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Activitats del mes d’abril

CASAL DE JUBILATS
- Dia 22 .- Excursió a Sant Miquel 
d’Escornalbou, Visita al Castell _ Mo-
nestir. i a continuació visita al embas-
sament que proveeix d’aigua a la ciutat 
de Reus, dinar a Cambrils i a la tarda 
anirem fi ns a Salou.  Sortida a 2/4 de 8 
del matí. Preu 37 €. 
- SERRANIA DE CUENCA, excursió 
de 7 dies del 15 al 27 de Juny . Preu 
595 € . 1er. pagament el 4 de maig: 
300 €.  2on. pagament dia 8 de Juny

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
• del 4 al 24, L’alienació de l’estranger. 
Exposició de l’obra de Mazanec Radu 
Paul, accèssit de la beca-ajuda Fun-
dació Fita 2007 
• dia 16, a 2/4 de 9 del vespre .- CINE-
FORUM. Projectarem: Persona (1966) 
de Ingmar Bergman 
• dia 17, a 2/4 de 9 del vespre .-Pre-
sentació del llibre “Humor Universalt” 
d’en Lluís Mateu, a càrrec de Joan Bo-
adas i Raset 

• dia 18, a les 11 del matí.-(activitat 
familiar) El joc en els contes. Quarta 
sessió del projecte “Som-hi, a llegir!” 
• dia 30, a les 8 del vespre .-Reunió 
del grup de lectura. Comentarem: “El 
salze cec i la dona adormida” de Ha-
ruki Murakami 

LA MIRONA
Dia: 3.- Grup/Activitat: RUDE CAT 
Hora: Preu: 10/28/32/38
Dia: 4.- Grup/Activitat:  RUDE CAT 
Hora: Preu: 10/28/32/38
Dia: 10.- Grup/Activitat:  CONCERT-
JAM amb TREETONES 
Dia: 11.- Grup/Activitat: XAZZAR + 
GRAMOPHONE ALLSTARS
Dia: 17.-. Grup/Activitat: LA BANDA 
DEL SURDO presenta: DUKKUN 
Dia: 18.- Grup/Activitat: DEPT.  
Dia: 19.- Grup/Activitat: THE HARD-
ONS + BULLIT 
Dia: 23.- Grup/Activitat: GAZPACHO + 
LA CAJA DE PANDORA 
Dia: 24.- Grup/Activitat: TOTE KING 
Dia: 25.- Grup/Activitat: LAMATUMBÁ 
Dia: 30.- Grup/Activitat: BUHOS  

TEATRE DE SALT
- Dia 18 a les 9 del vespre.- Teatre 
TRAÏCIÓ. Dir. Carles Alfaro Teatre 
Lliure / EL CANAL 22 €
- Dia19 a les 7 de la tarda.- Teatre 
TRAÏCIÓ. Dir. Carles Alfaro Teatre 
Lliure / EL CANAL 22 €
- Dia 25 a les 9 del vespre.- Dansa 
DANSALT 2009 - 6è Concurs Coreo-
gràfi c Salt 2009 Nou Espiral / Ajunta-
ment de Salt 5 €

CASA DE CULTURA
 LES BERNARDES
EXPOSICIONS
- Exposició de pintura d’Albert Vegas i 
Llorenç Danés, d’Olot. Sales Central, 
Roca Delpech i Aguilera.
- 20 plafons fotografi cs  sobre la cultu-
ra del Brasil “Xingú”, de Maureen 
Bisiliart, comissària Mònica Dos San-
tos. Sala El Porxo.
- Quadres de punt de creu de Ganna 
Marukhniy, ucraïnesa de l’Escala. Sala 
Sant Jordi.
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Comerç a Salt
En els darrers anys el comerç de la nostra vila ha sofert canvis substan-
cials, canvis estrictament relacionats amb la nostra evolució social com 
a ciutat. Les petites botigues de barri ja fa anys que desapareixen, a 
excepció dels bars, les entitats bancàries, els basars i les immobiliàries, 
encara que aquestes darreres també disminueixen per la crisi. Només el 
carrer Major i l’Àngel Guimerà restaven com a carrers comercials de la 
vila, remodelats amb aquesta fi nalitat, però d’un temps ençà també ex-
perimenten certa decadència. La consolidació de grans superfícies co-
mercials als afores i de grans cadenes de supermercats, han variat els 
nostres hàbits de consum i la composició socio-professional del sector. 
Al mateix temps, i en un fenomen paral·lel, l’arribada massiva i desorde-
nada de persones d’altres cultures ha desordenat també el petit comerç, 
amb l’esclat d’una munió de petits establiments sovint força precaris.
Tot ha succeït ràpid i amb una certa sensació de descontrol, i la greu 
crisi econòmica no fa més que empitjorar la situació. Així doncs, ens 
trobem davant un triple sistema comercial : el de la gran superfície, l’au-
tòcton tradicional i el petit estranger. Una triple xarxa desconnectada i 
amb unes pautes de comportament i uns efectes socioeconòmics dis-
tints. És per això que ja és temps d’una nova regulació municipal que 
reorganitzi tot el sector i el planifi qui de cares al futur. Cal actualitzar i fer 
complir les ordenances per assegurar la igualtat d’oportunitats. Cal en-
cetar un debat seriós per decidir quin tipus de comerç volem i com s’ha 
de coordinar, per tal de garantir la supervivència de la qualitat i els drets 
de tots els consumidors. Cal acabar amb una disbauxa que en ocasions 
comporta conseqüències certament funestes.  
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Si bé a nivell col·loquial sovint s’entén ‘educar’ i ‘ense-
nyar’ com a sinònims, aquests dos termes amaguen 
accepcions substancialment diferents. Mentre que ‘en-
senyar’ correspondria a la transmissió de coneixements 
mitjançant diverses tècniques, ‘educar’ -del mot llatí ‘edu-
cere’ que signifi ca ‘guiar’ o ‘encaminar’- aniria associat al 
concepte de socialització de l’individu i a la difusió d’una 

sèrie de valors per afavorir la creació d’un esperit crític. A partir d’aquí, s’obre un debat ‘pandorià’ sobre quins 
valors cal transmetre, de quina manera fer-ho i un llarg etcètera. Tota una sèrie de refl exions que els professio-
nals fa anys que sospesen i que no tindrien aquí el context més indicat. Sigui com sigui, l’educació és un tema 
candent. Aquí us oferim el testimoni directe d’una escola amb 25 anys de viatge; un intercanvi d’impressions 
amb les persones que hi breguen dia a dia i de les quals es desprèn que, pels motius que sigui, cada vegada 
es fa més necessari primer educar per poder ensenyar després.

25 anys són un llarg viatge. Les 
persones més antigues són la 
Lourdes Sala i en Manel Sánchez, 
que hi són des de la inauguració. 
La Carme Torrent fa 23 anys que 
treballa a l’escola. El canvi més 
destacat, segons ens explica, “va 
ser el moment en què ens van 
doblar l’escola”. El Pla havia es-
tat sempre una escola d’una sola 
classe per curs, fi ns que, fa uns 
vuit anys, la van passar a doble lí-
nia. La directora actual de l’escola, 
la Natxa Manzanera, que fa uns 
dotze anys que treballa al centre 
tot i que aquest és el primer curs 
que ho fa com a directora, coin-
cideix en considerar que el canvi 
més rellevant d’aquests anys és 
el “fet d’haver doblat l’escola 
sense doblar l’espai”. Pel Pla, 
la LOGSE va suposar una millo-
ra: “Aquí, amb l’EGB, arribàvem 
fi ns a vuitè. Quan es va aplicar 
la LOGSE ens vam quedar fi ns 
a sisè i va ser l’època més fà-
cil, el moment en què les coses 
funcionaven més bé, la veritat. 
Però aleshores, aquesta onada 
migratòria tan potent i el fet de 
doblar-nos, ha costat molt d’as-
sumir”, explica la Carme. 
La Natxa recorda que va triar 

aquesta escola per la situació i 
“perquè era una escola petito-
na”. “Recordo que quan vaig 
arribar em va agradar molt tot: 
el pati, el menjador, el porxo que 
hi ha, etc.” Sobre el fenòmen de 
la immigració, la Natxa admet que 
“també es va notar un canvi”, però 
que, “un nen és sempre un nen, 
sigui d’on sigui”. “Nosaltres, 
com a mestres, tant ensenyem a 
un nen com a un altre”, afegeix. 
“Bàsicament, el que hem hagut 
de canviar són les metodologi-
es”, detalla la Carme. 
Un dels factors que el profes-
sorat coincideix a destacar com 
a element que difi culta la tasca 
dels mestres i l’aprenentatge dels 
nens, és el que anomenen matrí-
cula viva. Això signifi ca que, du-
rant tot el curs, hi ha mainada que 
va arribant, altres que se’n van i 
també els que tornen a mig curs. 
La cap d’estudis de l’escola, l’He-
lena Márquez, ens explica que per 
resoldre els diferents nivells que 
resulten d’aquesta mobilitat es fan 
agrupaments fl exibles i “això aju-
da a distribuir els nivells. Són 
agrupaments homogenis i així, 
en les àrees més bàsiques, cata-
là i matemàtiques, es pot donar 

resposta als nens que, a causa 
de la mobilitat, no tenen una 
assistència molt continuada”. 
Aquests agrupaments, “permeten 
que cadascú pugui avançar i mi-
llorar dins el seu nivell, de ma-
nera que no hi surti perdent cap 
alumne”, detalla la Natxa. 
En relació al nivell general dels 
alumnes, l’Helena afegeix que “el 
que també infl ueix molt és l’esti-
mulació que reben des de casa, 
i la preparació, és a dir, si han 
anat a la guarderia o no”. Hi ha 
diversos factors que intervenen, 
com el fet que la majoria tinguin 
altres llengües d’origen; “tot això 
infl ueix a l’hora de l’aprenentat-
ge”, concreta l’Helena. Per això, 
és molt útil treball a partir d’agrupa-
ments o grups partits, “en funció 
de la disponibilitat i número de 
professors que tenim, que ja ens 
agradaria que fossin més, però 
això també suposa més espais i 
el número de professors ens ve 
donat, de manera que fem el que 
podem”, explica la cap d’estudis.

Ser mestre a Salt
La Natxa ens explica també que, a 
més de la mobilitat de la mainada, 
també cal reconèixer que hi ha mo-

Nom: CEIP el Pla   
Edat: 25 anys  
Situat al Passeig Marquès de Camps, número 50, 
de Salt, actualment hi assisteixen 415 alumnes.
Entrevistem a la directora del centre, la Natxa Man-
zanera, la cap d’estudis, l’Helena Márquez i repre-
sentants d’altres cicles.

