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Activitats del mes de març

CASAL DE JUBILATS
Dia19 (dijous). Excursió a Igualada. Vi-
sita al Museu del Traginer. Preu 36 €

TEATRE DE SALT
- Dia 8 a les 6 de la tarda.- Familiar [mú-
sica] MOMENTARI Cia. Nats Nens 8 €
- Dia 14 a les 9 del vespre.- Teatre LA 
VIDA LLUNY DELS POETES. Autor i di-
rector: Josep Pere Peyró. Cia. La Inven-
ció / Teatre Principal de Palma / CAER / 
ELCANAL / CAET 16 €
- Dia 21 a les 9 del vespre.- Teatre 
FUM Teatre de Guerrilla 24 €
- Dia 29 a les 6 de la tarda.- Familiar 
[màgia] SECRETS Mag Lari 12 €

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
• Fins el 15 de març, exposició: Sobre 
la bellesa. Escultures d’Antoniu Cas-
taño i Bamala-Borruel 
• dia 7, a 2/4 de 12 del matí (activitat 
familiar):
- Ballmanetes: Audició musical per als 
més petits, amb la Natàlia Nadal. Acti-
vitat per a nens i nenes de 0 a 5 anys 
• dia 13, a les 6 de la tarda (activitat 
familiar):
- Cinema infantil. Projecció cinemato-
gràfi ca per a nens, a càrrec de: Festi-
val de Cinema de Girona. Projectarem: 
“Cuento de la C”, “Love me”, “La fl or 
más grande del mundo”, “Hans Christi-
an”, “Rybka” i “Quiero ser tortilla”.

• dia 19, a 2/4 de 9 del vespre 
- Cinefòrum. Projectarem: 81/2 (Otto e 
mezzo,1963) de Federico Fellini 
• dia 20 , a les 6 de la tarda (activitat 
familiar) 
- El racó dels contes: “Contes per men-
jar”, amb Joan Ferran, el més famós 
dels cuiners del món (Joan Boher). 
Activitat per a nens i nenes a partir de 
5 anys 
• dia 26, a les 8 del vespre 
- Reunió del grup de lectura. Comen-
tarem: “El Déu de les petites coses“ 
d’Arundhati Roy 

BIBLIOTECA 
D’EN MASSAGRAN
• dia 12, a les 6 de la tarda 
El racó dels contes: “Contes de gali-
fardeus i llepafi ls” amb Roger de Ba-
nyoles 

LA  MIRONA
- Dia: 7.- Grup/Activitat: INAUGURACIÓ 
BLACK MUSIC FESTIVAL 2009: TXELL 
SUST + JUST4FUN + BLACK PARTY: 
CLASSIC R&B TRIBUTE AMB DJ DUL-
CE JONES i DR.JOAN  Hora: 22:00h. 
Preu: 10/12 €
- Dia: 8.- Grup/Activitat:  BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2009: MALA RODRÍ-
GUEZ + SAIKO & DJ JOKER  Hora: 
20:00h.Preu: 12/15 €
- Dia: 13.- Grup/Activitat:  BLACK MU-

SIC FESTIVAL 2009: RADICAL ANI-
MAL BEAT + URSULA 1000  Hora: 
23:00h. Preu: 8/10 €
- Dia: 14.- Grup/Activitat:  BLACK MUSIC 
FESTIVAL 2009: ARIANNA PUELLO + UR-
BAN  Hora: 22:00h  Preu: 10/12€
- Dia: 15.- Grup/Activitat: BLACK MUSIC 
FESTIVAL 2009: CONCERT + JAM SESSI-
ON amb BLACK MUSIC’S BLUES COMBO 
hora: 19:00h. Preu: 5 €
- Dia: 21.- Grup/Activitat: BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2009: BILL WYMAN’s 
RHYTHM KINGS + CALAVERAS.8 hora: 
22:00h. Preu: 22/25 €
- Dia: 22.- Grup/Activitat: MOMO Hora: 
22:30h  Preu: Per confi rmar
- Dia: 27.- Grup/Activitat: BLACK 
MUSIC FESTIVAL 2009: THE DIRTY 
CLUB + TELEPHUNKEN DJ hora: 
23:00h.  Preu: 8/10 €
- Dia: 28.- Grup/Activitat: BLACK MUSIC 
FESTIVAL 2009: LIVING COLOUR + GNA-
POSS Hora: 22:00h Preu: 19/22 €
- Dia: 3 i 4 d’abril.- Grup/Activitat: 
RUDE CAT FESTIVAL Hora: Per con-
fi rmar. Preu: 10/ 28/ 32/ 38 €

INSTITUT  VALLVERA
Diumenge 22 de Març: Jornada de 
Portes Obertes.  A les 11,  presentació 
de lla jornada ; a 2/4 de 12 , xerrades 
específi ques d’ESO, Cicles i Batxillerat 
a2/4 de 2.- Actuació del taller de teatre 
de l’IES  VALLVERA; a le 2, cloenda.
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La festa s’ha acabat
En paraules del fl amant president Obama, la festa s’ha acabat. En teo-
ria, la disbauxa fi nancera dels darrers anys i les polítiques econòmiques 
neoliberals encetades a la dècada dels vuitanta s’han demostrat per-
verses i inefi caces. Ara els polítics s’han convençut que el mercat no 
s’autoregula i es plantegen reformes estructurals en tot l’àmbit mundial, 
però a remolc dels esdeveniments. La crisi fi nancera ha comportat una 
crisi econòmica global sense precedents, en què paguen justos per pe-
cadors. Molts s’han volgut enriquir de pressa i malament i el sistema no 
ha resistit. 
Tots nosaltres hem estirat més el braç que la màniga. Cal retornar a la 
vella cultura de l’esforç i del treball i denigrar les pràctiques especulati-
ves, ajustant les aspiracions d’enriquiment a l’economia real. Des que el 
món és món sempre ha costat molt aconseguir alguna cosa, si s’actua 
de forma honorable. Aquest és el missatge que de nou ha de substituir la 
superfi cialitat que el poder de la imatge i l’hedonisme han imposat.
El fi nal de la festa també comporta una presa de consciència de la im-
possibilitat de l’unilateralisme. Ningú pot anar pel món tot sol imposant 
els seus interessos. Existeixen potències emergents que obliguen a re-
formar aliances molt deteriorades per culpa d’aquesta prepotència i fi ns 
i tot a crear-ne de noves. L’imperi nord-americà va de baixa i el seu 
president n’és conscient. La qüestió rau a saber si la resta de polítics i 
ciutadans del seu país tindran la humilitat d’entendre aquest nou ordre i 
acceptaran les reformes necessàries. 
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Cada dilluns –bé, alguns dilluns-, martiritzada pels remordiments 
de la dieta desordenada del cap de setmana, em disposo a fer una 
mica d’exercici al gimnàs de la piscina de Salt. En entrar per la porta, 
enfredolida i sentint el meu dimoniet mandrós rondinar per dins, no 
puc evitar mirar els i les gimnastes per les fi nestres del nou pavelló 
del Salt Gimnàstic Club. Amb una breu llambregada, se’m dibuixen 
les cames tenses i la mirada concentrada abans de saltar damunt 
la barra, el cos erigit i acostumat a la disciplina dels entrenaments 

diaris... I em sento molt poc en forma i molt ploramiques! Per sort, lluny del meu cas, a Salt hi tenim molt 
bons esportistes. Entre ells, la Clàudia, que amb només 14 anys, es prepara per poder competir a les 
Olimpíades del 2012 i ens demostra la seva maduresa en afi rmar que és conscient de la ràpida ‘caducitat’ 
d’aquest ofi ci però que, lluny de lamentar-se’n, pensa en el seu futur com a entrenadora. 

Sempre amb el Salt Gimnàstic 
Club?
-Faig gimnàstica des que tenia 4 
anys, o sigui que fa uns 10 anys. 
I sí, sempre amb el Salt Gimnàstic 
Club.

-Quin tipus de gimnàstica fas 
exactament? 
-Jo faig el que s’anomena gimnàs-
tica artística, és a dir, terra, poltre, 
barra i paral·leles.

-Com va ser que t’interessessis 
per la gimnàstica de tant petita?
-Ho veia a la televisió i m’atreia 
molt tot el món de la gimnàsti-
ca. Aleshores vaig dir a la meva 
mare que jo volia fer allò i em van 
apuntar al club d’aquí Salt. Quan 
comences de tan petit, però, al 
principi, vens a jugar més que res. 
És amb el temps que vas aprenent 
els exercicis i et vas introduint en 
aquest món.

-Quant de temps entreneu?
-Cada dia entreno tres hores a la 
tarda. A més, els dilluns, dimarts 
i divendres entreno dues hores al 
matí, o sigui que aquests dies faig 
un total de cinc hores.

-I t’ho pots combinar bé amb 

l’escola?
-Sí, sí. Saben que faig gimnàsti-
ca i em faciliten les coses perquè 
m’ho compagini. A l’escola ja no hi 
faig educació física, m’ho convali-
den, de manera que aquestes ho-
res també les puc dedicar a altres 
coses. I les assignatures que em 
perdo pels entrenaments, les ma-
teixes professores després m’ho 
expliquen.

-És una situació peculiar. Saps 
d’algú més, a la teva escola, que 
tingui una situació similar?
-Ara crec que no. Abans hi havia 
una noia que esquiava i també 
tenia una situació especial. Però 
clar, ella havia de marxar tota la 
temporada d’esquí, un trimestre 
sencer. Això era més complicat. 

-Vosaltres feu algun stage 
d’aquests intensius?
-El que faig jo és anar a entrenar 
una setmana de cada mes a Ma-
drid, en un Centre d’Alt Rendiment 
(CAR), per preparar-me per les 
Olimpíades del 2012. 

-Hi vas tu tota sola? Deu ser una 
mica una aventura per algú tan 
jove com tu?
-Sí, bé, les primeres vegades sí. 

Però vaja, és només agafar l’avió 
sola, després, un cop allà ja m’es-
peren i convisc amb les noies que 
viuen a la residència d’allà, de 
manera que estem tot un grup de 
gimnastes.

-La teva família i les teves ami-
gues, com ho veuen que dedi-
quis tant temps a la gimnàsti-
ca?
-Bé, molt bé. Els agrada que faci 
gimnàstica. La meva família, so-
bretot, estan molt contents.

-Després d’entrenar tant, us deu 
fer molta il·lusió arribar a les 
competicions. Però què sentiu 
més, il·lusió o nervis? 
-Sempre hi ha una mica de nervis 
al principi, però també la il·lusió i 
les ganes que surti bé. El moment 
de més nervis potser és quan fas 
els exercicis en els aparells, per-
què és la part que has entrenat 
més i, aleshores, si et surt mala-
ment és com si ho haguessis per-
dut tot, tens la sensació que has 
entrenat per res, fa una mica de 
ràbia. 

-Vols dir que a vegades també 
hi juga un paper important la 
sort?

Nom: Clàudia Vilà  
Edat: 14 anys
Nascuda i resident a Sant Martí Vell
Estudia a Les Alzines
A més: Gimnasta del Salt Gimnàstic Club des que tenia 
4 anys, es troba dins el projecte Via Olímpica destinat a 
preparar-se per les competicions de gimnàstica artística 
d’aquest esdeveniment esportiu el pròxim 2012.

“Una adolescència atlètica”
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-Tampoc és una qüestió de tenir 
mala sort. A veure, normalment 
si has entrenat molt, surt bé, però 
vaja, a vegades pot no ser així, o 
que tu ho facis molt bé però que hi 
hagi algú que ho faci encara més 
bé que tu.

-Pendents dels jutges... els odi-
eu molt o què? És el més impor-
tant guanyar?
-No, no. L’important és fer-ho bé. 
Si ho fas bé, pot ser que guanyis 
però també pot ser que algú ho 
faci més bé que tu, com et deia. 
Ho has de fer el millor que puguis 
perquè és el que t’agrada i després 
has de saber perdre, si és dóna el 
cas.

-Com està el SGC, és dels clubs 
bons? Va com la lliga de futbol, 
això?
-Sí, sí, som dels bons! No va com 
la lliga de futbol, però aquest club 
és dels que té nivell.

-I quina especialitat és la que 
més t’agrada a tu?
-Les paral·leles i la barra. Perquè 
se’m dóna bé i m’agrada molt.

-Has viscut el canvi al nou pave-
lló, inaugurat el desembre pas-
sat, contents, no?
-Sí, sí, molt. Aquí les instal·lacions 
són molt millors i ens permeten 
practicar més i amb millor comodi-
tat. L’altre espai ens havia quedat 
petit.

-I com et planteges el futur? 
Quan acabis l’institut, per exem-
ple, vols estudiar o dedicar-te 
exclusivament a la gimnàstica?
-M’agradaria mirar de compagi-
nar-ho amb els estudis, però si no 
pogués, deixaria els estudis durant 
un any i ho faria l’any següent. 
M’agradaria compaginar les dues 
coses, però si no fos possible, els 
estudis es poden deixar un any i 
els pots reprendre l’any següent, 
mentre que la gimnàstica no la 
pots deixar per més endavant, per-
què se’t passa el temps. 

