenint una font d’inspiració inigua-
lable en allò que va iniciar-se a 
Betlem fa dos mil anys.
El Bethlehem Village que avui ens 
cal no és cap complex turístic que 
reprodueixi motius més o menys re-
lacionats amb el que va passar en 
aquell poble de la Galilea en la llu-
nyania del temps. Més aviat fa falta 
contemplar, des de la nostra situa-
ció, el misteri de l’Encarnació i assi-
milar tot el que comporta avui, que 
sovint contrasta amb el que vivim. 
Nadal és la festa de l’abundància. 
Malgrat la crisi, el nivell de consum 
continuarà sent probablement força 
elevat. Betlem és l’austeritat pura.
Nadal és la festa de la il·luminació 
dels carrers i les places. Betlem és 
la foscor de l’estable. 
Nadal és la fes-
ta on s’expres-
sen una multitud 
de bons desigs. 
A Betlem,  fa 
dos mil anys, 
no era qüestió 
de desigs, sinó 
d’esdeveniments 
que repercutei-
xen positivament 
en  la multitud, 
més ben dit, en 
la totalitat de la 
humanitat: “Avui 
us ha nascut el 
Salvador”.    
En la nostra so-
cietat, caracte-
ritzada per la 
diversitat, és bo 

recordar la gran varietat i, al ma-
teix temps, la profunda pau i ale-
gria que s’observa a Betlem. Una 
família humil, uns pastors que tot-
hom tenia per deixats de la mà de 
Déu, uns àngels, unes persones 
que van tenir notícia del que havia 
passat a través dels pastors... Una 
diversitat, alegria i bona harmonia 
com la que hi hauria en la nostra 
societat, si tots plegats ens esfor-
céssim una mica més per transfor-
mar-la en un autèntic Bethlehem 
Village vivent i permanent, inspirat 
en els valors dels quals és porta-
dor l’infant que va néixer en aque-
lla població.  

JOSEP CASELLAS

Rector de la parròquia 
de Sant Jaume de Salt



10



11

Amb el projecte volem ser capa-
ços de despertar valors, crear 

actituds i desenvolupar hàbits que 
siguin realment efi caços per a la 
preservació i la defensa del patri-
moni escultòric. 
La tasca comença a l’aula on el 
professor/a explica a l’alumnat el 
treball que s’ha de realitzar. A con-
tinuació, l’alumnat inicia el treball 
pròpiament dit amb les fi txes que 
prèviament s’han lliurat al pro-
fessorat. S’ha d’anar fi ns al lloc 
on està ubicada l’escultura que 
s’apadrinarà, per tal de dibuixar-
la i fotografi ar-la. A partir d’aquí, 
el projecte ens duu a estudiar el 
fet o el personatge que represen-
ta, a conèixer l’autor de l’escultura 
convidant-lo a venir a l’escola o 
anant fi ns al seu taller, a “presen-
tar” l’escultura a la comunitat edu-
cativa, a fer accions per protegir-la 
o restaurar-la, a produir literatura 
entorn seu –llegendes, poemes, 
narracions, etc.-.
Tenint en compte que en la majoria 
de les poblacions hi ha més d’un 
centre educatiu, és molt important 
trobar moments durant els quals 
poder compartir tots plegats la tas-
ca duta a terme per cada centre: 
els actes de cloenda propicien el 

Terreny adobat (2)

fet de sentir-se part d’una acció 
comuna. En el moment d’aquesta 
posada en comú. durant la qual es 
troben alumnat i professorat, artis-
tes, regidors, membres de l’asso-
ciació, mitjans de comunicació... el 
projecte desplega el seu vessant 
més ciutadà. Participar i compartir 
s’omplen de contingut en activitats 
d’aquest tipus.
“Apadrinem escultures” es comen-
çà a desenvolupar a la ciutat de 
Girona el curs 2001-2002, a través 
de La Caseta de la Devesa - Re-
cursos Educatius de l’Àrea d’Edu-
cació de l’Ajuntament de la ciutat. 
Més tard s’hi han adherit centres 
educatius i ajuntaments de Sarrià 
de Ter, Olot, Salt, Sta. Coloma de 
Farners, Llançà, Quart i la Diputa-
ció de Girona. 
Entorn d’aquest projecte, els 
Amics de la UNESCO de Girona 
hem produït audiovisuals, fullets, 
dossiers, calendaris... i hem orga-
nitzat caminades, taules rodones, 
exposicions, un concurs artístic i 
literari, celebració d’aniversaris de 
les escultures, entrevistes amb els 
escultores i escultores, etc.
“Apadrinem escultures” és un pro-
jecte amb múltiples aplicacions i 
amb multitud de camins nous i, 

per damunt de tot, és un projecte 
de ciutadania. Per tenir cura de 
les coses, les hem de conèixer. El 
coneixement ens porta a l’estima-
ció. Això és el que pretenem des 
d’Amics de la UNESCO de Girona: 
que l’alumnat, els nens i nenes, els 
nois i noies, en particular, i la ciu-
tadania, en general, se sentin seu 
aquest patrimoni i, per aquesta 
raó, en tinguin cura. 
A Salt el terreny per a la implanta-
ció està ben abonat: escultors sal-
tencs de naixement o de residència 
– Lluís Mateu, Pep Camps, Jordi 
Gispert... - ; un treball de recerca 
de Sara Rosés i Garriga, quan era 
alumna de l’IES Salvador Espriu;  
una mestra especialista en visual 
i plàstica, Carme Garriga; la bibli-
oteca municipal que n’ofereix una 
informació acurada a través de la 
seva web; escoles i associacions 
que han iniciat la seva tasca – Sil-
vestre Santaló, el Pla, la Farga – i 
d’altres que han manifestat el seu 
interès a participar-hi. Podem dir 
que el terreny està ben abonat 
perquè hi creixi el projecte i hi sor-
geixin noves iniciatives.

Dolors Reig Garganta
Amics de la UNESCO de Girona

SALT PROMOU UN CURS 
PERQUÈ ELS HORTALANS 

TINGUIN EL CARNET D’APLICA-
DOR DE PRODUCTES FITOSA-
NITARIS
L’Ajuntament de Salt promou un 
curs perquè els hortalans del muni-
cipi disposin del carnet d’aplicador 
de productes fi tosanitaris. El curs, 
que es va iniciar ahir divendres, va 
dirigit a agricultors i personal d’ex-
plotacions agràries, s’allargarà fi ns 
al 22 de desembre i compta amb la 
participació de 34 persones.
L’any 2009 els pagesos que no 
tinguin el carnet d’aplicador de 
productes fi tosanitaris no podran 
ni comprar ni aplicar plaguicides 
a les seves terres. Aquesta nor-

mativa, aprovada pels ministeris 
d’Agricultura, Pesca i Alimentació 
i el de Sanitat i Consum, entrarà 
en vigor fruit d’una directiva de la 
Unió Europea que té 
com a objectiu prote-
gir la salut dels tre-
balladors del camp i 
dels consumidors. 
L’Ajuntament de Salt, 
amb la voluntat de 
treballar per al man-
teniment i la poten-
ciació de l’activitat 
agrària al municipi, 
promou el Curs bàsic 
d’aplicador de pro-
ductes fi tosanitaris, 
amb la col·laboració 

del Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural de la Ge-
neralitat i la Comunitat de Regants 
de la Sèquia Monar. 

Curs pels hortalansInformació municipal
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CATORZE JOVES DE SALT 
PARTICIPEN EN UN CURS 

DE ZELADOR SANITARI PER FA-
CILITAR LA SEVA INSERCIÓ SO-
CIOLABORAL
14 joves de Salt participen des 
d’aquesta setmana en un curs de 
zelador sanitari. El curs, inclòs dins 
el programa ‘Pla de reagrupament 
al treball’ de la Secretaria per a la 
Immigració de la Generalitat, pre-
tén facilitar la inserció sociolaboral 
d’aquests joves i l’Ajuntament de 
Salt ha rebut una subvenció de 
5.000 €. 

El programa pretén facilitar l’accés 
al treball a joves reagrupats del 
municipi amb un risc real d’exclu-
sió per motius d’origen, gènere, 
edat i condició jurídica, així com 
millorar la seva integració a la so-
cietat d’acollida. La participació al 
curs permet als joves adquirir co-
neixements i formació laboral com 
a zelador sanitari i es complemen-
tarà amb pràctiques professionals 
perquè els joves puguin aconse-
guir un primer contracte de treball.
El curs de zelador sanitari, que por-
ta a terme l’Acadèmia Salt, es va 

iniciar dilluns i té una durada de 210 
hores, entre teòrica i pràctiques de 
zelador sanitari i classes de català i 
de coneixement de l’entorn, aques-
tes últimes realitzades pel Consorci 
per a la Normalització Lingüística 
de Salt. Un cop acabada la forma-
ció teòrica, els participants al curs 
faran pràctiques a hospitals públics 
i privats del Gironès. Les classes 
es fan, de dilluns a divendres, de 
les 9 del matí a les 2 del migdia, i 
hi participen 3 professors que els 
ensenyen l’ofi ci i un de català i co-
neixement de l’entorn.