25 aniversari de l’escola El Pla
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bilitat de mestres. “Totes dues co-
ses s’ajunten. Jo veig, i parlo com 
a mestre, no com a directora, que 
per treballar a Salt no tothom ser-
veix. La gent que tria Salt només 
perquè està a prop de Girona, 
s’equivoca.” Aleshores, com ha de 
ser un mestre per treballar a Salt? 
“Cal que li agradi estar-hi, que 
s’adapti bé a noves situacions 
i que tingui ganes de treballar, 
d’experimentar, moltes mane-
res de fer, per arribar al nen”. La 
majoria de mestres coincideixen en 
què, per poder arribar a transmetre 
coneixements, primer cal arribar al 
nen. De manera que cal ser algu-
na cosa més que un mestre, un fet 
que resulta un repte enriquidor per 
la tasca del professor, ja que “fas 
de mestre, fas d’ajudant i fas 
d’amic”, detalla l’Helena, que afe-
geix que, en la majoria de casos, es 
troben amb “mainada que tenen 
unes altres necessitats que van 
més enllà dels continguts, tenen 
necessitats més afectives” i fa 
que s’hagin de buscar altres estra-
tègies per arribar-hi.
I és que la majoria de nens que van 
a l’escola del Pla fan vida al carrer. 
“Surten de l’escola i no van a 
casa ni fan cap activitat extraes-
colar, fan vida de carrer” explica 
la Carme. “Per tant, també s’ha 
de valorar la tasca social que 
fem nosal-
tres, d’adap-
tació. Nosal-
tres donem 
models, tant 
al nen com a 
les famílies, 
no és només 
un aprenen-
tatge instru-
mental, és 
més ampli”, 
afegeix la 
Natxa.
Pel que fa a 
la relació amb 
els pares de 
l’alumnat, la 
Natxa explica 
també que 
“al haver-hi 
identitats di-

ferents, pot passar que, el que tu 
ensenyes, quan els nens ho por-
ten a casa, xoqui amb els valors 
als que estan acostumats. Per 
això, en alguns casos, els joves 
de pares immigrants estan en-
trant en confl icte amb les seves 
famílies”. De tota manera, això no 
és un fenomen nou. “S’entra en 
confl icte quan l’escola dóna una 
visió social diferent a la de casa. 
Però no només aquí, jo havia es-
tat en altres escoles de Girona i 
això també passava”, explica la 
directora del centre.
Amb tot plegat, per la Natxa, treba-
llar al Pla li ha servit “per guardar 
la il·lusió en la feina”. Per la di-
rectora, “veure que la realitat és 
molt diversa i haver-t’hi d’anar 
adaptant, no et fa tan tancat, et 
tornes molt fl exible, molt obert 
de mires. D’alguna manera, aju-
da a evolucionar i a fer passos”.
La majoria del claustre directiu 
coincideixen també en el fet que, 
quan es parla de Salt, “la gent hi 
té moltes coses al cap i alguns 
venen amb por, però després un 
cop aquí, se’ls passa”. La Nat-
xa accepta que, en general, en el 
sector de l’ensenyament, “és ve-
ritat que hi ha difi cultats” però 
com en totes les feines. “El que 
passa és que en l’educació es 
veu molt, està exposada a una 

pantalla pública. Treballem amb 
material sensible, estem expo-
sats a aquesta galeria i per això, 
sovint, tenim la culpa de tot!”, 
bromeja la directora.

A Salt s’és massa humil
Com a coses positives, la Natxa es 
mostra satisfeta que l’escola hagi 
“mantingut una línia”. Des que 
ella va arribar, ara fa 12 anys, que 
“s’ha anat conservant una mane-
ra de fer específi ca d’aquesta es-
cola”, un fet que valora molt posi-
tivament. “El que passa també és 
que aquí a Salt s’és molt humil, 
no en fem divulgació”, afegeix la 
directora del centre. Per exemplifi -
car això, la Natxa ens explica que 
la Carme fa anys que va començar 
un projecte de biblioteca a l’esco-
la. “Quan ara està tan de moda 
el ‘puntedu’, aquí ja fa més de 20 
anys que es fa. Després surten 
iniciatives d’aquest tipus com 
a innovació en diferents llocs, i 
aquí, fa temps que s’estan fent 
coses molt ben fetes”, exposa. 
No obstant, que moltes famílies de-
cideixin portar els nens a escoles 
de Girona es deu a una decisió dels 
pares relacionada amb el que pas-
sa també en alguns carrers de la 
vila, on la gent ha marxat a viure a 
fora. “El mateix que passa a l’es-
cola és el que hi ha a la societat”, 

25 aniversari de l’escola El Pla
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explica la Carme. També es tracta 
d’una decisió relacionada amb la 
temença que els nens baixin de 
nivell, però en cap cas s’han regis-
trat successos puntuals que hagin 
provocat aquesta ‘fugida’. “També, 
a nivell social, les escoles són 
un punt de relació entre els pa-
res. Quan un pare porta un nen a 
P3, es socialitza i hi coneix gent 
a través dels fi lls. I aquí, donada 
la diversitat cultural, això resulta 
més complicat”. El claustre direc-
tiu coincideix en pensar que aquest 
fenòmen, que des de l’Ajuntament, 
la coordinadora d’AMPA i Educació 
s’està mirant de frenar amb la cam-
panya ‘Segueix a Salt’, es deu a 
múltiples factors, entre ells la immi-
gració. “Al principi, quan jo vaig 
arribar, hi havia una proporció 
de 4 nens nouvinguts”. Alesho-
res, era “totalment assumible, 
no passava res” i la mainada i els 
pares s’adaptaven amb facilitat, 
recorda la Natxa. Després però, el 
gran fl ux migratori “ens ha supe-
rat”, afi rma la Carme.
“La solució? Potser, com comen-
tava un company nostre, seria fer 
una inversió forta i construir dues 
o tres escoles al mateix temps, 
que s’aixequin a la vegada”, expli-
ca la Natxa. La Carme conclou que 
caldria “fer escoles més petites i 
que les ràtios fossin més baixes”.

Celebracions
Pel que fa a celebracions, la Nat-
xa ens explica que, primer de 
tot, celebraran que l’escola “ha 
arribat als 25” amb “força dig-
nitat” i amb “moltes coses que 
l’escola ha guardat des que va 
començar: com és la manera de 
treballar alguns temes, el donar 
a conèixer les festes i la tradi-
ció catalana, ensenyar la nostra 
llengua i la nostra cultura”, com 
també dedicar jornades perquè la 
mainada coneguin l’entorn fent ac-
tivitats a nivell municipal. Tot això, 
s’ha seguit fent des del principi, “i 
això és una cosa que em sembla 
que s’ha de valorar molt”.  
Dins el 25è aniversari, els pròxims 
27, 28, 29 i 30 d’abril es farà una ce-
lebració “petita”, segons ens explica 
la directora, “una cosa simbòlica” 
lligada a la setmana cultural, perquè 
“els nens tinguin una vivència 
maca i lligada al tema educatiu 
de la setmana cultural”. “L’Ajun-
tament hi ha col·laborat fent una 
aportació perquè es pugui fer, tant 
econòmica com material -taules, 
tarimes i cadires-“. Com cada any, 
durant la setmana cultural, a més, pa-
res i nens podran gaudir de l’espec-
tacle d’un pallasso i d’una xocolata-
da. “Molts dels alumnes que tenim 
no solen anar a veure actes cultu-
rals, espectacles, sinó és a partir 

de l’escola. Aleshores, pensant en 
això, organitzem aquest esdeveni-
ment”, ens detalla la Natxa.
També, durant la setmana cultural, es 
dedicaran alguns espais de Ràdio Salt 
a parlar de l’escola del Pla, i alguns 
exalumnes visitaran el centre. Entre 
ells, el professor de l’ERAM, Quelic 
Berga, que farà una vídeo conferèn-
cia des de Singapur, on viatjarà durant 
el segon semestre per donar classes 
en una universitat d’aquesta ciutat. 

Per molts anys
Pel que fa al futur, la Carme destaca 
que l’arribada de “gent jove amb 
molta energia i moltes ganes” és 
una sort pels més veterans, que els fa 
“continuar arriant”. La Natxa explica 
que, en aquests moments, el profes-
sorat de l’escola es va “complemen-
tant”. Sobretot, pel que fa l’experièn-
cia dels més grans i la il·lusió de la gent 
que arriba. “Per sort, tenim un claus-
tre responsable, complidor, i amb 
això estem molt contents perquè 
permet fer la feina molt ben feta, 
tant per part dels més veterans com 
pels més joves”, es mostra satisfeta 
la Natxa. De tota manera, tant la direc-
tora com la Carme, confessen, tot fent 
broma, que esperen jubilar-se “abans 
dels pròxims 25 anys!”.

Agnès Cabezas Horno

25 aniversari de l’escola El Pla
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L’afer Galinsoga fou una campanya 
popular promoguda entre el juny 

de 1959 i el febrer de 1960 contra Luís 
Martínez de Galinsoga, director de 
La Vanguardia Española. Tot va venir 

d’unes mani-
festacions inju-
rioses envers 
els catalans 
efectuades per 
aquest, “todos 
los catalanes 
son una mi-
erda”, en pro-
testa pel fet que 

es digués una homilia en català a l’es-
glésia barcelonina de Sant Ildefons. La 
campanya consistí en un boicot al diari, 
la tirada i el nombre de subscriptors del 
qual davallaren sensiblement. L’èxit de 
la protesta obligà a les autoritats fran-
quistes al cessament del personatge.    
El general Franco visità Barcelona el 
maig de 1960 en un intent de calmar 
els ànims, cosa que els agità enca-
ra més. Els fets del Palau foren uns 
aldarulls organitzats per militants ca-
talanistes al Palau de la Música el 
dia 19 d’aquell mes. L’Orfeó Català 
tenia programat amb motiu del cen-

tenari del naixement de Joan Mara-
gall un concert en el qual s’incloïa 
El cant de la senyera, peça que fou 
prohibida perquè es considerava 
un himne. Durant l’acte, un grup del 
públic format per nacionalistes pro-
pers a Jordi Pujol iniciaren aquest 
cant davant l’estupefacció d’alguns 
ministres franquistes. Arran de l’in-
cident foren detingudes nombroses 
persones, entre elles el mateix Jordi 
Pujol, en un acte que cal inserir en la 
lluita clandestina per la recuperació 
de l’autogovern.

J.C.L.

L’afer Galinsoga i els fets del Palau

La Clau

Jo sóc la meva dona

Aquests dies, La Clau explica 
com es veu des de Perpinyà 

el programa Interreg, que com-
partiran amb Salt. Per a tenir una 
visió més amplia del que represen-
ta, reproduïm el punt de vista que 
s’exposa des de l’altre costat de la 
barrera que parteix el territori. 
El director del Teatre de l’Arxipè-
lag, Salvador Sunyer, treu un ar-
gument sorprenent
Perpinyà: anar al Teatre de l’Arxi-
pèlag “com quan la gent anava a 
França a veure porno”
Dimarts, 10.3.2009. El Teatre de 
l’Arxipèlag de Perpinyà, que està 
previst acabar el juny del 2011, 
torna a l’actualitat després de la 
presentació per part del seu direc-
tor Salvador Sunyer dels primers 
detalls del seu funcionament. Ahir 
a la vila de Salt, que voreja Girona, 

Sunyer va revelar en una confe-
rència de premsa que el teatre 
tindrà una espai anomenat «Black 
box» destinat a la creació artística, 
en col·laboració permanent amb 
el Centre d’Arts Escèniques Salt/
Girona. El projecte europeu lligat al 
Teatre de l’Arxipèlag, que es bene-
fi ciarà d’una aportació europea de 
8.279.845 euros per un període de 
tres anys, pretén convertir Perpinyà 
i Salt/Girona en punts neuràlgics 
de la creació contemporània del 
Sud d’Europa. Per convèncer-se 
de l’èxit d’aquest projecte innova-
dor, Salvador Sunyer, que també 
dirigeix el centre teatral de Salt, va 
assegurar ahir que els intercanvis 
d’un costat i l’altre de la ratlla de 
l’Albera acabaran sent habituals 
«com quan la gent havia d’anar 
a França a veure porno durant la 

dictadura». Pel seu costat, la cap 
de fi la socialista de l’Ajuntament 
de Perpinyà Jacqueline Amiel-Do-
nat, opositora major del projecte, 
calcula que el Teatre de l’Arxipèlag 
arribarà a costar 355.000 euros per 
mes fi ns al 2042, el que represen-
ta un pressupost massa important 
per les fi nances de la vila.

