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agendaActivitats del mes de febrer

CASAL DE JUBILATS
- Dissabte 14 de Febrer.-  ASSEM-
BLEA ORDINÂRIA DE SOCIS DEL 
CASAL. Primera convocatòria a 
les 5 de la tarda. Segona i defini-
tiva  a 2/4 de 6. 
- Dijous 18 de Febrer.- EXCURSIÓ   
AL SANTUARIO DE NTRA SRA. 
DEL MIRÀCLE,     SOLSONA. .- 
PREU  37 EUROS
 
TEATRE DE SALT
- Dia 7 a les 21h .- Música PAU RIBA 
I MIL SIMONIS Pau Riba 18 €
- Dia 21 a les 21h.- Teatre JO SÓC 
LA MEVA DONA. Amb Joel Joan. 
Dir. Marta Angelat La Villarroel 24 €
- Dia 28 a les 21h.- Teatre L’HOME 
DELS COIXINS. Dir. Xicu Masó
Teatre Lliure / EL CANAL / Cia. La 
Mirada 18 €
 
BIBLIOTECA  
D’EN MASSAGRAN
- dia 5, a les 6,30 h. El racó dels 
contes: “Contes per menjar” amb 
Joan Ferran, el més famós dels 
cuiners del món (Joan Boher)
- dia 26, a les 6,30 h. El racó dels 
contes: “Al vostre gust” de la com-
panyia La Perduda, amb Xavier 
Fàbrega 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Fins al 8 de febrer Les pedres 
també respiren. Exposició de Ma-
riona Terrats i Riera guanyadora 
de la convocatòria de les Beques-
Ajudes per a Joves Artistes 2006 
de la Fundació Fita 
- dia 5, a 2/4 de 9 del vespre Reu-
nió del grup de lectura de còmics. 
Llegirem i comentarem còmics il-
lustrats per Quim Bou

- dia 7, a 2/4 de 12 del matí (activi-
tat familiar) Biblionadons: “La rate-
ta, en patufet i el cargolet. Contes 
x petius, petius” amb Bel*Contes. 
Activitat per a nens i nenes de 0 
a 5 anys
- dia 13, a les 6 de la tarda (activi-
tat familiar)Cinema infantil. Projec-
ció cinematogràfica per a nens, a 
càrrec de: Festival de Cinema de 
Girona. Projectarem: “Como en 
caja”, “En pañales”, “Atención al 
cliente” i “Tadeo Jones y el sótano 
maldito”. 
- dia 19, a 2/4 de 9 del vespre Cine-
fòrum. Projectarem: Lolita (1962) 
de Stanley Kubrick
- dia 20 , a les 6 de la tarda (activi-
tat familiar)El racó dels contes: “La 
gallina, l’escarabat i altres contes 
de la selva”, amb Albert Estengre. 
Activitat per a nens i nenes a partir 
de 5 anys
- dia 26, a les 8 del vespre Reunió 
del grup de lectura. Comentarem: 
“El malestar de la cultura” de Sig-
mund Freud 

LA MIRONA
- Dia1.- BANC DE PROVES amb 
SALT THE MUSICS a les 19 h. 
Gratuït
- Dia 6.- RUIDO! A les 23h. 
- Dia 7.-  TALCO + MIQUEL DEL 
ROIG a les 22h. Preu: 10 €
- Dia 8.- BANC DE PROVES amb 
SALT THE MUSICS a les 19h. 
Gratuït
- Dia  13.-  CALIMA  
- Dia 14.- THE GRUIXUT’S + THE 
VIOLET FREQUENCY a les 23h.
Preu: 8/10 €
- Dia 20.-  PEPET I MARIETA a les 
23h. Preu: 6/8 €

- Dia 21.-  CONCERT + JAM amb 
DOCTOR YOUNG a les 23 h. 
Preu:5 €
- Dia 22.-  BANC DE PROVES 
amb SALT THE MUSICS a les19 
h. Gratuït
- Dia 26.-  CONCERT DE PRE-
SENTACIÓ del BMF’09: LA PER-
LA NEGRA On: ATENEU de BA-
NYOLES a les 22 h. Preu: Gratuït
- Dia 27.- CONCERT DE PRE-
SENTACIÓ del BMF’09: GRATE-
FUL BLUES  On: Bar la Presó (La 
Cellera de Ter) a les 23 h. Preu: 
Gratuït
- Dia 27.- TONI BEIRO & LA RE-
SISTENCIA a les 23 h. Preu: 6 €
- Dia 28.-  CARNAVAL DE SALT 

ACTIVITATS:
- LA CANÇÓ: FONS I FORMA 
(tècniques narratives per a lletris-
tes). Del 9 de febrer al 16 de març 
a l’Estació Jove de Girona i Òmni-
um Gironès.
- CICLE D’AUDICIONS COMEN-
TADES: Del blues al hip hop. Del 
10 de febrer al 31 de març a l’Es-
tació Jove de Girona.
 
CASA DE CULTURA  
“LES BERNARDES

EXPOSICIONS
Sales Central, Aguilera i Roca 
Delpech: Alumnes i professors de 
l’Escola de 
Belles Arts de Sant Joan les Fonts
Sala Sant Jordi: Pintura i dibuix 
de Santiago Raigorodsky, de 
Barcelona.
Sala El Porxo: Fotografies de la 
Cavalcada de Reis de Salt.

Fe d’errades, en el sentit d’esmenar alguns errors apareguts en l’article titulat “Jornades llibertàries”, signat per Agapit 
Alonso i Pont, i que publiqueu en el número 257 del mes de gener d’enguany. 
Tant en la quarta línia del segon paràgraf, on es llegeix “centre cultural La Floral” com en la desena i onzena línia del cin-
què paràgraf on es llegeix “Centre de Cultura de la Floreal”, hi ha de dir Centre Obrer de Cultura Floreal o bé Floreal Centre 
Obrer de Cultura, ja que aquest és el nom correcte del centre on s’ubicaven les oficines sindicals de la CNT, el cafè-teatre, 
la seu de l’escola racionalista de Salt, el local de les Joventuts Llibertàries i la redacció de la revista Despertar.
Tanmateix, al començament del sisè paràgraf, on incorrectament es llegeix “Les jornades van ser organitzades per la 
CNT”, hi ha de dir CGT que es l’organització que realment va organitzar les dites jornades. Justament s’escau que aquest 
2009 es compleix el 20è anniversari de la seva fundació com a organització anarcosindicalista. En l’actualitat, l’anarcosin-
dicalisme està dividit en quatre organitzacions sorgides dels diversos processos d’escisió de les històriques CNT i l’AIT i 
aquestes són: CGT, SOLIDARIDAD OBRERA, CNT-Joaquin Costa i CNT-AIT.

Fe d’errades
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Entre l’ordre i la llibertat
La llei és necessària en una societat que es vulgui desenvolupada. Però 
la seva eficàcia queda limitada a la seva possibilitat d’aplicació. Lleis, 
ordres, ordenances, decrets, reials decrets, normatives, reglaments, di-
rectives... un munt de fórmules que regulen la nostra vida quotidiana 
fins al punt d’esdevenir inoperants i, de vegades, ridícules. L’excés de 
legislació no és cap garantia de solvència, si a la pràctica no és útil. 
La burocràcia sovint ens fa perdre un munt de temps i de recursos. Els 
tècnics i els ciutadans resten a les mans d’uns polítics que no viuen, 
moltes vegades, en un món real. És imprescindible davallar al món dels 
mortals per entendre les seves necessitats. La llei ha de ser simple i 
fàcil, entenedora, s’ha de dotar de mitjans per a la seva aplicació i s’ha 
d’acompanyar de voluntat política. Si la llei no s’aplica de forma justa i 
universal, i si de veritat no soluciona els problemes existents, no deixa 
de ser simple propaganda. 
D’altra banda, la llei no ha de ser inflexible i immutable. La llei està feta 
per servir a l’home, no l’home per servir a la llei. Cada temps i cada 
generació exigeixen les seves pròpies normes i aquestes, que s’han 
d’ajustar a les seves necessitats i aspiracions col·lectives, s’han de po-
der qüestionar. Certament, viure en societat comporta unes regles que 
han de garantir la seguretat i la igualtat, però sense un sistema educatiu 
i judicial veritablement eficaços i un model ètic humanístic, la llei de poc 
serveix.    
L’equilibri és difícil, però una societat que no deixi espai a la voluntat 
individual i al lliure pensament, una societat que vulgui enquadrar el ciu-
tadà dins un sistema social i econòmic asfixiant, esdevé a la pràctica 
una manipulació de la capacitat humana de pensar i d’actuar en llibertat. 
Cal retornar la paraula al ciutadà, escoltar-lo i respectar-lo, i acceptar la 
seva iniciativa. Aquesta és la veritable democràcia.    
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De coneixença popular és sabut que ‘qui canta el seu mal espanta’ 
i també que ‘la música amansa les feres’. En Xicu Petit, director de 
la coral Tribana de Salt, afegeix a més, que la música crea addicció. 
Així deu ser, donat que els membres d’aquesta agrupació –amb les 
seves entrades i sortides- ja fa deu anys que empasten les seves 
més de 30 veus perquè sonin com una de sola. Primer ho van fer 
com a cor parroquial de l’església Sant Cugat, però poc a poc, el 
cor va anant adquirint autonomia. Així doncs, la Tribana ha arribat 
al desè aniversari, una data que van celebrar amb un concert a l’es-
glésia dels seus orígens, cantant les tres cançons del seu primer 
repertori i una suite nova, ‘esculpida’ pel seu director que admet que 

és molt exigent però, també que compta amb tota una simfonia d’il·lusió per part dels seus cantaires.  

-Com va ser que et posessis a 
dirigir la coral Tribana? Ets de 
Salt, tu?
-Ara sí. De fet ja hi tenia arrels. 
El meu pare havia nascut a Salt i 
era d’una família del Veïnat de tota 
la vida, però després es va casar 
amb la meva mare, que era de 
Santa Eugènia, i tots dos van anar 
a viure allà. Per tant, jo sóc gironí 
i, per la costum, encara em surt dir 
‘de Girona’, quan em pregunten 
d’on sóc. Des que ens vam casar 
amb la Laia, però, ara fa dos anys 
i mig, que vam venir a  viure a Salt, 
de manera que som saltencs. 

-Has estudiat música o cant? 
Per què normalment la gent que 
dirigeix corals solen ser músics 
o així, no?
-Hi ha molta varietat de gent que di-
rigeix corals. No hi ha una formació 
concreta. Hi ha directors professio-
nals, pràcticament, i hi ha gent que 
senzillament sap una mica de músi-
ca o que havia cantat de petit. En el 
meu cas, va ser perquè vaig coincidir 
amb la Pilar, de la coral, quan estava 
donant un curs d’estiu a Montserrat 
on ensenyem a dirigir a la gent que 
s’encarrega dels cants litúrgics a les 
esglésies. Un temps després, per 

les festes de Sant Jaume del 2007, 
ens vam tornar a trobar i quan em 
va veure em va dir ‘ja tinc el director 
que estàvem buscant’. La seva di-
rectora els havia anunciat que volia 
plegar i així va ser que m’ho propo-
sessin a mi.

-Així, et dediques a la direcció?
-De fet no. Jo sóc mestre i psico-
pedagog. La música és una afició, 
que m’ha acompanyat tota la vida, 
però una afició. Tot va començar 
quan una meva germana gran, que 
cantava en una coral de Sant Nar-
cís, se’m va emportar a la coral. Jo 
devia tenir uns 3 anys i allà vaig co-
mençar a cantar i ho vaig continuar 
fent fins als 7 o 8 anys. Llavors el 
director, l’Enric Homet, va dir que 
tenia possibilitats d’entrar a l’esco-
lania de Montserrat. Va convèncer 
als meus pares, vaig començar a 
passar probes, tot un procés de se-
lecció, i vaig entrar-hi el 1986. Allà 
vaig estar els anys pertinents i ja 
vaig començar a dirigir, perquè una 
missa a la setmana de les que fè-
iem, ens la dirigíem entre nosaltres. 
Així vaig aprendre les primeres no-
cions de direcció i a partir d’alesho-
res ja pràcticament no he parat.

-Com és per un nen anar a viu-

re fora de casa durant quatre 
anys?
-Va ser complicat, sobretot per la 
meva mare. Ella, en un principi, no 
m’hi volia pas deixar anar, jo era 
el més petit i per ella era molt dur 
que marxés a Montserrat. Alesho-
res, van haver de triar, els meus 
pares, entre la seva tranquil·litat 
o donar-me l’oportunitat d’adquirir 
uns coneixements i una formació 
humana incomparable, i van tri-
ar al meu favor. Jo els estic molt 
agraït perquè per mi va ser una 
molt bona experiència. 