Curs de zelador

Informació municipal

Curs de treball familiar

SALT OFEREIX UN CURS DE 
TREBALL FAMILIAR PER 

FORMAR I CAPACITAR PRO-
FESSIONALS PER A L’ATENCIÓ 
A LES PERSONES
Salt ofereix des d’aquesta setma-
na un curs de treball familiar per 
formar i capacitar professionals 
d’atenció directa a les persones. El 
curs, que es fa a la Casa de Cultu-
ra Les Bernardes, compta amb la 
participació de vint assistents. 
L’Ajuntament de Salt, a través del 
Consorci de Benestar Social del Gi-
ronès i juntament amb el Consorci 
d’Acció Social de Catalunya, ha or-
ganitzat la 2a edició d’aquest curs 
que pretén resoldre les necessitats 
de professionals derivades de la im-
plantació de la nova Llei de serveis 
socials i de la Llei de dependència. 
Els assistents al curs rebran una 
titulació reconeguda pels departa-
ments d’Acció Social i Ciutadania i 

Treball de la Generalitat i també per 
l’Associació de Treballadors Famili-
ars de Catalunya. 
La tinent d’alcalde d’Acció Social 
de l’Ajuntament de Salt, Margarita 
de Arquer, ha destacat que el curs 
“ens permet formar professionals 
de qualitat per a l’atenció als serveis 
socials i cobrir les demandes de 
formació per a persones interes-
sades”.
El curs, que es va iniciar di-
lluns, s’allargarà fi ns al mes 
de març i els assistents rebran 
més de 360 hores de formació 
teòrica dividides en 4 mòduls: 
higiene i atenció sanitària do-
miciliària; atenció i suport psi-
cosocial domiciliari; suport do-
miciliari i alimentació familiar, 
i entrenament a les habilitats 
d’autonomia personal i social. 
Un cop acabada la formació 
teòrica, els alumnes faran 350 

hores de pràctiques en centres i 
empreses. 
Professionals de l’Associació de 
Treball Familiar de Catalunya i 
del Consorci ofereixen les classes 
d’aquest curs, que compta amb el 
fi nançament de l’Obra Social de ‘la 
Caixa’i la Generalitat. 

El curs, que es va iniciar ahir di-
vendres i es farà fi ns al 22 de 
desembre al Mas Llorens, va diri-
git a agricultors, personal auxiliar 
d’empreses i entitats dedicades a 
l’aplicació de productes fi tosanita-
ris, personal auxiliar d’empreses i 
explotacions agràries o d’establi-
ments de venda al públic de pro-

ductes fi tosanitaris.
Les classes, que es faran cada di-
vendres de 2/5 de 5 de la tarda a 
2/4 de 8 del vespre, comptaran amb 
professors de l’Escola de Capacita-
ció Agrària Empordà de la Generali-
tat i se centraran en qüestions com 
el control de plagues, la interpretació 
d’etiquetes i fi txes de seguretat, la 

neteja, el manteniment, la regulació 
i la revisió dels equips o les mesures 
preventives i de protecció en l’ús de 
productes fi tosanitaris.
Un cop acabades les classes, els 
assistents al curs hauran de supe-
rar una prova d’avaluació per re-
bre el carnet de manipulador i apli-
cador de productes fi tosanitaris.
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Informació municipal
El saltiró

L’Alcalsesa Iolanda Pineda i la 
Regidora d’Acció Social Marga-
rida de Arquer a la presentació 
de SALTENDAVANT:  LA IN-
CLUSIÓ SOCIAL, UN REPTE 
DE TOTS. La proposta és un 
estudi molt ampli de les proble-
màtiques d’exclusió social que 
poden afectar persones i famí-
lies en qualsevol situació.
A tal fi  s’han programat unes 
Jornades per divulgar el con-
tingut i conferències de pro-
fessionals coneixedors de la 
casuística.
La foto és de Jofre Ferrer

La inclusió social, un repte de tots
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Cavalcada de reis 2009

Ja fa 10 anys que un grup de 
persones del nostre poble, 

amb ganes i molta empenta, i des-
prés d´algunes reunions, prepara-
ren amb en Salvador Sunyer els 
Pastorets de Salt, on s’interpreten 
les músiques de Miquel Sunyer, i 
és l’única representació que s`ha 
fet d`aquests Pastorets. Tot seguit 
posaren nom a aquell grup de per-
sones amants de la música i amb 
ganes d’aprendre i aprofundir en el 
cant coral: CORAL SANT CUGAT;  
i així  es diria fi ns que uns anys 
més tard es va canviar per un al-
tre nom molt arrelat al nostre po-
ble: CORAL TRIBANA. El nostre 
primer director fou l’Antoni Molina; 
més tard tindríem l’Oriol Ponsatí, 
la Sònia Amaya i, actualment, te-
nim en Xicu Petit.  Durant aquests 
anys han estat moltes les actuaci-
ons i activitats en què ha participat 
la coral: concerts a la missa de la 
Festa Major, concerts de Nadal a 
l’església, organització de la Tro-
bada de Corals, a la Fira del Cistell, 
participació a la Diada de l’11 de 
Setembre, a les parades de Sant 
Jordi i a les cantades de nadales al 
teatre de Salt amb totes les
corals de la vila, actuació diverses 
vegades a la missa de TVE, parti-
cipació en trobades de corals en 
diferents poblacions, actuació a 

casaments, a l’exposició de fl ors de 
Girona, actuació a la ciutat  de Lin-
gen ( poble d’Alemanya agermanat 
amb Salt) i un llarg etcètera.
Durant aquest curs seran moltes 
les activitats que durem a terme 
per celebrar aquest 10è aniver-
sari: aquest passat 5 d’octubre, 
dintre la Fira del Cistell, portàrem 
a la nostra trobada 3 corals de les 
nostres contrades; aquest Nadal, 
en acabar la 
missa de les 
12, oferirem 
als assistents 
el mateix con-
cert que fa 10 
anys van can-
tar; també a la 
primavera por-
tarem a terme 
un Aplec de 
Corals de les 
C o m a r q u e s 
Gironines, i al-
guna sorpresa 
més abans no 
acabi el curs.
Ens fa molta 
il.lusió com-
plir aquests 
10 anys; no 
seríem aquí 
si la gent del 
nostre poble 

no ens hagués seguit concert a 
concert. 
Actualment som 35 cantaires, però 
encara em volem més; així que 
animeu-vos i veniu el nostre lloc 
d’assaig, a la Coma Cros, on ens 
reunim tots els dimarts a 2/4 de 10 
del vespre. Sí, ja fem 10 anys.

A. R. 

Ens estem acostant a la nova 
cavalcada de Salt dels es-

timats Reis d’Orient, diada molt 
esperada pels infants de la casa i 
també pels grans.
És un dia per poder gaudir de l’es-
perada cavalcada dels Reis Mags, 
tant per part dels participants com 
per part de la gent que espera el 
moment de veure com passa per 
davant seu, tot i que seria bo re-
cordar que els veritables protago-
nistes d’aquesta diada són els in-
fants que viuen amb goig aquesta 
màgica nit de Reis. Per això, des 
de la Comissió voldríem recordar 
a la gent que no es posi ni creui 
la comitiva ja que és perillós, tant 
perquè amb les presses puguin 

caure, com pel fet que una carros-
sa els pot tocar i lesionar, i recor-
dem que això provocaria que el 
dia de joia es convertís en un mal 
record per a tots.
Si alguna persona de 14 
anys o més vol sortir el 
dia 5 de gener en la co-
mitiva reial, pot passar 
per l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Salt o 
per l’Estació Jove a fer la 
inscripció. Recordeu que 
cal portar una fotocòpia 
del DNI i que els menors 
d’edat haureu de portar 
signada l’autorització pa-
terna que trobareu a la 
mateixa inscripció.

Només ens resta desitjar-vos que 
aquestes dates tan assenyalades 
les pugueu gaudir al millor possible.

Ja fa 10 anys
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Les escoles

Si un fa un tomb pel poble, troba-
rà una mena de construccions 

de formigó i ferro o grans cubs de 
llauna. I, si t‘hi apropes,  veuràs que 
no són centrals nuclears ni presons 
perquè d’una manera ofi cial són 
escoles. Caram...,  quina mena 
d’escoles!. Per posar un exemple: 
la de can Massó, el gran mur d’un 
gris fosc que varen construir a la 
zona nord de l’escola, ens recorda 
una espècie de zona prohibida on 
és millor no acostar-s’hi. O el Cen-
tre de les Guixeres que sembla una 
central tèrmica. Cito aquestes dues 
escoles perquè són les últimes que 
s’han fet i per això deuen ser la mà-
xima expressió del sistema.
Aquest és el gran avenç a què s’ha 
arribat després d’una generació de 
llibertats suposades? Si això és 
una plataforma de llançament de 
l’individu, amb el medi que es troba 
i l’escassetat de recursos que de-
uen tenir, el que succeirà  és que 
serà un llançament frustrat perquè 
no arribarà gaire lluny i caurà enmig 
de les hortes o de les Deveses.
L’ambient on es desenvolupa l’en-
senyament és una cosa bàsica 
per arribar a una bona fi  i aques-
ta mena d’edifi cacions no faciliten 
gens l’amor a la persona, sinó que 
es troba sotmesa dins uns murs o 
complexos de ferro. I només poden 
sortir unitats  de consum prepara-
des per ser esclaus del sistema. 
Una vegada, un que representava 
el socialisme gironí des de fa 30 
anys, perquè quan no és secretari 
és president del partit, o a l’inrevés, 
va anomenar en un escrit tot cofoi 
la UdG com la “Factoria de la U. de 
G.”. Jo el vaig contestar amb un al-
tre que se’n deia “Factoria Disney”. 
Aquesta és la forma  que tenen els 
que dirigeixen l’actual sistema ?  
Això no té res a veure amb les es-
coles d’alliberament de l’individu.
Les escoles de les confessions 
religioses varen fracassar perquè 
l’ésser suprem és el que dicta i jus-
tifi ca el present, perquè en el fons 
no creuen en la persona, sinó en 
un déu, i l’home s’allibera per mitjà 
d’aquest déu. Aleshores les esglé-
sies es posen a treballar per a l’or-
dre que impera en aquell moment i 