-Fins a quina edat la gent com-
peteix en gimnàstica, normal-
ment? T’has plantejat què faràs 
després?
-Fins als 18 anys més o menys. 
Bé, hi ha qui competeix fi ns més 
tard, però normalment sol ser fi ns 
a aquesta edat. És una carrera 
curta. A mi, però, no em preocupa 
perquè m’agradaria ser entrena-
dora en un futur.

-Per entrenar hauràs de ser una 
mica exigent, no? Ara que no 
ens sent ningú, són estrictes els 
vostres entrenadors?
-Hi ha d’haver moments de tot, 
però en general, ens ho passem 
bé entrenant. 

-Suposo que els moments de 
competició són els més estric-
tes. Hi ha un calendari més o 
menys marcat de competicions 

durant l’any?
-Normalment sempre solen coinci-
dir. N’hi ha des de principi d’any i 
fi ns al juliol o així, quan s’acaba la 
temporada. Aleshores descansem 
unes setmanes i tornem a comen-
çar a fi nals d’agost o principis de 
setembre.

-És clar, perquè deixar d’entre-
nar tres mesos, com si fossin 
les vacances del cole, no podeu. 
El cos perd la forma de seguida, 
no?
-Clar, per això parem unes tres set-
manes només. Es nota força quan 
el cos està sense entrenar, es nota 
bastant, però bé, després es tor-
nar a posar en forma i ja està.

-Ja que deus estar gairebé cada 
cap de setmana amb una com-
petició o una altra, un dissab-
te que no has de fer res, què 
t’agrada fer?
-Sortir amb les amigues. Passar la 
tarda amb amics donant un volt o 
bé anar al cinema, per exemple. 

-Competiu a fora de Catalunya 
també, oi?
-Sí, viatges molt amb la gimnàsti-
ca. Jo he estat per tot Espanya, a 
Madrid, a Sevilla, a Múrcia a Pa-
lència, a Alacant; també a Alema-
nya i a França. 

-I la família ve amb tu?
-Ells em venen a veure però no vi-
atgen pas amb el club. Ells venen 
a part i dormen a part. Nosaltres 

Entrevista a Clàudia Vilà

Fotos de Martí Artalejo
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compartim les habitacions amb les 
noies de l’equip, amb les que ens 
portem molt bé. 

-Els esports requereixen cert sa-
crifi ci. No sé si en alguna ocasió 
has hagut de dir que no a alguna 
cosa per la gimnàstica?
-No. Perquè fer gimnàstica és una 
activitat que jo he decidit fer per-
què m’agrada, perquè és el que 
vull fer, o sigui que realment és la 
meva prioritat i, de moment, no em 
plantejo deixar de fer-la per res. 

-En aquesta professió també és 
important el pes. Feu alguna di-
eta especial?
-Jo no segueixo pas cap dieta. 
Menjo de tot i normal. Bé, potser 
vigilar una mica amb les llamina-
dures, però vaja, tampoc en men-

ges cada dia, només alguna vega-
da si vaig al cinema, per exemple. 
No sóc pas molt llaminera. 

-Explica’m que fas un dia nor-
mal d’entrenament.
-Arribem i escalfem. Fem una mica 
de preparació física, abdominals 
de cames, fl exions, tot una mica 
barrejat, durant una mitja hora; i 
després entrenem els exercicis als 
aparells. Al fi nal de l’entrenament, 
l’últim quart d’hora, estirem. Cada 
dia es fan tots els aparells però 
amb un ordre diferent.

-En aquest ofi ci també és im-
portant el tema de les lesions. 
N’has patit alguna?
-No, per sort res greu. Només un 
petit esquinç en una ocasió, però 
res greu. Ens cuiden molt bé aquí.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Clàudia Vilà

Revolta popular, especialment 
dels segadors, produïda a 

Barcelona el 7 de juny de 1640, 
dia de Corpus. Fou el tret de sor-
tida de la Guerra dels Segadors 
(1640-1652). El motiu fou l’allotja-
ment des de 1635 de soldats re-
ials en el marc de la Guerra dels 
Trenta Anys (1608-1648), fet que 
provocà el malestar rural. Els ex-
cessos dels terços castellans, 
plens de mercenaris europeus, 
consistien en robatoris, saquejos, 
insults, destrosses i assassinats. 
Els segadors, que anualment ana-
ven a Barcelona per la sega, al crit 
de Visca la terra! i Mori el mal go-
vern! assassinaren el virrei, comte 
de Santa Coloma, quan intentava 
fugir, i un membre de l’Audiència. 
També saquejaren algunes cases 
de funcionaris reials i de ciutadans 
honrats. 
Tot havia començat a Santa Colo-
ma de Farners, que s’havia negat 
a allotjar les tropes. El virrei hi ha-
via enviat l’agutzil Monrodon, que 
després d’uns disturbis fou assas-
sinat. Llavors la vila fou saquejada 

i incendiada com a càstig, fet que 
provocà la insurrecció del camp i 
l’assalt de la capital catalana. Rà-
pidament la revolta social s’esten-
gué a tot el país en un moment 
de coincidència de malestar rural 
amb el malestar del poble menut 
de les ciutats. Aquest avalot adqui-
rí popularitat gràcies a un romanç 
que esdevindria un himne, Els Se-
gadors, sinònim de rebuig contra 
els opressors. 
L’o l i ga rqu ia 
catalana es va 
veure empesa 
a capitalitzar 
el moviment. 
La Generalitat, 
presidida pel 
canonge Pau 
Claris, dominà 
la situació diri-
gint la revolta 
contra la polí-
tica del comte 
duc d’Olivares. 
Pau Claris era 
un exponent 
dels sectors 

oposats a les ingerències reials 
en la vida política catalana i de les 
vulneracions de les constitucions 
del país. En aconseguir la Gene-
ralitat el control de la situació, la 
revolta social es convertí en una 
guerra política de separació contra 
la dominació castellana.    

J.C.L.

El corpus de sang
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La Floreal

George W. Bush: nefast fi ns al fi nal

Avui, en aquest article no vull 
pas parlar  del gran centre de 

cultura La Floreal, seu dels lliber-
taris de Salt en les èpoques glo-
rioses de l’anarquisme, sinó que 
parlaré del saló cafè La Floreal, és 
a dir, aquell local projectat per Ri-
card Giralt i Cassadesús i constru-
ït en l’època de la revolució social 
sorgida el 19 de juliol de 1936.  
Era un centre ampli, racionalista,  
amb grans vidrieres per a ús dels 
afi liats com a saló cafè i era un edi-
fi ci modern. La nova Floreal havia 
de cobrir les necessitats dels lliber-
taris d’aquella època i els símbols 
eren visibles en petits detalls dins 
de l’edifi cació; per exemple,¨al 
centre de l’ala hi havia la paraula 
Floreal, que feia joc amb el pavi-
ment i a tot el voltant de la sala una 
sanefa vermella i negre. La parau-

la Floreal la van treure, però la sa-
nefa encara és visible. 
El 1939 es va acabar tot, i durant 
dos o tres mesos va ser un centre 
de detenció on es va repartir molta 
llenya. Després hi van posar l’Ajun-
tament de Salt i des de fa uns anys 
és la seu de la Policia.  Avui dia, la 
sala està dividida amb envans que 
afavoreixen l’existència de diver-
sos  compartiments.
Ara sembla que la caserna nova 
de la Policia va endavant i que 
dintre d’uns anys quedarà lliure 
l’antic edifi ci de la Floreal i seria bo 
que, en aquests moments de recu-
peració històrica i de restitució de 
les coses al seu lloc, el saló cafè 
tornés a aquells que el van fer du-
rant la Revolució Social. Per tant, 
si quan es va fer la nova Floreal 
manava la FAI, doncs ha de tornar 

a la Federació Anarquista Ibèrica.
I el líder local i comarcal indiscuti-
ble de l’època fou el gran Eduard 
Pardo i Gómez; i en un àmbit na-
cional,  l’estrella dels saltencs era 
en Durruti. Per cert, dos grans per-
sonatges oblidats avui dia, perquè 
als poders fàctics no els agraden 
les persones que volen una socie-
tat no dogmatitzada, perquè és di-
fícil de controlar. I el dogmes poden 
ser tant religiosos com polítics. Per 
això, gent propera al poder sem-
pre ha parlat malament d’en Par-
do. I això que estava acompanyat 
de gent de la talla de l’Expedit Du-
rant, de la Teresa Pons i compa-
nyia, amants del coneixement i de 
la cultura en lletra grossa, perquè 
no cal oblidar que l’escola raciona-
lista estava dins de les dependèn-
cies de la Floreal.

Agapit Alonso i Pont

Potser ha estat el pitjor presi-
dent dels EEUU, tot i que in-

comprensiblement ha completat 
les dues legislatures. A Washing-
ton ha estat acomiadat entre xiu-
lets de descontentament i sospirs 
d’alleujament, amb el pitjor índex 
de popularitat registrat. Però el 
fet que un tipus simple i prepotent 
hagi pogut estar vuit anys asse-
gut al despatx oval diu poc de la 
societat que li ha permès, per a 
desgràcia del conjunt de la huma-
nitat. Certament les polítiques que 
desenvolupen els presidents nord-
americans afecten el món sencer, 
però aquesta vegada la catàstrofe 

ha estat monumental.
La primera vegada Bush va gua-
nyar dubtosament, després de re-
comptar a mà els vots de la Flo-
rida. Tot i això, va endegar una 
política unilateral i prepotent de 
bons contra dolents, manipulant 
l’infantilisme d’una societat igual 
de simple que ell i conduint el país 
a una guerra il·legal, immoral i in-
necessària, molt cara des del punt 
de vista humà i material. I en lloc 
de fer un món més segur, el resul-
tat ha estat un món més fragmen-
tat que mai. S’ha enfrontat amb el 
conjunt de països àrabs, després 
d’empitjorar la situació al Pròxim 

Orient. També s’ha enemistat amb 
la mateixa Rússia, després de 
dècades d’una treballada disten-
sió, amb diversos estats llatinoa-
mericans que s’han radicalitzat, 
i fi ns i tot ha trencat alguns ponts 
dels seus aliats tradicionals. Un 
desastre fantàstic. Però tot i això 
va guanyar la segona vegada, ara 
clarament, en un acte de patriotis-
me absurd del seus conciutadans 
davant una guerra que s’estava 
complicant.    
Però en la segona legislatura, lluny 
de rectifi car els errors de la prime-
ra, Bush els accentua. La ideologia 
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George W. Bush: nefast fi ns al fi nal

neoconservadora que encapçala 
ha impedit l’avanç de la ciència i 
ell mateix ha vetat l’aprovació de 
projectes socials imprescindibles 
per a una societat amb uns índexs 
de pobresa, marginalitat i analfa-
betisme creixents. Només cal dir 
que, en el moment de fi nalitzar el 
seu mandat, un alt percentatge de 
la població renega de l’evolucio-
nisme i de fets científi cs contras-
tats, convençuda que procedim 
d’Adam i Eva. Però si en l’àmbit 
social i cultural la seva presidència 
ha resultat un retrocés, en l’àmbit 
econòmic el desastre ha estat de 
proporcions bíbliques.
Coincidència o no, el fi nal de la seva 
presidència ha suposat la fi  del mo-
del econòmic neoliberal, l’encetat 
amb la revolució conservadora de 
Reagan a la dècada dels vuitanta.  
La manca d’escrúpols i de regula-
ció, l’especulació, l’enriquiment fà-
cil i una gestió perversa, tolerada 
per la classe política, ha comportat 
una crisi sense precedents que ha 

ensorrat el sistema fi nancer del 
planeta. Els estats, sempre deni-
grats, han de socórrer el sistema 
bancari per evitar que la gent perdi 
els seus estalvis. La inestabilitat i 
la desconfi ança s’han generalitzat, 
i el crac ha comportat una recessió 
econòmica global que afecta un alt 
nombre d’empreses i de famílies, 
amb un futur més incert que mai. 
Mentrestant, els veritables respon-
sables de la crisi xiulen al cel amb 
les butxaques plenes i sense mas-
sa remordiments.
El nou president Obama, elegit 
amb unes perspectives igualment 
ingènues, es troba ara un món des 
del punt de vista polític, econòmic 
i social absolutament desestructu-
rat. Tot s’ha de refer i els reptes que 
el futur planteja són francament 
seriosos. I un dia fred de gener 
el president Bush va tornar amb 
helicòpter al seu ranxo de Texas, 
amb la Bíblia sota el braç i sense 
problemes de consciència. Enca-
ra en els darrers dies de mandat 

va promocionar una nova guerra 
desproporcionada entre israelians 
i palestins, ara a la franja de Gaza. 
El resultat fi nal, lluny d’acomplir 
els objectius, ha estat una vegada 
més la mort i la destrucció, com tot 
el derivat de les seves decisions i 
per a desesperació de la resta de 
líders mundials. En resum, i sense 
dubte, nefast fi ns al fi nal.  