-I després què?
-Vaig sortir de l’escolania i vaig 
començar a cantar amb altres 
corals, a Girona a la Saba Nova, 
també al Cor Maragall. Després, a 
Barcelona amb la Laia, hem cantat 
al cor de cambra del Liceu, del con-
servatori del Liceu; a Càrmina, que 
és una coral també barcelonina, i 
hem fet de reforç en altres llocs. 
Actualment canto al cor de cambra  
de la Diputació de Girona.

-Sempre cant, doncs.
-Sí, pràcticament no he parat. La 
meva afició és la música i com que, 
a més a més, la compartim amb la 
meva parella, doncs encara més.  

Nom: Xicu Petit   
Edat: 32 anys
Nascut a Santa Eugènia  
Resideix a Salt
Professió: Mestre

A més a més: Director de la Coral Tribana de Salt des de fa 
aproximadament un 1 any i mig

entrevista“Sóc un director perfeccionista i exigent  
i compto amb gent amb una gran il·lusió”
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De fet, només he deixat de cantar 
dues èpoques de la meva vida. 
Una, quan vaig sortir de l’escola-
nia, per ordre d’un foniatra, que 
em va obligar a descansar des-
prés dels quatre anys a l’escola-
nia i perquè coincidia amb el canvi 
de veu, aleshores em va fer callar 
completament durant dos anys. I 
després, per preparar oposicions. 
Durant l’any en què vaig prepa-
rar-me, els últims sis mesos vaig 
deixar totes les corals. Em va anar 
molt bé, però ho vaig trobar molt a 
faltar. Immediatament després de 
les oposicions, el primer que vaig 
fer va ser recuperar els cors. 

-I quan et vas anar decantant 
per la direcció? No vas pensar 
en dedicar-te exclusivament al 
cant, fins i tot potser participar 
en algun programa tipus Opera-
ción Triunfo?
-No, no. No m’agrada el que es va-
lora en aquest tipus de programes, 
ni la mena de música que hi fan, 
ni l’espectacle que ho envolta. La 
música comercial no m’ha agradat 
mai. Ara bé, durant la meva èpo-
ca d’estudiant i els primers anys 
laborals, amb un teclat i un com-
pany que tocava la bateria, sí que 
vam fer el que en diuen la BBC: 
bodas, bautizos y comuniones. I 
també festes de poble, etc. Però 
era ben bé per fer diners, a mi no 
m’ha agradat mai aquest gènere. 
Jo sóc clàssic. Sempre dic que, 
a partir del segle XIX, no s’ha fet 
res que m’interessi especialment. 
Bé, exagero, perquè hi ha algunes 
coses modernes que són molt bo-
nes, però essencialment, m’agra-
da la música clàssica. 

-Així, et vas anar posant definiti-
vament en el tema de la direcció. 
Dirigeixes altres grups?
-He estat dirigint una coral a Bon-
matí durant cinc anys, també he 
estat codirector de la coral de l’es-
cola Bell Lloc, una coral infantil. I 
ara he començat a dirigir la coral 
de pares de l’escola municipal de 
música per fer una substitució de 
maternitat. El problema de la músi-
ca i de dirigir és que crea addicció. 
De fet, dirigir, si ho penses freda-

ment, és un acte força egoista. Tu 
tens una cançó al cap, la cançó 
que tu voldries, que és perfecta, i 
tens el poder de dir a unes perso-
nes ‘ara ho fareu així’ i jo us dirigiré 
i us ensenyaré a fer-la com a mi 
m’agrada, com la meva cançó ide-
al, o sigui que és molt addictiu. 

-Però això pot generar un con-
flicte entre el que vols i el que hi 
ha realment, no?
-Aquí comença la feina del director 
i del cor, que és la d’intentar arri-
bar acostar-te el màxim a la idea 
que tens al cap. Jo ho comparo 
amb fer una escultura. Tens un 
bloc de pedra i has de començar 
a picar, primer allò més gros per 
donar-hi forma. I poc a poc, anar 
afegint els detalls més petits. As-
sajar una peça és això, començar 
per les frases musicals, aprendre 
de memòria un fragment concret, 
que surti la nota que ha de ser i 
no una altra; i després, poc a poc, 
anar treballant l’expressió, la in-
tensitat, etc. Passar de picapedrer 
a orfebre, gairebé. 

-I teniu ‘bolos’ la Tribana? 
-El calendari de les corals sol seguir 
el curs escolar. Es comença el se-
tembre. A principi 
de curs, per la fira 
del Cistell, la coral 
Tribana ja fa anys 
que organitza una 
trobada de corals 
que aquesta vega-
da vam compartir 
amb altres cors 
de la FCEC (Fe-
deració Catalana 
d’Entitats Corals). 
Després es prepa-
ren les cançons de 
Nadal. Aquest any 
vam fer el concert 
a l’església Sant 
Cugat per celebrar 
els 10 anys –on es 
van recollir diners 
per Càrites-; des-
prés en vam fer un 
a la parròquia de 
Santa Eugènia; un 
altre a Avinyonet 
de Puigventós i a 

Sant Antoni de Calonge. Després 
vindrien els de Setmana Santa. 
També, aquest abril, organitzem 
un aplec amb totes les corals de la 
FCEC  de les comarques gironines, 
aprofitant l’aniversari. I el tercer 
trimestre el dedicarem a assajar 
cançons catalanes perquè a l’estiu 
anem a Lingen (Alemanya) a fer un 
intercanvi amb una coral d’allà. 

-Es posen gaire nerviosos els 
cantaires?
-Bé, en els concerts hi ha alguns 
nervis, però abans de cada actua-
ció, com també fem abans de cada 
assaig, fem uns exercicis de relaxa-
ció i de preparació de la veu i el cos, 
per tant, d’acord que arribes una 
mica nerviós –jo sóc el primer que 
m’hi poso- però així, quan comença 
el concert, nosaltres ja fa una estona 
que treballem. Funciona igual que 
per un esportista, que abans de cór-
rer ha d’escalfar els músculs, doncs 
un cantaire ha de preparar la veu i el 
cos. La veu cal entrenar-la.

-Amb tots aquests anys deus 
haver descobert algun talent 
amagat, no?
-Doncs sí. Recordo sobretot un tenor 
que no havia cantat mai en sa vida, 

entrevista Entrevista a Xicu Petit
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que es va apuntar a la coral després 
de sentir-nos en una actuació, i en 
el següent concert ja va fer un solo. 
Va ser una descoberta per a tothom, 
per a ell i per a la seva família. Ningú 
l’havia sentit cantar mai, ell és ban-
quer i quan va obrir la boca la gent 
va quedar perplexa. I això passa 
més sovint del que pensem.   

-Després de sentir tantes veus, 
creus que es pot aprendre a 
cantar o hi ha d’haver alguna 
cosa d’innat?
-Hi ha gent que obre la boca i té 
bona veu, i hi ha gent que no és així 
però que es pot educar. Jo sempre 
he pensat que, dins d’uns marges, 
tothom pot aprendre’n. L’únic requi-
sit indispensable és tenir una mica 
d’oïda. Si una persona no sent la 
diferència entre una nota i una al-
tra, aleshores és molt difícil. Si pots 
diferenciar-les però no saps com 
cantar-les, aleshores ja és feina del 
mestre o del director.

-Hi ha molts tipus de cantants 
i també s’ha escrit molt sobre 

com educar la veu, què en pen-
ses? 
-No existeix una única tècnica de 
cant. N’hi ha moltes i cadascú ha 
de trobar el seu camí. Cada estil té 
les seves particularitats que cal res-
pectar. Qui canta música moderna 
com si fos clàssica l’espatlla, i el 
mateix a l’inrevés. No es pot can-
tar el flamenc, per exemple, com si 
cantessis Wagner, ni cantar Wag-
ner amb veueta de gat. Cada gè-
nere té les seves característiques 
amb les que s’ha de treballar. 

-Els fas treballar molt als teus can-
taires? Com portes els ‘galls’?
-Sóc molt exigent, ho haig de re-
conèixer, sóc un director perfec-
cionista i exigent que sempre de-
mano més, però compto amb gent 
amb molta il·lusió, a qui faig treba-
llar molt, però que després amb el 
resultat s’agraeix. No es pot fer res 
ben fet sense una feina darrera. I 
pel que fa als ‘galls’, és més el tò-
pic que res més. Un ‘gall’ se li pot 
escapar a qualsevol, jo tinc més 

pànic a les notes desafinades. 

-Has vist el programa ‘La Batalla 
de los Coros’? Diuen que a altres 
països europeus té molt d’èxit 
però que aquí no tant perquè no 
tenim tanta tradició de corals.
-No, no l’he vist. Però no hi estic 
massa d’acord en què aquí no hi 
ha tradició. Sí que és veritat que a 
la resta d’Europa hi ha més cultura 
de cant i més gent que sap llegir 
música. A Alemanya, per exemple, 
als llibrets de les esglésies hi ha 
la partitura de les cançons escrita 
a quatre veus i la gent ho canta, o 
sigui que sona espectacular. Però 
pel que fa corals, aquí a Catalunya 
hi ha molta tradició des de la Re-
naixença cap aquí. Durant la dicta-
dura, per exemple, van ser un re-
ducte de cultura. Ara però, hi ha un 
canvi cultural i potser hi ha menys 
gent jove que hi estigui interessa-
da, però cors n’hi segueix havent 
molts. Caldrà esperar per veure 
cap on anirà tot plegat. 

Agnès Cabezas Horno

entrevistaEntrevista a Xicu Petit

historia
Partit polític creat el 1901 a 

Barcelona, com a resultat de 
la unió del Centre Nacional Cata-
là i la Unió Regionalista. Els seus 
dirigents més destacats foren, en 
una primera etapa, Enric Prat de 
la Riba i Josep Puig i Cadafalch, 
presidents de la Mancomunitat de 
1914 a 1923 i orgull dels regiona-
listes per la seva gestió eficaç. I en 
una segona època, Josep Cambó, 
que participà en diversos governs 
espanyols el 1918 i 1921. El seu 
òrgan de premsa era La Veu de 
Catalunya, diari fundat el 1899, i 
el partit recollia l’herència del ca-
talanisme conservador, amb un 
programa autonomista de caire re-
gional i partidari de la Monarquia 
com a forma de govern.
A les eleccions de 1901 i 1905 
obtingué un gran èxit i aleshores 
esdevingué el partit hegemònic 

del país. Impulsà el moviment de 
la Solidaritat Catalana en les elec-
cions de 1907, l’Assemblea de 
Parlamentaris el 1917 i la campa-
nya autonomista de 1918. Arran 
dels fets de la Setmana Tràgica, el 
1909, havia donat suport a la re-
pressió del govern central. La radi-
calització social a Catalunya entre 
la patronal i les classes treballa-
dores portà la Lliga a accentuar 
el seu conservadorisme. El 1922 
es produí l’escissió del sector més 
catalanista, que formà Acció Ca-
talana, i el 1923 no 
s’oposà al cop d’estat 
de Primo de Rivera, 
tot i que després se’n 
distancià. L’any 1930 
Cambó participà en 
l’intent reformista del 
Centro Constitucio-
nal, amb l’objectiu de 

salvar la Monarquia i retornar a la 
situació anterior de 1923.
Derrotada en les eleccions de 
1931, i perduda l’hegemonia a 
favor de Francesc Macià i d’un 
catalanisme més social i autono-
mista, la Lliga s’oposà al govern 
d’Esquerra Republicana i restà 
marginada del procés polític que 
desembocà en l’Estatut de 1932 i 
la restauració de la Generalitat, tot 
i ser-ne partidària. El 1933 el partit 
adoptà el nom de Lliga Catalana 
i el 1934 s’oposà frontalment a la 

La Lliga Regionalista
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Llei de contractes de conreu. Em-
presonat el govern de la Generali-
tat arran dels fets del 6 d’octubre 
d’aquell any, ocupà càrrecs de go-
vern a Catalunya col·laborant amb 
les dretes espanyoles. 
En les eleccions de febrer de 1936 

la Lliga encapçalà el Front Català 
d’Ordre, que fou derrotat pel Front 
d’Esquerres. Arran de la revolu-
ció social simultània a l’esclat de 
la guerra, Cambó s’exilià a Itàlia, 
Estats Units i l’Argentina, on tenia 
importants negocis i on s’instal·là 

definitivament, ajudant econòmi-
cament els militars revoltats. Du-
rant la Guerra Civil, una part dels 
dirigents del partit es passaren al 
bàndol franquista, mentre que d’al-
tres s’exiliaren. 

J.C.L.

historia

col.laboracio
Veí, segons la definició del 

Pompeu Fabra és: qui està 
situat a prop.