no fan més que súbdits. Les esco-
les públiques de l’Estat o comuni-
tats autònomes també han fracas-
sat perquè amb la seva creença 
de l’estat, pàtria o nació també 
han fet la persona subsidiària del 
país al qual pertany com a ciutadà. 
I, tant una escola com l’altra estan 
orientades a preparar l’individu  
per entrar en el sistema establert, 
és a dir: si no hi haguessin estats, 
ni governants, no hi hauria escola 
pública. Però cap de les dues cre-
uen en la persona com  un ser que 
existeix abans que l’estat, nació o 
pàtria i també de déu, perquè si no 
hi haguessin persones, aquest és-
ser sobrenatural tampoc existiria... 
Així, l’home és un ser que es troba 
dins un cos polític i el sistema es 
creu que té el deure de preparar-
lo. I aquí és on comencen les au-
tèntiques bestieses i la destrucció 
de molts talents. I no s’opta per 
desenvolupar les qualitats de la 
persona, sinó per adaptar l’indivi-
du a l’ordre establert, que dicten 
els grans grups fi nancers. D’aquí 
ve la creació de líders d’una mane-
ra artifi cial per omplir totes les ac-
tivitats de la societat i que el ramat 
ha de seguir. És a dir: no creuen 
en l’home com a animal racional, i 
per això han creat una societat on 
es valoren més les sensacions o 

les emocions que el coneixement; 
però les agitacions de l’ànim i les 
impressions ens arriben, no pas 
per la pròpia experiència i voluntat 
de la persona, sinó d’una manera 
externa,; per exemple, les multina-
cionals  ens estan bombardejant 
d’una manera contínua als mit-
jans de comunicació amb formes 
enginyoses  que aconsegueixen 
fer rucs amb una gran capacitat 
per fer tot allò que vol el sistema, 
malgrat que tothom es creu el més 
savi i lliure del món.  I els missat-
ges estan tots manipulats “ si beus 
determinat refresc, t’alliberes...” , 
“ si compres determinada marca, 
no ets tonto”... En política, si ens 
votes a nosaltres, no guanyen 
aquells... O bé: nosaltres som els 
millors perquè estem millor que 30 
anys enrere. I la persona estableix 
una unió entre allò de què té una 
certa idea i el que representa allò 
que diuen. I si la persona no és crí-
tica, cau a la xarxa del capitalisme, 
que el pesca d’una manera ràpida 
i és impossible deslligar-se.
Per això, de la ciència capitalista 
en podria dir la “pedagogia del xur-
ro”, és a dir, es prepara una bona 
massa que es posa en un motlle i 
es passa per un tub, perquè surtin 
tots iguals, es refregeixen i s’en-
sucren perquè siguin atractius ... i, 
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Les escoles

apa..., cap al mercat!
Per això ens trobem, avui dia, amb 
l’existència de pocs mestres i molts 
treballadors de l’ensenyament.
Tal vegada, el que s’hauria de fer 
es tancar aquest tipus d’escola, 
esparracar els materials, embrutar 
amb gargots les pissarres i cridar 
ben fort amb els braços enlaire i el 
cap ben alt: volem llibertat! I,  per 
descomptat, arribar al coneixe-
ment per un altre camí.

Agapit Alonso i Pont     

Ludoteca nadal 2008

Consells a tenir en compte a 
l’hora d’escollir les jogui-

nes
A Salt tenim una ludoteca que el 
proper 2009 farà vint-i-cinc anys 
que es va obrir. Durant tot aquest 
temps s’ha posat a l’abast dels in-
fants, joves, adults, famílies... ma-
terial de joc variat i de qualitat i s’ha 
ofert l’oportunitat de compartir-lo 
entre diversos grups d’infants. A 
partir d’aquest treball, la ludoteca 
de Salt “Les Bernardes” vol com-
partir la seva experiència aportant 

algunes idees que us poden aju-
dar a l’hora d’escollir joguines per 
a aquestes festes.
Per començar, recomanem que, 
d’un any per l’altre, es faci una 
mica de neteja dels armaris i que 
les joguines que ja no es fan servir 
es donin a alguna ONG o servei 
educatiu que les pugui aprofi tar o 
bé siguin utilitzades per intercan-
viar-les per altres coses; si en cap 
cas no es poden fer servir, s’ha de 
mirar de reciclar-les bé.
A l’hora d’escollir, és important dis-

posar de temps i tenir en compte 
els següents consells:
- Tenir en compte l’edat de l’infant 
o jove; per saber si una joguina és 
adient ,cal mirar l’edat que ha d’es-
tar impresa a les caixes. Tot i que 
de vegades no es correspon gaire, 
és una referència.
- Preguntar als infants quins són 
els seus interessos lúdics.
- Mirar els catàlegs de joguines in-
fants i adults conjuntament. Sem-
pre és millor tenir-ne més d’un 
per poder comparar. A la ludoteca 
tenim el catàleg de jocs i joguines 
AIJU, on s’aconsellen les millors 
joguines de l’any i s’expliquen de 
forma detallada les característi-
ques pedagògiques de cadascu-
na. Qui hi estigui interessat el pot 
passar a recollir per la ludoteca.
- Fer la tria de la joguina amb l’in-
fant, raonar amb ell els avantatges 
i inconvenients d’una joguina, so-
bretot quan aquesta té un contin-
gut bèl·lic, sexista o poc educatiu.
- És important comprar algun joc 
amb el qual pugui jugar més d’una 
persona, amb familiars, amics... ja 
que són molt importants per a la 
socialització de l’infant.
- No deixar-se endur pels anuncis 
publicitaris. Molts infants pateixen 
una desil·lusió quan obren el pa-
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quet i veuen el contingut real.
- La joguina ha de tenir el símbol 
de CE conforme compleix les me-
sures de seguretat establertes per 
aquest organisme.
- Per obtenir més informació dels 
jocs, és important preguntar als 
responsables de les botigues o bé 
consultar alguna pàgina web es-
pecialitzada; poden donar-te idees 
o  completar la informació:
• http/wwwjugarijugar.com 
• http/wwwludomecum. com
• http/wwwguiadeljuguete.com
En segon lloc, és millor tenir poques 
joguines i de qualitat. A vegades cre-
iem que la il·lusió de la mainada és 
proporcional al nombre de regals: 
quants més regals, més contents! I 
no és així: rebre massa regals pot 
fer atabalar el nen o la nena, que 
comencin a obrir paquets i automà-
ticament els deixin de banda sense 
valorar tot el que reben. Ben segur 
que gaudirà més si té pocs regals, 
però ben escollits.
També pot passar que, tot i no vo-
ler, s’acabin rebent molts regals. 
En aquest cas és millor reservar-
los i anar-los canviant de tant en 
tant; d’aquesta manera l’infant 
podrà experimentar i aprofundir 
en cada joguina d’una forma més 
tranquil·la.
Hi ha una idea falsa que les jogui-
nes comercials són les millors i no 
té perquè ser així. Per exemple, 
durant els primers anys de vida el 

nen o la nena pot jugar amb ob-
jectes de la vida quotidiana. En 
aquesta etapa el més important per 
a l’infant és experimentar amb els 
sentits: cassoles, rotlles de cartró, 
fulles, nous, roba... això sí, sempre 
hem de tenir en compte l’edat  i, 
per tant, quan l’infant té un any no 
li podem donar bales o avellanes 
per jugar ja que es podria ennue-
gar. Quan són més grans, un bon 
exercici és intentar construir algu-
na joguina amb material de rebuig: 
caçaboles, cotxes, instruments 
musicals, xapes, molinets, jocs del 

món... això els aportarà recursos, 
els educarà en la sostenibilitat, els 
farà apreciar allò que ha signifi cat 
un esforç i els farà qüestionar-se el 
consumisme exacerbat .
Per últim, i més important, un dels 
millors regals per a un infant és 
jugar amb ell, que senti que les 
joguines no són per aïllar-se, sinó 
perquè es conegui més ell mateix i 
comunicar-se millor amb la família 
i els amics. 

Ludoteca de Salt “Les Bernardes”
Ludo.salt@gencat.cat

Tel. 972 24 52 33

L’últim, que tanqui el llum

Trist cap de setmana, el primer 
d’aquest mes d’octubre passat: 

d’una sola tacada, van tancar tres 
establiments que, si fossin clubs, 
serien més que un club, però com 
que són -eren- negocis, doncs 
eren tres negocis que eren més 
que un negoci.
Em refereixo, per ordre d’apari-
ció, a La Llibreria del Barri Bell de 
Girona, La Fàbrica de Celrà, i la 
cantina de les Mines d’Osor. Ignoro 
les raons exactes del tancament, 
excepte de La Llibreria, que se 
n’ha fet ressò la premsa de Girona 
(preus de lloguer excessius, pro-
bablement “estimulats” per aquest 

llarg període de bonança immobili-
ària que va fer pensar a propietaris 
i promotors d’habitatges de venda 
o lloguer que havien trobat la terra 
de fer pipes). Però sí que sé que 
es tracta de tres baixades de per-
siana totalment deplorables. Qual-
sevol diria que anem tan sobrats 
de llocs de trobada, de punts on si-
gui possible reunir-se amb amics, 
coneguts i saludats i donar marxa 
a complicitats i projectes, al voltant 
d’una copa o d’una taula (parada 
a més amb menges exquisides, i 
més o menys creatives)...!
La Fàbrica era un lloc espaiós, as-
solellat, totalment accessible (tam-

bé per als conductors de cadires 
de rodes), ple de bones vibracions, 
arquitectònicament una bella mos-
tra de l’arquitectura industrial del 
país, i culturalment un lloc privile-
giat, a quatre passes de Girona, 
que havia aixoplugat un munt d’ini-
ciatives interessants.
Ca la Carmeta, l’antiga cantina de les 
Mines d’Osor, de quan eren una co-
lònia on vivien els miners que treba-
llaven en l’extracció del plom, era un 
lloc entranyable i tranquil, situat com 
fent equilibri entre la riera i la carre-
tera d’Osor (més tranquil·la que mai, 
d’ençà que es va obrir l’Eix Transver-
sal), que havia estat de molt temps 