Joan Corominas

Una imatge de silenci? La nit del 
dilluns, un dilluns qualsevol. 

Tot dorm. Superat el dur primer dia 
laborable de la setmana, la gent 
s’ha recollit d’hora cadascú a casa 
seva, i els cotxes estan tancats al 
garatge. Quietud total, també a la 
frontera entre la ciutat i el camp, 
on visc. I de sobte, com el zumzeig 
d’un mosquit que us ve a tallar el 
son i el fi l dels somnis, un soroll 
apagat, un terrabastall sord seguit 
d’uns xiulets aguts arriba fi ns a la 
fi nestra, esquinçant el silenci de la 

nit: una excavadora!, un cony de 
retroexcavadora... treballant a la 
una de la matinada!

això?, es tracta d’una emergèn-
cia? Perquè, si no, com és que 
cap patrulla no li dóna l’alto? Però 
vejam..., no desesperem: potser 
és una feina puntual, que no podia 
esperar, cosa de poca estona...
Doncs no: les dues de la matina-
da, les tres..., les quatre i la ma-
quinassa continua funcionant a tot 
drap, picant amb la pala contra les 

pedres, gratant amb el motor a tot 
gas, empenyent amb fúria... I això 
que deu ser a un quilòmetre o dos 
en línia recta de casa meva; però 
la nit, freda, inerta, indiferent, dei-
xa passar l’estrèpit sense cap re-
sistència. I aquell escandalós bip!-
bip!-bip! que pretén avisar d’un 
perill inexistent a uns vianants in-
visibles, aquell insuportable xiulet 
intermitent que alguns pixatinters 
ens va encolomar en forma de di-
rectiva europea, segurament...!! 
Aquesta estúpida mostra del pro-

La ciutat se’n va a pagès
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La ciutat se’n va a pagès

teccionisme infantilitzant i infl exible 
que els polítics europeus ens car-
reguen a les espatlles... Tot sigui 
pel nostre bé! (Les festes amb foc 
de sobte s’han tornat perilloses: 
ni Patum de Berga ni correfocs, 
doncs! Sant Joan a pastar fang!)
Les excavadores, els tractors, els 
camions, les camionetes... podrien 
portar perfectament un interruptor 
perquè el conductor pogués des-
connectar el xiulet quan no fos ne-
cessari, però no: no són de fi ar, els 
senyors conductors, no tenen criteri, 
o se saltarien la norma. Obligarori el 
xiulet, doncs, sempre i a tot arreu! 
Una altra refl exió em va venir al 
cap les estones d’insomni trepa-
nades pel xiulet: les queixes dels 
veïns de ciutat pels tocs de les 
campanes durant la nit i per les 
males olors que han de “suportar” 
quan passen el cap de setmana a 
la seva segona residència, ¿tenen 
el seu equivalent quan són les ma-
les olors i els sorolls de la ciutat 
que van al camp, a pagès? Encara 
més: algú es pot imaginar un pa-
gès baixat a ciutat queixant-se a 
l’ofi cina de reclamacions que l’in-
cessant brogit urbà no li deixa sen-
tir les campanes de la parròquia, 
el toc d’oració?, que la pol·lució de 
l’aire no li deixa veure les estre-
lles?, que el tuf de les clavegueres 
a vegades és pitjor que el dels pu-
rins?, que la deshumanització de 
les relacions entre les persones és 
insuportable i depriment?...

Fa poc l’amo d’una granja propera 
a un poble, aquí a Catalunya, ex-
plicava que es veia obligat a tan-
car-la i a traslladar-la un tros en-
llà perquè el jutge havia atès les 
reclamacions d’una gent de ciutat 
que passava al poble encara no 
una dotzena de caps de setmana 
l’any, i que els molestava la pudor 
de la granja... Impressionant! Serà 
qüestió de veure com aconseguei-
xen que algú els estalviï les altres 
molèsties que fan tan incòmoda la 
natura, ara com ara. Potser alguna 
directiva europea vindrà a posar-hi 
remei aviat. Però mentrestant, què 
hi ha del camp que recula davant 
la pressió urbanística imparable? 
Què hi ha del “mobbing” que apli-
ca l’especulació immobiliària so-
bre la pagesia, ja prou maltractada 
per l’administració i per la mateixa 

escala social? ¿On és, a l’àmbit 
rural, el proteccionisme refotut que 
Europa, directament o a través de 
la delegació governamental nos-
trada, aplica sobre gairebé tots els 
aspectes de la nostra vida, fi ns en 
els més ínfi ms detalls?
¿I què fa Europa per evitar que tots 
plegats, gent de ciutat exposada als 
preus massa cars i gent del camp 
exposada als preus massa barats, 
hàgim de patir la pressió a què ens 
sotmeten els acaparadors, els que 
tenen la paella agafada pel mànec, 
els poderosos insaciables, els que 
toquen la música del seu egoisme 
heretat juntament amb la riquesa, 
els que ens fan ballar al so que ells 
volen? On són les mesures de pro-
tecció contra la seva voracitat?

Fermí Sidera Riera

Què bonic que és anar en bici!
És divertit de veritat,
‘nar a treballar i a fer encàrrecs
i moure’t per la ciutat.

Anar en bici és saludable, 
vas arreu en un moment
i com que és tan àgil dóna
llibertat de moviment.

D’entrada no contamina
ni fa fressa ni soroll,
per comprar-la i mantenir-la
no has d’anar pas de corcoll.

I a part de ser divertida,
et pot donar un cop de mà
per si vols relacionar-te:
promou el contacte humà.

Però ara jo vull parlar-vos,
amb un caràcter festiu,
d’una plataforma cívica,
“Mou-te en bici” és com es diu.

Com prou bé sap tot Girona
i fi ns i tot sant Narcís,
“Mou-te en bici” ens va néixer
el mil nou-cents noranta-sis.

Mou-te en bici

Al butlletí de Mou-te en Bici hi surt editat aquest romanço de Jaume Arnella dedicat a la gent que es mou 
en bici. Per seva actualitat, amenitat i el sentit reivindicatiu, el reproduïm a la Revista la Farga:

Música i lletra de Jaume Arnella
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Mou-te en bici

Com el propi nom ja indica,
intenta, amb més o menys sort,
promoure la bicicleta
com a eina de transport.

Es troben a Can Ninetes
setmanalment, regulars,
allí parlen i organitzen
i això ho fan cada dimarts.

Els seus objectius més amplis
que, bàsicament, pretén 
difondre la plataforma
us ho dic en un moment.

Pretén pacifi car el trànsit,
tan col•lapsat, ja ho sabeu, 
i millorar el transport públic
i anar en bici a tot arreu.

Però cal, per fer aquestes coses,
que es mulli l’Ajuntament
perquè a vegades li costa
tot això de ser efi cient.

Ja sabem que no és gens fàcil
que per trencar amb el passat
cal que la societat faci
un canvi de mentalitat.

Fins ara ha regnat el cotxe
com únic amo i senyor;
tot era a la seva mida
i no es posava en qüestió.

Però hi ha d’altres usuaris
per compartir el mateix feu:
hi ha els que van en bicicleta
i els que sempre han ‘nat a peu.

No cal que sempre els mateixos
hagin de carregar el mort:
ha de prevaler el respecte
i no la llei del més fort.

Cal que es fomenti el respecte 
i al carrer ser bons germans,
els automobilistes,
ciclistes i vianants.

El vianant ho té ben fàcil:
per moure’s per la ciutat
ha d’anar per la vorera
o el pas zebra, i s’ha acabat.

També és ben fàcil pels cotxes:
només poden circular
per la via o la calçada,
i el problema és aparcar.

La bici no és cap problema
si té el seu propi carril,
sinó els cotxes s’abraonen
i la gent es posa a mil.

S’han de fer més carrils bici:
fer-ne una xarxa ben gran
que comuniqui bé els barris
i poblacions del voltant.

Com que hi ha estires i arronses,
està clar, amb l’Ajuntament,
sempre hi ha algun punt o altre
que no veu prou clar la gent.

Tal com ja deia el poeta,
a títol testimonial,
deixarem també constància
d’un controvertit fanal:

“No hi ha fanal a Girona
tan impúdic i insolent
com el que se’ns alça erecte
davant de l’Ajuntament.”

No ho cantem en to de guerra
que som ciclistes de pau,
però també ens agrada el marro
i la gresca i el sarau.

I ara, després d’esbravar-nos,
cantarem una cançó
que si fem tots la tornada
ja veureu que va millor.

Vaig en bicicleta
per dins la ciutat;
Girona m’encanta
si hi vaig pedalant,
vaig en bicicleta,
vaig en bicicleta,
vaig en bicicleta 
per dins la ciutat.

Vaig per la Devesa
fi ns Sant Daniel,
després les Pedreres
i allí em cau el pèl.

Vaig en bicicleta...

Carrer Barcelona
des de l’estació,
arran de Sant Pere
fi ns al Pont Major.

Vaig en bicicleta...

Per fora muralla
a cop de pedal
vaig per Sant Doménec
fi ns la Catedral.

Vaig en bicicleta...

Amb tota una colla
que ara ens hem trobat
pujo a Montilivi
fi ns la Facultat.

Vaig en bicicleta...

Pedalo amb canguelo,
dec semblar un mandril:
vaig per la calçada,
que no hi ha carril!

Música i lletra de Jaume Arnella
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El joc de l’àngel

Contrapunt

En l’anterior novel·la, L’ombra 
del vent, Carlos Ruiz Zafón va 

presentar una capacitat de narrar 
extraordinària. Molts lectors reco-
neixien que es llegia sense pausa i 
amb entusiasme. Després de l’èxit, 
el repte de presentar la següent 
novel.la es presentava complicat.
En El joc de l’àngel apareixen de 
nou escenaris de Barcelona (car-
rer Santa Anna, carrer Fontanella, 
cementiri de Sant Gervasi, l’esta-
ció de França...), per on pul·lulen 
detectius, Isabella i Cristina, amics 
com els Sempere, Pere Vidal i 
Basilio, seguint unes trames que 
desemboquen en el protagonista 

principal, l’escriptor David Mar-
tín i els tractes amb el seu editor 
(l’amo).
La narració ens atrapa completa-
ment amb un fi nal d’aquells que es 
llegeixen d’una tirada. Però el que 
és més important és la quantitat de 
valors i virtuts que ens transmeten 
uns personatges en contraposició 
als altres i que és un cant a l’amis-
tat i a l’amor pels llibres. 

Manel Sánchez

El 21 de desembre a les 12 del 
migdia, es va inaugurar el Pa-

velló de Gimnàstica que ha de ser 
un gran equipament, orgull del po-
ble de Salt. Amb tot, fi ns i tot pels 
mateixos veïns, no sents a parlar 
gaire bé del nostre poble; i algunes 
veus forasteres no ens el deixen en 
el lloc que ens mereixem. Precisa-
ment aquests dies, en alguna carta 
als diaris, i d’algú que diu haver-hi 
viscut, no sé si nascut, l’ha deixat 
molt mal parat. Ja sabem que tot-
hom explica el mercat segons li ha 
anat; ara bé, no sé quina rancúnia li 
rosega els budells quan es queixa 
d’una situació en què no hi tenen 
res a veure ni les autoritats muni-
cipals ni els veïns en particular. 
Diria que em sembla poc sociable 
quan es queixa de la vinguda de 
molts immigrants; es veu que té 
por que els seus fi lls es relacionin 
amb aquests nouvinguts com si no 
fossin persones que es mereixen 
els mateixos drets d’anar a l’escola 
com els seus fi lls. Molt bé la contes-
ta del Sr. E. Salvador a aital senyo-
ra que, encara que potser no s’ho 
imagina, més d’una vegada pot te-
nir necessitat dels equipaments de 
Salt; només li dic que amb molt de 
gust els hi oferirem perquè la gent 
de Salt és solidària. 
Tornant al Pavelló de Gimnàstica, 

tant les autoritats del passat Ajun-
tament que va promoure i iniciar 
les obres com les de l’actual que 
l’han acabat poden presumir d’un 
equipament que portarà el nom de 
Salt molt lluny. La inauguració es va 
fer amb una assistència nombrosa 
de públic, que va deixar petites les 
grades que està previst ampliar. És 
tant el jovent que practica la gim-
nàstica, que aquest dia els parents, 
que no es varen deixar perdre l’es-
deveniment, deurien estar molt 
agraïts a la Junta del Club Gimnàs-
tic Salt i entrenadors; a part, és clar, 
a tots els ens públics que ho han fet 
possible. Ara podran treballar més 
a gust i potser farà possible ampli-
ar els èxits que ja acumulen en les 
seves actuacions tant a nivell local 
com internacional. 
Doncs sí, tornem 
a la inauguració. 
És lògic que els 
polítics respon-
sables de l’esde-
veniment vulguin 
penjar-se també 
alguna medalla, 
però haurien de 
pensar que la 
concurrència hi 
participava per 
veure com en 
gaudien els ac-

tors principals de l’equipament, a 
part de la satisfacció de comprovar 
l’obra executada. Els discursos va-
ren ser massa llargs i el públic se’n 
va cansar. La forma d’expressar 
aquest sentiment del cansament 
del públic eren uns aplaudiments 
espontanis que insinuaven molt 
educadament que tanquessin l’ai-
xeta i que potser el polític de torn ho 
interpretava al revés i continuava el 
seu discurs amb la intenció d’expli-
car uns mèrits molt raonables, però 
massa repetitius.
Ara el que cal és que l’equipament 
doni els seus fruits i, amb el degut 
respecte, el jovent de Salt i roda-
lies pugui fer-ne ús sense depen-
dre, si pot ser, és clar, de la seva 
situació econòmica.