En el bloc de pisos som veïns, els 
de dalt, els de sota, els de la dreta i 
els de l’esquerra... I quan surto per 
la porta del meu pis, el subtil baf 
de sofregit és per tot el veïnatge.
Veïns de dalt: parella jovençana, 
una mica snob, dic jo; ell diari sota 
el braç, força desproveit de ca-
bell... i ella amb bolso de nyigui-
nyogui, sabates de talons d’agulla, 
els qual m’enuncien que ja han 
arribat a casa seva .. Tot seguit, 
comencen el joc de tirar les  bole-
tes de vidre, esport d’innovació a 
les olimpiades de Londres-Madrid-
Chicago...  Ells, són simpàtics... 
Considero que són simpàtics per-
què quan els trobo pel carrer, mer-
cat, prenent el café ... la seva cara 
pintoresca i enriolada em dóna un 
no sé què d’ ALEGRIA.
Veïns de la dreta: Coi!, parlen, par-
len i parlen d’aquella manera que 
no m’agrada gaire: amb crits; po-
sen música de ritmes trepidants, 
àries d’autors inèdits, cançons 
d’amor i de guerra... i formen un 
galimaties de sorolls i fresses con-
fuses que, de vegades, en fan un 
gra massa. Però sempre tenen el 
POLSIM DE SALT que me he obli-
dat avui que tocava comprar-ne i 
que farà  que el sopar sigui una 
cosa més mengible. 
Veïns de l’esquerra: Allà hi viu un 
exèrcit de mainada i quan no en 
plora un, en ploren cinc. La mare 
cada dia tragina el carro de la 
compra dels macarrons, canelons, 
arròs... què sé jo...  d’aquesta pro-

lífica família.  I saluda molt amb 
la mà al cor, i em mira astorada  
quan li manifesto el meu descon-
tent perquè  a les rebaixes no hi ha 
el descompte del 60% en el “sha-
dow” d’ulls d’aquell color indefinit, 
de gos quan fuig, que dic jo. Oh 
veïna SUBLIMAL!
Veïns de sota: Són especialistes 
en ensinistrament  de gossos, que 
els passegen cada dia, de qua-
tre en quatre. Sempre en deixen 
un de diferent  lligat a la porta del 
pis i que fa malabarismes  variats. 
Aquesta acció cànica fa 
que tota  la mainada del 
bloc, es pari, s’assegui 
i  es relaxi de l’estrés de 
la jornada escolar, de les 
posteriors classes d’an-
glès, xinès, judo, ballet i 
mil i una acció extraes-
colar... Aquest són els 
veïns “NANIS” per una 
estona!.
També hi ha humans que 
no tenen  veïns ni a dalt, 
ni a sota, ni a la dreta, ni 
a l’esquerra
VEINS que viuen en un 
espai, que a la nit poden 
veure estels somnolets o 
riallers... i òlives inquietes 
que els piquen l’ullet... 
Espai amb jardins, jardi-
nets o jardinassos plens 
de narcisos, un xiprer, un 
til.ler, plantes de romaní i 
una piscina amb grano-
tes liles.
La soledat és bonica i 
necessària però potser hi 
haurà un dia que aquests 
veïns s’enyoraran, que 

les desferres militars que sovinte-
gen a les notícies, els faran basar-
da, que la monotonia trucarà a les 
seves vides... i llavors,  què?. Què 
faran?
Ah! tenen una espaiosa zona in-
sonoritzada, lliure de virus anome-
nats informàtics, i que els possi-
bilita connectar amb el facebook: 
SÓN ELS VEÏNS DEL FUTUR. 
Recordo una dita popular: “Val 
més un veí autèntic que un parent 
llunyà”

Dolors Cabratosa i Teixidor.

Veïnatge
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Les festes ja han passat; ara 
toca tornar a la figura anterior, 

rebaixant els torrons que ens hem 
menjat durant les festes...Hem fet 
dinars, sopars, berenars...i sobre-
tot sobretaules, ja que després 
d’un àpat amb tot tipus de menjar, 
arriben els torrons, els polvorons, 
bombons; més tard els fruits secs, 
les llaminadures... i mentrestant 
la televisió va parlant sola. Però 
si algú la mira, segons el dia té 
molts números per veure-hi un 
anunci; de què? de joguines, co-
lònies, electrodomèstics, torrons, 
tot serà consumir i vendre. Doncs 
bé, tots aquests dies de Nadal ens 
hem assegut davant del televisor 
gaudint de les hores de vacances i 
fent una mica el dropo. Després de 

fer una mica de zàping veiem que 
fan força pel·lícules bones, princi-
palment estrenes, que casualment 
les emeten el mateix dia! I no se 
sap quina triar. Quan esculls quina 
mirar, ja has caigut en el parany! 
La pel·lícula té una durada d’entre 
una 1 h 30 min o 2 hores com a 
màxim, però amb les pauses llar-
guíssimes d’ara, s’allargarà a 3 
hores com a mínim. 
Doncs bé, ens disposem a aguan-
tar estoicament totes les pauses, 
entre viatges a la cuina i al servei. 
En una d’aquestes pauses, no ens 
movem del sofà, i algú es distreu 
a posar interès en els anuncis i a 
comptar els anuncis de colònies. 
Quants creieu que en varen fer en 
una sola pausa, en una pel·lícula 
d’un diumenge al vespre? 31 anun-
cis! Sí, sí...31! I alguns de repetits, 
que, a còpia de veure’ls, ja ens sa-
bíem quina colònia era abans que 
el locutor l’anunciés. Entenc que 
fos Nadal, festes, tothom fa la car-

col.laboracio

ta als Reis i el tió ha de cagar, es 
fan sopars d’empresa, etc., però 
aquests dies, amb les grans pel-
lícules que han fet, costa mante-
nir-se atent a tota la pel·lícula i no 
exclamar un oh! cada cop que es 
fa una pausa.
Però bé, tots som, poc o molt, víc-
times de la televisió i dels objectes 
que consumim; per tant, se’ns ha 
de mantenir informats! Però, si us 
plau, sense excés! Venguem, però 
venguem bé, i comprem millor.
Bon consum!

Anna Clarà 
Una teleespectadora

El Barça l’ha encertat amb el 
fitxatge del tècnic. En Josep 

Guardiola ha aconseguit tornar 
l’esperança a tots els simpatitzants 
del Barça. Aquest any sí que fan 
un joc atractiu, fan gols i  especta-
cle. En una paraula, ha aconseguit 
el que tots volíem:  guanyar  i dei-
xar bocabadats  a tots els barce-
lonistes i a tots els nostres rivals 
esportius. 
Amb un joc intens, fort en defensa, 
creatiu al mig del camp i encertat a 
l’atac, ha aconseguit posar el Bar-
ça al nivells del dream team, o del 
millor Ronaldinho. El Barça cons-

trueix el seu joc des de la defensa, 
va pujant i tocant fins aconseguir el 
moment dèbil del rival per rematar-
lo i fer el gol. Això és el joc que el 
Barça ha fet sempre,  però ara fa 
gol i de manera ràpida. L’any pas-
sat més o menys feia el mateix, 
però ens adormíem de tant tocar i 
tocar, i la pilota no entrava.
Aquest any sí que la pilota entra. 
Quines deuen ser les diferències 
d’un any a l’altre perquè un any tot 
vagi bé i l’any passat tot anés ma-
lament? Penso que, entre altres,  
fonamentalment  dues: primer, 
sense cap dubte, l’entrenador, en 

Josep Guardiola, els ha inculcat 
l’esperit de lluitar i lluitar fins que 

Aquest any també
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aconsegueixen el gol.  També els 
ha donat confiança, la confiança 
de creure que són grans jugadors 
i, per mi, els millors; segon, tam-
bé sense cap dubte, el retorn d’en 

Messi. Aquest jugador farà història 
en el Barça, en la selecció argen-
tina i en el  futbol. Personalment, 
des d’en Maradona no havia vist 
un jugador tan explosiu, tan tècnic 

i tan desequilibrant com ell. Espe-
ro i desitjo que en Messi tingui més 
sort que en Maradona, com a juga-
dor i com a persona.
Crec que aquest any podem so-
miar amb els títols. Estic conven-
çut que seran més d’un. Els Reis 
ja han passat per can Barça. En 
Guardiola ha sigut un jugador ex-
cepcional com a creador de joc. Si 
sap transmetre aquestes virtuts als 
jugadors, com a entrenador no pot 
fallar. Veieu que no fa falta anar a 
buscar tècnics a l’estranger - si els 
tenim a casa - .
Amb això de la crisi, tot va mala-
ment, però almenys el Barça va 
bé. Toquem fusta. Visca el Barça, 
aquest any també. 

Rafel Sala

col.laboracio

Amb l’entrada de l’any Nou es 
va parlar, com és costum, de 

la clàssica pujada de preus de de-
terminats articles o serveis, com la 
llum, les autopistes... i el transport 
públic (una estranya manera d’in-
centivar-lo, tanmateix). I en canvi, 
ves per on, la gasolina fa ja uns 
quants mesos que es va abaratint. 
Però no és pas de l’aggiornamento 
del valor del litre de gasolina, que 
volia parlar, sinó del que suggerei-
xen les imatges tòpiques d’auto-
mobilistes posant-se combustible 
al seu propi cotxe mentre una veu 
en off va desgranant a la TV les 
noves xifres acabades de retocar:
1. Des que van començar a cir-
cular els cotxes, les gasolineres 
sempre havien estat servides per 
uns diligents empleats que s’ocu-

paven d’omplir el dipòsit, mentre 
l’amo del vehicle s’esperava a dins 
tranquil·lament que acabessin 
l’operació, i un cop enllestida, pa-
gava l’import -generalment deixant 
propina- i se n’anava. A partir d’un 
cert moment, però, les gasolineres 
van passar a ser d’”autoservei”, 
sense que aquesta reducció de la 
qualitat del servei es veiés com-
pensada d’alguna manera (amb 
una baixada del preu del producte 
venut, per exemple). Que jo recor-
di, tampoc va anar acompanyada 
de cap protesta: ni dels clients a 
títol individual, espontàniament o 
organitzats, ni de cap associació 
de consumidors.
2. L’estampa de les gasolineres 
actuals és d’allò més il·lustrativa, 
amb clients rics i pobres indistinta-

ment servint-se 
cadascú la ben-
zina al respectiu 
vehicle... Que 
ho faci el poble 
ras ja entra en el 
guió, però ¿com 
és que s’hi han 
avingut la gent 
de calés, acos-
tumats a ser ser-
vits?, ¿com és 

que gent tan encorbatada com hi 
ha no troben inconvenient a reme-
nar amb les seves pròpies mans un 
producte que bruteja tant? ¿Potser 
és perquè en aquest assumpte te-
nien, i tenen, ells mateixos cua de 
palla, és a dir, que s’han vist atra-
pats pels seus propis arguments 
“neoliberals”, i doncs que han cai-
gut a la seva pròpia trampa?
3. Aquesta seria una explicació 
vàlida, però, en tot cas dins l’àm-
bit estrictament empresarial, pu-
rament economicista. Però estem 
parlant d’un producte que, a més, 
és altament inflamable, i per tant 
d’una perillositat manifesta. Sem-
bla lògic que una tal substància 
hauria d’estar permès de manipu-
lar-la exclusivament a professio-
nals del ram, i en canvi tothom es 
veu obligat a remenar l’aparell do-
sificador, encara que no en tinguin 
ni idea... I això per raons de gar-
reperia (supervivència, en diuen) 
empresarial.
4. Relacionat amb el punt anterior: 
si la dinamita, un material també 
perillós, es manté fora de l’abast 
d’indesitjables amb males intenci-
ons, com és que la gasolina s’es-
capa d’aquest control? On són, 
a les gasolineres, les histèriques 

Qui petroli remena, els dits se n’unta
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normes que s’apliquen amb tant 
de zel en altres àmbits?
5. I finalment (encara que el rosa-
ri podria continuar), una anotació 
pel problema afegit que aquesta 
automatizació suposa per als dis-
capacitats (persones de mobilitat 

reduïda) que condueixen el seu 
propi vehicle: seria un detall que 
les estacions de servei posessin a 
la seva disposició un timbre al cos-
tat del sortidor per poder avisar els 
empleats. Però és un detall tonto 
en el qual ningú no ha pensat: ni 

els amos de les gasolineres, ni el 
gremi, ni el col·lectiu, ni, ai las!, els 
àngels de la guarda del nostre pro-
tector Govern...