19

L’últim que tanqui el llum

cap aquí sempre en mans amigues 
que n’havien fet un recer a cobert de 
les injúries del temps, justament.
I de La Llibreria què en podem dir, 
d’aquest monstre de dos caps?: un 
establiment amb dues entrades i/o 
dues sortides, on semblava pos-
sible entrar-hi des d’una dimensió 
i sortir-ne per una altra, com en 
l’episodi que descriu en un dels 
seus llibres autobiogràfi cs en Car-
los Castaneda; una fórmula, la de 
llibreria-bar, no pas nova (no pas 
per a mi, almenys, que en podria 
explicar una experiència personal, 
més antiga, més convulsa i menys 
reeixida que aquesta, val a dir-ho), 
però sí molt productiva, i que ho 
podria haver sigut molt més si en 
aquest món, i més concretament a 
la ciutat de Girona, prevalguessin 
uns criteris altres que els del vil 
metall, això segur.
Un dia, parlant amb l’avi de Can 
Mascort, a tocar de la plaça del Vi i 
de la casa de la ciutat, dèiem, mig 
en broma mig seriosament, que 
determinats establiments no sola-
ment no haurien de tenir problemes 
de subsistència, sinó que haurien 

d’estar subvencionats per l’Ajunta-
ment mateix, directament, només 
pel treball de mantenir dempeus 
aquestes mostres vives de la his-
tòria de la ciutat. Ara ho tornaria a 
dir, i no pas en broma, a propòsit de 
La Llibreria, un lloc on era possible 
pensar i imaginar alternatives.
En fi : malaventurat!, com dirien els 

nostres avis...
L’últim, que tanqui el llum. Ens que-
darem a les fosques, però estalvia-
rem uns dinerons, això sí. (Tant se 
val la dita que diu que “hi ha estal-
vis que es mengen les estovalles”, 
gran joc de paraules i gran veritat).

Fermí Sidera Riera
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Decoracions 
nadalenques amb fulles

En primer lloc cal seleccionar amb 
cura les fulles i decorar-les abans 
de que s’assequin (si les posem 
entre les fulles d’un diari o en una 
premsa, ens serà impossible pin-
tar-les doncs un cop seques es 
trenquen amb facilitat). Per orna-
mentar les taules i els plats de fes-
ta va molt bé emprar fulles grans 
com les de plàtan, que s’han de 
col&locar sobre paper de diari per 
decorar amb pintura a l’aigua ( ti-
pus temperes) aplicada amb rodet 
o amb pinzell. Cal donar vàries ca-
pes de color per cobrir-les del tot i
aconseguir la textura adequada, 
quan encara estan humides s’hi 
pot abocar un polsim de purpurina 
per aconseguir uns efectes més 
brillants.
No us recomano decorar-les amb 
esprais daurats i platejats, tot i que 
sembla una solució més
ràpida, els efectes estètics que 
produeixen són decebedors: la 
pintura queda adherida de forma
uniforme però sense relleu ni tex-
tura. Ens hem d’anar concienci-
ant dels efectes tòxics, sobre les 

persones i el medi ambient, que 
poden ocasionar la mescla dels 
seus components químics un cop 
alliberats a pressió, i procurar cer-
car l’equilibri emprant sempre la 
solució més natural i respectuosa 
amb l’entorn.
Un recurs enginyós, si no dispo-
seu de pintures temperes, és el de 
pintar amb llustre de sabates que 
segurament si teniu a casa; les fu-
lles resulten molt elegants tant si 
són acolorides amb tons marrons, 
vermells…com vernissades amb 
llustre incolor.

Un cop decorades les nostres 
creacions, cal potenciar l’enginy, 
i amb l’ajuda de cordons i cintes 
provinents dels mateixos regals 
que es reben en aquestes dates, 
podem elaborar elements decora-
tius: garlandes, estalvis i diversos 
ornaments amb fulles, que embe-
lleixin les taules dels àpats fami-
liars i contribueixin a fer lluir els 
nostres millors cuinats.
Us podeu inspirar en aquesta gale-
ria d’imatges per decorar la vostra 
taula nadalenca, i sobretot: Bones 
Festes i Bon Profi t!

Carme Garriga

Durant la tardor dona gust pas-
sejar per les deveses i altres 

indrets de Salt , gaudint de l’època 
en que els arbres van canviant el 
verd intens de les fulles per colors 
vermellosos, i torrats que els do-
nen una aparença de solemnitat 
daurada.
Si tenim la delicadesa d’anar reco-
llint les fulles que el vent fa caure, 

i que resulten 
interessants 
per la seva 
forma o color, 
les podrem 
aprofi tar per 
transformar 
en elements 
de decoració nadalenca, que guar-
niran les nostres llars i donaran un 

toc d’originalitat i elegància a les 
taules dels àpats familiars.
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CLÀUDIA VILÀ DEL SALT 
GIMNÀSTIC CLUB SEGONA 

CLASSIFICADA A BARRA D’EQUI-
LIBRIS I SETENA A LA GENERAL 
DE L’ENCONTRE INTERNACIO-
NAL DELS 4 MOTORS D’EURO-
PA DE GIMNÀSTICA A.F.
El passat cap de setmana va tenir 
lloc a la localitat francesa de Sant 
Chambèry l’encontre internacional 
de Gimnàstica dels 4 MOTORS 
D’EUROPA , entre les seleccions 
de Baden Wurtemberg (Alema-
nya), Lombardie (Itàlia), Rhone-Al-
pes (França) i Catalunya.
Clàudia Vilà pertany a l’equip de 
Tecnifi cació del Salt Gimnàstic 
Club així com a l’equip de la Se-
lecció Catalana i de la Federació 
Espanyola. La temporada passada 
el seleccionador espanyol Sr. Car-
ballo la va convocar a encontres in-
ternacionals; Vènecia i Portugal, on 
va fer uns exel·lents resultats. Actu-
alment forma part de l’equip esta-
tal, convocada al mes de desembre 
d’enguany a Madrid per entrenar.

La seva llarga trajectòria esporti-
va, tot i que té 14 anys, la porta 
a assolir èxits molt importants dins 
la Gimnàstica Artística Femenina 
tant a nivell de Catalunya com a 
nivell nacional i internacional.
La gimnasta   integrant de la Selecció 
Catalana va obtenir la tercera posició 
a la Classifi cació per equips, desta-
cant la seva setena posició a la ge-
neral individual i la segona a l’aparell 
de barra, resultats que fan evident 
l’alt nivell que va assolint la gimnasta i 
que la porta a formar part actualment 
del Pla de Tecnifi cació de la FCG i de 
la Selecció Espanyola Junior.
D’altra banda el dissabte va tenir lloc 
a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), 
la competició per aparells de la Fe-
deració Catalana i el Trofeu Ciutat 
de Vilanova de GAF i GAM. Desta-
car els resultats de Mireia Brugués 
a Promoció 1(1a a la general), 
Gerard Corominas a Promoció 1 
(1r a la general) i Tomeu Casellas a 
Iniciació 3 (2on. a la general)
A la competició per aparells van 

Club Petanca Salt

obtenir medalla Nora Fernández 
(Aleví), Mariona Antó (Infantil II), 
Mar Domingo, Carla Pajón i Anna 
Riera (Junior II), Eugènia Pujol 
(Junior I), Carla Costa (Senior 2) i 
Marina Cusí (Senior 1).

La Junta 
SALT GIMNÀSTIC CLUB

Salt Gimnàstic Club

Aquest mes poca cosa tinc per 
explicar-vos ja que l’activitat 

petanquista a fi nal d’any baixa molt. 
A la lliga provincial  dels diumeges 
hem tingut 2 ensopegades: una, 
dintre del que podríem dir, lògica; 
l’altra, al camp del Lloret, amb la 
qual, la verita,t no hi comptavem. Els 
resultats han estat el següents: Salt, 
3 – Girona, 6;  Portbou,2 -  Salt, 7; 
Lloret , 5 -  Salt,  4;  Salt, 6 – Roses, 
3, i Cassà, 4 – Salt, 5. De moment 
estem classifi cats en 2n lloc  amb 
7 victòries i 2 derrotes, darrere del 
Girona, que no ha perdut cap partit.
En la lliga dels dissabtes a la tarda, 
els guanyadors d’aquest mes són:  

1r lloc, Pilar Vila; 2n, Angelina Font, 
i 3r, Quim Pares. Tots ells van rebre 
una petita panera de premi.
La lliga dels diumenges està molt 
igualada, en part per ser poca gent, 
ja que, com coincideix amb la lliga 
provincial, diversos jugadors de mo-
ment no poden participar-hi, però a 
mitjan desembre ja hi serem tots.
Estem treballant per organitzar un con-
curs social per sorteig el dia 8 de de-
sembre amb dinar inclòs, fet del qual ja 
informarem al tauler d’anuncis.
També voldria dir-vos que aquest 
any s’acaba el mandat de l’actual 
Junta que ja porta els 4 anys de 
la segona reelecció; a veure si 

algu s’anima i es presenta per a la 
Presidència del club. També sobre 
aquest tema trobareu informació 
al tauler del club i a la carta que 
rebreu al vostre domicili.
El dia 8 de novembre a les pistes del 
Vilartagues es va acabar el campio-
nat provincial de dupletes  de fèmi-
nes que en el seu moment s’havia 
suspès per la pluja; el Salt hi teníem 
3 equips i el resultat va ser bastant 
bo ja que la dupleta d’Angelina Bus-
quets i Emília Vila va aconsseguir el 
3r lloc, mentre que la Yolanda Jor-
quera i la Isabel Rodríguez van que-
dar classifi cades en 4t lloc.
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Al Club Tennis Salt hem comen-
çat la temporada d’hivern amb 

molt bon peu.
El nombre d’alumnes i socis s’ha 
vist incrementat de manera subs-
tancial, i ara són en total 220 i 71 
respectivament.
En aquestes xifres no es con-
templen els alumnes del col.legi 
Vilagran (90), els de l’IES Vallvera 
(12), els del curs del Pla d’entorn 
(12) i els 18 alumnes que tenim al 

Club Tennis Salt 

Perladar Dental SL. 
C/Major 113 17190 Salt - (Girona) 
Tel 972406843 · Fax 972406378.