Presentació a la Coma Cros del programa Interreg Fo
(Escena Catalana Transfronterera)

El dissabte 21 de febrer a les 9 ho-
res del vespre, el grup La Villar-

roel ens presenta un monòleg sota 
la direcció de Marta Angelat. Com a 

únic protagonista en Joel Joan, de 
sobres conegut a la petita pantalla.
Ha estat una magnífi ca interpreta-
ció d’una durada d’hora i vint mi-
nuts, amb un públic molt  respectu-
ós que omplia totalment el teatre. 
En Joel Joan ens ha meravellat 
en la seva interpretació d’home i 
dona. Explica la història d’un trans-
vestit alemany durant l’època nazi, 
de quina manera va sobreviure a 
la barbàrie del règim.
Lhotar Berfelde (Charlote) va ser 
distingida amb l’ordre al mèrit per 
la seva aportació al patrimoni cultu-

ral germànic com a col·leccionista. 
Els seus últims anys van ser molt 
controvertits per la seva complici-
tat amb la policia secreta alema-
nya. El personatge és real i nascut 
l’any 1928 a Berlín. El seu pare era 
un destacat nacionalista. Ha sigut 
un viatge fascinant i divertit. 
Volem des de la revista donar les 
gràcies al gran actor -Joel Joan- 
per la seva magnífi ca interpreta-
ció, que el públic va saber valorar 
amb forts aplaudiments.

Josep Pla
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Internet en català!

Oscar del Pozo Triscon, actual 
enginyer de Google a Irlanda 

i antic col·laborador de Softcatalà, 
ens va fer saber la importància de 
tenir el navegador confi gurat en 
català durant la celebració del 10è 
aniversari de Softcatalà, el passat 
divendres 3 d’octubre al Museu 
d’Història de Catalunya.
Ens va explicar que durant l’any 
passat Google van engegar una 
iniciativa per oferir els seus pro-
ductes més populars en les 40 
llengües més parlades a Internet; 
el català va entrar-hi però molt 
just. Un dels criteris que fan servir 
a Google per saber quin és l’idio-
ma preferent dels usuaris és l’idio-
ma confi gurat al navegador.
Per tant, la conclusió és simple: si 

volem comptar a Internet, una de 
les coses que poder fer i que són 
només cinc minuts és assegurar-
nos que l’idioma predeterminat del 
navegador és el català. Compte, 
es pot tenir els menús en català 
i no tenir el català com a llengua 
predeterminada del navegador!
Per assegurar-vos que teniu el ca-
talà com a llengua predeterminada 
del navegador cal realitzar:
-Si feu servir Internet Explorer:   
eines > opcions d’Internet > idio-
mes > afegir > català (un cop fet 
això cal posar el català a dalt de tot 
amb el botó corresponent)
-Si feu servir Firefox versió 3.0 X:
edita > preferències > continguts > 
llengües > afegir > català
-Si feu servir la versió 2.X del Fi-

refox:
eines > opcions > avançat > llen-
gües > afegir > català (ca)  
-Si teniu el nou Chrome de Goo-
gle:
personalitza i controla > opcions > 
intermedi > canvia la confi guració 
de tipus de lletra i idioma > idioma 
> afegeix (seleccioneu el català i 
poseu-lo com a primera opció si 
teniu més d’un idioma confi gurat)

Ep! Ho fas córrer? Gràcies!

IES Vallvera

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 les persones adequada-
ment. Ho dic per la manca d’aten-
ció que va rebre el meu pare tant 
als centres primaris com a l’Hospi-
tal Santa Caterina de Salt.  
Avui en dia, el metges s’obliden de 
mirar els ulls del malalt, aquest malalt 
perdut dins un món de dolor -què li fa 
mal avi?-.  L’avi amb les mans tremo-
loses es toca el pit, el braç, i no sap 
que contestar perquè li fa mal 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 vingu-
des al CAP de Salt, ja indignades, 
anem a buscar el metge d’urgències. 
Aquest, fi nalment, i no sabent què 
fer, ens convida a que el portem a 
l’Hospital. Una vegada allí, veuen un 
home vell que ja no obra els ulls, que 
no contesta a cap pregunta… només 
crida i crida, li posen un calmant… Ja 
han passat les hores i a la fi  em cri-
den. L’avi té un ull cluc i un altre obert, 
em mira però ja no em veu, retorça la 
boca de dolor, crida i crida… 

La doctora em fa unes preguntes 
mirant un informe metge. Diu que 
té demència senil. NO, vaig dir jo, 
però senyor Déu meu, suposant 
que tingués demència no patiria 
igual?! És aquesta l’assistència 
mèdica moderna? Decisions pre-
ses adequant-se a un escrit, sense 
contemplar el que diu la fi lla? És 
que els papers substitueixen les 
paraules d’una fi lla que està implo-
rant que atenguin al seu pare?!
Ja fetes les analítiques i les ra-
diografi es, repetiran les plaques 
per assegurar-se’n. Finalment ve 
la doctora i comenta el seu diag-
nòstic: tumor pulmonar. El passen 
a planta i sortim de l’hospital a les 
tres de la matinada. L’endemà, di-
vendres, vam anar a veure’l i no 
ens van dir res, els metges ja ha-
vien passat. Ell es va passar tota 
la matinada i tot el matí cridant de 
dolor. Els dissabtes no es fan pro-
ves i els diumenges tampoc.
Dissabte a la nit, els crits del pare 
eren tan forts que ressonaven en tot 
l’edifi ci. Era evident que la medica-
ció no era l’adequada i/o insufi cient 
pel tipus de dolor. Quan nosaltres, 
ja desesperades, vam anar a bus-
car personal sanitari, vam implorar 

que fessin venir el metge de guàrdia. 
Llavors aquest se’l mira, indiferent, i 
comenta: aquest home no crida de 
dolor, crida perquè està desubicat. 
L’informe posa que té demència. 
Perdoni -vaig fer jo-, el meu pare cri-
da de dolor. Discrepo -va dir sense 
mirar-nos-, i se’n va anar.
El pare continuava amb un patiment 
insuportable. Finalment dilluns es 
van fer les proves que confi rmaven 
que tenia tumors als pulmons, càn-
cer ossi… i més. Com és possible 
que hagi hagut de patir tant i tant!!! 
Se li va donar el calmant adequat 
unes dotze hores abans de mo-
rir. Marxem de l’hospital abatudes, 
rendides, desesperades, no perquè 
hagi mort, sinó perquè NO HA TIN-
GUT UNA MORT DIGNA. Aquest 
dolor el portem clavat al cor. Metges, 
infermeres, on és la vostra humani-
tat i  professionalitat? Jo no l’he vist!
Recordem sempre els anys que te-
nim i què hem menjat per dinar, sinó, 
quedarà escrit  a l’informe: pateix de-
mència senil. I un dia, no molt llunyà, 
la història es repetirà, perquè és més 
fàcil ensopegar sempre amb la ma-
teixa pedra que treure-la del camí.

Júlia Pujolràs Casadevall
SALT, 20 de febrer del 2009

Una mort digna
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Chávez ‘for ever’... fi ns que duri

Interessant xerrada a la biblioteca 
pública de Salt, el dissabte 14 de 

febrer, sobre la “Revolución Boli-
variana” de Veneçuela, just quan 
se’n compleix el desè aniversari 
i poques hores abans que el país 
anés a votar, per segona vegada, 
la reforma constitucional que hau-
ria de permetre a Hugo Chávez 
presentar-se a les eleccions una 
quantitat indefi nida de vegades 
—i no pas, com es va dir aquells 
dies, perquè el “dictador” veneçolà 
es pugui perpetuar indefi nidament 
en el poder... Aquest va ser un dels 
primers desmentiments que va fer 
el conferenciant, Luis Alegre Za-
honero, professor de fi losofi a a la 
Complutense de Madrid, militant 
d’Izquierda Anticapitalista i coautor 
del llibre Comprender Venezuela, 
pensar la democracia, del 2006.
En aquesta línia, va continuar re-
passant els injustos llocs comuns 
que s’amollaven des dels mitjans 
els dies previs al diumenge en què 
va tenir lloc la votació popular sobre 
la reforma constitucional: el sistema 
de votació veneçolà és garantista, 
de doble vot, manual i electrònic; la 
llibertat de premsa al país és total; 
la divisió de poders és vigent i està 
garantida, etc.
Assentats aquests punts, va en-
trar en el tomb social que ha fet el 
país amb l’aplicació dels recursos 
-provinents del petroli, majorment, 
com se sap- primer a assegurar 
les condicions materials prèvies a 
la ciutadania: casa, alimentació, 
salut, educació -”ahora mismo 
el país es una inmensa escue-
la”, va dir-; i després a crear les 
bases per a la participació -efecti-
va- del poble en la política: abans 
de Chávez “hi havia 2 milions de 
persones al país sense censar, i 

l’oposició va provar d’impedir, i 
sense amagar-se’n!”, va remarcar 
Alegre amb sorna, “que anessin a 
votar...”
També va dir irònicament que 
Chávez seria “un dictador ben es-
túpid” si donava així l’oportunitat al 
poble, als que ell convertia en nous 
votants, que votessin contra ell, 
contra les seves propostes. Tampoc 
tenen sentit aquestes acusacions 
-seguint el fi l argumental de Luis 
Alegre- tenint en compte que “les 
classes mitjanes-altes (sic) han 
fet negocis fabulosos, durant els 
anys de govern de Chávez”.
I aquí es van tocar dos temes més 
prou interessants. D’una banda 
que, estrictament, la revolució boli-
variana no tindria deu anys de vida, 
sinó la meitat, ja que va ser el 2003 
que va poder disposar dels recur-
sos del país, i després que l’Estat 
de dret és la participació, la discus-
sió política, “y no un lugar lleno de 
leguleyos”, “ni un Parlament que 
legisli sense tocar determinats 
interessos”. I amb això, i amb la 
comparació amb el Xile d’Allende 
anorreat per Pinochet, es va parlar 
de l’arrel, del component popular, 
atípic en el context sud-americà, de 
l’exèrcit de Veneçuela i de Chávez 
mateix, que explicaria bona part de 
la seva conducta pública.
En bona part: fi ns a aquests deu 
primers anys de revolució, que tin-
dran continuïtat, ja que l’home ha 
aconseguit que el país li aprovés la 
seva proposta de reforma, després 
d’haver-li tombat (“por ahora”, 
com va dir llavors) el primer intent, 
ara fa dos anys.
Què passarà d’aquí endavant? 
S’està lluitant per aconseguir 
“punts de no retorn”, va dir Ale-
gre, per “consolidar les conques-

tes” de la revolució, a través dels 
partits polítics consolidats, com el 
PSV, i de les institucions comunals, 
que ara reben fi nançament directe. 
Resumint, Veneçuela és aquell 
lloc, doncs, “on la ciutadania tro-
ba que té la capacitat d’infl uir en 
la seva vida política, en les lleis 
que s’aproven, i per tant, se sent 
compromesa en la seva defensa 
com en cap altre lloc”.
Molt bé, perfecte. Però, sense cap 
ganes d’afegir-me a la processó 
amb un ciri trencat, el que m’agra-
daria saber a mi és si algun dia es 
pensa començar a fer alguna cosa 
perquè la ciutadania -tota, no sola-
ment la veneçolana- pugui deixar 
de defensar-se dels seus podero-
sos enemics simplement -simple-
ment, sí- perquè les lleis que regei-
xen la societat impedeixin que es 
generin enemics -inferiors en nom-
bre però superiors en poder- que la 
puguin arrasar sempre que els doni 
la gana...