UNQUEHIERA
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Visita al Museu del Ferrocarril

Una vegada més aclareixo que 
aquests escrits donen raó de 

les excursions; les recordem com 
un  afer més  dintre del nostre Ca-
sal, i un servidor les escriu com 
una crònica senzilla que molts lec-
tors passen de llarg sense perdre 
uns minuts per llegir-les, i mirant 
de reüll  la foto exposada, ja que la 
resta, i em refereixo a l’escrit,  no 
sedueix ni enganxa . 

la penúltima setmana del mes de 
gener, vam visitar el Museu del 
Ferrocarril, ubicat dins la població 
de Vilanova i Geltrú, i amb una col-
lecció de màquines de  trens, des 
de les més antigues fi ns a les mo-
dernes, exposades en un gran pati 
i en magatzems adients per a la 
seva conservació. Aquest Museu 
intenta donar al visitant coneixe-
ment de la  recuperació  d’aques-
tes nostàlgiques locomotores de 
vapor, gràcies als esforços d’antics 
treballadors afeccionats al ferro-
carril i ciutadans anònims, a causa 
de la seva clausura, i que donen 
pas a les elèctriques.  En l’audio-
visual que ens ofereixen al principi 
de la nostra visita, vàrem poder 
veure el projecte titulat “Camins 
de ferro, avui i ahir “, on s’explica 
el desenvolupament d’aquestes 
màquines des del seu inici fi ns als 
nostres dies. Si per casualitat algú 
dels meus estimats lectors col-
lecciona la revista La Farga, pot 

repassar la que va sor-
tir l’abril de l’any 2003, 
on llegirà la crònica re-
ferent a aquest Museu, 
on s’especifi quen de-
talls de les històriques 
màquines de ferro. A 
la planta baixa, a part 
de la recepció, botiga 
i llibreria, podem veu-
re l’exposició molt ben 
encertada de la visita a 
una estació del segle 
XIX i una mostra de 
maquetes de trens. 
En una planta annexa al Museu, i 
que feia una setmana que s’havia 
inaugurat, contemplen l’exposició 
de fotografi es que ens donen testi-
moni del viatge en tren des de Ma-
drid,  fugint de la no volguda Guer-
ra Civil,  de  l’èxode  a Mèxic, dels 
anomenats Nens de Morelia,  on 
foren acollits per famílies benes-
tants d’aquella  nació.  Tota una 
història més de les infortunades 
separacions familiars, degudes 
a guerres fratricides, i que ens fa 
recordar la visitada  al Museu de 
l’exili  de  la Jonquera.           
Una petita estona de temps per 
donar un passeig pels voltants del 
Museu i, a l’hora convinguda, ruta 
cap al restaurant, on gaudim d’un 
bon àpat i una estona per motivar 
els balladors a bellugar els peus 
, ja que veritablement en aquesta 
sortida la compartim amb un grup 

alegre i  encoratjador. Esperem 
que no sigui una cortina de fum 
passatgera,  sinó tot el contrari, 
que ens acompanyin  moltes ve-
gades,  en totes les nostres ex-
cursions del Casal, gaudint d’uns  
moments d’esbarjo i fugint  de les  
preocupacions quotidianes.
En la propera sortida, anirem a vi-
sitar el monestir del Santuari del 
Miracle,  de grans dimensions del 
segle XVII, centre religiós i lloc 
d’interès artístic, ubicat dins la co-
marca de Solsona.  És una excur-
sió programada per al dijous 19 de 
febrer d’enguany, i ens cal dir que 
us esperem, benvolguts amics.
Els responsables de l’afer excursi-
onista, estem enfi lant l’agulla per 
portar a terme la de set dies a la 
Serrania de Cuenca. Ja us posa-
ren al corrent. A reveure. 

Ferran Márquez i Morgade
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La Farga fa 30 anys i regala un llibre

Fa 30 anys que una collade 
socis va començar l’aventura 

d’editar un butlletí de caire social 
dedicat a les activitats  pròpies del 
Casal i del poble de Salt. Aquest 
butlletí més tard ha resultat ser La 
Revista de Salt, LA FARGA.
Tothom pronosticava que la publica-
ció duraria quatre dies o com a mà-
xim arribaria fi ns al nº 3 o 4. Doncs 
ja veieu, la revista ha durat 30anys.

No és fàcil lligar puntualment cada 
mes tot l’entrellat que comporta la 
continuïtat del dia a dia. Malgrat 
tot ens felicitem d’arribar fi ns avui 
i volem compartir amb tots vosal-
tres la fi ta que hem assolit.
El Consell de redacció de La Farga 
ha acordat editar un llibre i regalar-
lo a tots els socis. Es tracta del lli-
bre de Lluís Mateu “ HUMOR UNI-
VERSALT” que recull una selecció 

d’acudits folls publicats a la revista 
durant 30 anys a l’última pàgina i 
signats per amb el pseudònim de 
BUGARAC.
Aquest llibre es distribuirà a princi-
pis del mes d’abril i aprofi tarem les 
festes de Sant Jordi per a fer-ne la 
presentació ofi cial

R. gF.

Zona de Frigorífi cs del Ter

Cartells de les Associacions de 
Veïns del Barri Vell i del Barri 

dels Escriptors en contra del mo-
del urbanístic de requalifi cació de 
la zona de Frigorífi cs del Ter.
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Dotze grups de Salt participen 
en la sisena edició del concurs 

per a formacions novelles ‘Salt the 
Músics’
El guanyador rebrà un premi en 
metàl·lic i tocarà a la Festa Major
Dotze formacions musicals partici-
paran en la sisena edició del con-
curs ‘Salt The Músics’, que pretén 
promoure els grups de músics 
novells del municipi. Les princi-
pals novetats d’aquesta edició són 
l’augment del premi per a la forma-
ció guanyadora, que passa de 300 
a 900 euros, i l’increment de forma-
cions participants, dues més que 
l’any passat. El concurs va comen-
çar aquest diumenge dia 25 amb el 
concert d’Electric Tea i Los Fabulo-
sos Texastones  a La Mirona. 
‘Salt The Músics’ es va iniciar l’any 
2002 i des de llavors ha comptat 
amb la participació de més de 50 
grups musicals de Salt. Per pren-
dre-hi part, l’únic requisit que han 
de complir les formacions és que 

almenys un dels components esti-
gui empadronat a Salt. El concurs 
no estableix cap límit d’edat per 
als participants ni tampoc en els 
estils musicals. 
La VI edició del concurs es va obrir 
ahir diumenge amb el concert que 
van oferir Electric Tea i Los Fa-
bulosos Texastones a La Mirona. 
Electric Tea és un grup de rock 
amb formació clàssica dins del 
gènere i els seus components han 
format part de grups com Sui Ge-
neris, Araplà, La Banda del Yuyu i 
Jack in the Box. Ofereixen un rock 
amb tocs del sud, actitud desafi ant 
dalt l’escenari i creuen en el rock 
de vella escola. Los Fabulosos Te-
xastones, per la seva banda, són 
un grup de rock blues amb compo-
nents de Girona i Texas. 
‘Salt The Músics’ dóna als grups 
participants l’oportunitat de gravar 
una maqueta, que s’enregistra a la 
Sala 2 de La Mirona, dins el Banc 
de Proves. Per aquest motiu, les 

formacions s’han distribuït en 4 
jornades de concerts. 
Després del concert d’aquest diu-
menge, serà el torn d’Els Sibaritas, 
la Unión i Diary of a Diamond que 
actuaran el dia 1 de febrer.
Després de gravar cada grup la 
seva maqueta, les dotze formaci-
ons participaran conjuntament en 
l’edició d’un disc compacte que 
s’enregistrarà durant els mesos 
d’abril i maig als estudis de Lluís 
Costa a Salt. En el disc, que es 
presentarà durant el mes de juny 
en un concert, cada grup hi enre-
gistrarà un tema. 
El grup guanyador rebrà 900 € en 
metàl·lic i actuarà durant la Festa 
Major de Salt. ‘Salt The Músics’ 
està organitzat per l’Àrea de Jo-
ventut de l’Ajuntament de Salt i 
compta amb la col·laboració de La 
Mirona, l’Estudi i la Comissió de 
Festes.

Maribel Pena

Salt The Músics

Premis tres de març

Ràdio Salt i Marcel·la Tubert, 
Premis Tres de Març 2009.

Ràdio Salt i l’activista saltenca 
Marcel·la Tubert són els guardo-
nats amb els Premis Tres de Març 
2009. El jurat ha acordat conce-
dir-los els premis per reconèixer 
la seva trajectòria. Els guardons 
s’entregaran el proper 3 de març 
en un acte al Teatre de Salt. 
Ràdio Salt rebrà el premi Tres de 
Març a entitats “per la seva trajec-
tòria al llarg dels darrers 25 anys 
i el seu treball sòciocultural al 
poble”, com ha destacat el jurat. 
L’emissora municipal va començar 
a emetre el tres de març de 1984, 

un any després que Salt recuperés 
la independència. Des del primer 
moment, es va convertir en un sig-
ne d’identitat del municipi i ha aju-
dat a dinamitzar la vida cultural i 
associativa, a més de col·laborar 
en la normalització lingüística. 
Durant tots aquests anys, cente-
nars de persones han col·laborat 
en l’emissora, així com entitats del 
municipi han tingut el seu propi es-
pai a Ràdio Salt com a un altaveu 
per difondre les seves activitats. 
Actualment, l’emissora emet 24 
hores al dia programació de pro-
ducció pròpia excepte butlletins 
horaris i alguns espais informatius 

que connecta amb Com Ràdio. 
El Premi Tres de Març individu-
al serà per a l’activista saltenca 
Marcel·la Tubert “pel seu treball i 
dedicació personal i el seu com-
promís amb les activitats culturals 
i socials de la vila de Salt”, com 
destaca el jurat. Marcel·la Tubert 
ha treballat activament en diver-
ses entitats del municipi. Ha estat 
fundadora de col·lectius i activitats 
actualment molt arrelades a Salt 
com són Les Cuineres de Salt o 
l’Exposició de Flors. També ha col-
laborat ininterrompudament a Rà-
dio Salt i amb el Casal de Jubilats 
Les Bernardes. 
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L’ajuntament de Salt edita la 
primera guia destinada als 

comerciants del municipi.
‘El comerç, què cal saber’ pretén 
difondre la normativa vigent.
L’Ajuntament de Salt, a través de 
l’Ofi cina de Promoció Econòmica, 
ha editat la primera guia destinada 
als comerciants del municipi. ‘El 
comerç, què cal saber’ és un recull 
de la normativa que regula l’acti-
vitat comercial a Salt i s’ha editat 
amb el suport de la Federació de 
Comerciants del municipi. 
En aquest document, redactat 
amb un llenguatge senzill i ente-
nedor, els botiguers hi trobaran els 
principals aspectes de la normati-
va vigent dels establiments comer-
cials. Entre altres, s’hi explica la 

El comerç, què cal saber

Detinguts per robatori en supermercats

Detingut per robar a l’interior d’un vehicle

regulació d’horaris comercials, de 
les vendes especials o sobre la in-
dicació dels preus. 
La Regidora de Promoció Eco-
nòmica, Maria Quer, ha destacat 
que, amb l’edició de la guia, “pre-
tenem donar als comerciants la 
màxima informació sobre la seva 
activitat i que tinguin clara la nor-
mativa que han de complir en 
temes claus com els horaris o la 
retolació”. Maria Quer ha remarcat 
el compromís del consistori amb el 
sector comercial del municipi i ha 
recordat que “ a més de la guia, 
tots els botiguers poden comptar 
amb l’assessorament personalit-
zat tant dels tècnics de l’Ofi cina 
de Promoció Econòmica com de la 
Federació de Comerciants”. 

De la guia, se n’han editat 1.500 
exemplars que, segons ha explicat 
la Regidora de Promoció Econòmi-
ca, “repartiran botiga per botiga els 
agents cívics de Salt per garantir 
que tots els comerciants disposin 
de la informació necessària”. A 
més, la Federació de Comerciants 
de Salt distribuirà la guia entre els 
seus associats. 
La publicació de la primera guia di-
rigida al comerç de Salt és un pas 
previ a l’elaboració del Programa 
d’Orientació per als Equipaments 
Comercials (POEC), previst per 
aquest any 2009, i que ha de per-
metre a l’Ajuntament adoptar acci-
ons concretes per assolir el model 
comercial urbà que Salt requereix. 