Festa de cloenda del 2008

Fins que la mort ens separi

Els dies 31/10 i 1/11 del 2008 
s’estrena al nostre teatre 

aquesta divertida comèdia, prota-
gonitzada per tres artistes de re-
nom com son : Roger Pera , Mireia 
González i la Teresa Urroz. Actors 
molt reconeguts tant a la pantalla 
gran com a la petita.
En Simon degut a la mort de la 
seva àvia es retroba amb la seva 
mare. Feia molts anys que no es 
veien, ja que la seves relacions 
eren tenses degut al caràcter au-
toritari de la mare. És la gran oca-
sió que té de trobar-se amb el seu 
gran amor de joventut, el qual no 
ha oblidat mai i que ja es va tren-
car per culpa de la mare que no la 
veia amb bons ulls. La trama gira 
sobre un incident que es produeix 
al trencar-se l’urna on estaven les 

cendres de l’avia, que passa quan 
s’abraça la parella. Una gran quan-
titat de situacions còmiques que es 
produeixen al voltant d’aquest fet. 
L’obra parla de l’amor, l’odi, la men-
tida, la mort, va  creant un joc de 
situacions divertides que els seus 
intèrprets les fan més còmiques i 
entretingudes, i els dos joves aca-
ben d’una manera ben feliç.
Ha sigut una hora i vint minuts que 
ens ho em passat molt distrets. 
Crec que degut a la present crisi, 
és reconfortant veure una obra cò-
mica que ens fa oblidar les penúri-
es quotidianes. És la meva manera 
d’entendre les obres de teatre per a 
gun públic més estens. La interpre-
tació ha sigut excel·lent per tots els 
actors, sobre tot per la interpretació 
d’en Roger Pera, que segueix el 

camí del seu pare com a gran pro-
fessional que és. Així li vaig fer sa-
ber al seu pare que el tenia al costat 
del teatre com un espectador més. 
L’obra va ser acomiadada amb 
forts aplaudiments, que va obligar 
als actors a  sortir varies vegades.

Josep Pla

col.legi Veïnat de Salt on 
ens desplacem per fer-hi 
l’activitat.
Pel que fa a competici-
ons, durant el mes de 
novembre disputarem la 
Lliga Gironina Sènior i 
el Campionat Provincial 
per equips benjamins, on 
el club presenta l’equip 
més jove dels inscrits.

Carles Sastre
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La història del llop

Quina història d’amor seria, si tot 
fos un consens pactat, quina 

harmonia seria si de les paraules que 
s’endu el vent quedessin gravades a 
la memòria de la gent. Quina vitalitat 
hi hauria si de les paraules passessin 
a l’acció!! Quina bona vida si el que 
porta la corona de rei i reina per un  
moment baixessin del seu tro i cami-
nessin entre la multitud.
Estic davant l’ordinador per orde-
nar una mica les meves idees i 
com expressar realment el què en 
aquest moment està passant pel 
meu cap, la meva primera intenció 
seria aixecar-me i plantar-me da-
vant d’aquest nostre equip de go-
vern i dir-los que per molt menys 
de la meitat del seu sou jo ja faria 
la seva feina, que anessin a casa a 
mirar en Cuní i que ja  m’he  n’ocu-
po jo del poble.
Però no! Penso és la seva feina!! 
Que pensin una mica tot el que 
estan fen malament, que per això 
cobren aquest sous que es el que 
cobro jo en tres mesos.
Tema important per a mi i per a la 
gent que em rodeja, Frigorífi cs del 
Ter!! La Gran ensarronada de la qual 
hem estat sotmesos aquest any.
Frigorífi cs del Ter decideix i per 
alegria de tots el veïns, marxar; 
fora olors, fora claveguerams om-
plerts de merda, “sí dic merda”, 
camions de gran tonatge trencant 
l’asfalt insípid que hi ha al carrer 
Mercè Rodoreda, deixant unes es-
querdes de mes de 10cm.
Aquí comença una guerra sense 
precedents. De cop tots els mitjans 
es fan ressò d’aquesta marxa i de la 
fi nalitat que tindran aquest terrenys. 
Primer assalt, AAVV el Barri dels 

escriptors (AAVV BES) 0 - 
Ajuntament 1; l’Ajuntament 
calla com una guineu ama-
gada darrera els arbres, a 
l’expectativa, i a l’espera 
d’un ple per aprovar la re-
qualifi cació dels terrenys, 
cop de vara al cap per que 
callem, AAVV BES 0 – Ajun-
tament 2; parlant clar i ca-
talà: es passen per el forro 
el que els veïns volen. La 
intenció, una gran edifi cació 
de pisos, 6 plantes d’altura, 
només i faltaria entre mig la Torre 
Agbar!! De cop l’Ajuntament amb 
aquella cara de gatet esquerp, ens 
parla, ens reuneix, i ens diu quin 
model de barri volem. 
Ens posem a treballar, mes de 1400 
fi rmes i unes al·legacions presenta-
des amb el model de barri que vol 
el poble, cap contesta, AAVV BES 
0 - Ajuntament 3, des del mes de 
març a data d’avui, si no recordo 
malament són quasi 7 projectes i 
cap s’acosta a les nostres proposi-
cions, això sí, unes projeccions amb 
diapositives impressionants (pres-
supost malgastat) 207 pisos amb 
altures inconfusibles als ulls del 
poble, espais destinats a no sabem 
que, 1500 m2 destinats a comerç.... 
AAVV BES 0 – Ajuntament 10 !! I per 
més inri a la història, dintre aquest 
temps l’AAVV BES ens hem reunit 
com a mínim 3 vegades més amb 
l’Ajuntament per a expressar-los les 
anomalies del barri. Sempre amb el 
mateix document on hi ha refl ectit 
els problemes dels quals reclamem 
que s’arreglin, l’últim amb fotografi es 
fetes pels propis veïns, AAVV BES 0 
– Ajuntament 13, això ni a les millors 
golejades del Barça.
Tot són bones paraules, mirades de 
complicitat, xerrades de vora el foc 
que te les creus per uns moments; 
de cop t’assabentes per la premsa, 
que  l’oposició vota a favor d’una 
moció que dóna suport als veïns 
pel tema dels Frigorífi cs. Aquesta 
moció  demana que no s’aprovi res 
fi ns que no hi hagi un consens amb 
els veïns sobre dita construcció, i 
l’equip de govern hi vota en contra!!   
AAVV BES 0 – Ajuntament 14.
 Si us plau senyors! Com podeu 
tenir la gran cara de votar en con-

tra d’una petició del la qual vostès 
m’heu promès que faríeu. Com 
haig de explicar als meus veïns 
que he estat venuda per vosaltres 
durant 9 mesos; com puc caminar 
pel carrer quant he manifestat en 
més d’una ocasió que hi havia una 
lleugera intenció de millora.
I ara què!! Que signifi ca aquesta 
plantada davant del poble? Que 
fi nalment fareu el que vulgueu? 
Que tirareu endavant  un projecte 
el qual aprovareu el desembre? 
Que construireu els edifi cis que us 
donguin millor benefi ci, i que amb 
el que cobreu d’aquesta edifi cació 
més les puges de les ordenances 
callareu aquells qui us deien que 
havíeu malgastat els diners dels 
pressupostos, trepitjant a quí? Jo 
us ho diré, al poble que us va votar 
i va confi ar amb vosaltres.
Sabeu la història del pagès que 
sempre deia que venia el llop i mai 
venia, i de cop va venir..
Doncs senyors, jo no sé qui sóc en 
aquesta història, però el llop acaba 
de venir i s’està menjant totes les 
collites i les poques riqueses que 
tenia el poble.
Poble de Salt, us crido per a que 
ens unim tots per manifestar a 
aquest nostre equip de govern que 
s’equivoquen en imposar les seves 
lleis; sortim al carrer si cal amb pan-
cartes, ara no em tiro enrere i em 
faig forta i no tinc por, perquè sé 
que tinc el suport d’un poble des-
animat i trist, perquè veu perdre la 
seva dignitat davant d’una reina i 
un rei que imposen les seves lleis 
i trepitgen a qui calgui per seguir 
ampliant el compte corrent i buidar-
lo als qui per un moment aquell dia 
van votar pel canvi i el progrés.