Fermí Sidera Riera

Qui petroli remena, els dits se n’unta col.laboracio

Nadal, període d’emocions i de 
sensacions; no tothom l’escull 

com les festes més desitjades, 
però si pregunteu als nens la res-
posta és clara i cridanera: NADAL 
I REIS !
Ja fa més de 100 anys que a les 
comarques gironines, i també a 
altres dels països catalans, s’ini-
cià l’acompanyament de l’arribada 
dels Tres Reis amb llum, una llum 
que els esperava a les muralles 
o a l’entrada del poble. Sembla 
ser que els Reis, després de dei-
xar l’or, l’encens i la mirra al Nen 
Jesús, repartiren la resta dels pre-
sents als infants dels pobles que 
anaven trobant de camí cap al seu 
llunyà país. A cadascun n’hi do-
naven tres. Així va ser que, a poc 
a poc, es va anar instaurant que, 
pocs dies abans de l’arribada de 

Ses Majestats, la mainada prepa-
rés unes torxes per donar-los la 
benvinguda. Les construïen amb 
canyes i branques d’espígol sec, 
que quan s’encenia impregnava  
la cavalcada d’una llum i un aroma 
captivador i màgic.
Els anys passaven i la mainada, 
més engrescada que mai, conti-
nuava fent els seus fanalets, que 
anaven adoptant formes noves, 
com la cilíndrica, la triangular… 
sempre amb una espelma o can-
dela a dins per donar la llum ne-
cessària perquè Ses Reials Majes-
tats no es perdessin pel camí. 
La tradició estava tan arrelada que 
els comerços i les paradetes de les 
principals places dels pobles varen 
començar a vendre’n. Els primers 
fanalets, que encara hi són pre-
sents a totes les cavalcades, són 

els cilíndrics, fets de paper, que es 
pleguen com un acordió i la llum 
dels quals és la d’una espelma que 
sovint el converteix en una petita 
foguera improvisada que sorprèn 
i amoïna el nen que, amb les llà-
grimes als ulls, busca consol amb 
una abraçada. Després vingueren 
els de forma de sol, de lluna...
Vint-i-cinc anys enrere, mestres 
de les nostres escoles varen voler 
recuperar la tradició que cada nen 
es fes el seu fanalet. És gràcies a 

Quina llum, la dels fanalets!

Categoria Ecològica: El Petitó de Marc Puigdevall i El Castell d’Ian Fernàndez
Categoria Original: Sol d’Àngels Sayols i Papallones de Laura Gibrat

Categoria Artística: Tres Reis de Bruna Sayols i Silmar de Sílvia i Maria Casals

Premiats al concurs de Fanalets:
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ells que, sovint en totes les caval-
cades, trobem mostres de fanalets 
artesans i construïts sovint amb 
materials recuperats:
• envasos d’aigua, detergents, io-
gurt, tubs de paper de cuina...
• materials orgànics: fulles, canyes, 
bambú, nous, avellanes, canyella, 
pinyes...
• materials de papereria: papers de 
tot tipus,  fins i tot el vegetal que, 
impregnat amb oli, confereix una 
llum extraordinària; també coles, 

filferro...
• materials escollits per il·luminar: 
espelmes, candeles, piles amb 
bombeta, llums moderns que van 
canviant de color...
Seria bo que, igual que ha fet l’as-
sociació de veïns aquest any, entre 
tots omplíssim els nostres carrers 
de fanals i torxes. Veureu que aquí 
teniu una petita mostra del que po-
deu necessitar per construir el fa-
nal per la propera cavalcada.
Per cert, a Salt hi ha una expressió 

que fem servir molt sovint: “Endavant 
les atxes “. El significat, segur que 
el sabeu, però què són les atxes? 
doncs no són més que torxes ence-
ses. Així és que ja ho sabeu: us en-
coratjo a fer-ho; teniu tot un any per 
endavant. 

Fina Caselles i Vall-llosera.

Membre de la Junta de l’Associa-
ció de Veïns del Barri Vell

Quina llum, la dels fanalets!
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Teresa Pons i Tomàs

La Teresa era una noia senzilla 
del poble, que va començar a 

treballar als 14 anys a la indústria 
tèxtil. De ben jove s’interessà pels 
problemes socials de la comunitat; 
entrà a formar part de les Joventuts 
Llibertàries i sempre era al Centre 
de Cultura la Floreal, on forma part 
de la companyia de teatre Arte y 
Amor. La Teresa, que era una dona 
molt activa, emprenedora i indepen-
dent, també era una gran amant de 
la natura, de l’esport de l’humanis-
me i de les llibertats per a tota la 
societat ... En el marc de la Revolu-
ció Social del 19 de juliol de 1936, 
la Teresa fou la primera regidora a 
les comarques gironines (19-10-
36). El 1939 la Teresa va passar a 
França amb tota la gent que havien 
tingut responsabilitats d’una mane-
ra o altra davant el nou canvi polític. 
Els que no havien participat en res 
no van pas marxar; però van viure 
en una societat on hi ha unes pro-
fundes arrels dogmàtiques d’una 
manera històrica, que fan alguns 
membres d’aquesta comunitat. 
Persones  envejoses, avares, su-
pèrbies, rancunioses..., en definiti-
va: la ignorància ben organitzada. I 
així, manin uns o manin els altres, 
estableixen una societat passiva, 
que és el que volen aquells que te-
nen el poder. Si ens barallem entre 
nosaltres, no hi ha cap possibilitat 
per a la lluita de classes i, d’aques-
ta manera,  aviat malparlen d’ells i, 
ja no cal dir, si hi ha un canvi de sis-
tema: els denuncien d’una manera 
ràpida a fi d’exterminar-los. I, en la 
revenja del 1939, els dos germans 
de la Teresa, l’Isidre i en Josep, fo-

ren afusellats el 15 de novembre de 
1939 a Girona.
Volem reivindicar el nom de la 
Teresa Pons i Tomàs i recuperar-la 
per a la història del poble i també 
com a senyal de voluntarisme ètic i 
de compromís amb la col·lectivitat i 
la comunitat d’aquella època. I més 
en aquests moments que el nou ca-
pitalisme ha establert la dictadura 
econòmica que anul·la pensaments 
i ideologies, i sotmet la persona a 
ser solament  una unitat de con-
sum. Mai en la història de la huma-
nitat el desconeixement o la igno-
rància de les coses  havien estat 
un valor, només en aquest sistema.  
A més, el capitalisme ha establert 
una societat tan individualista que, 
fins i tot, aquí tens al cantó qui està 
desitjant la teva mort perquè així ell 
anirà més bé (s’ho creu).
La història de la Teresa, d’abnegació 
i treball al llarg de tota la seva vida, 
podríem dir que és la d’una màrtir 
per restar fidel a uns principis ètics.
En fi, només dir-vos que per la 
causa de la Teresa, si no hi ha res 
de nou, farem una parada el dia de 
Sant Jordi per divulgar el seu nom 
i la seva obra. Si algun ciutadà/ana 
està interessat en l’assumpte o 
ens vol ajudar, s’hi 
pot posar en con-
tacte. No serà un 
grup organitzat, ni 
entitat ..., tan sols 
farem dues o tres 
reunions fins al 
23 d’abril per dur 
a terme aquesta 
activitat i reclamar 
a les autoritats 

de Salt un lloc al poble per a la 
Teresa.

NOTA
La primera regidora de les comar-
ques gironines va ser la Teresa i no 
la que van divulgar les autoritats 
de Girona que, una vegada més, 
l’oligarquia de govern de la ciutat  
veïna es vol fer seu tot allò que pot 
i, amb mentides, van construint el 
seu baluard.

Agapit Alonso i Pont

opinio
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La crisi

Parlem una mica de la crisi. 
Com que tothom s’hi atreveix, 

jo també vull donar la meva opinió. 
He llegit i escoltat als mitjans que 
és una crisi econòmica provocada, 
fonamentalment,  per un desajust 
del sistema financer. El desajust 
- per dir-ho suau -del sistema fi-
nancer ha provocat la caiguda en 
cadena de tot el sistema econòmic 
actual - acceptat per tot el món -, el 
sistema capitalista lliberal. 
El sistema econòmic actual –re-
sumint- funciona de la següent 
manera: quant més consumim, mi-
llor. Creix la demanda, el sistema 
reacciona i produeix el necessari 
per satisfer-la. Però no parem, 
continuem produint i provoquem 
un excés d’oferta. El preus pugen 
i baixen en funció de l’oferta i la 
demanda. Això és molt maco i fàcil 
d’entendre, però què passa si els 
preus no són reals i els productes 
estan tots sobrevalorats per les 
diferents operacions financeres? 
Passa el que estem patint, i en di-
uen un desajust financer; això, per 
mi, és un atracament amb totes les 

de la llei. 
Uns quants espavilats han con-
vertit l’enginyeria financera en una 
manera de prendre el pèl a la ma-
joria de bancs de tots els països 
del món. No tinc res a dir de l’en-
ginyeria financera, que són unes 
tècniques necessàries i positives 
per al nostre sistema econòmic i 
productiu. Tampoc tinc res a dir de 
la majoria d’economistes que són 
grans professionals i respectuosos 
amb les normes fiscals i legals en 
vigor. Dels que vull queixar-me són 
d’aquests pirates financers que 
han fet saltar la banca i han pro-
vocat un caos econòmic mundial. 
Han parat el sistema productiu per 
aquest excés d’oferta i, de rebot, 
l’atur s’enfila sense parar. 
Tot això ha provocat que la gent 
disposi de menys ingressos i el 
nombre de “pobres” augmentarà. 
Vaig llegir que actualment hi ha 
dos tipus de pidolaires: uns són els 
que demanen menjar per necessi-
tat, diguem que és la gent – tre-
balladors - que fan cues a la Sopa 
o a l’INEM, i d’altres – banquers, 

empresaris - que van al govern a 
demanar. La diferencia estar en el 
fet que els primers van a peu i els 
segons van amb el seu jet privat. 
La crisi la tenim, és evident, però qui 
més la notarà seran els treballadors 
i no aquells que l’han provocada.
Desitjo a tots els lectors de La Far-
ga que us afecti al mínim possible 
i que passi ben aviat. 

Rafel Sala           

Els infants valents

opinio

El passat dia 21 de desembre, 5 
nens/es d’ ELS INFANTS VA-

LENTS varen anar a La Molina a 
practicar esquí adaptat.
Aquesta és la 2a vegada que ELS IN-
FANTS VALENTS organitza aquesta 
activitat per apropar la mainada amb 
discapacitat a aquest esport d’hivern.
4 participants estan afectats amb 
paràlisi cerebral i hi van anar amb 
cadires adaptades amb esquís  i 
acompanyats d’un monitor. El 5è 
participant va fer servir esquís més 
amples i curts ja que no té proble-
mes de mobilitat.
Tots varen poder gaudir d’un esport 
que, si no fos per l’estació de La 
Molina i el personal que es dedica a 
les persones discapacitades, seria 
impossible de portar-lo a terme.

M. Helena Rodríguez

Presidenta  
d’ELS INFANTS VALENTS 
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Arribada del Pare Noël al parc Monar

Uns dies abans de Reis va tenir 
lloc l’arribada del Pare Noel i 

una passejada per als nens i ne-
nes pel parc Monar. Els nens i ne-
nes van gaudir de valent fent fotos 
i acariciant el cavall. 
També va tenir lloc l’arribada a les 
guarderies d’El Lledoner i El Carrilet 
dels tres Reis d’Orient a sobre d’una 
carrossa tirada per un cavall, que va 
fer les delícies dels petits i grans. 
Tot plegat va ser una deferència 
del futur Parc Natural de les De-
veses de Salt, per dur a terme una 
activitat pedagògica per als petits. 
La seu serà al costat del mas De-
vesa. Aquesta activitat estarà en-
focada al nostre entorn natural i es 
donarà  a conèixer mitjançant visi-
tes guiades amb cavalls i ponis.

Josep Pla
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anunci garatge andreu
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Les escultures de Salt ja tenen 
padrins i padrines!

Amb aquestes línies us volem 
informar de com va avançant 

el procés d’adhesió al projecte « 
Apadrinem escultures » dels Amics 
de la UNESCO de Girona i poten-
ciat per l’Ajuntament de Salt, bàsi-
cament des d’aquest curs 2008-09 
i que tindrà una durada de com a 
mínim dos cursos escolars.
Com segurament recordareu, els 
objectius i els trets fonamentals 
del Projecte es van presentar el 23 
de setembre a la Factoria Cultural 
Coma Cros, acte que es va con-
cloure amb la projecció del DVD 
SALT d’escultures.
Tot seguit es va donar per obert el 
procés d’adhesió al projecte per 
part dels centres docents, entitats 
i associacions de la vila, i  es va 
publicar a la revista La Farga un 
article de Dolors Reig, presiden-
ta dels Amics de la UNESCO de 
Girona, amb la intenció de donar a 
conèixer a la ciutadania  les bases 
d’aquest projecte de sensibilització  
envers el patrimoni urbà.
Un cop ja recollides una gran part 
de les adhesions, es va fer una 
trobada a la sala d’entitats de l’Es-
cola d’Art on Dolors Reig i Carme 
Garriga, per part dels Amics de 
la UNESCO, i la regidora Anna 
Micharet, com a representant de 
l’Ajuntament de Salt, van lliurar als 
representants dels centres docents 
i les entitats adherides el dossier 
amb l’esquema general del treball 
a realitzar. També es van compar-
tir dubtes, es van generar propos-
tes, recomanacions i una interes-
sant pluja d’idees que va servir per 
donar el tret de sortida  al projecte 
“Apadrinem escultures”.