Fermí Sidera Riera

Hugo Chávez (Foto de Lucas Ordóñez).
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El projecte Orenetes a Salt

El Projecte Orenetes és una 
iniciativa de la fundació Ter-

ritori i Paisatge, desenvolupada 
conjuntament amb l’Institut Cata-
là d’Ornitologia (ICO). La fi nalitat 
del projecte és conscienciar a la 

ciutadania sobre el patrimoni que 
els envolta per així incentivar la 
participació, el coneixement de la 
natura i el respecte envers aques-
ta. Aquest es realitza gràcies a la 
col·laboració de voluntaris que 

s’inscriuen a través de la pàgina 
web del Projecte Orenetes “www.
orenetes.cat”, tal com va fer la So-
cietat d’Estudis i Recerca de Salt 
(SERS).

Diferents espècies d’orenetes 
(Font: www.orenetes.cat)

Cada un d’aquests voluntaris es-
cull la zona que analitzarà, on s’hi 
realitzarà el cens d’oreneta cua-
blanca. Aquest consisteix en fer 
un recompte dels nius que es van 
trobant segons la posició, l’estat, 
l’ocupació (tant si està ocupat per 
oreneta cuablanca o altres espèci-
es) i la quantitat de nius per edifi ci. 
Periòdicament, s’introdueixen les 
dades obtingudes a la pàgina web 
del projecte per extreure conclusi-
ons a nivell de Catalunya. Així es 
poden defi nir mesures de gestió i 
de protecció de l’espècie, a part de 
les lligades a qüestions urbanísti-
ques.

La població de Salt està inscrita 
en aquesta iniciativa des de l’any 

2008 a traves de la SERS. Els 
responsables del projecte els hi 
van proporcionar informació per 
facilitar la realització dels censos. 
Des del Centre Naturalista de Salt, 
a la primavera-estiu del 2008, es 
va dur a terme aquest recompte 
pels carrers de la població amb 
la col·laboració de Ester Ros, Lí-
dia Pibernat, Montse Fernández, 
Sílvia Poch, Sònia Cervià i Xavier 
Sunyer.  
Un cop fi nalitzada la campanya 
d’aquell any, es va observar que la 
zona de la població amb una con-
centració més alta de nius era la 
zona més pròxima a la Sèquia Mo-
nar, ja que les orenetes n’extreuen 
el fang necessari per poder cons-
truir els seus nius. Segons les da-
des obtingudes durant aquell estu-
di de 2008, es pot observar entre 
altres dades que fi ns a un 48% 
dels nius estan trencats o destru-
ïts. I pel que fa als nius sencers, 
només un 37% estan ocupats per 
l’oreneta cuablanca.

Nius Total
Ocupats per oreneta 96
Sense senyals ocupació 151
Sencers 257
Destruïts 236

Resum de les dades obtingudes a la campa-
nya 2008 a Salt.

Oreneta cuablanca alimentant a una cria 
(Font: www.orenetes .cat)

Aquestes dades ens haurien de 
conscienciar que cal tenir més res-
pecte cap els nius, ja que les ore-
netes utilitzen el mateix niu cada 
any. Per tant, la seva destrucció 
perjudica la nidifi cació de l’any vi-
nent i posa en perill la continuïtat 
d’aquesta espècie. Per aquest mo-
tiu la SERS està elaborant un full 
informatiu on explicarà la impor-
tància de les orenetes i l’aplicació 
de mesures per evitar els petits in-
convenients que poden ocasionar, 
per intentar que les persones no 
tinguin la temptació de destruir-
los.  
També cal recordar que aques-
ta propera primavera es tornarà 
a iniciar la campanya de censos 
de les orenetes cuablanca. Totes 
les persones interessades a col-
laborar en aquest projecte a Salt, 
es poden posar en contacte amb 
la SERS a través del correu elec-
trònic “info@sersalt.org”.

Ester Ros Badosa
Estudiant en pràctiques 

de l’UdG a la SERS
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L’Aula Oberta de l’institut SES 
de Salt i el Projecte Aprenent

L’Aula Oberta que hi ha al SES 
és un recurs més que tenim 

al centre per atendre als alumnes 
amb necessitats educatives. Es 
tracta d’un agrupament organitzat 
per alumnes que mostrem difi cul-
tats d’aprenentatge, que estem 
desmotivats per estudiar i normal-
ment tenim problemes de conduc-
te associats. Durant 12 hores a la 
setmana estem treballant a l’Aula 
Oberta a partir de projectes, amb 
el currículum adaptat i realitzant 
unes activitats de manipulació (ta-
llers) que ens motiven més.
Alguns alumnes de l’Aula Oberta 
també estem en el Projecte Apre-
nent. Aquest projecte, que és fruit 
d’un Conveni entre el Departament 
d’Educació i l’Ajuntament de Salt, 
consisteix en que alguns de nosal-
tres (sobretot de 4rt d’ESO) anem 
10 hores a la setmana a diferents 
empreses d’aquesta població per 
poder tenir un primer contacte amb 
el món laboral.
L’objectiu d’aquest projecte és ofe-
rir-nos, als que fa temps que expres-
sem més ganes d’aprendre un ofi ci 
que estudiar, l’oportunitat d’apren-
dre habilitats bàsiques d’una pro-
fessió determinada i les capacitats 
necessàries per entrar a formar part 
del món del treball amb més èxit 
(arribar puntual, respectar als com-
panys, portar el material o vestimen-
ta necessària, ser responsable en la 
feina...). El que ens agrada d’aquest 
projecte és que ho aprenem dins 
d’una empresa real, amb tasques 
de veritat. Aprenem aspectes que 
l’Institut no ens ofereix. 
Les professions són molt diverses 
i s’intenta que s’ajustin als nostres 
interessos i capacitats. Alguns 
dels ofi cis que s’han realitzat dins 
del projecte són: jardiner, mecànic 
de cotxes, de camions i de mo-
tos, pastisser, brigada de l’Ajunta-
ment... Tenim oferta d’altres ofi cis, 
però per ara encara ningú ho els 
ha provat: formació a la ràdio, bi-
blioteca...
Aquest projecte té la intenció d’aju-
dar-nos a obtenir el Graduat d’ESO. 
Com? Els alumnes que hi partici-
pem, normalment, no trobem mas-
sa sentit al que fem a l’IES i estem 

fracassant en els estudis. Aquesta 
experiència ens permet veure que 
hi ha coses que ens motiven i que 
podem tenir èxit en altres activitats 
que realment ens agraden i en les 
quals hi trobem sentit. Fins i tot 
ens ajuda a aprovar assignatures 
que hem vist que són necessàries 
pel nostre futur professional. Així 
doncs, l’avaluació es 
fa des del mateix Ins-
titut i també des de 
l’empresa. Cada mes 
la nostra tutora, que 
ens fa un seguiment 
molt directe del nos-
tre treball, comporta-
ment i actitud a clas-
se, fa una visita a les 
empreses per fer-ne 
també una valoració.  
Què suposa per 
les empreses col-
laboradores? D’en-
trada l’única cosa que 
han de fer és oferir-
nos atenció per en-
senyar-nos habilitats 
bàsiques i “estar una 
mica per nosaltres”. 
Molts empresaris han 
expressat la conve-
niència i necessitat 
d’aquest projecte, 
perquè torna a crear-
se una fi gura que ja 
havia desaparegut: 
la de l’APRENENT. 
Com que és un con-
veni entre Educació 
i l’Ajuntament, a les 
empreses no els su-
posa cap despesa, ni 
d’assegurança ni de 
sous.
Per últim, volem agrair 
l’ajuda que ens oferei-
xen totes les empre-
ses col·laboradores 
que han participat o 
s’han ofert per par-
ticipar en el Projec-
te Aprenent, durant 
aquests dos cursos 
que fa que funciona al 
SES:
Opel Gudayol, Motos 
Trafach, Vivers Sitjà, 

Gerauto, Pastisseria Costabella, 
Mobra, Brigada Municipal, Garat-
ge Sport, Ràdio Salt, Biblioteca 
Municipal.
També molt especialment a l’Ajun-
tament de Salt que ha fet possible 
la realització d’aquest projecte a 
través de la signatura del Conveni.
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10MIL a Brussel·les 
per a l’Autodeterminació

El nou CAP de Salt

“Els catalans i catalanes que 
som aquí i tots els que no han 

pogut desplaçar-se però que hi 
són amb el cor, som aquí perquè 
volem que Catalunya tingui el seu 
lloc al món, com les altres nacions 
europees. Som aquí perquè volem 
una nació lliure, moderna, desen-
volupada, justa, responsable, res-
pectuosa, culta, oberta al món i or-
gullosa d’ella mateixa. Perquè en 
tenim dret i volem un Estat propi”.
Així començava el manifest que es 
va llegir a Brussel·les a favor de l’Au-
todeterminació de Catalunya el dia 
7 de març a les 11 del matí. Aquest 

manifest va ser llegit també a Salt 
el mateix dia i a la mateixa hora da-
vant l’Ajuntament. L’acte va aplegar 
un grup de saltencs i saltenques que 
van voler mostrar la seva adhesió a 
aquesta iniciativa. Sense adonar-nos 
estàvem portant a la pràctica unes 
paraules escrites per José Sarama-
go ja fa alguns anys: 
“Prenem aleshores, nosaltres, ciu-
tadans comuns, la paraula i la inici-
ativa. Amb la mateixa vehemència 
i la mateixa força que reivindiquem 
els nostres drets, reivindiquem 
també el deure dels nostres deu-
res”.  (José Saramago, Discursos 

d’Estocolm) 
Aquestes paraules ens fan recor-
dar que avui –més que mai- els ciu-
tadans i ciutadanes de Catalunya 
tenim “el deure” de fer-nos sentir 
en un món tan complex i globalitzat 
per, entre altres coses, aconseguir 
que la història que escriuen “els 
de dalt” reculli els sentiments i il-
lusions “dels de baix”. Perquè “els 
de baix”, els ciutadans comuns, 
fi ns ara només hem fet la història. 
Potser és hora de què comencem 
també a escriure-la, vista l’amnè-
sia que afecta a les organitzacions 
polítiques (no només de Catalunya, 

sinó de tot el món en relació al re-
coneixement dels drets de molts 
pobles, i en concret, del català). 
Aquest acte va ser important per 
recordar que: 
Volem una “democràcia autèn-
tica” perquè l’Estat espanyol no 
serà una democràcia si ens nega 
el dret a decidir. 
Volem “justícia” perquè els cata-
lans i catalanes tenim dret a au-
todeterminar-nos i volem exercir 
aquest dret. 
I volem més “llibertat” perquè vo-
lem una Catalunya lliure en un 
món on hi puguin cabre tots els 
colors sense deixar de ser el que 
són, és a dir, colors diferents. 
Europa ho ha de saber, i els ciuta-
dans i ciutadanes de Salt també. 

Marta Guillaumes i Pibernat.