Gemma Serra Solà
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Continuant amb les famoses 
obres del carrer Sant Romà 

de Salt, ja hem començat la se-
gona fase, després que la primera 
part ha durat 8 setmanes (tot i que 
inicialment s’havia de fer en 4). Els 
polítics i els Serveis Tècnics diuen 
que ja estan acabades, però que-
den algunes coses per resoldre; 
de moment el pas per reduir la 
velocitat sembla que l’haguessin 
marcat amb un paper moll i ara en 

assecar-se ha quedat un pas sen-
se la utilitat prevista.
Pel que fa a la segona fase, ja veu-
rem com acaba. Començada, ja ho 
està, però no sabem el que hi fa-
ran, ja que, com no volem arrencar 
l’asfalt per falta de pressupost, les 
vorades són en algun tros del car-
rer a la mateixa alçada que l’asfalt.
El que sí que està clar és que, en 
el moment que parles amb gent de 
fora del carrer, no es poden creu-

re que només es faci vorera, i a la 
resta del carrer no es faci res, a 
part de més entrebancs i algun que 
altre pedaç derivat de les obres.
Utilitzant una frase feta, “que Déu 
perdoni” als qui han tingut el cap 
per fer aquest projecte, ja que sem-
bla una pel·lícula del gordo i el fl aco 
(és a dir, de riure), tot i que alguns 
veïns, més que ganes de riure, ja 
comencem a tenir ganes de plorar.

Josep i Marius Pericot

Les obres del misteri (3)

Morositat a les biblioteques

Usuari de la Biblioteca Públi-
ca de Salt (o de qualsevol 

altre!): Bon dia, teniu el llibre Els 
jardins de la llum?
Bibliotecari: A veure que ho miro... 
si que el tenim però esta deixat a 
un altre usuari. Ui!!! Això s’havia 
d’haver tornat l’any passat!
U: Això què vol dir, que millor que 
vagi a un altre lloc?
B: Em sembla que seria el millor, 
perquè si en un any no l’ha tornat, 

més val que no hi comptem gaire...
Aquesta conversa la podem sentir 
en qualsevol moment a la biblio-
teca, i podríem canviar el títol de 
l’exemple per qualsevol dels apro-
ximadament 800 documents, entre 
llibres, dvd, cd o revistes que hem 
deixat en préstec durant l’últim any 
i que no ens han retornat!
De tots aquest títols, alguns els aca-
barem recuperant, ja que quan la 
persona que s’ho va endur torni a 

qualsevol biblioteca de la Xarxa de 
Biblioteques Públiques de Catalunya, 
li reclamaran, i si vol fer-ne us haurà 
de tornar el llibre o bé pagar-lo. Però 
molts altres són títols que ja no recu-
perarem mai més, i això vol dir que si 
la biblioteca vol seguir oferint aquest 
document als seus usuaris haurà de 
comprar-lo de nou, amb la despesa 
econòmica que suposa, i tornar a fer 
la feina que comporta entrar un do-
cument a la biblioteca (introduir-lo a 

Crisi prefabricada

El poder econòmic reunit al cim 
de la piràmide calcula que a la 

terra hi ha massa alegria i, prenent-
s’ho com un joc, fan una bola de neu 
tot deixant-la lliscar rostos avall fi ns 
que esclata a la pacífi ca vall sobre 
una societat desprevinguda i poc re-
fl exiva que havia acceptat consumir 
sense aturador pensant que tenia 
molt camp per córrer sense preocu-
par-se de si eren o no a prop d’un 
precipici. Penso que el capitalisme 
té els millors assessors de control 
i econòmics per guiar el destí del 
món; per tant, que no vulguin fer 
veure que no se n‘adonaven.
Suposem, que potser és suposar 
molt, o potser no tant, que el poder 
econòmic ja no necessita els peons 
a peu de trinxera per aturar les idees 
provinents de l’Europa de l’Est i ja es 
poden treure la careta de paternalis-
tes i situar cadascú al seu lloc. Què 
és això d’anar a esquiar als Alps i 
trobar-se amb 4 xitxarel·los?
Igualment podríem dir d’hotels, de 

creuers o de viatges als paradisos 
planetaris. Tot era permès o fomentat 
per tenir el poble content i enganyat.
És clar que tampoc podien deixar 
que el poble s’adonés del parany. 
Fomentem el consum  i, quan s’ha-
gin esgotat els estalvis, abaixem 
els interessos oferint crèdits a tort 
i a dret. No us preocupeu! Quants 
diners necessites? I de la bona fe 
dels ignorants se n’ha abusat a cor 
que vols. Vull dir dels ignorants 
dels tripijocs econòmics que mo-
uen el món. I ara què! A patir-ne 
les conseqüències els més des-
previnguts. Sí, els governs, major-
doms del capital, et demanen que 
tinguis confi ança i fe en el futur, 
que ja estan posant oli al llum. 
Sento a dir que aquest hivern serà 
calent. Mireu, porto molts anys de 
vol i una vegada que el poble es va 
revoltar va ser esclafat sense mira-
ments; per tant, veig el futur molt ma-
gre per als qui depenen d’un sou de 
l’empresa privada perquè no hi ha un 

esperit cooperatiu d’ajuda mutu  per 
superar l’impàs que pot ser llarg.
Els que vam perdre la guerra i la 
postguerra ens recordem de la so-
tragada dels anys de penúria que 
amb els temps vàrem superar, per 
arribar, amb el permís de la suor, allà 
on som. Un cop a dalt costa baixar, 
però el consumisme actual no té fu-
tur; el planeta no dóna per a tant; sí, 
la reforma del poder econòmic, de 
què es parla, fos efectiu, podríem mi-
rar l’horitzó amb optimisme. Sembla, 
però, que tot seran paraules vanes 
per anar  passant temps amb l’objec-
tiu d’acostumar el poble a la renúncia 
programada. Mentre els rics no dei-
xin de voler ser més rics, ja podem 
apagar el llum i anar a dormir.
Que la crisi és una bona excusa per 
fer acomiadaments a la indústria i 
sels erveis sembla que està força 
clar. Per què el govern no retalla 
moltes despeses sumptuàries a més 
dels seus sous com ja es fa en algu-
nes empreses per allargar la feina?

Ramon Torramadé
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Normes i reglaments

Si hom acostuma a passejar pels 
carrers de Salt, s’adona del poc 

respecte al compliment, en qüestió 
de civisme i de convivència. Potser 
hi ajuda també que les normes dic-
tades des d’una taula de despatx 
del responsable de torn del consis-
tori són poc realistes o simplement 
es raonen per cobrir-se les espat-
lles en cas d’algun enrenou. Oh! 
Ja hi havia un senyal. Hi ha tantes 
prohibicions que no es compleixen, 
que dóna la sensació que el que in-
teressa és cobrir l’expedient.
Pregunto: segons tenia entès, les 
ratlles grogues pintades a la cal-
çada estan motivades per prohibir 
l’aparcament i facilitar una millor cir-
culació de vehicles. Doncs sembla 
que no sigui així perquè aquestes 

ratlles estan molt sovint ocupades 
per vehicles que obstaculitzen el 
pas, i més si aparquen a les canto-
nades. I no parlem de sorolls: ja sé 
que els que molesten sempre són 
els altres; per tant, ens ho podríem 
aplicar a tots; però el que no entenc 
és com poden resistir aquests jo-
ves conductors d’automòbils el vo-
lum d’una música que atabala tot el 
carrer. Passa també amb els tubs 
d’escapament i sobretot a les nits.
I no parlem de la neteja, sembla que 
sigui un mal endèmic impossible de 
curar; abocaments descontrolats 
tant als costats dels contenidors 
com a fora, burilles i papers per 
terra al costat de papereres i cen-
drers... Tan incivilitzats som que no 
podem entendre el nostre mal com-

portament? El pressupost de nete-
ja cada any ha d’augmentar perquè 
som més exigents a reclamar nete-
dat i més bruts a l’hora d’actuar. Els 
pobles no són bruts, són els ciuta-
dans els que els embruten.
O sigui, que de normes i reglaments 
n’hi ha per tot arreu i força. Que fa 
l’Ajuntament, a més de dictar-los, 
per fer-los complir? Potser demos-
trar als veïns que no cal complir-
los, que no passa res si els igno-
res. Aquí sí que caldria una refl exió 
seriosa dels responsables perquè 
a vegades dóna la impressió que 
s’incita el personal a no complir-los. 
És trist haver-ho de dir, però al fi -
nal la solució seria aplicar sancions 
exemplars com a toc d’atenció, que 
és el remei més entenedor i efi caç.

Camina Mira i Observa

M’agradaria exposar-vos un parell 
de fets que em van fer sobtar no 

fa gaire i dels quals, personalment, 
crec que en sentirem a parlar sovint.
Durant els mesos d’octubre i no-
vembre s’han dut a terme diverses 
manifestacions i actes reivindicatius 
relacionats tots ells amb els nous 
plans d’educació que ens envol-
taran els propers anys (la famosa 
bolonyesa). En un d’aquests actes, 
com a delegat d’un curs de cicles 
formatius de grau superior, em vaig 
veure immers en un confl icte amb 
companys de classe, els quals 
em volien fer creure que estaven 
a favor, assabentats de tot el que 
comportaven les noves legislacions 

(encara no vigents), de realitzar les 
vagues “oportunes”  per poder acu-
dir als diferents actes que, ni cinc 
minuts abans, no tenien sentit.
L’altra experiència va ocórrer no-
més uns quants dies més tard 
quan, parlant amb un conegut 
meu professor de secundària, em 
comentava que des del seu depar-
tament se l’obligava a aprovar, en-
cara que no arribessin als coneixe-
ments necessaris, un cert nomvre 
d’alumnes per curs i classe.
Aquests dos fets, com a bon curi-
ós que em considero, em van fer 
pensar i em deixaren molt perplex. 
Tant és així que, immediatament 
després, em vaig formular diverses 

qüestions que, encara a dia d’avui 
no em veig amb cor de respondre: 
Té relació l’actuació de (gran) part 
del jovent d’avui dia amb l’educa-
ció que reben? Què en queda de 
l’esperit de reivindicació i denúncia 
pel qual molts dels nostres avis i 
besavis lluitaren en temps no gaire 
llunyans i pels quals moriren i ara 
s’especula sense cap impunitat?
Són o  hem convertit els nostres 
instituts i col·legis  en jardins d’in-
fància per a infants entrats de ple 
en la pubertat?
De veritat, i encara que pugui sem-
blar una mica egocèntric, només 
espero, i desitjo, ser l’excepció que 
confi rmi la regla de tot plegat. 