El dia 5 de de-
sembre es va 
presentar a la 
Biblioteca Mu-
nicipal el llibre 
de Sara Rosés    
Salt, un munt 
d’escultures per 
descobrir  editat 
per l’Ajuntament,  
fruit d’un treball 
de recerca de 
segon de batxi-
llerat que l’autora 
(alumna de l’IES 
Salvador Espriu) 
va realitzar l’any 2003. El llibre es 
va lliurar als centres docents i en-
titats que apadrinaran escultures 
per fer més fàcil la tasca de desco-
berta i recerca d’informació.
Així doncs, fet aquest petit resum 
cronològic, passaré a enumerar 
els centres educatius, associaci-
ons i entitats que s’han adherit al 
projecte, les escultures que apa-
drinaran o bé les tasques de difu-
sió i sensibilització que han acor-
dat realitzar:
EL CEIP EL PLA  apadrinarà per 
cicles les següents escultures: Tor-
tuga, tortuga de Pep Camps, Les 
llúdrigues de Lluís Mateu,  Dalí de 
Willem Joost de Vries i La cúpula 
invertida de Pep Admetlla..
EL CEIP EL GEGANT DEL REC 
apadrinarà  Les llúdrigues de Lluís 
Mateu.
EL CEIP DEVESA apadrinarà  
Adéu d’Anna Manel.la i Les llúdri-
gues de Lluís Mateu
El CEIP LA FARGA apadrinarà  
Les Loles de Josep M. Corominas, 
Tortuga, tortuga de Pep Camps i La 
cúpula invertida de Pep Admetlla.
EL CEIP DEVESA apadrinarà Les 
llúdrigues de Lluís Mateu, Adéu 
d’Anna Manel.la i L’hortolà de 
Xavier Medina Campeny.
El CEIP MAS MASÓ apadrinarà 
L’Arbre de la Ciència de M. Álvarez 
Losada i Adéu d’Anna Manel.la.
EL CEIP SANTALÓ, que va ser el 
primer centre de Salt que va apa-
drinar  escultures, realitzarà tas-
ques de sensibilització i divulgació 
envers el parc escultòric a partir de 
la seva pàgina web.

EL CENTRE MARE DE DÉU DEL 
ROSER durant aquest curs pro-
mourà la descoberta i el coneixe-
ment de les escultures de Salt, per 
començar a apadrinar escultures a 
partir del proper curs escolar. 
L’IES SALVADOR ESPRIU  po-
tenciarà la descoberta i el coneixe-
ment de les escultures a partir de 
la programació d’un crèdit de sín-
tesi que es començarà a impartir 
durant el proper curs.
L’ESCOLA D’ART MUNICIPAL 
DE SALT realitzarà l’apadrinament 
de l’escultura    La taula desada de 
Josep M. Oliveras, i ha ofert a les 
escoles i entitats que ho desitgin 
una visita pràctica i guiada per l’En-
ric Sala al seu taller d’escultura.
L’ESCOLA D’ADULTS realitzarà 
tasques de sensibilització i difusió 
per donar a conèixer les escultu-
res als seus alumnes i ajudar als 
nouvinguts a fer la descoberta de  
l’entorn de Salt.
L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL 
BARRI VELL apadrinarà La cúpula 
invertida de Pep Admetlla i  Baralla 
d’amor de Josep Lluís Pascual.
L’ASSOCIACIÓ DE COMERCI-
ANTS DEL MERCAT DE SALT 
mantindrà en bon estat i farà l’apa-
drinament d’El mosaic ceràmic 
d’Emília Xargay.
L’ASOCIACIÓ DELS AMICS DE 
BOLIMBOU apadrinarà La font del 
Paradís de Lluís Mateu.
L’ASSOCIACIÓ ELS INFANTS 
VALENTS apadrinarà la placa 
commemorativa situada a l’entrada 
del nou parc hospitalari de Salt.
LA COMUNITAT DE REGANTS 
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Les escultures de Salt  
ja tenen padrins i padrines!

Baronia de SAS Music Festival Premis Serrallonga 09

realitzarà l’apadrinament de l’es-
cultura L’hortolà de Xavier Medina 
Campeny.
El CONSELL DE LA GENT GRAN 
vol contribuir a fer conèixer i difon-
dre les escultures a través de vi-
sites guiades, i de la projecció del 
DVD SALT d’escultures dels Amics 
de la UNESCO de Girona.
El CONSELL DE REDACCIÓ DE 
LA REVISTA LA FARGA I LA BI-
BLIOTECA MUNICIPAL DE SALT 
realitzaran tasques de documen-
tació, informació i divulgació tant 
de les escultures, com de les acti-
vitats que vagin desenvolupant els 
centres docents i les entitats invo-
lucrades en el projecte.
Properament es realitzarà una al-
tra trobada de seguiment de les 
activitats del projecte, on s’aprofi-
tarà per acordar diversos aspectes 
com la col·locació de les plaques 

identificatives a les escultures apa-
drinades i una trobada conjunta 
per realitzar la signatura dels com-
promisos. També s’aprofitarà per 
lliurar a tots als centres docents 
i entitats apadrinadores el DVD 
SALT d’escultures dels Amics de 
la UNESCO de Girona i editat per 
l’Ajuntament de Salt.
I voldria acabar citant el text de Mi-
quel Martí i Pol, que figura en la 
placa commemorativa de la inau-
guració del Parc Hospitalari Martí 
i Julià, que apadrinarà l’Associació 
dels Infants Valents i que, segons 
la seva presidenta, resumeix molt 
bé el tarannà de tantes persones, 
entitats i associacions que treba-
llen dia a dia, amb senzillesa, sen-
se fer remor i de forma desinteres-
sada i altruista.

Carme Garriga i Verdaguer

“I el que compta és l’esforç de cada dia
compartit tenaçment amb els qui creuen

que cada gest eixampla l’esperança,
que cada dia es perd per als qui lluiten”;

“l’essencial es diu amb senzillesa”;
“però la vida sols es viu vivint-la”

Mig miler de persones va-
ren assistir al BdSAS Music 

Festival i a l’entrega dels Premis 
Serrallonga a La Mirona de Salt.
Ahir  a la nit es va celebrar el 

BdSAS MF09’ 
i l’entrega 
dels Premis 
Serrallonga a 
La Mirona de 
Salt, amb un 
èxit de crítica 
i públic que 
va demostrar 
l ’expectac ió 
per aquest 
nou Festival 
i els Premis. 
Costa 59, 
6x4...les col-
l abo rac ions 
de Nito Figue-

ras, Adrià Bauzo, Ignasi Bosch, 
la Família Abad, en Nil de Kabul 
Baba, la cantant saltenca Núria 
Mancebo, tots ells  comandats pel 
músic saltenc Lluís Costa,  varen 
demostrar la seva vàlua, arrasant  

a l’escenari en una jam session 
amb una música fresca i enèrgica; 
en  definitiva, una nit eclèctica amb 
un públic molt heterogeni i grans 
dosis de ritme escolàstic funk, que 
va culminar  amb la fi de festa de 
The Row i una esplèndida versió 
del “hey ho, let’s go...” del Ramo-
nes  i un públic entregat.
Durant el Festival es varen do-
nar els Premis Serrallonga 09. El 
Trabuc d’Or Local el va recollir el 
director de cinema eròtic, el sal-
tenc Narcís Bosch, que va agrair 
el premi, ja que era el primer re-
coneixement que li feia el poble  
de Salt per la seva feina. 
El Trabuc d’Or Nacional va ser 
per a l’actor Toni Albà que, per 
motius professionals, no va po-
der assistir, tot i que es va pro-
jectar un vídeo agraint el premi. 
L’actriu Isabel Rocatti, la Marcela 

Costa 59 + Nito  Figueras
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de Ventdelplà, va ser l’encarre-
gada de recollir el guardó.
Els Tricornis d’Or Local i Nacional 
van ser, l’un per a la regidora de 
l’Ajuntament de Salt Maria Quer 
i l’altre per a l’Albert Boadella, 
però no es varen poder donar 
perquè cap dels dos va assistir a 
l’entrega.

Baronia de SAS Music Festival 
Premis Serralllonga 09

The Row

informacio municipal
Ja ha presentat 20 projectes i 

començarà per les obres me-
nors
L’Ajuntament de Salt iniciarà en 
els propers dies les primeres 
obres previstes amb la inversió 
procedent del fons extraordinari 
d’inversió local del Ministeri d’Ad-
ministracions Públiques. El consis-
tori ja ha presentat a l’Estat tots els 
projectes i els primers treballs que 
s’executaran seran els de la vorera 
del carrer Processó. Abans de l’es-
tiu es preveu que s’iniciïn les obres 
més importants com la reforma de 
la piscina municipal descoberta, la 
millora de la Rambla Massana o el 
reasfaltatge de diversos carrers. 
En total, s’invertiran més de 4 mili-
ons d’euros en 20 projectes. 
La inversió del fons extraordina-

Salt inicia les obres de millora  
amb els fons extraordinaris de l’Estat

ri del Ministeri d’Administracions 
Públiques que correspon a Salt és 
de 4.897.796,98 euros. La propos-
ta de l’Ajuntament, aprovada per 
Junta de Govern Local a finals de 
desembre, reparteix la inversió en 
20 projectes que repercuteixen en 
tots els barris de Salt. 
Les obres amb un pressupost més 
important són les de la reforma 
integral de la piscina municipal 
descoberta, amb un cost d’uns 
760.000 euros, que permetran re-
modelar íntegrament l’actual pisci-
na i que ja compta amb l’aprovació 
del Ministeri d’Administracions Pú-
bliques. També es destinaran més 
de 540.000 euros a la millora de 
l’enllumenat al Passeig Països Ca-
talans, en el tram entre els carrers 
Ramon i Cajal i Mercè Rodoreda; 

i 539.000 euros més a la reurba-
nització del carrer Folch i Torres, 
que permetrà la creació de noves 
places d’aparcament. Aquest dos 
projectes també ja han estat apro-
vats per l’Estat.
Entre les inversions previstes, hi 
ha també la construcció d’un nou 
vial d’accés a Frigorífics del Ter 
per sota del pont d’accés a l’auto-
pista AP-7 que permetrà alliberar 
la circulació de camions al barri 
dels Escriptors, amb un cost de 
50.000€. També es faran actuaci-
ons de reposició del ferm i de mi-
llora de la senyalització i de l’enllu-
menat en diversos carrers, com el 
Barri Vell, dels Escriptors, el Veïnat 
o la Massana, on es pavimentarà 
la Rambla de la Massana, amb un 
cost de 200.000 euros. 

La borsa de lloguer social ha rebut 
unes 180 sol·licituds de llogaters

L’Ajuntament de Salt ha posat al 
mercat 15 pisos de lloguer a preus 
assequibles per a joves, gent gran i 
unitat familiars amb rendes mínimes 
de 1.200€ mensuals. Els nous habi-
tatges s’han aconseguit per la Bor-
sa d’Habitatge Social que el consis-
tori va posar en funcionament per 
primera vegada al municipi el mes 
de maig passat. En aquest temps, 
s’han rebut unes 180 sol·licituds de 
possibles llogaters. 

L’Ajuntament de Salt posa al mercat  
15 pisos de lloguer a preus assequibles

L’objectiu de la Borsa d’Habitatge 
Social, que es gestiona amb el su-
port de la Generalitat, a través de 
l’empresa pública Adigsa, és posar 
al mercat pisos que actualment es-
tan buits i, com a garantia per als 
propietaris, les administracions fan 
d’intermediàries, oferint-los ajudes 
a fons perdut per adequar l’habi-
tatge i assegurances en cas que 
s’hi produeixin danys o bé hi hagi 
impagats. A més, tècnics munici-
pals fan seguiment de l’estat de 
l’habitatge per garantir-ne el man-

teniment. 
El llogater, per la seva banda, obté 
un habitatge a preu assequible d’en-
tre 450 i 600€ per a pisos amb totes 
les garanties, alguns d’ells acabats 
de construir. A més, se’ls garanteix 
un preu just de lloguer i se’ls informa 
i tramiten els ajuts a llogaters de què 
disposa la Generalitat. 
Per accedir a la Borsa d’Habitatge 
Social les persones interessades 
es poden dirigir a l’Ajuntament o a 
l’Oficina d’Habitatge de Salt, que 
centralitza el servei. 