La policia local de Salt deté 
dos homes per robar en su-

permercats del municipi.
Un dels detinguts havia furtat licors 
valorats en més de 800€.
La Policia Local de Salt ha detin-
gut dues persones per robar en 
supermercats del municipi. Els 
dos arrestats haurien intentat en-
dur-se ampolles de licor dels esta-
bliments i haurien estat sorpresos 
pels responsables dels comerços. 
En un dels casos, el sospitós es va 
resistir a la detenció. 
Divendres al vespre la Policia Lo-
cal va rebre l’avís dels responsa-
bles d’un supermercat de l’avingu-

da Països Catalans. En la trucada, 
els alertaven que tenien retingut 
un home que suposadament hau-
ria intentat robar a l’establiment. 
Quan la patrulla es va dirigir al lloc, 
va tenir coneixement que l’individu 
havia intentat robar unes ampolles 
de whisky del supermercat. Segons 
la versió que van donar els res-
ponsables de l’establiment, l’home 
hauria intentat passar les ampolles 
amagant-les sota l’abric que por-
tava. Quan una dependenta li va 
cridar l’atenció, hauria intentat fugir 
donant un cop a la noia. 
La Policia Local va detenir Alek-
sander C., de 27 anys i veí de Bar-

celona com a presumpte autor d’un 
delicte de robatori amb violència.
Dissabte la policia va rebre un altre 
avís d’un supermercat de la matei-
xa Avinguda Països Catalans. En 
la trucada, s’alertava que el vigi-
lant de seguretat de l’establiment 
tenia retingut un home que supo-
sadament hauria intentat també 
robar ampolles de licor. 
Quan la patrulla es va dirigir al lloc, 
va detenir Imeda K., de  39 anys i 
veí de Blanes, com a presumpte au-
tor d’un delicte de furt. Segons els 
responsables del supermercat, els 
licors que havia volgut robar l’home 
estan valorats en més de 800€.

La policia local de Salt deté 
un home que robava dins un 

cotxe gràcies a la col·laboració 
ciutadana.
Amb aquest ja són 10 els detinguts 
per aquest delicte des de primers 
d’any. 
La Policia Local de Salt ha detin-
gut a 2/4 de 5 de la matinada pas-
sada un home que estava robant 
a l’interior d’un vehicle gràcies a la 
col·laboració ciutadana. Un veí de 
la població ha alertat la policia i la 
ràpida actuació dels agents ha per-
mès detenir Farid A., veí de Salt, 

de 31 anys, al mateix lloc dels fets 
com a presumpte autor d’un delic-
te de robatori a interior de vehicle.
El veí que ha donat l’alerta ha tru-
cat la Policia Local per informar 
que s’estava cometent un robatori 
a l’interior d’un vehicle, concreta-
ment una furgoneta, aparcat da-
vant el núm. 34 del carrer de Sant 
Dionís. Tot i que Farid A., després 
de ser enxampat in fraganti, ha in-
tentat fugir, els agents han aconse-
guit detenir-lo i passar-lo tot seguit 
a disposició judicial. El detingut 
tenia diversos antecedents polici-

als per delictes contra la propietat 
comesos també a Salt.
Amb el d’avui ja són 10 les perso-
nes detingudes a Salt des de pri-
mers d’any acusades de robatoris 
a l’interior de vehicles. Les deten-
cions han estat realitzades per la 
Policia Municipal i per agents dels 
Mossos d’Esquadra.
L’Ajuntament de Salt valora molt 
positivament la col·laboració ciuta-
dana, que permet detenir els delin-
qüents i demana als ciutadans que 
no deixin res a la vista a l’interior 
dels vehicles.
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Violència mediàtica

La necessitat d’una mirada 
crítica.

Per M. Javiera Aguirre Romero, 
periodista, doctoranda en ètica i 
política. Dinamarca, febrer 2009
Encara que habitualment el cap 
d’any és moment de repassar el 
que ha succeït durant l’any que 
s’acaba i pensar en nous/bons 
propòsits per al que comença, en 
el capvespre del 2009 no vam tenir 
temps de res o de ben poc perquè 
va «estar carregat» de lamenta-
bles notícies d’abast internacional.
La gran quantitat de notícies que 
rebem moltes vegades produeix 
una paralització. I és precisament 
l’efecte contrari al que hauria de 
tenir la informació: l’estimulació de 
l’anàlisi, del pensament crític, la ge-
neració d’opinió. A més del volum 
d’informacions, en aquest efecte 
de paralització també hi contribueix 
la manera com ens n’informen els 
mitjans; el titular, la ubicació de les 
notícies en el periòdic o el telediari 
ens donen més informació sobre la 
seva rellevància o abast.
Com a part del recompte del 2008 
voldria refl exionar sobre l’actitud 
que tenim davant les informacions 
que els mitjans de comunicació 
ens donen i, en particular, la ma-
nera com ho fan.
Prendré alguns exemples per a il-
lustrar la refl exió. El primer és la 
manera com els periòdics van cobrir 
durant els últims mesos del 2008 la 
guerra contra el narcotràfi c a Mèxic. 
A l’hora de titular, sembla que els di-
aris oblidin que informen sobre per-
sones mortes, sobre famílies i amics 
que pateixen per aquestes pèrdues, 
i sobre poblacions o grups de per-
sones terroritzades per les conse-
qüències de la guerra declarada pel 
govern als narcotrafi cants.
Aquest exemple planteja dues 
qüestions o reptes: primer, amb 
relació a la premsa, la necessitat 
d’analitzar el tractament del dolor 
en les notícies i de promoure el 
deure de contextualitzar-les per a 
ajudar a comprendre-les i no per 
a provocar temor, incomprensió o 
simplement per a repetir únicament 
les xifres de morts. Respecte a la 
ciutadania, cal promoure la neces-

sitat de qüestionar la manera com 
ens informen els mitjans, fent servir 
les plataformes que tenim: cartes 
al director, blogs, messenger en 
directe, etc., i sobretot, el poder de 
comprar o no un determinat periò-
dic o sintonitzar o no un determinat 
canal de televisió o radioemissora. 
D’aquesta manera ens comportem 
com a ciutadans que fan créixer la 
premsa lliure i que exergeixen en 
plenitud el seu dret a estar infor-
mats: comentant i discutint sobre 
com i de què informa la premsa, i 
sobre les repercussions d’aquesta 
manera d’informar en la societat.
Podríem plantejar-nos, entre al-
tres, les següents preguntes: és 
adequat que durant setmanes els 
principals periòdics de circulació 
nacional a Espanya facin referèn-
cia al «nombre de morts» a les 
mans del narcotràfi c com si es 
tractés del nombre de cotxes pro-
duïts per una determinada marca? 
De quina manera aquesta informa-
ció contribueix al bé de la societat 
mexicana i col·labora amb la lluita 
contra el narcotràfi c?
D’alguna manera, i encara que no 
sigui l’objectiu fi nal dels periodis-
tes ni dels mitjans de comunica-
ció, els narcotrafi cants es veuen 
benefi ciats de sortir diàriament en 
els mitjans diàriament i, a més, a 
escala internacional. Ja voldria 
qualsevol empresa, ONG o govern 
tenir aquesta cobertura per a les 
seves activitats! Per descomptat, 
la solució no és que els mitjans 
deixin d’informar sobre 
aquests fets, sinó més 
aviat revisar seriosa-
ment i responsable-
ment què dir i com fer-
ho per a complir amb 
el deure professional 
d’informar i al mateix 
temps, amb el degut 
respecte al dolor i a la 
integritat de les perso-
nes afectades.
Un altre exemple que 
pot animar a refl exio-
nar és el de la cober-
tura que es dóna al 
confl icte a la Franja de 
Gaza i la seva relació 

amb altres informacions rellevants. 
En l’edició del penúltim dia del 2008 
d’un diari espanyol de circulació es-
tatal es donava una àmplia cober-
tura als atacs a Gaza. Amb raó, la 
notícia era abordada en diverses 
pàgines en les quals s’analitzava 
el fet des de diferents perspectives. 
El tractament d’un enfrontament 
d’aquestes característiques és en 
si mateix un altre tema per a de-
batre i refl exionar; tot i això, voldria 
comentar una altra cosa: a un cos-
tat d’una de les tantes pàgines que 
cobria els atacs d’Israel es va con-
signar en un breu de tres paràgrafs 
que la guerrilla ugandesa havia as-
sassinat 189 civils al Congo.
Per què aquesta informació es pu-
blica en un breu? Per què no rep 
un tractament semblant al del con-
fl icte palestinoisraelià? Per ventu-
ra no mereix una anàlisi detallada? 
Entenc que la situació que es viu 
a Gaza és d’extrema gravetat, ja 
que toca una complexa trama d’in-
teressos geopolítics, econòmics i 
religiosos que traspassa les fron-
teres dels països enfrontats; però 
això no impedeix que parem aten-
ció a altres assumptes de gravetat 
que passen simultàniament en el 
món i, sobretot, que com a ciu-
tadans refl exionem sobre quina 
informació se’ns dóna i de quina 
manera, per a eventualment exigir 
que se’ns informi d’una manera

Entidad de Utilidad Pública Adherida al Código Ético de las Asociaciones de Barcelona
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Trobada amb Salvador Sunyer

TROBADA AMB  SALVADOR 
SUNYER, PRIMER ALCALDE 

DELS PREMIS TRES DE MARÇ
(Extreta del Treball de Recerca de 
2n de Batxillerat: “Fent memòria 
dels premis”Tres de Març a Salt 
de Martí Rosés i Garriga)
La trobada la vaig concertar per 
telèfon parlant directament amb 
el senyor Salvador Sunyer que 
molt amablement em va convidar 
a fer-la al seu estudi de la casa del 
carrer major de SALT. Vam estar 
parlant una bona estona i em va 
mostrar la seva biblioteca plena de 
documents i llibres diversos
Salvador Sunyer de forma molt 
cordial em va anar responent a 
totes les meves preguntes. Tot se-
guit faig una descripció general del 
que em va respondre.

• Primer vaig preguntar-li si em po-
dia fer un petit resum de la seva 
trajectòria personal i professional, 
i després de fer un breu repàs a 
diferents aspectes de la seva vida 
i professió, i parlar de les moltes 
facetes i activitats que ha realit-
zat com a treballador de farmà-
cia, mestre de català, escriptor, 
poeta, activista cultural, alcalde… 
Salvador Sunyer em  va recalcar 
sobretot la seva trajectòria com a 
mestre de català, i m’explicà que 
els primers mestres de català de 
les nostres comarques ,que feien 
classes d’amagat en temps del 
franquisme, van ésser ell, i els 
senyors Buixelleu i Pibernat d’An-
gles. La formació com a mestres 
se la van fer ells mateixos reunint-
se i preparant-se al menjador de 
la seva casa al carrer Major de 
Salt. Aquesta època va ser molt 

gratifi cant perquè encara que fos 
d’amagatotis van ensenyar el ca-
talà a molta gent interessada en 
aprendre’l.
• Quan li vaig preguntar que era el 
que més recordava o voldria des-
tacar del procés de segregació del 
municipi de SALT envers Girona, 
Salvador Sunyer  va voler dei-
xar clar que SALT no es mereixia 
haver estat annexionat a Girona 
doncs era un poble amb vida, ins-
titucions, serveis… però el govern 
franquista de l’època volia donar 
importància a les grans ciutats, i 
l’annexió de Salt, Sarrià i també 
d’una part de terres que pertanyi-
en a Sant Gregori es va produir 
per l’obsessió que tenien de for-
mar una “ GRAN GERONA”. Com 
a detall curiós, em va explicar que 
abans de l’annexió de la zona de 
l’Hospital Trueta, els nens i nenes 
que hi naixien constaven com nas-
cuts a Sant Gregori i a Girona li in-
teressava tenir un cens alt, aquest 
va ser un dels motius de l’annexió.
En la lluita per tornar a ser poble, 
considera que va ser exemplar 
l’actitud dels saltencs, que van 
treballar i es van mobilitzar per 
aconseguir-ho, guiats sobre tot per 
l’Associació de Veïns. Creu que va 
ser fonamental que abans de les 
primeres eleccions democràtiques 
una comissió anés a parlar amb 
els candidats polítics per veure 
com es manifestaven amb el tema 
de la segregació de SALT, tots s’hi 
van mostrar favorables i un cop re-
alitzades les eleccions no es van 
poder tirar endarrera. També em 
va explicar que hi 
va haver marxes i 
manifestacions molt 
emotives.
• Em va comen-
tar que durant el 
seu mandat com a 
primer alcalde de 
SALT es van instau-
rar els Premis Tres 
de Març, li vaig de-
manar si em podia 
explicar breument 
els objectius, el fun-
cionament del jurat, 
el tipus de persones 