Salt és un poble que necessita-
va disposar d’un nou Centre 

d’Atenció Primària. L’antic CAP 
del carrer Manuel de Falla s’havia 
quedat petit ja fa una bona colla 
d’anys. Per això durant un temps 
s’han habilitat uns consultoris a 
l’Hospital de Salt que ajudaven a 
descongestionar l’ambulatori del 
centre del poble.
El passat mes de febrer es va in-
augurar el nou centre del Passeig 
Marquès de Camps. Aquest és un 
centre nou que disposa d’unes mo-
dernes i adequades instal·lacions 
que han de donar servei a bona 
part de la gent de Salt i de pobles 

del voltant, que 
formen part de 
l’Àrea Bàsica 
de Salut de 
Salt. Si ho tinc 
ben entès, fi ns 
ara la gent dels 
pobles veïns 
també tenien 
com a centre 
de referència el 
CAP de Manuel 
de Falla. 
Amb aquest 
nou CAP no-
saltres crèiem 
que milloraria Detall del CAP de Salt. Des de fa més d’un any ja no presta servei 

de 21 a 9h.
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el servei mèdic per la gent de Salt i 
voltants, perquè hi hauria dos cen-
tres de referència i cadascú podria 
triar el més proper al seu domicili: 
La gent que viu a la banda oest 
de la vila i la gent de Vilablareix, 
Fornells i Aiguaviva triarien el cen-
tre nou i els que vivim al Veïnat i 
al sector centre aniríem a l’antic 
ambulatori.
Va arribar una carta de l’Institut Ca-
talà de la Salut informant de les i 
dels professionals sanitaris que es 
traslladaven al nou CAP des dels 
consultoris de l’Hospital de Salt i 
de l’ambulatori de davant l’Ajunta-
ment. En aquesta carta s’indicava 
que si a algú no li anava bé des-
plaçar-se al nou centre podia can-
viar l’equip mèdic que l’havia atès 
fi ns al moment per un de nou que 
continués a l’antic equipament. 
A ningú li agrada canviar si por-
tes molts anys tractant amb un 
equip d’excel·lents professionals 
als quals has fet confi ança i els 
has explicat els aspectes més re-
llevants de la teva salut, et conei-
xen els mals i et saben tractar amb 
professionalitat i bones maneres, 
però a vegades la distància fi ns al 
nou centre –sobretot si es tracta de 
persones d’edat avançada- fa que 
després de valorar-ho detinguda-
ment s’accepti fer aquest pas, no 
sense recança. 
Així doncs, la meva mare va optar 
per canviar l’equip mèdic per un que 
prestés els seus serveis a 100 me-
tres de casa, en comptes d’haver de 
desplaçar-se un quilòmetre cada ve-
gada que s’hagués d’anar a visitar.
Aquesta carta va arribar a totes les 
persones que utilitzen els serveis 
de medicina general, però no a les 
nenes i nens usuaris del servei de 
pediatria. En aquest cas la carta 
tenia un redactat diferent, en el 

qual no hi havia l’opció de canviar 
l’equip de pediatria per un de nou 
que treballés al centre de Manuel 
de Falla. I això era així perquè a 
l’antic ambulatori s’ha suprimit el 
servei de pediatria que ha quedat 
concentrat tot al nou CAP.
Quan vam saber la notícia ens 
vam enfadar molt, perquè com he 
indicat al començament, nosaltres 
pensàvem que amb la inauguració 
del nou centre Salt disposaria de 
dos ambulatoris complerts, però 
hem vist com realment ens hem 
quedat amb un CAP i mig. En 
aquest sentit s’ha fet allò de des-
pullar un sant per vestir-ne un al-
tre.
Ens costa entendre com és que 
no es puguin mantenir serveis de 
pediatria als dos ambulatoris, si 
tenim en compte que el nou cen-
tre queda ubicat lluny del sector 
centre del poble i més lluny enca-
ra del Veïnat. Fins ara l’únic CAP 
que hi havia estava al centre del 
poble, davant per davant de l’Ajun-

tament i just al mig entre allò que 
antigament era el límit entre Salt i 
el Veïnat. Però ara s’ha desplaçat 
molt a l’extrem de la vila, fet que 
obliga a haver d’agafar el cotxe o 
el transport públic per portar l’Aleix 
a veure la seva pediatra.
Entenc que l’emplaçament del nou 
CAP va molt millor per la gent que 
prové d’altres municipis de l’ABS 
de Salt i que es desplacen amb 
cotxe. També segurament és millor 
per la gent del barri vell i del sector 
oest de Salt. Però no és gens po-
sitiu per la gent del sector centre i 
del Veïnat.
Demano, doncs, que es replantegi 
la decisió d’anul·lar el servei de pe-
diatria del CAP del carrer Manuel 
de Falla. I també, pel que he po-
gut observar, que s’adeqüi l’apar-
cament del nou CAP de Marquès 
de Campi, atès que l’aparcament 
consolidat a tocar dels centres 
educatius està, sovint, ben ple.

Pere Salvatella i Armengol

El nou CAP de Salt

Mai oblidarem Brussel.les

El nou CAP és un edifi ci de línies modernes situat al passeig Marquès de Camps.

ENTUSIASME, IL·LUSIÓ, CI-
VISME, NACIÓ, FERMESA, 

ALEGRIA, COMPLICITAT, REI-
VINDICACIÓ, LLENGUA, ESPE-
RANÇA, AUTOESTIMA, REFE-
RÈNDUM, AUTODETERMINA-

CIÓ, SOCIETAT CIVIL, CIUTADA-
NIA, ESPERIT CRÍTIC, RECORD 
HISTÒRIC, SATISFACCIÓ.
Sobren les paraules i queden les 
imatges per recordar amb emoció 
que el dissabte 7 de març de 2009, 

més de 10.000 catalans es despla-
çaren a Brussel·les amb el coratge 
de deixar d’actuar com a súbdits 
per exercir com a ciutadans, tot 
reclamant els drets que ens perto-
quen.

Carme Garriga i Verdaguer
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Imatges de la manifestació a Brussel·les i de l’ambient fantàstic que s’hi respirava

Mai oblidarem Brussel.les
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Càritas Salt i la donació d’aliments

El que tenim

Càritas Salt-Agrupació de parrò-
quies acaba d’iniciar una cam-

panya d’acció solidària que durarà 
fi ns passada la Setmana Santa. 
Consisteix en la recollida d’oli de 
gira-sol. I perquè oli? Doncs per 
ser un producte bàsic que el Banc 
d’Aliments, que és qui proporciona 
els aliments gratuïts procedents 
dels excedents de la Unió Euro-
pea, no en dóna i per tant a Càritas 
l’hem de comprar tot l’any.
Durant el 2008 s’han atès a 697 
famílies, amb una mitjana de 3 
membres (de 1 a 8) a les que s’ha 
donat setmanalment aliments du-
rant 2 o 3 mesos. Els aliments 
gratuïts que procedeixen del Banc 
d’Aliments (llet, productes làctics, 
arròs, pasta i sucre principalment), 
degut a l’augment de la demanda 
no són sufi cients i això suposa la 
compra de productes durant tot 
l’any, a part de l’oli. Durant el 2008 
s’han rebut 39.000 Kg del Banc 
d’Aliments i s’ha comprat per un 
valor de 25.000 euros.
Càritas te signat un conveni de col-
laboració amb el Consorci de Ben-
estar Social del Gironès des de 
2007, amb una aportació econòmi-
ca variable cada any, però que no 
cobreix les despeses que Càritas 
efectua per aquest concepte. Però 
potser també sigui bo que cone-

guem una mica millor com funcio-
na el servei de suport alimentari (o 
de donar aliments) de Càritas Salt 
i els passos que es segueixen:
A qui es dóna aliments?:
Quan una persona o família neces-
sitada ve directament a Càritas a 
demanar aliments, se l’escolta i se 
li explica que ha d’anar a Serveis 
Socials, ja que és responsabili-
tat de l’Administració assegurar la 
cobertura de les necessitats bà-
siques. Si van a Serveis Socials, i 
des d’aquest servei es creu conve-
nient, li donen una comunicació es-
crita i signada per el/la treballador 
social que ha de presentar a Cà-
ritas per a la seva conformitat. Hi 
consta el nombre de membres de 
la família, la temporalitat (fi ns a 3 
mesos màx.) i el motiu.  El tècnic de 
Càritas arxiva les dades i li dóna un 
paper amb el dia, hora i lloc (Casa 
dels Campaners o a Sant Jaume), 
on haurà de presentar-lo a l’equip 
de voluntaris per a recollir els ali-
ments. El tècnic de Càritas i els/les 
treballadors/res socials estan en 
contacte per avaluar i comentar els 
diferents casos i pla de treball.
Si les persones que venen a Cà-
ritas estan en situació legal “sense 
papers” i viuen a Salt (la majoria  
empadronades), se les escolta i, si 
es creu convenient, també s’ator-

ga aquest paper, ja que des dels 
Serveis Socials no se’ls hi propor-
cionen aquestes ajudes.
Càritas, per tant, no dóna “va-
les” per comprar a cap establi-
ment. 
Els voluntaris ordenen i preparen 
els aliments i s’encarreguen de la 
compra quan cal. El dia de distri-
bució, d’acord amb la llista que el 
tècnic de Càritas els hi ha donat, 
atenen a cada lloc de distribució 
una mitjana de 100 persones, als 
qui donen una quantitat d’aliments 
corresponent al  nombre de mem-
bres de la família i a les existències 
del moment (ja que hi ha produc-
tes procedents del Banc que quan 
s’acaben no els podem comprar). 
Anoten la seva assistència, i si és 
l’últim dia que els correspon, li co-
muniquen que ha de parlar amb el/
la treballador social o el tècnic de 
Càritas segons el cas, per la seva 
possible re novació.
I si voleu més informació, i no sola-
ment sobre aquest servei sinó so-
bre totes les activitats i economia 
de Càritas Salt, podeu demanar-
nos la Memòria 2008 o consultar-
la a la web www.caritasgirona.cat/
salt. I, si us animeu a ser volunta-
ris, truqueu al 972 242472.

Montse Manén
Presidenta Càritas Salt

Les 7 del matí, les lleganyes 
encara s’enganxen als ulls i 

ja sento remenar plats i olles als 
meus pares… ja fan els entrepans! 
M’aixeco amb mandra i em rento 
la cara, i quina cara! Però bé, anar 
a dormir tard i aixecar-se aviat no 
és un bon company de les bones 
cares…
Amb ànims i ganes recordo que 
avui anem d’excursió, avui aga-
fem les xiruques i la motxilla i cap 
a Rupit s’ha dit! Esmorzem i aga-
fem el cotxe cap al punt de troba-
da, la plaça de l’Església d’Amer. 
Hi entrem, aparquem i després de 
saludar tots els companys, toquen 
les 8 del matí al campanar. Aquest 
cop l’excursió és de Rupit al Salt 
de Sallent, sortida recuperada per-

què aquest any el grup excursio-
nista amerenc “Les Esquelles” fa 
40 anys! I què jove que es manté! 
A Rupit va néixer el nom d’Esque-
lles, el nom del grup!
Passen llista i repartim cotxes, 
punt de trobada i cap a Rupit. 
Després d’un bon esmorzar i d’ha-
ver escoltat al guia, comencem a 
fer camí. Passem pel famós pont 
penjant de Rupit, seguint l’ordre, 
agafem drecera i des d’allà veiem 
una altre perspectiva del poble de 
Rupit, que admirem intentant no 
entrebancar.  
Som setanta excursionistes! Qui-
na colla! Tots contents de poder 
celebrar aquests 40 anys de ru-
tes, camins, excursions... Després 
de seguir les indicacions del guia, 

arribem a una clariana on comen-
cem a veure aigua. Una petita cas-
cada ens anuncia que queda poc 
per arribar al Salt de Sallent! Re-
cuperem l’alè a la font que hi ha 
en un racó. 
Reprenem la marxa, ara ja anem 
a peu pla, en un dia assolellat que 
convida a protegir-nos, no volem 
quedar vermells! Finalment arribem 
al Salt de Sallent... Quina vista! Fem 
les fotos 
de rigor, 
a g a f a n t 
les millors 
cares i 
postures, i 
continuem 
caminant. 
Arribem a 
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El que tenim

Sant Joan de Fàbregues, on dins 
l’Ermita alguns integrants del grup 
ens canten un repertori de can-
çons per animar la vetllada. Més 
tard sortim tota la colla a fora i ara 
sí... Foto de grup! Ara cap aquí, 
ara cap allà, quiets! patata... i apa! 