Després de l’èxit de convocatòria 
i d’organització, ja es comença 
a treballar per a la propera edi-
ció del  BdSAS MF i els Premis 
Serrallonga 2010
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L’Ajuntament de Salt, per mitjà 
de la Oficina de Promoció Eco-

nòmica, ha iniciat un taller d’ocu-
pació d’Auxiliar d’Ajuda a Domicili. 
En aquest programa, que té una 
durada d’un any, hi participen vuit 
alumnes-treballadores.
El projecte taller d’ocupació d’Auxi-
liar d’Ajuda a Domicili, que compta 
amb un pressupost de 164.528,48 
euros, és un programa de formació 
i treball que té l’objectiu de formar i 
millorar les possibilitats d’ocupació 
de persones aturades del munici-
pi, majors de 25 anys. 

Les participants reben 
una formació teòrica i 
pràctica de l’ofici a l’ho-
ra que són contractades 
des del primer dia per 
l’entitat local a fi de do-
nar suport al servei mu-
nicipal corresponent.   
El taller d’ocupació d’Au-
xiliar d’Ajuda a Domicili 
compta amb una direc-
tora, una docent de l’ofici 
i una docent de matèries 
complementàries. Al fi-
nal del curs les alumnes-treballado- res rebran un diploma.

Salt inicia un taller  
d’ocupació dedicat a l’atenció domiciliària per formar aturades majors de 25 anys

La Policia Local de Salt ha de-
tingut 4 persones que supo-

sadament robaven a l’interior de 
vehicles. Els arrestats van ser 
sorpresos pels agents quan inten-
taven forçar un cotxe a la zona de 
la Massana. 
La primera detenció es va produir 
al voltant d’un quart de dues de la 
matinada de dijous. Una patrulla 
de la Policia Local que circulava 
per la zona de la Massana va veu-
re quatre persones amb actitud 

La Policia Local de Salt deté 4 persones per robar a l’interior de vehicles

sospitosa al costat d’un vehicle. 
Quan els agents es van acostar, 
les quatre persones van intentar 
fugir. 
Els policies van poder detenir dos 
dels homes i els altres dos es van 
refugiar en un edifici proper. Els 
agents van sol·licitar reforços i van 
localitzar i detenir els altres dos 
individus. A més, van localitzar un 
tornavís que suposadament els 
detinguts haurien amagat en un 
test. 

Segons les comprovacions de 
la Policia Local, els quatre detin-
guts, a qui  se’ls imputa un delic-
te de robatori amb força a interior 
de vehicle haurien forçat la porta 
de diversos vehicles que estaven 
aparcats a la zona. Els detinguts 
són Youssef Z., de 30 anys i veí de 
La Cellera de Ter; Brahim O., de 
33 anys i veí de Las Palmas; Mo-
hamed S., de 24 anys, i Yamin G., 
de 28 anys, tots dos veïns de Salt. 
Tots tenen antecedents policials.

informacio municipal

L’Ajuntament de Salt ha iniciat 
un pla d’ocupació d’Agents Cí-

vics per informar sobre l’Ordenan-
ça de Civisme. Vuit persones par-
ticipen en el programa, ofereixen 
informació a peu de carrer i detec-
ten incompliments a l’ordenança 
municipal. Aquesta iniciativa s’ex-
perimenta per primera vegada a 
Salt. 
El pla d’ocupació d’Agents Cívics 
és un programa d’experienciació 
laboral que té per objectiu contrac-
tar treballadores i treballadors des-
ocupats per a portar a terme obres 
i serveis d’interès general i social. 
A més, pretén facilitar a aquestes 
persones una experiència i pràcti-
ca professional que els permeti la 
integració laboral, un cop acabat el 
projecte. 
Els 8 agents cívics informen els 
ciutadans pels carrers de Salt so-
bre les normes generals de con-

Vuit Agents Cívics informen sobre l’ordenança de civisme als carrers de Salt

vivència, civisme i respecte mutu. 
Llançar la brossa al contenidor cor-
responent, evitar que els animals 
facin les seves necessitats a la via 
pública o molestar els veïns amb 
sorolls són algunes de les normes 
de l’ordenança de convivència que 
els agents cívics s’encarregaran 
de controlar. Per altra banda, reco-
lliran els sug-
geriments dels 
veïns del mu-
nicipi i els tras-
lladaran als 
serveis i regi-
dories compe-
tents  Les vuit 
persones que 
formen el grup 
d’agents cívics 
són un exem-
ple d’igualtat 
d’oportunitat 
tant pel que 

fa al gènere, l’edat com l’origen. 
En aquest sentit, hi ha 4 homes 
i 4 dones, amb edats compreses 
entre els 35 i els 55 anys. Dels 
vuit, 4 són de nacionalitats com el 
Marroc, Senegal, Perú i Alemanya. 
Aquesta diversitat ha de permetre 
facilitar l’apropament dels agents 
cívics a la ciutadania.
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informacio municipal Lliurament de premis  
del XIII Concurs Popular de Pessebres de Salt

Aquest  dissabte, 10 de gener, 
ha tingut lloc el lliurament de 

premis del XIII Concurs Popular 
de Pessebres organitzat pel Club 
Tramuntana amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Salt.
Enguany han concursat més de 40 
participants dins les modalitats de 
pessebres familiars, escolars i ins-
titucions. 
L’acte de lliurament de premis 
s’ha celebrat aquest dissabte a les 
18:00 h , a la Casa de Cultura de 
Les Bernardes, i ha estat presidit 
per l’alcaldessa de Salt Iolanda 
Pineda. També hi han assistit el 
regidor de Cultura Carles Borrell 
i la regidora Iolanda Pineda ha 
resaltat l’augment de participació 
i ha insistit en la importància de 

continuar promoci-
onant aquesta tra-
dició popular.
En la modalitat fa-
miliar Jaume Mar-
genat s’ha empor-
tat el primer premi, 
el segon, la família 
Viñolas Puig i el 
tercer, la família 
Pagès Casanovas. 
En la modalitat 
d’entitats el primer 
premi ha sigut per 
Benestar Social. 
S’han emportat un 
accèsit La Parròqia 
de Sant Jaume i 
les famílies Suñer Coma, Esteba-
nell Garrido i Roca Quiñones.
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Promoció de cuina d’aquest any

Cavalcada de Reis

Un any més s’ha dut a terme la 
cavalcada de reis en la nostra po-
blació.
Des de la Comissió organitzadora 
volem agrair a les diferents en-
titats bancàries que  col·laboren 
amb caramels, a la policia local i 
a totes les persones que també  
col·laboren amb el muntatge de la 
mateixa, a les persones que vénen 
a portar una carrossa o l’estrella, a 
les que ens ajuden amb el maqui-
llatge i el repartiment de la xocola-
ta, i com no, també a les persones 
que voluntàriament venen a fer de 
personatges, xofers, patges, ... 
que aquest any vàrem passar del 
centenar i mig de persones.
A totes aquestes persones els vo-
lem dir: “MOLTES GRACIES”, ja 

que sense la seva col·laboració no 
seria possible fer una cavalcada 
com la que es fa.
Aquest any, a més a més, la co-
missió esta contenta d’haver pogut 
estrenar quasibé tota la roba dels 
participants, i per a més satisfac-
ció, el fet de que la gent que anem 
trobant ens diuen que els ha agra-
dat la roba.
Esperem que els reis us hagin por-
tat moltes coses, i si alguna perso-
na ha rebut carbó per algun motiu 
serà, no?
Novament donem les gràcies a to-
tes les persones que d’una mane-
ra o altre col·laboren amb la nostra 
entitat, ja que a la fi i al cap es tre-
balla per l’ il·lusió i la màgia que te 
aquella nit per als mes menuts.

Aprofitem aquest escrit per avisar 
a tots els participants que, l’ex-
posició de fotos es durà a terme 
durant el mes de febrer a “Les 
Bernardes”.

Comissió de Reis
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Els canvis climàtics (4):  
Què es pot fer?

medi ambient
Es pot fer alguna cosa per pa-

rar o atenuar el canvi climàtic, 
aquest augment lent de la tempe-
ratura mitjana de la Terra atribuït a 
l’augment de gas carbònic (CO2) 
a l’aire? 
Tenint en compte els grans països 
emergents, com la Xina i l’Índia,  
que s’estan incorporant al consum 
i a les comoditats del món occi-
dental: cotxes, avions, calefacció, 
electrodomèstics… és impensable 
parar en sec l’augment de CO2 , 
gas que es desprèn quan cremem 
els combustibles fòssils: carbó, 
petroli i gas natural. Però es podria 
atenuar aquest augment fins arri-
bar d’aquí uns anys a una estabi-
lització i fins i tot a una disminució, 
tenint present que el CO2 de l’at-
mosfera no s’hi manté per sempre,  
sinó que  es va dissolent lentament 
a l’aigua del mar.
Entre els procediments suggerits, 
els més importants són:
• Fer servir biocombustibles, o 
sigui,  combustibles d’origen ve-
getal. Per exemple, un cotxe que 
gasti 10 litres de benzina per 
cada 100 km i que en un any faci 
13.000 km ha enviat a l’atmosfera 
1.670.000 litres, o sigui 1.670 me-
tres cúbics de CO2 . Si en lloc de 
gasolina o de gasoil, derivats del 
petroli, hagués fet servir un com-
bustible vegetal, el CO2  produït 
equivaldria al que la planta viva 
havia absorbit prèviament de l’at-
mosfera i, per tant, el balanç de 
CO2 seria 0. Els biocombustibles 
que es fan servir actualment són 
l’alcohol (etanol) per als motors de 
benzina i els olis vegetals per als 

motors diesel. L’alcohol es pot ob-
tenir per fermentació de gramínies 
(blat, ordi, panís…) i fins i tot de la 
palla i de les restes de la fabrica-
ció de sucre. De moment no es fa 
servir sol, s’ha de barrejar amb la 
benzina, però n’estalvia molta. Els 
olis vegetals s’obtenen a partir de 
granes oleaginoses (colça, soja, 
girasol…) i poden substituir com-
pletament el gasoil. La sobtada 
utilització dels biocombustibles ha 
creat problemes perquè ha dispa-
rat el preu de productes destinats 
a l’alimentació. Però és possible 
que quan s’augmenti la seva pro-
ducció els preus s’equilibrin i enca-
ra s’afavoreixi l’agricultura.
• Substituir les centrals tèrmiques 
productores d’electricitat. Una 
central tèrmica de carbó de 1.000 
megavats desprèn tant CO2  com 
2 milions de cotxes. Les tèrmi-
ques de fuel, gas natural i les de 
cicle combinat n’emeten una mica 
menys, però també molt. La mane-
ra més neta de fer electricitat en 
quantitat són les centrals hidràu-
liques, com la de Susqueda, que 
no emeten gens de CO2 i ni tan 
sols gasten aigua, solament apro-
fiten l’energia del salt. Però la seva 
construcció representa un brutal 
impacte al medi: inunden boscos i 
valls fèrtils, cal traslladar pobles… 
Les centrals eòliques, introduïdes 
recentment, són també totalment 
netes, però, com que els molins de 
vent s’han de col·locar a la carena 
de les muntanyes, provoquen re-
buig perquè canvien el paisatge.  
Les centrals fotovoltaiques són  de 
potència limitada, no serveixen per 

donar energia a una ciutat.  
Em sap greu dir-ho, però en 
el futur, per poder substituir 
les centrals tèrmiques, potser 
caldrà pensar altra vegada en 
les centrals nuclears, que són 
molt potents i no produeixen 
gens de CO2 . Una experièn-
cia de més de 60 anys pot ser 
garantia de com evitar acci-
dents. Els residus radioactius 
envoltats d’una gruixuda capa 
de formigó poden restar ino-
fensius durant milers d’anys. 
De fet, en el món hi ha actu-

alment 434 reactors nuclears fun-
cionant dels quals 56 els tenim a 
prop, a França, on encara en cons-
trueixen 4 més. A l’Estat espanyol 
n’hi ha 9.
• Plantar arbres i evitar la desfo-
restació.  La llenya està formada 
per compostos de l’element químic 
carboni que procedeix íntegrament 
del CO2 que l’arbre ha agafat de 
l’aire. Cada quilo de carboni de la 
llenya correspon a uns 2 metres 
cúbics de CO2  absorbit. Per tant, 
plantar arbres, fer créixer els bos-
cos, és la millor manera de treure 
CO2  de l’aire. De fet, l’augment 
de la concentració de CO2 junta-
ment amb l’augment de tempera-
tura afavorirà el creixement dels 
boscos a les zones fredes de la 
Terra, que són moltes. Però  això 
és un procés molt lent; caldria que 
els estats, per exemple l’espanyol, 
projectessin repoblacions forestals 
a gran escala. Contràriament, cal-
dria evitar la desforestació de les 
selves tropicals, com la de l’Ama-
zònia. La fusta es pot continuar ex-
plotant,  però escollint els arbres, 
sense talar indiscriminadament 
grans extensions de bosc.
•Estalviar energia. Per exemple, 
fent servir el cotxe solament quan 
és imprescindible. Pensem que el 
cotxe, per cada litre de benzina 
que crema,  envia a l’atmosfera uns 
1.300 litres de CO2 , i que caminar 
és molt sa i que existeixen també 
els transports públics. Caldria fer 
un ús racional de la calefacció i de 
l’aire condicionat: no cal passar ca-
lor a l’hivern ni fred a l’estiu, ni tenir 
finestres obertes amb la calefacció 
donada, ni deixar oberta inútilment 
l’aixeta de l’aigua calenta. Caldria 
millorar l’aïllament dels habitacles. 
Pensem que per cada metre cúbic 
de gas natural gastat s’envia a l’at-
mosfera un metre cúbic de CO2 . 
Hem de ser conscients que encara 
que nosaltres ens poguéssim per-
metre malgastar energia, l’aire de 
la Terra no és nostre, el compar-
tim amb tots els homes i dones del 
planeta i amb tots els que han de 
venir després de nosaltres. 