premiades….Segons l’ex-alcalde 
la independència de SALT es va 
produir el 3 de Març de 1983 i  ell 
va ser escollit el primer alcalde de 
SALT després de la segregació, 
amb el repte d’engegar una nova 
i positiva etapa pel poble de SALT, 
però els premis “Tres de Març” no 
es van començar a convocar fi ns 
l’any 1989. Sembla que l’objectiu 
era premiar a persones i a insti-
tucions que voluntària i genero-
sament s’impliquessin en la vida 
social i cívica del poble, Sunyer 
va afi rmar que és un premi molt 
interessant perquè normalment 
el reben persones anònimes que 
han treballat pel bé del poble i no 
per interessos, ni motius polítics. 
Va insistir en el fet  que les pro-
postes de valoració de persones o 
entitats dignes de ser premiades, 
mai han estat partidistes i aquest 
esperit ha estat sempre el mateix, 
governés el partit que governés.
Em va explicar que fi ns que es va 
inaugurar el nou teatre de SALT, al 
1997, l’acte de lliurament dels pre-
mis es feia en el propi Ajuntament i 
era un acte més senzill que el que 
es fa ara sense tants parlament i 
actuacions, però sempre ha estat 
un acte just i molt emotiu.
• Li vaig comentar el fet que ell 
no havia rebut un premi “Tres de 
Març” però sí el nomenament de 
FILL PREDILECTE de SALT, i vaig 
aprofi tar per preguntar-li com es 
va sentir al rebre aquesta distinció, 
el senyor Sunyer em va contestar: 
“Em va fer il·lusió i em vaig sentir 
satisfet, aquest nomenament va 
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La lliga dels diumenges al matí 
ja s’ha acabat i, com sempre, 

el diumenge abans es va fer l’es-
morzar de clausura; les botifarres i 
la cansalada, junt amb un traginyol 
de vi van anar d`allò més bé per 
treure’s la fred. No es van poder 
jugar les partides corresponents ja 
que la pluja no ens va deixar amb 
tot el matí. La classifi cació fi nal va 
ésser la següent: 1r Joan Roldan, 
2ºn lloc Emília Vila, 3r Pepe Jor-
quera, 4t Josep Ros i 5è Manuel 
Granda; tots ells rebran els premis 
corresponents durant el sopar que 
properament farem tots plegats, on 

Els propers dies 20 i 21 de Fe-
brer tindrà lloc a Sevilla i orga-

nitzat pel Club Esportiu HYTASA 
el “V Trofeu Internacional Vila de 
Sevilla” on la Federació Catalana 
de Gimnàstica Artística Femenina 
ha convocat a 3 gimnastes del Salt 
Gimnàstic Club. Són Clàudia Vilà, 
Laura Casassa i Carla Fernández.
Les seleccions que participen en 
aquest trofeu internacional són: 
Holandesa, Balear, Madrilenya, 
Gallega, Andalusa i Catalana.

també es farà entrega d’un recor-
datori per a tots els participants.
A la lliga dels dissabtes a la tarda, 
els guanyadors del mes de gener 
van ésser: 1r Magda Vila, 2n lloc 
Carmen Muñoz i 3r Paquita Colom; 
tots ells van rebre un petit lot de 
mans del delegat, Sr. Quim Pares.
Aquest mes ja comencen els cam-
pionats federats de totes les cate-
gories i esperem que els nostres 
jugadors puguin assolir bons resul-
tats; ganes ja n’hi ha. El lloc on es 
juguen les diferents competicions, 
el teniu al tauler d`anuncis del club 
per al qui vulgui consultar-lo.

També voldria informar-vos que 
la Junta està treballant per tal de 
poder canviar part de l’uniforme ja 
que a l’assemblea del passat ge-
ner es va parlar del tema i ja hem 
posat fi l a l`agulla.
També estem treballant amb l’or-
ganització dels campionats que 
organitzarem nosaltres i ja tenim 
demanats els terrenys de zona es-
portiva de la Monar per tal de ce-
lebrar-hi el trofeu EUGESA, com 
l’any passat, que va anar molt bé.

Josep Boó i Alech

Trobada amb Salvador Sunyer

Club Petanca Salt

V Trofeu Internacional “Vila de Sevilla”

tenir lloc el 22 d’abril de 1992, su-
poso que ja deus saber que hi ha 
quatre persones nomenades com 
a fi lls predilectes de la Vila de SALT 
i que són: Pau Masó, Alfons  Morè, 
Ma Rosa Puig i jo mateix” (Salva-
dor Sunyer es va allargar enume-
rant els mèrits dels altres fi lls pre-
dilectes i parlant poc d’ell mateix). 
També em va fer saber que hi ha-
via un altre tipus de distinció que 
és el nomenament de “Fill Adoptiu 
de Salt”, en reconeixement a les 
persones que no van néixer a Salt 
però que han destacat per la seva 

tasca social en el poble.
Vaig aprofi tar per preguntar-li què 
opinava sobre la situació actual del 
nostre poble, i Salvador Sunyer va 
afi rmar que quan ell era al govern 
sempre havien apostat perquè el 
poble creixés de forma qualitati-
va amb amplada i no amb alçada, 
doncs ja s’havia especulat prou en 
l’època que depeníem de Girona.
Em va dir “És important comptar 
amb zones verdes i viure amb qua-
litat, però actualment hi ha super-
població i plans urbanístics com 
els del Sitjar i zona de l’escorxador 

que no semblen respectar aquest 
principis. I suposo que la pregunta 
també va dirigida envers el feno-
men de la immigració, jo crec que 
tothom té dret a cercar un treball i 
una vida millor, però potser s’hau-
ria d’haver procurat que la tassa 
d’immigració no fos tan alta, tot i 
això crec que molts problemes es 
resoldran en la propera generació, 
actualment molts immigrants llui-
ten per assolir les necessitat bàsi-
ques, un cop cobertes és més fàcil 
la integració i participació a la vida 
social del poble”.
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Cotxes elèctrics o amb hidrògen

El mes passat  citava els biocom-
bustibles com a substituts de la 

benzina i el gasoil amb vistes a ate-
nuar el canvi climàtic. Un amable 
lector em va indicar que m’oblida-
va de parlar dels vehicles que van 
amb butà, amb gas natural, amb 
motor elèctric o amb hidrogen.
Tenia raó, i en podem parlar avui.
Amb vistes a la producció de gas 
carbònic, presumpte culpable del 
canvi climàtic, fer servir butà o gas 
natural és el mateix que fer ser-
vir benzina. El butà és un derivat 
del petroli i el gas natural (metà) 
és també un compost de carboni. 
Tots dos quan cremen donen CO2 
. Per exemple, cada kg de butà 
dóna 1.700       litres de CO2.
Una altra cosa són els cotxes amb 
motor elèctric alimentat amb bate-
ries. No desprenen cap gas i, per 
tant, no contaminen gens. Són 
molt fàcils de conduir –com els au-
toxocs de les fi res- ja que no ne-
cessiten embragatge  ni canvi de 
marxes. Un sol comandament –un 
reòstat- gradua la intensitat del 
corrent que passa pel motor i, per 
tant, la velocitat del cotxe. Però te-
nen tres inconvenients:
• Poca autonomia. Les bateries es 
descarreguen aviat i si se’n porten 
moltes això representa molt pes 
i volum. Recordem que una de 
les causes del tràgic naufragi de 
L’Oca de Banyoles va ser el pes 
excessiu de les moltes bateries 
que portava per alimentar el seu 
motor elèctric.
• El temps que tarden les bateries 
per recarregar-se. Quan anem a 
fer benzina, si no hi ha cua, ho en-
llestim en uns 5 minuts. En canvi 
carregar una bateria tarda hores. 
S’hauria de fer a casa durant la nit, 
si es té garatge propi. 
• Encara que siguin molt nets –no 

desprenen cap gas-, 
quant a la producció 
de CO2 pot ser que 
no representin cap 
avantatge, si l’ener-
gia elèctrica que fem 
servir per carregar 
les bateries proce-
deix d’una central 
tèrmica. El cotxe no 

produeix CO2,  però la 
central que subministra 
el corrent sí.
Malgrat tot això, el fet de 
no contaminar gens els 
pot fer molt útils i ecolò-
gics per a desplaçaments 
curts, per exemple, per a 
desplaçaments urbans.
S’estan començant a co-
mercialitzar models hí-
brids, o sigui, cotxes que 
porten alhora un motor 
tèrmic (de benzina o de 
gasoil) i un motor elèctric. 
El motor tèrmic, mentre 
funciona, va carregant les 
bateries. Quan estan car-
regades es pot parar el motor tèr-
mic i el cotxe continua corrent amb 
el motor elèctric. Així es pot estalviar 
combustible. Aquest model de cotxe 
admet moltes variacions:
• Que el motor elèctric s’engegui elec-
trònicament en les parades i marxa 
lenta, i aleshores s’apaga l’altre.
• Que el motor elèctric s’engegui 
per donar potència addicional en 
les acceleracions i en les puja-
des. Així el motor tèrmic pot ser de 
menys potència i que gasti menys 
combustible
• Que tinguin frenat regeneratiu, o 
sigui, que el pedal del fre invertei-
xi la connexió del motor elèctric. 
Aleshores el motor elèctric, mentre 
frena, actua com una dinamo i fa 
corrent que carrega la bateria. Així 
es recupera part de l’energia que 
perd el cotxe quan frena. Això pot 
ser molt útil en la conducció urba-
na on es frena molt sovint.
• Que les bateries es puguin car-
regar a la nit amb corrent del ga-
ratge. Així al dia següent es pot 
estalviar més combustible.
Els principals inconvenients d’aquests 
cotxes són: el pes i volum de les mol-
tes bateries que ha de portar i el preu 
elevat, ja que té dos motors.
També s’està assajant fer servir el 
gas hidrogen com a combustible 
de locomoció en substitució de la 
benzina, gasoil o butà. Té  l’avan-
tatge que dóna vapor d’aigua en 
lloc de CO2 i que no cal cremar-lo: 
es pot fer reaccionar catalíticament 
amb l’oxigen de l’aire a baixa tem-

peratura en una “pila de combusti-
ble” que dóna corrent per fer funci-
onar el motor elèctric del cotxe. El 
motor d’hidrogen és molt net, però 
té també tres inconvenients:
• L’hidrogen, a diferència del butà, 
a la temperatura ambient no es tor-
na líquid per molt que se’l compri-
meixi.  Per portar-ne una quantitat 
sufi cient s’ha de comprimir  a una 
pressió de més de 350 atmosferes 
dins d’uns cilindres que han de ser 
tan resistents i gruixuts que el pes 
de l’hidrogen representa solament 
el 4 % del pes del dipòsit. 
• Portar un gas tan infl amable i tan 
comprimit podria ser molt perillós en 
cas d’accident. Pensem en el tràgic 
incendi,  l’any 1937, del dirigible Hin-
denburg  que anava ple d’hidrogen.
• D’hidrogen en quantitat no n’hi ha a 
la natura. Solament hi ha compostos 
d’hidrogen, com l’aigua o el gas na-
tural. Extreure l’hidrogen dels seus 
compostos gasta molta energia. 
Fa 3 o 4 anys, de manera experi-
mental, la casa  Chrysler va posar, 
com a prova 30 autobusos urbans 
alimentats amb hidrogen repartits 
entre 10 ciutats europees, entre 
elles Barcelona. Sembla que l’ex-
periment no ha  tingut èxit, almenys 
a Barcelona, on els autobusos ac-
tualment funcionen amb biocom-
bustible, butà, gas natural compri-
mit o simplement amb gasoil.
Penso que el possible èxit en el futur 
dels cotxes elèctrics, híbrids o d’hi-
drogen serà degut més al preu elevat 
del petroli que a raons ecològiques.

Joan Serrat
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Creacions amb 
safates de pòrex

Les safates que anomenem de 
porexpan o suro blanc es troben 
cada vegada més en supermercats, 
fruiteries i comerços embolcallant 
tota mena de productes alimentaris 
frescos, amb l’excusa d’un bon aï-
llament, un pes reduït i una correc-
ta conservació dels aliments. 
Però aquests envasos estan fets 

de poliestirè expandit, substàn-
cia que conté productes químics 
tòxics com el benzè i l’etilè, els 
quals produeixen un gran impacte 
ambiental, tant en el moment de 
l’extracció i refi nament del petroli, 
com en el seu abocament i reci-
clatge. Es tracta d’un material no 
biodegradable, molt voluminós, 

que fa que es col·lapsin els aboca-
dors i planteja certs dubtes sobre 
els possibles efectes nocius per a 
la salut de les persones. Una bona 
manera, doncs, de prevenir i mi-
nimitzar aquest tipus de residus i 
alhora evitar els additius i els con-
servants és comprar productes al 
detall i frescos.