H.M.

Cultura

la base de dades, etiquetar-lo, mag-
netitzar-lo...) és a dir, una despesa 
de temps i diners públics que s’ha de 
fer perquè un usuari no va tornar un 
llibre (i és molt possible que el llibre 
en qüestió estigui abandonat a qual-
sevol lleixa a casa de l’usuari!).
Però abans d’arribar a aquest extrem, 
i per tal que la llista sigui “només” de 
800 vol dir que un treballador de la 
biblioteca, s’ha passat unes quantes 
hores cada mes trucant per telèfon 
a casa dels “morosos” per demanar 
que tornin el que deuen, i així acon-
seguim que una petita part tornin...
Però el més important no és la des-

pesa de temps i diners que això 
comporta, si no que això repercu-
teix en el servei que oferim a les 
biblioteques, ja que cada vegada 
que algú retorna tard un llibre, vol 
dir que ningú més en pot fer ús!
I això passa tot i les facilitats que es 
donen des de les biblioteques per 
renovar el préstec. Penseu que es 
pot renovar per telèfon, per e-mail, 
venint a la biblioteca... i fent totes 
les renovacions, és pot arribar a 
tenir un llibre duran 3 mesos!!
A tots ens agrada tenir una bona bi-
blioteca en el nostre poble (i en el cas 
de Salt la tenim!), però això també vol 

dir fer-ne un ús responsable. 
No tornar els llibres o les pel-
lícules en el termini que toca, 
només demostra una actitud 
egoista per part d’aquests usu-
aris, perquè d’excuses tots en 
tenim un munt, (que si estava 
malalt, que si me’n vaig anar 
de viatge, que si ho vaig deixar 
a un amic...) però mentrestant, 
si algú vol aquest llibre que se’l 
compri, que jo ja l’he llegit!
Esperem que els lectors de La 
Farga en sigueu més consci-
ents i torneu les coses a temps!
Bona lectura! 

Lluís Borràs

Aquesta lleixa 
està buida perquè 

alguns usuaris 
no ens tornen els 

llibres!!Normes i reglaments
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Potser un canvi climàtic ens va 
fer humans.

Sabem que les espècies d’animals i 
plantes actuals s’han anat formant a 
través de milions d’anys per evolu-
ció d’espècies anteriors. Doncs bé, 
sembla que els humans procedim 
d’uns primats, animals arborícoles, 
o sigui adaptats a enfi lar-se pels 
arbres com els actuals ximpan-
zés, que vivien a l’Àfrica sud-ori-
ental, el que actualment és Kenya 
i Tanzània. Algun canvi climàtic en 
aquella zona, aïllada de la resta de 
l’Àfrica per la depressió del Rift, va 
anar reduint l’extensió dels boscos 
substituint-los per grans prades i 
estepes. Això va obligar aquells pri-
mats a baixar dels arbres i buscar-se 
la vida a terra empaitant animals a 
la carrera, com fan els depredadors. 
Lentament les seves extremitats, 
adaptades a enfi lar-se pels arbres, 
van anar evolucionant convertint-se 
en peus, adaptats a la carrera, i en 
mans que restaven lliures per agafar 
objectes i manipular-los. No tenien 
ni urpes ni ullals potents per compe-
tir amb els depredadors, però amb 
les mans podien fabricar utensilis 
i armes, primer de fusta i després 
de pedra, que els convertiren en 
potents caçadors. Així, a través de 

milions d’anys i d’una 
evolució que primava, 
no la força, sinó l’ha-
bilitat i la intel·ligència, 
aquells primats es van 
anar convertint en hu-
mans: homo habilis, 
homo ergaster, homo 
antecesor, homo de 
Neandertal, fi ns arri-
bar a l’homo sapiens, 
que som nosaltres.

Carril Bici

L’expansió per Europa dels homo 
sapiens procedents d’Àfrica va ser 
afavorida perquè coneixien el foc i 
perquè  l’última glaciació va con-
vertir Europa en una extensa zona 
sense bosc amb immenses prades 
per on, a mesura que es retirava el 
gel, hi pasturaven grans mamífers 
com els mamuts, mastodonts, bi-
sons… fàcils de caçar amb les ar-
mes d’aquells homes. En les pin-
tures rupestres que ens van deixar 
a les coves d’Altamira i altres llocs 
podem veure com ho feien.
Acabada l’última glaciació, fa uns 
10.000 anys, la lenta pujada de 
la temperatura va anar cobrint de 
bosc les grans planes europees, 
cosa que va fer desaparèixer els 
grans mamífers. Els homes es 
van anar adaptant caçant animals 
més petits i convertint-se en recol-
lectors, ramaders i, en els llocs on 
era possible el reg, en agricultors.  
Amb l’agricultura l’home es torna 
sedentari, construeix pobles i ciu-
tats, hi ha diversifi cació de treball, 
es fi xen lleis per regular la convi-
vència, s’inventa el comerç i l’es-
criptura…en fi , s’inicia  la nostra 
civilització. Això va començar a les 
desembocadures dels grans rius 
de l’Àsia Menor, l’Índia i Egipte.
En temps històrics més pròxims, en 
els segles IX, X  i XI, hi va haver una 
“època càlida”, amb temperatura 
més alta, que va afavorir l’agricultu-
ra dels pobles de la Península es-
candinava i va produir un augment 
de la seva població. Això explica 
la presència durant tres segles per 
tot Europa dels víkings o normands 
amb les seves naus procedents de 
l’actual Noruega, fent pirateria, as-
saltant ciutats i establint-se en llocs 

tan llunyans 
del seu país 
com Itàlia. 
Pel nord van 
fundar colòni-
es a Islàndia i 
Groenlàndia, 
que en aque-
lla època es-
taven cober-
tes de pas-
tures (Gro-
enlàndia vol dir ‘país verd’) , i l’any 
1000 van arribar fi ns a Amèrica.
Entre 1600 i 1850 es produeix un 
nou descens de temperatura, la 
“petita era glacial”. Hi ha un crei-
xement del casquet polar i de les 
geleres alpines i un augment de les 
nevades i d’estius plujosos i fres-
cos. En el costumari català encara 
es manté el record de “desembres 
congelats” i de nadals amb molta 
neu. Islàndia i Groenlàndia tornen a 
quedar deshabitades i cobertes de 
gel, desapareixen les vinyes d’An-
glaterra, a Londres cada hivern es 
glaça el Tàmesi  i a l’Europa central 
i septentrional hi ha una forta dis-
minució de la producció agrícola. 
Això provoca una gran emigració 
de persones d’aquests països cap 
a Amèrica. A Irlanda entre 1846 i 
1848 (“anys de la fam”), després 
de perdre les collites durant 6 anys 
consecutius i que prop d’un milió de 
persones morís de desnutrició, es 
va produir una emigració massiva 
cap als Estats Units.
A partir de 1850 la temperatura de 
la Terra comença a pujar lentament. 
Però d’aquest canvi climàtic actual i 
de les seves possibles conseqüèn-
cies ja en parlarem un altre dia.

Joan Serrat

En el número 254 (edició d’octubre 
de 2008) d’aquesta mateixa revis-
ta, un dels nostres col·laboradors 
escrigué que a Salt havia arribat, 
amb tardança (però hi havia arri-
bat), un carril bici que ens perme-
tria a tots creuar el nostre poble 
fi ns arribar a Girona.

He de dir que no sóc un assidu 
d’aquest magnífi c instrument que 
és la bicicleta, però les circums-
tàncies em fan formar part d’aquell 
gran col·lectiu que prefereix agafar 
les dues rodes, fer una mica d’exer-
cici i estalviar, a agafar les quatre 
per comoditat i, a més, contaminar. 

Així doncs, la meva denúncia no és 
altra que fer referència a tots aquells 
ciutadans que, incívicament, fan un 
mal ús d’aquest recurs que, per a 
alguns, ens és tan imprescindible i 
que, si us plau, respectin els ciclis-
tes i els seus espais de circulació. 
Gràcies.

H.M.
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El canvis climàtics (2): 
El seu impacte en la història
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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: 5, 13, 14, 22, 24, 26, 30 de desembre.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 2, 6, 10, 18 de desembre.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 7, 15, 23, 31 de desembre.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 16 i 24 de desembre.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 1, 9, 17, 31 de desembre.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 3, 8, 11, 19, 27, 28 de desembre.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 4, 12, 20, 21, 25, 29 de desembre.

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:
En un bol, barregeu el sucre i la farina. A continuació, 
afegiu-hi la mantega fosa i les clares d’ou que prèvia-
ment haureu batut a punt de neu. Barregeu-ho tot bé.
Afegiu-hi les ametlles laminades i torneu a barrejar-
ho, fi ns que tingueu una pasta ben homogènia.
Poseu el forn a precalentar a 160º.
Paral·lelament, prepareu una safata o placa de forn. Al 
damunt, amb l’ajuda d’una cullera, aneu-hi posant pe-
tits pilonets de pasta, intentant separar-los bé per tal 
que no se us enganxin els uns amb els altres. Quan 
tingueu la plata plena, introduïu-ho al forn i deixeu-ho 
coure uns 10 minuts aproximadament. A mesura que 

es vagin traient les galetes del forn, poseu-les damunt el corró per tal que agafi n la seva forma característica, 
semicircular.
Deixeu-les refredar abans de servir. 