Joan Serrat
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Club Petanca Salt esport

excursions
Caminada de la Salut a Coll de Conreu

Ja som al 2009 i està a punt de 
començar una nova temporada 

de petanca, a tots els nivells, tant 
socials com federats, i els jugadors 
estan confeccionant els equips en 
vistes a la nova temporada. Alguns 
seguiran igual i altres buscaran 
nous companys per tal d’intentar 
fer millors resultats o senzillamen-
te intentar jugar més a gust; tot-
hom se sap la seva.
La lliga d’hivern provincial s’ha aca-
bat i el Salt ha quedat en 2n lloc de 
la classificació general, només per 
darrere del Girona, que tan sols ha 
perdut un partit. Nosaltres donem 
aquest resultat per bo, tot i que es-
peràvem poder lluitar una mica més 
pel 1r lloc. El dia 3 de gener vam fer 
un sopar de cloenda amb tots els 
jugadors participants i així, d’alguna 
manera, donar-los les gràcies per la 

seva implicació amb el club.
La lliga dels dissabtes de l’últim mes 
es va acabar amb el següent resul-
tat: 1r lloc, Pepita Cobos; 2n, Quim 
Pares,  i 3r,  Manel Granda; tots ells 
van rebre l’obsequi corresponent.
La lliga dels diumenges al matí con-
tinua molt animada, ja que ara ens 
hi hem incorporat els jugadors que 
preníem part a l’altra lliga, i com 
que som més jugadors, els enfron-
taments són més disputats. Fins al 
dia 8 de febrer queden moltes jor-
nades, però 2 o 3 jugadors van molt 
destacats i, pel que sembla, entre 
ells hi haurà el guanyador.
El dia 26 de desembre estava pre-
vist jugar el Memorial Josep Cebri-
an que cada any per aquestes da-
tes es porta a terme a les pistes del 
nostre Casal. Aquest any el temps 
ens va jugar una mala passada i 

va ploure, com tots recordareu, 
tot el dia; després de parlar amb 
el president del Casal, Sr Ferran 
Màrquez, es va decidir sortejar 
entre tots els jugadors que es van 
presentar a l’hora de l’inici del tor-
neig els lots que teníem previst de 
lliurar als guanyadors.
També voldria dir-vos que en les 
passades eleccions a president 
i Junta nova, només hi va haver 
una candidatura, l’encapçalada 
per Josep Boó, que ja porta 8 anys 
en el càrrec. No cal dir que tant 
els nous companys com els vete-
rans que continuaran a la Junta, 
ho farem el millor possible, encara 
que ja sabem per experiència que 
no tothom està d’acord amb les 
propostes que es porten a terme 
al llarg de l’any. La Junta queda 
constituïda de la següent manera:

President ...........................................Josep Boó i Alech
Sotspresident.....................................Francesc Muñoz i Ortega
Secretari ............................................Jaume Fabrega i Costa
Tresorer .............................................Yolanda Jorquera i Rodriguez
Vocal delegat sèniors ........................Antonio Ortiz i Diaz
Vocal delegat jubilats .........................Quim Pares i Marti
Assessor informàtic ...........................Enric Freixas i Bernardo

No cal recordar-vos que estem oberts a escoltar totes les vostres propostes i els vostres suggeriments per tal 
de millorar la bona marxa del Club.

Josep Boó i Alech

Caminada de la Gent Gran del Consell Municipal de Salt, anant de la Salut a Coll de Conreu.
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Es nota que hi ha molta com-
petència excursionista, ja que 

trobaren a l’àrea de serveis del 
Montseny un grup de persones co-
negudes i vinculades al nostra afer 
del Casal,  cap a Tarragona. En 
ruta vàrem gaudir de la sortida de 
l’astre rei,  que durant tot el dia va 
ser el nostre benefactor, ja que ens 
va permetre visualitzar des de cim 
de la muntanya de Montjuïc, sense 
els obstacles dels núvols i la boira, 
una extensa i meravellosa panorà-
mica de la ciutat de Barcelona, que 
ens va permetre el recorregut pels 
exteriors del castell, beneficiats per  
una temperatura acceptable, tot i 
que els dies passats havien estat 
plujosos i ens recordaven que es-
tem a les portes del començament 
del  “general  hivern”. 
Comentarem breument, com sem-

pre hem procurat, el que vam cap-
tar de les explicacions en català del 
guia, un antic coronel,  molt expert 
i atent.  El castell que visitem es va 
construir a principis del segle XI, i va 
passar a ser un testimoniatge de la 
història de la ciutat de Barcelona, en 
un principi sota el domini dels nom-
brosos comtes que varen governar 
i que nosaltres, en el nostre itinere 
de baixada d’escales, contemplà-
rem en els quadres exposats a les 
parets, amb els noms i les dates de 
regència per ordre cronològic (fran-
cament hi ha per omplir pagines). A 
causa de la Guerra dels Segadors 
queda absorbida i  finalitzada la 
saga dels comtes de Barcelona,  i 
passa al poder real, també exposats 
cronològicament amb noms i dates 
a la galeria de l’escala. El castell 
s’amplia i ocupa la totalitat del cim 

de la muntanya, i més tard és des-
truït per les tropes borbòniques de 
Felip V, com a càstig per l’ajuda que 
havia donat a la ciutat de Barcelona. 
Destinada com a presó, hi varen 
morir anarquistes republicans, en-
tre ells Lluís Companys, president 
de la Generalitat de Catalunya, i al 
qual recordem durant el nostre re-
corregut, ja que visitem el lloc on el 
varen afusellar i hi llegim la placa 
commemorativa. També vàrem visi-
tar el Museu Militar, en una passeja-
da de dues hores aproximadament, 
amb la visita per les diferents sales 
amb l’exposició de canons, pistoles, 
fusells, tota classe d’armes d’acer i 
vestimentes per al cap i el cos de di-
ferents èpoques, maquetes de ciu-
tats com la de Girona, castells com 
el de Sant Ferran de Figueres, visitat 
aquest any. Avui en dia el castell de 

Excursió al Castell de Montjuïc (Barcelona)excursions
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Excursió al Castell de Montjuïc (Barcelona) excursions

Vagis a la dependència que va-
gis de l’Ajuntament, tenen el 

personal tan ocupat que qualse-
vol petició necessita el seu llarg 
temps d’espera, i no parlem dels 
polítics, que estan molt enfeinats; 
per això en les meves caminades, 
observo alguns detalls que no em 
semblen gaire correctes i que, se-
gurament per altres cabòries que 
tenen preferència en el dia a dia, 
aquests petits detalls van quedant 
arraconats al llarg del temps. Un 
dels casos que més crida  l’atenció 
quan plou són aquestes canaleres 
del carrer Sant Dionís que abo-
quen l’aigua directament sobre la 
vorera. Es varen distreure a l’ho-
ra de connectar-les quan feien la 
remodelació del carrer? I al Barri 
Vell, déu ni do, veus canaleres a 
les quals falta l’últim tram; i no par-
lem de les tortugades que ja pots 

portar un paraigua resistent, si no 
vols quedar moll de dalt a baix. De 
dia, encara veus venir el ruixat. És 
d’esperar que així que avancen les 
obres d’alguns carrers del barri, 
aquests detalls s’aniran corregint.
Un detall que podria fer més agra-
dable la passejada pel Parc Monar 
( no parlo pas de les cagarades 
de gos, ja que si, en comptes de 
contemplar els objectes voladors, 
mires a terra, pots sortir-ne amb 
les sabates netes) seria estassar 
les canyes del costat de les hor-
tes; en algun tram on s’han tallat 
les canyes, dóna la sensació que 
l’espai s’eixampla en veure les hor-
tes i arbredes i donaria la sensació 
d’acostar el Parc de les Deveses a 
Salt i, com qui diu, la lligada dels 
dos parcs. També caldria retallar 
les branques de les figueres, ja 
que algunes arriben fins l’aigua on 

s’amuntega tota classe de deixalles 
que suren a la vista de tothom.
M’he adonat, amb alguna excep-
ció, que presentant queixes direc-
tes al responsables de certs afers, 
s’allarguen en el temps o van a 
parar al racó de quan tingui temps; 
per això fent-les públiques hi ha la 
probabilitat, si vas encertat en la 
petició, que la qüestió no s’encalli.
Per tots costats, des de les insti-
tucions naturals a les agències 
i secretariats  governamentals, 
ofereixen o demanen que el poble 
s’involucri voluntàriament en molts 
afers socials perquè els mitjans de 
què disposen queden curts, però 
pel camí t’adones, massa vega-
des, que s’esperen voluntaris que 
no posin en qüestió els seus crite-
ris afegint-hi alguna crítica.

Camina Mira i Observa

Feina feta no causa estorb

Montjuïc definitivament està cedit a 
la ciutat de Barcelona.
Després de dinar en un restaurant 
de la població de Vallirana, tor-
nem cap a la ciutat de Barcelona. 
Dins un edifici que conserva l’ex-
terior d’uns antics magatzems, hi 
trobem una renovació mesurada i 
apropiada,  amb la  finalitat i servei 
d’aposentar el Museu d’Història de 
Catalunya. Dividits en dos grups, 
uns pugen pels accessos de les 
escales i altres per l’elevador; visi-
tem les diferents plantes on estan 
exposats els records de la llunya-

na prehistòria, diferents èpoques, i 
finalitzem dins la fi del segle XX.
No hi ha molt de temps per poder-
nos engrescar a llegir, però sí en 
una visita ràpida, fer el recorregut 
per les diferents sales expositores, 
on es dóna testimoniatge històric 
dels fets dels nostres avantpas-
sats i dels presents de la nostra 
estimada terra catalana. 
Amics lectors, valgui el meu con-
sell, i és que si hi teniu ocasió, 
aneu a visitar-lo. 
En la propera visita excursionista, 
programada per al dijous 22 de 

gener, visitarem el Museu del Fer-
rocarril, ubicat dins la població de 
la Vilanova i la Geltrú. Esperem la 
vostra companyia. 
Aprofito, com a president del Casal, 
per informar-vos que l’Assemblea 
General Ordinària dels socis del Ca-
sal de Jubilats de Salt, si no hi ha 
cap contrarietat, es portarà a terme 
el dissabte 14 de febrer de l’any 
2009. Rebreu per correu la carta 
de convocatòria, ja que esperem la 
vostra presència i el petit compromís 
de no absentar-vos de la  reunió.                        