Actualment tots els envasos de  poliestirè expandit  han d’anar identifi cats amb les sigles EPS, si ens hi fi xem;  
també es pot observar  el número 6 dins d’un triangle de fl etxes. Si no podem evitar la compra d’aliments en-
vasats en safates de porexpan, sí que un cop utilitzades podem optar per alguna d’aquestes possibilitats:

a) RECICLAR-LES: dipositant-les 
en el contenidor de recollida selec-
tiva d’envasos lleugers, l’anomenat 
iglú groc; o bé, si n’hem reunit unes 
quantes, podem portar-les  direc-
tament a la deixalleria, trencar-les 
a trossos més petits i abocar-les 
en un sac o contenidor específi c 
pel Porexpan. Recordem que per 
poder-les reciclar s’ha d’evitar que 
s’embrutin i  s’han de separar de la 
resta de plàstics.

b) REUTILITZAR-LES DE FOR-
MA CREATIVA: ja que no sembla 
fi able tornar-les a fer servir per 
guardar nous aliments, podem 
deixar-nos seduir per les seves 
característiques, formes, mesures 
i colors. I, emprant diverses tèc-
niques artístiques, reconvertir-les 
en  boniques safates decoratives, 
marcs per exposar fotografi es, su-
ports originals on dibuixar, pintar, 
encolar i experimentar.

En aquesta ocasió us convido a 
realitzar activitats de transforma-
ció i decoració de safates de poli-
estirè, tot utilitzant com a únic es-
tri i material pictòric les barres de 
ceres, ja que són molt habituals i 
assequibles per a qualsevol llar o 
centre docent.
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Creacions amb 
safates de pòrex

• La primera condició és que la 
safata estigui neta i completament 
seca; es pot dibuixar o pintar di-
rectament sobre la seva superfície 
aplicant amb pressió la barra de 
cera. 
• Els temes poden ser d’inspiració 

lliure o suggerida i de diverses ti-
pologies: fi guratius, geomètrics, 
abstracte... 
• Els colors s’adhereixen amb mol-
ta facilitat perquè la cera i el co-
lorant llisquen amb rapidesa sobre 
les parets del Porexpan, però en 

fi nalitzar la decoració, i per tal de 
fi xar els colors (el poliestirè és un 
material no absorbent), cal aplicar 
una capa de vernís per a ceres o 
bé ens el podem fabricar nosaltres 
tot experimentant amb cola blanca 
i aigua.

• Per portar a terme aquest inte-
ressant treball d’estampació que 
recorda la textura de la pintura 
a l’oli i permet realitzar dissenys 
d’inspiració puntillista,  cal utilitzar  
restes de barres de ceres dures, 
per tal de realitzar un doble aprofi -
tament de materials.
• Cal disposar de petits llantions 
amb una espelma curta encesa; 
aleshores s’acosta un extrem de la 
barra de cera a la fl ama i s’escalfa 

fi ns que es comença a desfer. Tot 
seguit s’aplica la cera a petits tocs 
( puntiformes o línials) sobre la sa-
fata que es vol decorar, creant el 
disseny que prèviament ens hàgim 
proposat.
• Cal escalfar sovint la barra de 
cera dura tot vigilant que no es 
desfaci, ja que un degoteig exces-
siu fa apagar la fl ama  i la tasca es 
complica  sobretot quan l’estam-
pació es realitza amb infants. 

Els treballs aconseguits amb 
aquesta tècnica són molt atractius, 
però efímers, ja que els regalims 
de cera no s’adhereixen del tot 
amb el poliestirè i amb el temps o 
el tacte es van desprenent. Aques-
ta tècnica resulta molt interessant 
per realitzar creacions i dissenys 
escolars i no tant per confeccionar 
objectes quotidians i decoratius.

ESTAMPACIÓ  AMB BARRES DE CERES DURES:

PINTURA AMB BARRES DE CERES TOVES:
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Faig aquest escrit perquè crec 
que és de justícia explicar-ho.

La burocràcia del sistema d’aten-
ció sanitària no està a l’alçada per 
atendre a les  persones adequada-
ment, ho dic per la manca d’aten-
ció  que va rebre el meu pare tant 
en les atencions dels centres pri-
maris com de l’hospital Sta Cate-
rina de Salt. 
Avui en dia, el metges s’obliden  
de mirar els ulls del malalt, aquest 
malalt perdut dins un món de do-
lor- què li fa mal avi?-  L’avi amb 
les mans tremoloses es toca el 
pit, el braç, i no sap que contestar, 
perquè li fa malt tot…
-Quants anys teniu, què heu men-
jat avui per dinar?- si no se’n re-
corda, pobret, aquest ja és un can-
didat a tenir  demència senil!!!
Després  de moltes anades i vin-
gudes, al CAP de salt,  ja indig-
nades, anem a buscar el metge 
d’urgències, aquest fi nalment, no 
sabent què fer, ens convida a que 
el portem a l’Hospital, una vegada 
allí, veuen un home vell, que ja no 
obre els ulls, que no contesta a cap 
pregunta… només crida i crida, li 
posen un  calmant….  ja han pas-
sat  hores… fi nalment em criden, 
l’avi és en una boig té un ull cluc i 
un altre obert, em mira però ja no 
em veu, retorceix la boca de do-

lor, crida i crida… .La doctora  em 
fa unes preguntes - aquest home, 
aquí- mirant un informe metge- diu 
que té demència senil-, NO,  -vaig 
dir jo- però senyor Déu meu, su-
posant que tingués demència no 
patiria igual ???- És aquesta l’as-
sistència mèdica moderna? decisi-
ons  preses atenent-se a un escrit, 
sense contemplar el que diu la  fi -
lla? És que els papers substituei-
xen a les paraules d’una fi lla que 
està implorant que atenguin al seu 
pare!!!
Ja fetes les analítiques i les radi-
ografi es, repetiran les plaques per 
assegurar-se’n .Finalment ve la 
doctora, el seu diagnòstic és: tu-
mor pulmonar   
El passen a planta; sortim de l’hos-
pital a les 3 de la matinada.
L’endemà, divendres, vam anar a 
veure’l no ens van dir res, els met-
ge ja havien passat: es va passar 
tota la matinada i tot el matí cridant 
de dolor.
Els dissabtes no es fan proves i els 
diumenges tampoc.
Dissabte a la nit, els crits del pare 
eren tant forts que ressonaven en 
tot l’edifi ci, era evident que la me-
dicació no era l’adequada, o insufi -
cient pel tipus de dolor.
 Quan nosaltres ja desesperades 
vam anar a buscar personal sani-

tari, vam implorar que fessin venir 
el metge de guàrdia, aquest se’l  
mira, indiferent, -aquest home no 
crida de dolor, crida perquè està 
desubicat, -aquí a l’informe  posa 
que té demència- perdoni el meu 
pare crida de dolor. -jo discrepo- 
va dir sense mirar-nos, i se’n va 
anar..
El pare continuava amb un pa-
timent insuportable. Finalment 
dilluns es van fer les proves que 
confi rmaven que tenia : tumors als 
pulmons, càncer òssi …i més.
 Com és possible que hagi hagut 
de patir tant i tant!!!
Se li va donar el calmant adequat 
unes 12 hores abans de morir.
Marxem de l’hospital, abatudes, 
rendides, desesperades,  no per-
què hagi mort, sinó perquè NO 
HA TINGUT UNA MORT DIGNA, 
aquest dolor el portem clavat en el 
cor.
Metges, infermeres, on és la vos-
tre humanitat i  professionalitat? jo 
no l’he vist!
Recordem sempre els anys que 
tenim i què hem menjat per dinar, 
sinó, quedarà escrit  a l’informe: 
pateix demència senil, i un dia, no 
molt llunyà, la història es repetirà 
perquè  és més fàcil ensopegar 
sempre en la mateixa pedra, que 
treure-la del camí.

Júlia Pujolràs Casadevall

Hospital

La revolució

El 24/1/2009, comença una nova 
temporada. La posa en escena 
la Cia. Flyhard, El Canal, Centre 
d’Arts escèniques Salt/Girona, La 
Villarroel i Germinal produccions. 

Sota la direc-
ció de l’autor  
Jordi Casano-
vas. Protago-
nitzada per un 
conjunt d’in-
tèrprets d’un 
gran nivell pro-
fessional. Són, 
Roser Blanch, 

Clara Cols, Borja Espinosa, Mireia 
Fernández, Pablo Lammers, Ser-
gio Matamala i Alícia Puertas.
En un decorat que representa una 
ofi cina, la Sandra i la Cris treballen 
conjuntament en el projecte d’un 
nou vídeo joc, i pretenen capturar 
els propis sentiments i emocions de 
cada un. Estan decidides a marcar 
un punt d’infl exió de l’oci digital. Pre-
senten el seu projecte a una impor-
tant empresa que està interessada 
a produir-lo i distribuir-lo, però surt 
un punt de discòrdia entre elles.
La productora busca la rendibili-

tat del joc, que és molt diferent de 
la idea inicial de totes dues. Una 
d’elles es ven directament el joc a 
la productora. Això provoca un dis-
tanciament defi nitiu entre elles.
Com diu l’autor, que necessitem 
per provocar els canvis? Potser 
descobrint això sabrem posar la 
llavor de la nostra revolució. 
Ha sigut una hora i quart d’una 
gran interpretació i el públic ha 
sortit molt content i amb uns grans 
aplaudiments.

Josep Pla



26

Jo acuso

Falta de col.laboració

El divendres 19 de novembre es 
varen concedir, per segona ve-

gada, els premis literaris “Setè Cel”. 
El premi a la novel·la reconeguda 
va ser per a la igualadina Teresa 
Roig per a L’herència de Horst; el 
premi Sanglanot va quedar desert, 
així com el premi d’assaig.

si hagués despertat més curiositat, 
encara que només hagués estat 
entre els lectors de la biblioteca.
tiu d’aquesta refl exió no són els 
premis com a tals, però sí la poca 
assistència de públic per a un acte 
tan important  com són uns premis 
literaris que no tenen prou ressò 
i que caldria potenciar perquè la 
cultura literària també ha de formar 
part de la sensibilitat ciutadana. 
Potser hi ha preocupacions o inte-

ressos que atrauen més, però des 
de la Regidoria de Cultura i des de 
la mateixa Biblioteca Pública s’ha 
intentat potenciar aquests premis. 
Segurament que la informació 
és la principal causa i aquí algú 
s’hauria d’exprémer el cervell per 
arribar més lluny; potser una en-
gruna seria editar una petita butlle-
ta i incloure-la a cada llibre que els 
lectors s’emportessin. Si en par-
les, el primer que et diuen és que 
ho desconeixien; no diré que no, 
però també pot ser una bona excu-
sa per passar de llarg. Repeteixo: 
segur que la informació és el mo-
tiu principal de la participació; per 
tant, s’ha de fer el possible perquè 
aquests premis es potenciïn i Salt 
formi part del seguit de premis lite-
raris d’arreu de Catalunya.

Actes i actuacions

Ramon Torramadé

No pretenc emular Émili Zola 
amb el seu escrit al president 

de la República Francesa interve-
nint en el cas Dreyfus, però sí que 
continuaré insistint en la meva pre-
tensió que Joan Boada,  regidor de 
l’Ajuntament de Salt i portantveu 
d’ERC  (segons ell mateix s’auto-
anomena),  demostri o es retracti 
d’unes acusacions a la meva per-
sona en resposta a unes opinions 
meves que, exercint el meu dret de 
ciutadà, tenia tot el dret de manifes-
tar. Que aclareixi els meus compor-
taments en qüestions monetàries 
al front de la revista La Farga. No 
em tracta de lladre, però ho insi-
nua. Deixo de banda els caragirats, 
paelles que emmascaren i roïns 
perquè són punts de vista molt sub-

jectius que apliquem mirant a fora; 
això que ara pacto amb els conver-
gents i després amb els socialistes 
deu tenir alguna referència amb els 
caragirats i altres pensaments.
Joan, en veure que després de les 
falses acusacions en la teva res-
posta  a La Farga núm. 250 del 
mes d’abril passat no et volies re-
tractar, vaig intentar posar-te una 
demanda i vaig consultar dos ad-
vocats  i tots dos em varen acon-
sellar que encara que l’assumpte 
el veien molt clar, que tot depenia 
del criteri del jutge, que tenia un 
99 % de probabilitats de guanyar; 
però també podria perdre i que el 
cost se n’aniria passats els 10.000 
€; per tant, val més que continu-
ïs insistint en les teves missives 

reclamant que demostri els fets  
que tindran més possibilitats d’èxit 
sense costos econòmics.
Sí que és veritat que m’he trencat 
les banyes buscant fi nançament 
perquè la revista La Farga pogués 
continuar sortint al carrer, i tu ho 
saps molt bé; per tant, et demano 
que demostris aquestes irregulari-
tats econòmiques que menciones i 
que van ser el motiu de la teva sor-
tida de La Farga. Explica aquestes 
irregularitats econòmiques quan 
tu eres el gestor dels cèntims i qui 
portava la comptabilitat. Mentre no 
demostris públicament aquestes 
acusacions, et continuaré recla-
mant l’aclariment.