Continuem la ruta!
Al cap d’una estona més, arribem 
a unes tombes antropomòrfi ques. 
Des d’un lloc inhòspit contemplem 
com es va excavar la roca per a 
poder-les fer, tot i que fent broma 
semblaven dos petjades d’un ge-
gant! I quin gegant!
Més tard ja comencem a veure el 
campanar de Rupit, ara però des 
d’una perspectiva diferent, aparei-
xem per sobre el poble! Que curi-
ós! Baixem unes escales i tornem 
a travessar el pont. Encara no 
hem acabat la ruta, ara toca anar 
a l’Ajuntament.

A l’Ajuntament ens trobem amb 
l’Alcalde i el nostre president li fa 
entrega d’una Esquella, símbol 
del nostre grup, i fi nalment li ex-
pliquem que de Rupit va néixer el 
seu nom : Esquelles.
Desprès, ara ja tots amb gana, 
anem a dinar! ...que ja ens ho me-
reixem! Aquí donem per fi nalitzada 
una altra excursió, però aquesta 
molt més emotiva i representativa. 
Gràcies a tots per aportar un petit 
gra de sorra en aquesta gran mun-
tanya que creix dia a dia. 

Anna Clarà

Deumil a Brussel.les

El passat divendres 27 de febrer 
vam cloure a la sala d’actes de 

les Bernardes de Salt la presenta-
ció dels Deumil a Brussel·les, amb 
l’arxiconegut fi lòsof Josep Maria 
Terricabras, en Jordi Terol (presi-
dent de l’ADAC) i en Joan Albareda 
(impulsor dels Deumil) com a caps 
visibles. La sala s’omplí de gom a 
gom. El motiu : el 7 de març ompli-
rem els carrers de la capital de les 
institucions europees, Brussel·les, 
de banderes catalanes i europees.
Molts es preguntaran què hi anem 
a fer. Jo els hi ho respondré: la idea 
sorgí d’un català convençut, un 
professor de la UB, l’Enric Canela, 
amb clara intenció de donar a co-
nèixer a tota Europa què ens està 
passant i quina solució democràti-
ca exigim : l’Estat Català europeu. 
Molts catalans ens hem afegit a 
aquesta iniciativa i l’hem recolzada. 
Els motius podrien ser més de deu 
mil. Jo en citaré només alguns :
1r: El fals autonomisme espanyol 
està esgotat, atès que la Constitu-
ció espanyola, hereva de Franco i 
jurada pel Borbó, té la supremacia 
total per damunt de qualsevol au-
tonomisme. Només cal llegir-ne el 
redactat per a comprovar-ho. 
2n: El ridícul Estatut de la CAC, 
retallat i recorregut, ni tan sols re-
coneix la veritable extensió histò-
rica de la Nació Catalana, obeint 

estrictament a la Constitució espa-
nyola, que prohibeix expressament 
la federació entre territoris de parla 
catalana.
3r: La llengua catalana és l’única 
del món que és ofi cial a un terri-
tori (segons la UE) i en canvi no 
és obligatòria ni ‘ofi cial’ a la vida 
real (cadastre, notaries, regis-
tre mercantil, Defensor del Pue-
blo... la ignoren contínuament). 
I pitjor encara, al País Valencià i 
a la Catalunya Nord espanyols i 
francesos pareix que s’han posat 
d’acord per il·legalitzar la TVC, fet 
insòlit a Europa. La Llei de Política 
Lingüística 1/1998 del Parlament 
de Catalunya és com si no existís.
4t: Bona part de la crisi de la cons-
trucció s’ha produït per la llei del sòl, 
aprovada pel govern centralista es-
panyol del PP, que afi rmà que així 
baixarien els preus de venda de les 
vivendes, quan en realitat va esde-
venir tot el contrari. Llavors es van 
triplicar per tal que alguns s’omplis-
sin bé les butxaques edifi cant ar-
reu, deixant-nos ara a molts tècnics 
i obrers a l’atur per culpa d’aquells 
abusos. Fins i tot farmacèutics, in-
fermeres i carnissers hi fi caven cu-
llerada. Heus ací el resultat de la 
invasió de competències de l’Estat 
espanyol i l’avarícia d’alguns.
5è: Es parla de solidaritat entre 
espanyols, quan en realitat es 

tracta de confrontar catalans i va-
lencians. Només cal observar una 
cosa: a Blanes bevem aigua de 
mar a través d’una planta dessa-
ladora i a Espanya ens enganyen 
amb el lema “Agua para todos”. Ai-
gua de l’Ebre per a que a Múrcia 
es puguin fer més hotels, no pas 
per als llauradors valencians ni per 
als habitants de la Costa Brava, 
que som titllats d’insolidaris pel sol 
fet de ser catalans i hem de veure 
una aigua de dubtosa qualitat que 
ve de la mar.
6è: Els Länders alemanys tenen 
sentit al tractar-se tots de pobles 
germànics i gaudeixen d’alts ni-
vells de sobirania. En canvi, els 
Països Catalans tenen poc a veu-
re cultural i històricament amb els 
castellans/espanyols, tenim llen-
gües diferents i la Nació Catalana 
ja existia segles abans de la unió 
dinàstica de fi nals del segle XV. A 
més, les autonomies catalanes no 
són gens respectades, especial-
ment en relació als dèfi cits fi scals 
amb Espanya.
7è: La identitat catalana és escla-
fada per la Constitució espanyola 
tan lingüística com esportivament, 
no reconeixent les seleccions es-
portives ofi cials catalanes. Encara 
a l’any 2008 són capaços de vali-
dar accions franquistes per tal d’il-
legalitzar una federació tan antiga i 
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tan legal com la Federació Catala-
na de Rugbi (1922), fundadora de 
la FIRA l’any 1934. Es parla d’igual-
tat en la UE, però es produeix una 
supremacia dels espanyols sobre 
els catalans quan ells poden jugar 
ofi cialment amb la seva selecció i 
nosaltres no.
8è: Sovint els catalans som titllats 
de feixistes per voler la normalitza-
ció de la nostra llengua i integrar 
els nouvinguts en català, res més 
lluny de la realitat. Magrebins, ale-
manys, neerlandesos, romanesos, 
africans... són i han estat sempre 
benvinguts. Tan sols volem un res-
pecte per la llengua i les tradicions 
del país, per això molts formem 
part del Voluntariat per la Llengua. 
Ja que encara no tenim un estat 
que ofi cialitzi la llengua catalana, 
l’ofi cialitzarem nosaltres en el nos-
tre temps lliure ensenyant-la als 
nouvinguts de franc.
9è: Les xifres d’inversions als Pa-
ïsos Catalans, a banda de ser de-
fi citàries i de no retornar al voltant 
de 24 mil milions d’euros anuals, 
resulta que gran part dels benefi cis 
d’aquestes inversions estatals se’ls 
emporten les grans constructores 
espanyoles (FCC, Dragados, Vias, 
...), afavorides pel govern centra-

lista com a úniques 
capaces de fer 
grans obres, tal com 
va fer abans amb la 
Renfe i Teléfonica. 
Essent així, no és 
d’estranyar que per 
venir de València 
a Blanes sigui tota 
una odissea. Tor-
nant un diumenge 
a la nit en tren fi ns 
a Barcelona, l’única 
opció que em que-
dava era agafar el 
Nit Bus N-82 fi ns a 
Pineda de Mar, res-
tant després només 
dues opcions : anar 
enrere a Calella i 
agafar un taxi fi ns 
a Blanes pagant 
un dineral, o bé fer 
footing 15 km i així 
posar-me en forma 
pel proper partit de 
rugbi de la selecció. 
Per anar de dia amb 
transport públic fi ns 
a Girona és una altra odissea : cal 
anar de Blanes fi ns a Maçanet, 
a una estació de tren fantasma, i 
amb sort, esperant una hora, po-
drem agafar el tren que ve del 
Vallès fi ns a Girona ciutat. Per anar 
a Madrid tot és més fàcil. La Via 
Augusta romana està gairebé com 
estava amb els romans, la Caste-
lla colonial ens ha deixat gairebé 
incomunicats. Només cal veure les 
grans autovies fetes allà de franc 
a diferència de les nostres auto-
pistes. Si per ells fóra a Catalunya 
encara aniríem en carretó.
10è: Sovint es diu que no té sentit 
un Estat Català ja que tenim distin-
tes identitats establertes al nostre 
país que no poden ser catalanes. 
Una altra mentida, ja que per in-
tegrar les noves identitats i sobre-
viure com a poble, amb les nostres 
recursos i confi gurats com a estat 
no tindríem difi cultats. Flandes i 
Escòcia segueixen també el nostre 
camí, per alguna cosa serà. Alema-
nya ha pogut integrar deu milions 
de turcs precisament perquè té es-
tat propi. Altrament, estarien en una 

situació com la nostra. A cap turc ni 
estranger se li acudiria prohibir als 
alemanys jugar amb la seva selec-
ció, doncs aquí encara passa!
I ara tothom pensarà, què hi haurà 
després de Brussel·les? Doncs la 
cosa no quedarà aquí i tindrà con-
tinuïtat. S’ha acabat de reclamar 
per passar a l’acció. Cal presentar 
a la societat un nou projecte d’Es-
tat Català amb cara i ulls. Ja s’està 
treballant en aquesta nova opció, 
ben allunyada dels polítics actuals, 
que s’entesten en justifi car l’etern 
encaix dins d’Espanya i França a 
canvi de quatre càrrecs públics i 
dues obres d’opereta, acabades 
amb deu anys de retard, com l’au-
tovia Girona-Caldes de Malavella, 
encara a mig fer. Ens cal una nova 
llevantada (en el bon sentit), com la 
de la Costa Brava per Sant Esteve, 
que ens doni nous aires i ens acosti 
a la societat i a la llibertat nacional.
Visca la Nació Catalana Lliure!

Josep Maria Calabuig
Delegat Deumil a Brussel·les

www.deumil.cat

Deumil a Brussel·les
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Sota el títol de Ban Revolucio-
nari vull publicar unes noves 

que s’han produït aquests últims 
mesos i que d’una manera del tot 
inexplicable, de cop i volta, van 
quedar aturades. Els fets són els 
següents: un temps enrere, la cèl-
lula llibertària dels Jordis van mun-
tar a la biblioteca pública de Salt 
unes jornades per donar a conèixer 
l’època de la història més interes-
sant de Salt i alhora desconeguda, 
poc i mal explicada per elements 
afi ns al sistema establert. 
Els organitzadors anaven trame-
tent les difi cultats de tota mena 
que sorgien cada dia, però aques-
tes jornades foren un èxit. I, amb 
el fi l d’una jornada: Teresa Pons i 
Tomàs, volíem reivindicar pel po-
ble la primera regidora de les co-
marques gironines, i no la que di-
uen que fou l’oligarquia de govern 
de la ciutat de Girona que, una ve-
gada més, es fa seu tot el que pot. 
Vam fer dos o tres reunions a la 
sala petita de la biblioteca, amb els 
permisos reglamentaris de l’autori-
tat competent. La gent tenia molt 
d’entusiasme perquè és un perío-
de de la història que cal recuperar, 
a l’igual que les seves fi gures.
S’havia previst fer un acte el dia 
de la Dona al passeig Durruti. Una 
moció al ple de març per dema-
nar un espai per a la Teresa, que 
el podien presentar  perfectament 
l’IPS, grup independent i lliure del 
poble; ICV, partit que des del Par-
lament afavoreix la recuperació 
de la memòria històrica. O també 
EUiA, grup polític molt sensible 
per aquest temes. També es vo-
lia una parada per al dia de Sant 
Jordi per a postular per la Teresa. 