Recepta de la Sra. ROSA CARRERAS SIDERA
del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients:

- 60 g de farina
- 120 g de sucre
- 3 clares d’ou
- 80 g de mantega
- 150 g d’ametlles laminades

Teules
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments

José-Antonio Novales Rocas

Pilar Pérez Gutiérrez 20-9.08

Abel Castilla Amaya 

Elisabet López  Lozano 20-9-08

Radouane Ouakil 

Patricia Puertollano Tirado 9-10-08

Elvis-Yuviny Varela Cerrato

Sandra-Margaita Benítez Arguijo 10-10-08

Naixements

Paula Canovas i Chafer 20-9-08

Ansel-Eliel Anaino i Reyes 20-9-08

Isaac Mensah i Figueroa 21-9-08

Neo Muñoz i Dessandier 21-9-08

Anna Carolina Gallardo i Arias 22-9-08

Josehpen Asare 22-9-08

Noura El Maaroufi  23-9-08

Sacma Raoaidan El Hossni 24-9-08

Pablo espinar i Bondia 24-9-08

Aissatou Bah 24-9-08

Anas Maachou 25-9-08

Ala ssane Tangara 25-9-08

Tuague Jenna Djialeu Ngouongo 26-9-08

Aniol Juares i Luque 26-9-08

Fadwa Ben Youssef 28-9-08

Mariama Touray i Drammeh 28-9-08

Fátima Sillah Sillah 29-9-08

Reginald Koranteng i Adoma 30-9-08

Ram Arjun Verma i Aboulqasim 30-9-08

Iman Allouch 30-9-08

Aminata Kebbeh 30-9-08

Malak Daou 1-10-08

Nama Doumbouya 1-10-08

Lucas Kennedy i Nosagie 2-10-08

Zuo Xiang 2-10-08

Ephraim Frimpong 3-10-08

Martina Revello i Silva 3-10-08

Winner-Friday 4-10-08

Wissal Farsi 4-10-08

Bilal Manouack 5-10-08

Ali Bajaha  5-10-08

Chaima Talevan i Fernández 5-10-08

Defuncions

Bai Xiling de 47 anys 12/10/2008

M. Dolores Lozano Hinojo de 83 anys 19/10/2008

M. Dolores Hosta Sidera de 59 anys 25/10/2008

José Maria Masó Rabionet de 63 anys 27/10/2008

Juana Parés Capalleras de 84 anys 28/10/2008

Encarnación Giró Brunso de 98 anys 29/10/2008

José Marín López de 83 anys 29/10/2008

José Colón Menéndez de 81 anys 01/11/2008

Lyudmyla Shepeleva de 52 anys 03/11/2008

Isabel Artola García de 48 anys 14/11/2008

Yamna Elfatni de 82 anys 08/11/2008

Fulgencio Pérez Miras de 73 anys 10/11/2008

Josefa Roca Colomer de 94 anys 11/11/2008

Joan Rigau Roura de 90 anys 12/11/2008

Derek Sánchez i Falcon 6-10-08

Aina Sánchez i Caparrós 7-10-08

África Checa i Rojo  8-10-08 

Younes Chihab Saber 8-10-08

Fatoumata Conteh 9-10-08

Valèria Ixchez Osorto i Carias 9-10-08

Assan Ndibalan 9-10-08

Malak Kadri Bouakka 9-10-08

Adrian Montserrat i Funez 10-10-08

Raül Busquets i Cufí 10-10-08

Aleix Pujol i Pascual 12-10-08

Oumaya Touihar 12-10-08

Lluís Quintana i Blanch 13-10-08

Rohan Preet Singh 13-10-08

Iona Velázquez i Fontanet 16-10-08

Angèlica Silva Alves 16-10-08

Grau Àlvarez i Rodríguez 18-10-08

David Cebrian i Valverde 18-10-08

Hèctor Pelegrí i Mancebo  20-10-08

Ibrahim Hammouda 20-10-08

Fiona Rivas i Verge 21-10-08

Kaoutar Zannouti 21-10-08

Ikhlas Garziad 21-10-08

Laia de la O i Jiménez 21-10-08

Aminata Jabbi i Jabbie 21-10-08

Oumaou Balde 22-10-08

Jan Puig i Alsina 22-10-08

Reda Arguig 22-10-08

Ainhoa Oliva i Melgar 23-10-08

Samuel  Eubagharu        23-10-08

Othmane Tahiri  23-10-08

Fatima Youb Radi 24-10-08

Resum del Ple del 17 de novembre de 2008

Amb els vots favorables de l’equip de 
govern i de CiU i l’abstenció de la resta 
es va aprovar formalitzar el Pacte de 
Salut per al Gironès-Pla de l’Estany-
Selva interior i la constitució del con-
sorci del govern territorial de Salut
Per assentiment de tots els grups es 
va acordar nomenar els representants 
de diverses entitats i ens al consell 
consultiu Laos Salt.
Amb l’abstenció del regidor del PP es va 
aprovar el Pla Especial de les Deveses 
- Parc de les terres i aigües del Ter.
Amb el vot favorable de tots els grups 
es va aprovar l’ordenança municipal 
de construccions i instal·lacions al 
parc de les deveses.

Amb el vot en contra d’ICV-IPS i el vot 
favorable de la resta es va aprovar modi-
fi car el Pla Parcial del Sector Mas Masó.
Per urgència es va afegir un punt a 
l’ordre del dia per tractar de les al-
legacions presentades per CCOO pel 
tema del concurs de la recollida d’es-
combraries. Les al·legacions van ser 
rebutjades amb l’únic vot favorable de 
l’equip de govern.
Amb el vot favorable de tots els regi-
dors es va acordar donar suport a la 
candidatura de Tarragona com a capi-
tal Europea de la Cultura el 2016.
Amb el vot contrari de l’equip de go-
vern es va rebutjar la moció de CiU 
que demanava facilitar l’arrelament 

dels esportistes d’èlit.
Malgrat el vot favorable de la resta de 
grups els vots de l’equip de govern van 
tombar la moció de CiU demanant un 
projecte consensuat per al sector Fri-
gorífi cs del Ter.
Ciu va presentar una moció demanant 
que s’assignessin 400.000 Euros per a 
la construcció de la futura comissaria 
de policia. La moció va obtenir només 
el suport de CiU i va ser rebutjada amb 
els vots de l’equip de govern i l’absten-
ció de PP i ICV-IPS
Amb l’abstenció d’ICV-IPS i el vot favo-
rable de la resta de grups es va aprovar 
una moció contra el canvi climàtic.
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 d’octubre al 10 de novembre de 2008

Temperatura Màxima: 28,5º el dia 14 d’octubre  
Temperatura Mínima: 2º el dia 30 d’octubre.

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

Pluja acumulada: 91 litres.

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

Encreuats
Solució:

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

L’acudit foll

El temps

Horitzontals
1.- Melodrames. 2.- A. Creuar. O. 3.- Dl. 
Suca. Sr.4 .- Ric. Sa. oeT. 5 Itri. Marge. 
6.- Grill. atoJ. 7 .- ueS. aV. Ona. 8 .- R. 
oneM. Ad. 9.- R. Rialet. E. 10.- Artefac-
tes  
Verticals
1.- Madriguera. 2.- E. Litres. R. 3.- lC. 
Cris. Rt. 4.- Ors. iL. oiE. 5 .- Deus. la-
naF. 6.- Rucam. Vela. 7.- Aaa. Aa. Mec. 
8.- Mr. Orto. Tt. 9.- E. Segona. E. 10.- 
Sortejades.

Horitzontals
1.-Drames populars que tracten de 
commoure per l’exageració dels sen-
timents. 2.-Al mig del mal. Travessar 
passant d’un costat a l’altre. A l’oest 
li trobareu. 3 .-Cinc cents cinquanta. 
Fa que un líquid qualsevol penetri. 
Senyor curt. 4 .- Que té molts diners. 
Que gaudeix de bona salut. Al revés, 
prefi x que vol dir Déu. 5.- Metall. Vora  
6.- Insecte ortòpter. Al revés, nom 
de lletra. 7 .- Al revés possessiu. Al 
revés, inútil. Onada. 8.- Pronom re-
fl exiu. Al revés, condueixo. Prefi x. 9.- 
Consonant. Serra de muntanya prop 
de la Vila-Joiosa. Cardinal 10.- Objec-
tes produïts pel treball de l’home.

Verticals
1.- Matriu d’uns bèstia. 2 .- Ara a l’est. 
Mesures de capacitat. Entra en ràdio. 
3 .- Al revés, cent cinquanta. Mena 
de coltell malai.4 .- Llinatge català. 
Al revés , pronom personal. Al revés. 
Tres vocals del mig. 5.- Naixements 
d’aigua. Al revés, caixa que té una o 
més cares de vidre en la qual es posa 
un llum a l’abric del vent. 6 .-Conjunt 
de rucs. Lona que es posa per fer om-
bra. 7.- Vocal repetida. Vocal repetida. 
Barbamec. 8.- Un mar mut. Prefi x que 
vol dir correcte. Consonant repetida. 
9.- A l’est de l’Edén. Una altra. Car-
dinal.10.-Sotmeses a un procediment 
en què és l’atzar qui decideix

B. Pérez G.
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