Ramon Torramadé
 ciutadà de Salt

En sortir de casa, al carrer Ma-
jor cantonada amb el carrer 

Pacheco, trobo la grua municipal 
que fa tasques de manteniment 
dels fanals. Els he demanat si us 
plau, si són tan amables de treu-
re un plàstic que es varen deixar 
quan feien l’enderroc de la Bode-
ga, ja que, com podeu veure a la 

foto, fa mal efecte. En plegar de 
fer la seva la feina, la grua passa 
per davant d’aquest, però el plàstic 
continua al mateix lloc. 
Això ens diu que passen de tot i els 
preocupa poc la imatge del nostre 
poble. Com voleu que la gent coo-
peri per millorar la imatge del nos-
tre poble, si no ens fan ni cas!

Josep Pla
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La idiotesa controlada

Portes obertes

De tant en tant, l’oligarquia de 
govern de la ciutat de Girona 

fa un brunyol o nyap sense cap 
mena d’explicació...,  però resulta 
del tot desagradable per a una part 
dels ciutadans sensibles que ex-
pressen el seu malestar amb breus 
protestes als mitjans de comunica-
ció. I, al cap d’un temps, Girona en 
fa una altra... I, així, dins aquesta 
idiotesa controlada, la ciutat veïna 
té la mateixa forma de governar de 
fa 30 anys, i que no és altra que la 
Girona profunda de sempre, mal-
grat que ens diuen que estem en 
un estat modern i de progrés.
Així, Girona va posar el fanal a la 
plaça del Vi, després la visera  de 
l’edifi ci de la universitat (l’antic se-
minari), i per últim el niu amb una 
escala al mig de la Rambla. I, po-
dríem dir: quina mena d’arquitec-

tura és aquesta? Doncs, no són 
més que una mena de tentacles 
que posseeix l’oligarquia de Giro-
na per saber el grau de consistèn-
cia de la massa. I quan l’oligarquia 
s’adona que té el poder a les seves 
mans, perquè la capacitat de res-
posta  de la ciutadania és petita, 
estenen el seu poder i comencen 
a temptejar Salt. Així, en l’article 
de l’exalcalde  i actual conseller de 
PTOP del 30/1/09, situa el Centre 
d’Arts Escèniques primer a Girona. 
Aquestes pífi es arquitectòniques i 
equivocacions de localització ge-
ogràfi ca han estat un error? O és 
que les autoritats de Girona tenen 
un gust pèssim o s’han tornat ton-
tos de cop ? No. Massa espavilats 
que són. Aquest nyap i errors ge-
ogràfi cs són la forma de copsar i 
fer sondeig a la ciutadania a fi  de 

saber quina capacitat de resposta 
té davant la provocació del poder.
I jo vaig ser l’únic que va protestar 
amb un escrit al mitjà de comuni-
cació que havia publicat l’article 
(8/2/09).
Cal tenir present que l’oligar-
quia de Girona també té els seus 
agents a Salt. I ens l’estan colant 
per tots cantons. Per això, faig una 
crida a tots els ciutadans lliures de 
Salt, a fi  que estiguin atents davant 
qualsevol penetració gironina fora 
del seu terme.
I que el Salt republicà i revolucio-
nari no defalleixi en front d’una Gi-
rona conservadora, monàrquica i 
submisa més pròpia del s. XIX que 
del s. XXI .

Agapit Alonso i Pont

Tenim l’ensenyament tan em-
brollat que és difícil posar-se 

d’acord per manca de diàleg entre 
el Departament de Cultura, mes-
tres, pares i alumnes; per això és 
interessant la iniciativa de ll’IES  
Vallvera de fer unes jornades de 
portes obertes perquè, al menys a 
nivell d’institut hi hagi bona entesa 
tot  parlant de projectes i relacions 
generacionals referents a l’educa-
ció i ensenyament, com la que es 
va iniciar el passat 14 de febrer i 
que continuarà el 22 de març. 
Encara que no entrava en les pro-
postes i vaig assistir com observa-
dor i m’adono que els avis també 
hi podrien aportar la seva valuosa 
experiència d’exalumnes. Vull dir 
que en vaig sortir satisfet al posar-
me al dia d’uns fets actuals i poc 
debatuts al carrer.
No és que l’assistència fos nom-
brosa per la quantitat d’alumnes 
que estudien a l’institut. Segura-
ment que hi eren els pares més 
preocupats i alguns dels alumnes 
amb més convicció d’explicar el 
seu paper d’estudiants. També em 
vaig adonar que les relacions pa-
res-fi lls no varia amb el temps. Les 

circumstàncies són unes altres 
però, el fons és el mateix i encara 
sort: dels joves rebels que són els 
que fan avançar el món.
Com a avi que ha viscut altres ma-
neres d’escola i relacions, m’ado-
no que la memòria històrica no 
existeix; els pares com si no fossin 
el resultat d’una tradició i els fi lls 
descobrint la novetat de la sopa 
d’all. Considero que tots
ocupem l’espai que ens
designen per manca de
voler veure més lluny
i  perquè  interessa que
es desconegui el passat
com a absència de les
passes del camí a recór-
rer. Així el desgavell edu-
catiu, molt expressament
ho descontrola tot.
Molt bé l’objectiu de l’IES
Vallvera de fer interessar 
els pares pels estudis dels
fi lls i que el diàleg sigui la
meta a assolir. No sé si
els pares i alumnes eren
de la mateixa família; si
era així, el diàleg va ser 
molt obert, encara que
penso que per a un millor 

intercanvi d’opinions i relacions, 
els grups de debat haurien d’estar 
integrats per pares i alumnes de 
diferent família; segurament que 
a l’hora de parlar, s’expressarien 
més obertament sense la presèn-
cia directe dels interlocutors. Tant 
pares com fi lls.

Un pare 
de segona generació  
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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 972189000
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 DANÇAÇ
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, 21, 22, 24, 30 de març.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 2, 10, 18, 26 de març.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 6, 14, 15, 23, 31 de març.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 7, 8, 16, 24  de març.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 1, 9, 17, 25 de març.

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

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 4, 12, 20, 28, 29 de març.

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:
Poseu les cloïsses en remull amb aigua i sal durant 1h per-
què treguin la sorra, si en tenen.
Mentrestant, en una cassola amb oli sofregiu la ceba i l’all 
tallats ben petits. Quan aquests ingredients es comencin a 
daurar, poseu-hi les cloïsses perquè s’obrin (si alguna no 
s’obre amb l’escalfor és que està en mal estat).
A part, poseu una olla amb aigua, un raig d’oli i una mica de 
sal a bullir. Quan l’aigua bulli hi posarem els fi deus i els dei-
xarem coure el temps indicat a l’envàs. Quan estiguin cuits, 

els escorrerem i a continuació els posarem a la cassola amb les cloïsses. Finalment, hi posarem una mica de 
pebre vermell picant, al gust de cada persona, ho remenarem bé i ja tindrem el plat acabat.

Recepta de la Sra. PEPITA PUJOL SUREDA

del grup de Les Cuineres de Salt

Ingredients:

- 500 g de fi deus
- 500 g de cloïsses
- 1 ceba grossa
- alls
- una mica de pebre vermell picant
- aigua
- oli
- sal

Fideus amb cloïsses
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Naixements, casaments i defuncions

Resum del Ple municipal 
de 18 de febrer de 2009

Casaments

Erve Kamgo

Maria-Soledad Pérez Marin 15-12-08

Luís Fernando Raudales Borjas 

Blanca Magdalia Valle  15-12-08

Juan Manuel Campos Osorio

Susana Nabes Gebani 18-12-08

Guillermo González Valles

Pilar Leon Jiménez 19-12-08

Pedro Porcel Moya

Suyapa-Belinda Zelaya Martínez 19-12-08

Isaias Varela Madrid

Ana-Maria Ángel Simon 2-1-09

Mamadou Diallo

Faudua- Lizzelleth Sanchez Ruiz 15-1-09 

Naixements

Matheus G. Nunes de Morais 19-12-08

Kaoutar Boughassal i Astitou 21-12-08

Oriol Reyes i Valeros 22-12-08

Jhon A. Sinisterra i Castillo 22-12-08

Wian El Mekharchef 22-12-08

Nargis Litime i Bouakka 23-12-08

Bilal Azahat 23-12-08

Ibrahima Dramé i Kebé 23-12-08

José Maria López i reuiriego 24-12-08

Erik Ortin Kiyan 24-12-08

Gabriel-V. Vidal de Souza 25-12-08

Jia-Ya Wang 25-12-08

Azahara Jiménez i Requena 25-12-08

Pol Mateu i Gonzàlez 26-12-08

Fatoumata Ceesay 27-12-08

Aissata Jabbi i Jabbi 28-12-08

Víctor Bravo i Lario 28-12-08

Alba Hernàndez i Moreno  29-12-08

Zakaria  Biyadi 31-12-08

Lluc Angelats i Delgado 1-1-09

Amina Azerar 2-1-09

Lina Truyol i Garcia 5-1-09

Guiu Musté i Casanova 5-1-09

Defuncions

Bonilla Marfi l Rafaela, 91 anys 17/01/2009

More Ferrer Joaquin, 72 anys 19/01/2009

Fernande Marin Elias, 87 anys 20/01/2009

Aranjuel Moneo Cipriano M., 88 anys 19/01/2009

Anton Villagras Gregoria, 82 anys 20/01/2009

Soussi Brahim, 27 anys 22/01/2009

Balde El Hadji, 26 anys 23/01/2009

Guertit Nour-Eddine, 34 anys 22/01/2009

Casamitja Girones Consuelo, 86 anys 24/01/2009

Garcia Almoril Francisca, 83 anys 24/01/2009

Costa Bonmati Rosa, 81 anys 26/01/2009

Johe Bes Francisca, 93 anys 28/01/2009

Martin Olmos Miguel, 62 anys 27/01/2009

Soldevila Pantebre Josefa, 89 anys  28/01/2009

Nieto Sanchez Juana, 85 anys 28/01/2009

Mir Boada Narciso, 89 anys 29/01/2009

Gimberna Bascu Joaquin, 91 anys 01/02/2009

Pages Roca Consuelo, 82 anys 01/02/2009

Frigola Roquet Antonio, 93 anys 03/02/2009

Vila Guitart Jaime, 82 anys 03/02/2009

Lopez Exposito Tomas, 80 anys 10/02/2009

Hassinissa Berchni 6-1-09

Christ-Adi Yopa Voya i Biazi 7-1-09

Yassin Ouhra 7-1-09

Alejandro-G. Waldropa i Matute 7-1-09

Chaimae Ayada 8-1-09

Ali Manouach 9-1-09

Gift-Esohe Ohoruyi 9-1-09

Minmin Zhang 9-1-09

Ismael El Morabit i Pelach 10-1-09

Anas Marouan 10-1-09

Yahya El Baze 13-1-09

Sheyla-M. Flores i Cabello 13-1-09

Antonio Heredia i Silva 13-1-09

Mustafa Tounkara 14-1-09

 Adam Jamal 14-1-09

Gineba Jallow 15-1-09

Àlex Carrasco i Vigara 16-1-09

Adrian Alonso i González 16-1-09

Patricia López i Morales 18-1-09

Wassila Bouaoud 18-1-09

Mohamed Adnan 19-1-09

Israe Nedvadi 21-1-09

El ple de l’ajuntament de Salt va 
aprovar per unanimitat concedir 
els premis tres de Març d’enguany 
a Marcel.la Tubert en l’apartat de 
persones i a Ràdio Salt com a en-
titat.
També es va per assentiment de 
tots els grups es va aprovar un 
ajut d’emergència a favor del Fons 
Català de Cooperació al desenvo-
lupament per fer front a la crisi hu-
manitària de Gaza. 
El Ple també va aprovar les bases 
reguladores d’ajuts de millores als 
edifi cis del sector Salt-70 i amb 
l’abstenció de PP una sèrei de mo-
difi cacions puntuals del Pla Gene-
ral d’Ordenació Urbana.

Es va rebutjar la moció d’ERC per 
la internacionalització del dret a 
decidir malgrat va tenir el suport 
de CiU i per assentiment de tots 
els presents es va aprovar una 
moció conjunta per la defensa de 
l’us de material pirotècnic en els 
actes de cultural popular i tradici-
onal catalana.



31

Temperatures i pluviometria 
de l’11 de gener al 10 de febrer de 2009

Temperatura Màxima: 19º el dia 19 de gener.  
Temperatura Mínima: -2,5º els dies 15 i 22 de gener i el dia 8 de febrer.

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

Pluja acumulada: 85,6 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de gener al 10 de febrer de 2009

Escacs

Sudoku

Solució:

Pluviometria de l’11 de gener al 10 de febrer de 2009

L’acudit foll

El temps

1. Ch5+!  Txh5   2. Txg6+!  Rxg6    
3.  Te6++.

Juguen blanques i  mat en tres 
jugades
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