BAN revolucionari

De cop i volta, tanma-
teix, tot se’n va anar 
a norris i una vegada 
més ens hem fotut la 
gran morrada.
Però, que voleu fer 
en una societat que 
després de 30 anys 
de l’establiment de la 
Carta Magna o nor-
ma per a regir-la, que 
pregonen laica per 
tots cantons els mit-
jans de comunicació 
ofi cialistes, la màxima autoritat de 
la cultura de Girona és un capellà 
en actiu... ? I en el galliner només 
hi veiem els seus pollets que, més 
d’una vegada, l’únic que fan és ac-
tuar de comissaris polítics. 
O bé, que el socialisme gironí està 
controlat des de fa 30 anys per una 
persona que demostra una gran 
ambició de control de tot el que fa 
referència al partit i, quan no té un 
càrrec important, en té un altre (de 
president, secretari general o tot 
alhora). Dóna la impressió que el 
més important és tenir el màxim de 
poder possible a fi  de perpetuar-se 
en el càrrec, perquè això permet 
la capacitat de representar d’una 
manera permanent les comarques 
gironines i establir a les instituci-
ons una classe dita política, que 
són portaveu i garantia de la resta 
dels ciutadans.
Aquestes formes de funcionament, 
amb trapelleries de tota mena, des 
de burlar la llei l’any 1984 per sor-
tir elegit per una localitat que no 
era la seva, fi ns estar d’una ma-
nera continuada a tot arreu, sense 
fer-ne cap de bé. Quan tot aquest 
funcionament és acceptat per la 

ciutadania, vol dir que estem en 
una societat molt contaminada. I 
els poders fàctics ho tenen sota el 
seu poder, destruint el que no con-
trolen. Les coses no aniran més 
lluny d’allà on són ara, que és el 
que volen.
O que les autoritats de Salt es gas-
tin vint-i-sis milions de pessetes 
per a condicionar els camerinos 
del Teatre de Salt...  Ja té collons 
això! S’entén que cadascuna de 
les cambres destinades als actors 
per a vestir-s’hi o reposar-hi és un 
espai onerós però, posar-hi tants 
i tants diners en el dia d’avui em 
sembla una mofa a la ciutadania.
I, en aquesta breu pinzellada de 
la situació actual, com voleu que 
es pugui fer qualsevol cosa a fa-
vor d’una societat racionalista...? 
Per això, ciutadans de Salt, hem 
d’estar atents al desenvolupament 
de les coses, perquè ens estan fo-
tent per tots cantons i ens venen 
la moto...

Agapit Alonso i Pont
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Any 2008

Les misèries dels elegits

Aquest Nadal he fullejat amb 
més atenció i reiteració els 

escrits dels articulistes de la prem-
sa local i estatal per intentar im-
pregnar-me de totes les seves 
creacions i procurar extreure’n els 
orígens de les seves inspiracions 
ja que, mensualment, m’agrada 
participar en aquesta revista. Mi-
rant aquests articles em va cridar 
l’atenció la innumerable llista d’ar-
ticles fent valoració de l’any i la 
visió personalitzada de cadascun 
d’ells sobre el mateix. És per això 
que dirigiré les meves oracions en 
direcció oposada a la originalitat i 
m’afegiré a tots ells per procurar, 
com a mínim l’estona que em dedi-
quin, a gaudir de la seva conside-
ració per a sentir-me com a tal.
Vull ser optimista i crec personal-
ment que aquest, sense cap dubte, 
ha estat un bon any (tret, és clar, 
de tota la parafernàlia ocasionada 
per la “crisi” i tot el que en deriva; 
del dilema georgià i el darrer en-
frontament a la franja de Gaza, de 

nou, gràcies a Déu; el cas Mariluz; 
de les víctimes del terrorisme i, en 
concret, les de la sempre repulsiva 
i indesitjable banda ETA, a les famí-
lies de les quals els dono tot el meu 
coratge perquè continuïn endavant; 
de totes les promeses que nova-
ment van continuar essent això, 
promeses; de tots aquells que vam 
callar i ens vam empassar unes 
olimpíades esplèndides a nivell es-
portiu però, alhora, tacades d’una 
manca de sensibilització enorme a 
nivell mundial, enfront els milers de 
xinesos desprestigiats i obligats a 
treballs forçosos durant les matei-
xes; de la coneixença de la com-
plexitat del cervell humà, arma de 
doble fi l, capaç de coses merave-
lloses i de les més fastigoses, parlo 
del “cas Fritzl”; de les incomptables 
destrosses provocades per desas-
tres naturals, maximitzats o no, pel 
canvi climàtic; del mal tarannà dels 
grans inversors del món del totxo 
i les seves nefastes conseqüènci-
es, deixant al carrer i/o estafades 

a centenars de persones; dels 
morts en l’accident de Barajas; de 
les contínues lluites polítiques tals 
com les identitats dels pobles, els 
fi nançaments autonòmics o d’al-
tres que, per mi, no porten a res, 
en lloc de centrar-se en els proble-
mes que afecten al dia a dia dels 
que preferim veure la vida des d’un 
punt de vista més pragmàtic; de 
tots aquells que han d’abandonar 
la seva llar i la seva família inten-
tant aconseguir un somni que no 
és altre que el d’aconseguir un dels 
drets fonamentals a l’home: un lloc 
digne on viure i com diàriament ar-
risquen la vida per aconseguir-ho; 
que després d’anys de democràcia 
i llibertats en el país més avançat, 
ric i poderós del món, per fi  s’hagin 
trencat les barreres dels prejudi-
cis; de l’adéu prematur de la mare 
d’una molt bona amiga…).
Espero, de tot cor, que el 2009 si-
gui igual o encara millor, si es pot, 
que l’anterior.

Héctor Martínez

Ja fa temps que la nostra clas-
se política no està a l’alçada de 

les circumstàncies. Ningú dubte de 
la capacitat de treball dels nostres 
parlamentaris i de les seves bo-
nes intencions, però la seva tasca 
resulta fi nalment decebedora i de 
poca volada. Els projectes perso-
nals i l’estratègia de partit fan de la 
política catalana un vaixell a la de-
riva, sense un rumb defi nit i perdut 
en un mar d’inconsistències.
Els grans reptes que el present 
planteja i la societat demanda fan 
imprescindibles, ara més que mai, 
uns grans acords polítics i una acció 
conjunta i decidida en temes essen-
cials. Però manca projecte i ambició, 
sentit de país. I tot i que els nostres 
representants en són públicament 
conscients, la veritat és que ningú hi 
està d’entrada disposat, entrampat 
en la lluita diària pel poder i el politi-
queig més primari.
Després de trenta anys d’autogovern, 
i un cop consolidades les institucions, 
ni tant sols s’ha pogut consensuar un 
sistema electoral propi o una organit-

zació territorial defi nitiva, per manca 
evident de voluntat política. Però 
l’espectacle del debat i l’aprovació de 
l’Estatut, i la següent negociació amb 
l’estat, o el debat del fi nançament au-
tonòmic, han sentenciat la prevalen-
ça d’interessos personals per sobre 
els generals. 
A l’espera de la reacció de les for-
ces polítiques envers la futura sen-
tència del Constitucional, un repte 
que encara poc augmentar més el 
desencís de l’opinió pública, la so-
cietat civil, conscient de la debilitat 
de la seva classe dirigent, es co-
mença a organitzar. Diverses inici-
atives populars estan desbordant 
la tasca dels elegits i destapen les 
seves incapacitats, després de la 
desmotivació col·lectiva originada 
per aquesta mena d’actituds tan 
mínimes i frustrants.
Però si el debat vers el futur de la 
sobirania del país ha retratat una 
classe política tan reduïda com l’Es-
tatut que han aprovat per a tota una 
generació, qüestions com els incom-
pliments constants dels govern cen-

tral, el pacte de 
l’educació, l’estat 
de l’emigració, la 
situació de la jus-
tícia, la gestió de 
les infraestruc-
tures o el suport 
a l’esport català, 
per posar alguns 
exemples, no 
paren de mani-
festar la miopia 
d’uns parlamen-
taris més preo-
cupats per les aliances polítiques 
presents i futures.  
Ensems, la inexistència del con-
sens que necessita la lluita contra 
la greu crisi econòmica que destru-
eix el nostre teixit productiu i afec-
ta a tantes famílies, desconnecta 
defi nitivament els elegits amb els 
problemes que de veritat afecten 
i preocupen als ciutadans. És un 
exercici trist i defi nitiu que malmet 
irreversiblement l’autogovern i la 
confi ança amb qui l’exerceix.        

Joan Corominas
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El 3 de març a Salt

Festa de l’arbre

El passat dia quatre de febrer va ser 
el dia mundial (MUNDIAL!) de la llui-
ta contra el càncer i no voldria passar 
aquesta ocasió sense dir-hi la meva. 
I m’agradaria ser breu, però precís, 
així que només aclariré tres coses: 
1. Que aquest dia hauria de cele-
brar-se tot l’any, ja que la lluita és 
continua,  perseverant i no s’atura. 
No s’atura des del mateix instant en 
què deixem que es converteixi en 
un tabú de la nostra societat i que 
en desconeixem tot tipus d’aspectes 
molt i molt bàsics, aspectes que els 

qui hi estan implicats coneixen per-
fectament (per desgràcia, evident-
ment) i que per contra dels d’un re-
fredat, una pulmonia o una fractura 
d’os, són prou desconeguts. Doncs, 
avui dia, i per desgràcia (de nou), 
aquesta malaltia està tant o més es-
tesa que qualsevol altra i n’hauríem 
de dialogar sense cap tipus de por, 
desinterès o ignorància. 
2. Que aquest dia va per tots aquells 
que lluiten, però no només aquells 
que pateixen la malaltia en sí, sinó 
que també va per tots aquells que 

han de dormir en incomodíssimes 
butaques d’hospital nit rere nit amb 
l’angoixa de saber que el seu marit, 
muller, fi ll, pare, mare, germà, cosí 
o neboda estan al llit i que no sa-
ben si aquella serà la seva última 
nit. Per tots ells també! 
3. Que aquest dia no tindria cap 
tipus de sentit si no hi hagués es-
perança. ÀNIMS! Ànims, és possi-
ble i gràcies a dies com aquest ens 
adonem encara més (si és possi-
ble) que val la pena no rendir-se. 

Héctor Martínez

La institució del premi 3 de Març 
ha complert el 26è aniversari i 

segurament seran molts els saltencs 
que desconeixen l’origen d’aquest 
premi, que es va concedir per pri-
mer cop l’any 1983. L’objecte no era 
un altre que rememorar la recupera-
ció de la independència de Salt de 
la ciutat de Girona, a la qual havia 
estat annexionada en mala hora per 
un règim dictatorial. És de sobres 
conegut i acceptat que si pots regir 

els teus destins, el viure diari és més 
satisfactori. Això no vol dir que amb 
els gironins no hi hagi unes relacions 
cordials, com amb qualsevol altre 
poble amb el qual tinguem veïnatge. 
El mal apareix quan per decret et 
canvien la identitat que ha creat una 
manera de ser i de pensar.
Aquest any, i seguint la tradició 
d’honorar una persona i una enti-
tat, els escollits han estat l’activista 
Marcel·la Tubert i Ràdio Salt, que 

va sorgir fa 25 anys producte del 
nou Ajuntament. Com no podia ser 
menys, el poble de Salt s’ha fet seva 
aquesta efemèride i el Teatre, on es 
fa l’acte d’entrega dels premis, va 
fer el ple per acompanyar als guar-
donats. Com en altres ocasions, al-
gun espectacle acompanya l’acte i 
en aquest cas fou a càrrec de Nou 
Espiral, que amb coreografi es de 
dansa va animar la festa.