Ferran Márquez i Morgadé

el lector veu i diu

L’any 2009, i per molt increïble 
que sembli al nostre lector, 

encara hi ha carrers a Salt franca-
ment indignes. I un cas esperpèntic 
és el del carrer Tramuntana, pels 
anys que fa que està en aquest 
estat i pels nombrosos consistoris 
que ja s’han succeït des que som 
independents. La deixadesa dels 
governs de tots els colors vers els 

seus veïns, que no 
són pas pocs, és per 
retractar-se pública-
ment. La baixada, 
que és com els re-
sidents del barri vell 
denominen des de 
sempre l’indret, és 
un exemplar clar -i no 
reconegut- del Salt 

El carrer de la vergonya
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el lector veu i diu El carrer de la vergonya

70 i de l’especulació més grotesca 
d’aquells anys. 
I aquesta és la història del lloc: en 
un camí que davallava cap al rec 
i que partia del carrer Llarg, antic 
camí Ral, i com d’altres que n’hi 
ha de paral·lels, alguns vilatans hi 
havien aixecat durant el segle XIX 
alguna casa solta. Llavors el camí 
era de terra, no hi havia llum, ni vo-
reres, ni clavegueram, i el camí no 
duia enlloc, estava envoltat d’horts 
i quedava tallat pels camps de con-
reu. Però a algun il·luminat se li va 
acudir a principi dels anys setanta, 
al bell mig d’aquesta baixada, edi-

ficar un bloc de pisos de diverses 
alçades i escales. Una dècada des-
prés es va asfaltar en unes poques 
hores i d’aquesta manera ha que-
dat fins a la data, al cor del barri 
vell. Així de simple i de dramàtic.  
Quan es va obrir el carrer del Rec, 
per facilitar l’entrada de camions a 
la fàbrica  i l’accés als horts, hi va 
quedar un transformador just a l’en-
creuament amb la baixada, que, 
després de moltes queixes, i d’una 
dècada d’espera, es va poder tras-
lladar. Es féu aprofitant les obres 
que convertirien aquells antics 
camps en parc urbà. El carrer del 

Rec, també ple de pegats, està en 
les mateixes condicions que el Tra-
muntana, que bé podria ser un nexe 
d’unió entre el parc i el barri. En fi, 
abans de tants centres comercials 
i la urbanització de noves zones, 
potser caldria que algú gosés fer 
un pensament. Ara que es rebran 
uns diners extres per part del go-
vern central, ja que l’Ajuntament no 
n’ha tingut mai per a aquests altres 
ciutadans, algú tindrà encara l’es-
ma de dir que el carrer Tramuntana 
no és una prioritat?  

Joan Corominas

Retallem flocs de neu
pessics dart i ecologia
Aquest hivern la neu no ha arri-

bat a enfarinar les Deveses, ni 
els carrers i les places de Salt, però 
sí que s’ha ensenyorit d’algunes 
comarques d’interior, mentre un fort 
temporal de pluja i vent  provocava 
imatges devastadores a diverses 
poblacions costaneres durant les 
festes de Nadal i Sant Esteve.
En moments com aquests, en què 
les circumstàncies meteorològiques 
i la solemnitat de les festes ens obli-
guen a restar a casa plegats i en fa-
mília, podem aprofitar per tancar el 
televisor i recuperar un antic, però 
interessant, entreteniment (que 
abans anomenaven fer « tapetes 
» i que consisteix a plegar i retallar 
quadrats de paper, tot realitzant ori-
ginals filigranes, que en funció de 
la imaginació de cadascú ens po-
den suggerir: la meticulosa tasca 
d’una labor de ganxet, la bellesa de 
les rosasses gòtiques o l’elegància 
dels cristalls de neu). 

La tradició d’anar retallant amb 
traça per fer sorgir sorprenents for-
mes d’un simple tros de paper, es 
va originar a la Xina entre els anys 
514 i 551; sembla que les filigra-
nes obtingudes s’utilitzaven per or-
namentar els llits dels difunts, per 
decorar les cases i els vestits en 
períodes de celebracions, com a 
base per fer brodats i  com a  plan-
tilla de pintures decoratives. En un 
gravat del segle XIII s’observa com 
durant les festes de primavera, els 
homes elaboraven retallables per 
decorar i donar un toc original a la 
seva cueta.
Hi ha diverses modalitats, plegats 
i tècniques per realitzar retallables 
en paper, però en aquesta ocasió 
ens centrarem només a aconse-
guir formes que ens recordin cris-
talls o flocs de neu. Però, alerta!, 
l’atzar ens pot obsequiar amb més 
d’una sorpresa.
El secret consisteix a plegar un 

quadrat de paper, 
traçar amb les tiso-
res sinuoses línies 
corbes, i desplegar-
lo lentament davant 
la mirada sorpresa 
de grans i petits. 
Així, de forma lúdi-
ca i divertida, ens 
introduïm en un 
món de plecs, líni-

es, corbes, formes, girs i simetries 
que, a banda de posseir una gran 
riquesa plàstica i exercitar-nos en 
el desenvolupament motriu, també 
ens ajuden a interioritzar diferents 
conceptes matemàtics, i a gaudir 
de la bellesa de les creacions ca-
suals  aconseguides amb pacièn-
cia i concentració.
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Retallem  
flocs de neu

pessics dart i ecologia
Un dels procediments més simples 
consisteix a:
• Plegar dues vegades per la mei-
tat un quadrat de paper.
• Dibuixar o retallar directament 
amb tisores el contorn del floc de 
neu.
• Desplegar amb cura el paper, ob-
servant que la forma obtinguda és 
única i sorprenent.
Un altre mètode consisteix a ple-
gar el quadrat de paper també 
dues vegades, però per les línies 
diagonals, i anar seguint els pas-
sos de les imatges gràfiques.
El paper emprat ha de ser de co-
lor blanc, fi i fàcil de plegar, però 
totes les combinacions de colors i 
textures són vàlides ja que es trac-
ta de reciclar materials donant-los 
una nova dimensió tant estètica 
com utilitària. Les formes creades 
poden servir per decorar finestres; 
elaborar garlandes, mòbils, cor-

tines; decorar quaderns, regals, 
serveis de taula…
Si voleu combinar aquesta tècni-
ca ancestral amb les noves tec-
nologies, podeu provar a realit-
zar flocs de neu de forma digital: 

http://snowflakes.barkleyus.com/, 
però de ben segur que enyorareu 
l’encant de gaudir de la percep-
ció sensorial i del contacte directe 
amb materials i textures.

Carme Garriga i Verdaguer
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Elaboració:
Salpebreu les cuixes i poseu-les a coure en una 
cassola amb oli d’oliva. Quan el pollastre estigui 
ros, poseu-hi la ceba tallada, la tomata tallada per 
la meitat, els alls, la pastanaga pelada i la fulla de 
llorer. Quan ja estigui gairebé cuit, afegiu-hi la copa 
de conyac i flamegeu-ho (encengueu-ho, amb molt 
de compte, per tal que l’alcohol s’evapori). Deixeu-
ho coure uns 5 minuts més abans de servir.

Recepta de la Sra. JOAQUIMA BADIA ROCAFORT 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 1 o 2 cuixes de pollastre per persona
- 2 cebes
- 1 cabeça d’alls
- 1 tomata
- 3 pastanagues
- 1 fulla de llorer
- 1 raig de conyac
- pebre
- oli
- sal

gastronomia Pollastre rostit
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments

Herve Kamgo   

Maria-Soledad Perez Marin 15-12-08

Luis Fernando Raudales 

Blanca-Magdalena Valle 15 -12-08

Juan-Manuel Campos Osorio 

Susana Nabes Gebani 18-12-08

Guillermo Gonzalez Valles  

Pilar Leon Jimenez 19-12-08

Pedro Porcal Moya 

Suyapa-Belinda Zelaya Martinez 19-12-08

Naixements

Yasmin Silva i Miranda 18-11-08

Firdaous Driouch 24-11-08

Andrei-Florin Sautiut 25-11-08

Issa Gumaneh 25-11-08

Jonathan-R. Espinal i Calix 26-11-08

Ali Ouabi 27-11-08

Doha Boubes 27-11-08

Mohamed Assouik 30-11-08

Jennifer-N. Rodriguez i Galvez 30-11-08 

Amina Boubaouch 2-12-08

Kabou Sawaneh Sawaneh 2-12-08

Bilal Jdaoudi 2-12-08

Abdoulie Tunkara 3-12-08

Dado Seydi 5-12-08

Jazlae Abdellaoui 5-12-08

David Muntali i Izaguirre  5-12-08

Manuel Rodriguez i Garcia 6-12-08

Giberi Tanja Sawaneh 6-12-08

Leonardo Manases Sanchez G. 6-12-08

Adam Ouchan 7-12-08

Ilyas Yakhloufi 8-12-08

David Càrdenas i Vall-llovera 8-12-08

Ayman El Khteb i El Mouden 8-12-08

Kassim Touray i Drammeh 8-12-08

Defuncions
Carbo Taberner Angela, 91 anys  31/12/2008
Jofre Vila Maria, 75 anys 01/01/2009
Sanchis Figueras Martin, 69 anys 07/01/2009
Isern Planas Martin, 72 anys 09/01/2009
Castillejo Guerrero Ana, 78 anys 11/01/2009
Guillem Bollo Antonio, 70 anys 12/01/2009
Ortoneda Arpa Angel, 53 anys 14/01/2009
Barba Marti Dolores, 75 anys 20/12/2008
Raña Oliveira Angel, 66 anys 24/12/2008
Lopera Saez Gregoria, 102 anys 27/12/2008
Nievas Sanchez Jose Antonio, 77 anys 28/12/2008
Sararols Grabulosa Maria, anys 
Boukarma El Meryame M., 52 anys 28/12/2008

demografia
Joel-Osa Debamwen 9-12-08

Guillem Duch i Iglesias 9-12-08

Eloi Homs i Figueras 10-12-08

Gabriela Belohuby i Ligiera 10-12-08

Lucia Heredia i Badosa 11-12-08

Mia Caparrós i Castillo 13-12-08

Aisosa-Merit Nosakhare 14-12-08

Hawa Sillah 14-12-08

Abdesamad`Kasmi 15-12-08

Alham Chaouki 15-12-08

Eduardo Josep Flores i Najera 15-12-08

Omar Yahya 16-12-08

Gil Soler i Coll 16-12-08

Marc Jiménez Molina 19-12-08

Nora Sot i Encesa 19-12-08

Thais Gonzélez i Moreno 20-12-08

Èlia Masias i Roca  20-12-08

Aissa Orammeh Dibaga 20-12-08

Hajar Ait Oussait 21-12-08

Romaysae Highiz Mouhen 21-12-08

Ali Krubally 22-12-08

Nil Mercader i Güell 23-12-08

Mouhsine Rakkani El Allali 24-12-08
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de desembre de 2008 al 10 de gener de 2009

Temperatura Màxima: 16º els dies 23 i 31 de desembre.  
Temperatura Mínima: -4º els dies 11 i 12 de desembre.

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

Pluja acumulada: 139,7 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de desembre de 2008 al 10 de gener de 2009

Encreuats
Solució:

Pluviometria de l’11 de desembre de 2008 al 10 de gener de 2009

poti-poti L’acudit foll

El temps

Horitzontals
1.- Fradistern. 2.- R. Raters. . E. 3 aS. 
irnI. TV. 4.- naR. Is. snA. 5 Quep. Estel. 
6.- Urpit. Artà. 7.- Eis. Ia. Any. 8.- SS. 
Orla. iN. 9.-E. Ocella. E. 10.- Sinapis-
mes.

Verticals
1.- Franqueses. 2A. Sauris. I. 3.- Dr. 
Reps. On. 4.- Rai Pi.Oca. 5.- Itri. tirèP .6.- 
Sense. Allí. 7.- Tri. Sa. Als. 8.- És.strA. 
aM. 9.- R.tnetnI. E. 10.-nevalayneS

Horitzontals
 1.-  Germà de l’hereu. 2 .- Mig dígraf. 
Baixos, rastrers. Cardinal. 3 .- Al revés, 
article femení de les illes, de l’Empordà, 
... Al revés, nota d’afront. Abreviació 
molt emprada. 4.- Al revés, ben a la 
vora. Repetit, deesa egípcia. Al revés, 
abans. 5 .- Cobricap de roba que du-
ien les dones i els infants de bolquers a 
Menorca. Llevat del sol i la lluna, astre. 
6.- Ferit amb les urpes. Famoses coves 
mallorquines. 7.- Interjecció amb que es 
crida algú (plural). No tot el dia. Durada 
d’una volta de la Terra al Sol.  8.- Sigles 
d’una capital del nord. Adorn. Al revés, 
encara que fos. 9.- Mig és. Poètica-
ment, ocell femella. La quarta. 10.- Ca-
taplasmes de mostassa que s’apliquen 
com a revulsiu.
  
Verticals
Qualitat de qui és franc en el parlar. 
2.- Ara ni ha dues. Rèptils semblant al 
llangardaix. Una de prima. 3.- Dirà mut. 
Acceptes. Adverbi de lloc. 4.-  Partícula 
intensiva a manera d’exclamació amb 
un sentit d’assentiment. Arbre molt cor-
rent. Palmípeda. 5.- Metall el símbol del 
qual és Y.  Al revés, expert. 6.- preposi-
ció que indica absència. En aquell lloc. 
7.- Prefix que significa tres vegades. Bo 
per a la salut. Contracció. 8.- Té exis-
tència. Al revés, mitjans amb que hom 
reïx a fer alguna cosa. Al revés, extre-
mitat. 9.- L’altre mig dígraf. Al revés 
cosa intentada. A és i no és sempre hi 
és. 10.- Al revés, indicaven.

B. Pérez G.
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anunci Eugesa