R. T. 

Una de les festes que haurien 
d’estar ben arrelades i molt 

més concorregudes és la Festa de 
l’Arbre, a més de totes les que es 
relacionen amb la Natura. Ja és 
bo que aquesta festa es propagui 
a través de les escoles, perquè en-
cara que la societat ensenyi a bus-
car només el profi t, almenys que la 
mainada rebi una educació que els 
engresqui a veure l’entorn amb uns 

altres ulls. Aquests dies ho veurem 
en més d’una ocasió en les infor-
macions d’algun diari. En canvi la 
televisió, que és el mitjà de comu-
nicació més concorregut, dels mit-
jans informatius en passa de llarg: 
és veu que educar no entra en els 
seus propòsits. El ‘sang i fetge’ 
atrau més a l’audiència.
Amb tot l’interès que si pugui po-
sar per part de les escoles per 

celebrar aquesta Festa, amb la 
plantada d’arbres no n’hi ha prou, 
ja que el manteniment és tant o 
més important. Ara bé, com s’arri-
ba al conjunt de la societat per a 
recordar-los que si no fem més per 
mantenir el que tenim, anem per-
dent qualitat de vida? Si pensem 
només en el profi t que en podem 
treure al moment, despreocupant-
nos de cicles destructius que, com 
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Festa de l’arbre

Ensenyament

La I Fira de la fl or 
i el planter de Salt

La coordinadora d’AMPES, junta-
ment amb l’Ajuntament i el suport del 
Departament d’Educació, van con-
vocar una roda de premsa per expli-
car la necessitat de que els nens de 
Salt siguin escolaritzats al poble. No 
dubto de les bones intencions de la 
coordinadora i de l’esforç d’AMPES 
i ensenyants, i de la col·laboració de 
molts pares per a que l’ensenyament 
tingui les condicions necessàries per 
a desvetllar, a més dels coneixe-
ments necessaris, uns valors relaci-
onats amb la convivència. 
Potser, tanmateix, a l’escola no 
són necessaris perquè veus que 
en les relacions entre alumnes no 
noten diferències. Si que cal que 
ho entenguin els pares, per motius 
que ells deuen veure més que fos-
cos, tot i que més aviat diria que és 
per manca de voler acceptar que 

el món no és tan estable com vol-
drien i que l’evolució humana ens 
a creuat moltes vegades.
Els propòsits exposats per Jordi 
Viñas, com a portaveu de la  coor-
dinadora, haurien d’estar tan nor-
malitzats que haurien de permetre 
a les AMPES dedicar aquest temps 
-de reclamacions a les autoritats 
competents- a afers que comple-
tessin un millor ensenyament.
Per això, sempre que assisteixo a 
presentacions d’aquest tema o d’al-
tres relacionats amb qüestions soci-
als, m’adono de que els represen-
tants de les institucions ho posen 
tot molt planer, que sí, que sí... Que 
fan i faran més, que tot està previst, 
que ja estan al cas i pots sortir amb 
la sensació, si no fos per altres ex-
periències, que pots anar a dormir 
tranquil.

Segur que 
la coor-
d i n a d o r a 
haurà de 
cont inuar 
insistint per 
a ser es-
coltada, ja 
que el pitjor 
de tot seria 
que alguna 
decepció aturés 
aquesta empenta 
que demostra ara. Segons el res-
ponsable del Departament d’Edu-
cació, els mestres a Salt estan molt 
satisfets d’estar-hi, atès que cap ha 
demanat el trasllat. Ara caldrà que 
passi el mateix amb els pares i ma-
res d’alumnes. 

R.T.  

Després que l’any passat, amb 
el 25è aniversari de la Festa 

de l’Arbre organitzada per l’Ajun-
tament, s’introduís la promoció 
del planter de Salt, la recuperació 
de varietats locals d’hortalisses i 
l’agricultura ecològica, enguany 
la jornada dedicada a l’horta de la 
Monar pren el format de fi ra.
La Fira incorpora també la fl or, ja 
que, de fet, sovint els productors 
de planter d’hortalisses produei-
xen també planter de fl or i la plan-
tació de fl ors als horts és habitual, 
no només per una qüestió orna-
mental, sinó que moltes espècies 
s’associen favorablement als cul-
tius protegint-se mútuament de les 
plagues.
La I Fira de la fl or i el planter de 
Salt tindrà lloc el diumenge 26 
d’abril. En plena primavera, l’acti-

vitat d’horts i jardins està en tem-
porada alta. Com en la Fira del 
Cistell, els restaurants de Salt 
també col·laboren en la iniciativa, 
en aquest cas, oferint plats amb in-
gredients de temporada de l’horta 
de la Monar.
La Comunitat de Regants i l’Ajun-
tament retran homenatge als hor-
tolans de la Monar que han man-
tingut viva l’activitat professional, 
els quals es faran una fotografi a 
commemorativa davant l’escultura 
“L’hortolà” situada al Passeig Ciu-
tat de Girona i apadrinada per la 
Comunitat.
Amb aquesta Fira es vol potenciar 
l’agricultura al Parc de les Deveses 
recordant i recuperant una tradició 
que gaudia d’important renom a la 
comarca i alhora dinamitzar el co-
merç de la vila.

el càncer, quan t’adones ja has 
fet tard, demà ens ho trobarem. I 
pitjor ara, que amb el carai de cri-
si tothom s’espolsa les culpes de 
sobre... Vés a parlar-li a un aturat 

de promeses de futur quan el que 
necessita és menjar cada dia.
Com que suposo que en totes les 
èpoques, grasses o primes, es po-
dia haver fet més, a més de quei-

xar-nos, fem el possible perquè la 
natura en surti el mínim d’afectada 
del pas d’aquest depredador que 
és l’ésser humà.

Camina Mira i Observa

Foto: Jofre Ferrer
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Comunitats de veïns

Emprenedors

L’AJUNTAMENT DE SALT IM-
PULSA UNA CAMPANYA PER 

MILLORAR LA CONVIVÈNCIA A 
LES COMUNITATS DE VEÏNS

S’ha editat material didàctic per 
treballar la gestió dels confl ictes 
més habituals
L’Ajuntament de Salt ha impulsat 
una campanya per millorar la convi-
vència, el manteniment i la cura dels 
espais comuns a les comunitats 
de veïns. La iniciativa es centra en 
l’edició de material didàctic per tre-

ballar la gestió dels confl ictes més 
habituals, com la neteja dels espais 
comuns o el respecte als veïns. 
Són tres pòsters (de 42 x 59 cm) 
que s’han elaborat des de l’àrea 
de Dinamització i Mediació Co-
munitària que gestiona l’Ofi cina 
d’Habitatge i l’associació Eina. 
Cada pòster es fi xa en un àmbit 
concret: ‘Cuidem la nostra comu-
nitat’, ‘Mantinguem nets els espais 
comuns’ i ‘Respectem els veïns’. 
Sota cada lema es poden veure 
unes vinyetes amb les actuacions 

incorrectes i les accions correctes. 
Aquestes darreres contribueixen a 
la millora de la convivència com, 
per exemple, utilitzar l’ascensor 
correctament, mantenir l’escala 
neta o tenir cura dels sorolls. 
El material, que s’ha editat amb el 
suport del Departament d’Acció So-
cial i Ciutadania de la Generalitat, 
es distribueix des de l’Ofi cina d’Ha-
bitatge a totes les comunitats de 
propietaris que ho sol·licitin. També 
es pot descarregar a la pàgina web 
de l’Ajuntament: www.salt.cat. 

L’OFICINA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA DE SALT HA 

ATÈS 30 PERSONES EMPRENE-
DORES DEL MUNICIPI
El servei de suport a l’emprenedo-
ria ajuda les persones que volen 
obrir un negoci.
L’Ofi cina de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament de Salt ha atès, des 
de principis d’any, 30 persones em-
prenedores del municipi que volien 
obrir un negoci. L’Ofi cina compta 
amb el servei de suport a l’empre-
nedoria per oferir assessorament a 
les persones interessades i partici-
pa en la programació de jornades 
destinades a emprenedors. 
Des del mes de gener, l’Ofi cina de 
Promoció Econòmica forma part de 
la Xarxa Inicia per a la creació d’em-
preses del Departament de Treball 
de la Generalitat. El fet de formar 
part d’aquest xarxa ha permès la 
contractació d’un tècnic especialit-

zat en la creació d’empreses. 
Aquest tècnic s’encarrega d’infor-
mar, orientar i assessorar les per-
sones emprenedores sobre els di-
ferents tràmits que són necessaris 
per poder obrir un negoci. L’objectiu 
fi nal del servei és que l’emprenedor 
disposi de la màxima informació 
relacionada amb l’activitat que vol 
implantar, des de la viabilitat tèc-
nica fi ns a l’econòmica. En aquest 
sentit, s’ofereix assessorament per 
a l’elaboració del pla d’empresa, in-
formació sobre ajuts i subvencions 
o cursos d’informació.
Des de principis d’any, el Servei de 
suport a l’emprenedoria de Salt ha 
atès 30 persones interessades a 
obrir un negoci al municipi. 
L’Ofi cina de Promoció Econòmica 
de Salt col·labora també en l’orga-
nització de jornades destinades als 
emprenedors. Dilluns es va celebrar 
a la Factoria Cultural Coma Cros la 

jornada ‘Nous emprenedors, reali-
tat i entorn normatiu’, organitzada 
per la patronal Pimec Girona i amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de 
Salt i la Secretaria per a la Immigra-
ció de la Generalitat.
La jornada, destinada a persones 
emprenedores nouvingudes, es va 
centrar en temes com el paper de 
l’administració local en l’àmbit de 
l’emprenedoria i la integració de les 
persones nouvingudes, així com 
les aportacions dels agents socials 
en la creació de nous negocis.
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Cursos de cuina temàtics

Excursió al Santuari de Ntra. Sra. de Queralt

EL MERCAT DE SALT PRO-
GRAMA CURSOS DE CUINA 

TEMÀTICS
L’arròs, la pasta, els vegetals o els 
peixos, productes protagonistes.
El Mercat de Salt ha programat per 
aquest any cursos de cuina temà-
tics. L’arròs, la pasta, els vegetals o 
els peixos són alguns dels productes 
que centraran les diferents sessions 
de cuina que s’allargaran fi ns al de-
sembre. Els cuiners saltencs Eduard 
Planella, Maria Lluïsa Torrent i Albert 
Requena són els professionals en-
carregats d’impartir les classes. 
Les sessions de cuina del Mercat 
de Salt tenen l’objectiu d’estimular la 
cuina i donar a conèixer la riquesa 
de productes del territori. Per aquest 

motiu, aquest 2009 s’ha optat per 
organitzar els cursos de cuina a 
partir de diversos centres temàtics. 
Durant aquest mes de març, els ar-
rossos, les pastes i les pizzes seran 
els protagonistes de les sessions, 
on es donaran a conèixer receptes 
que tenen aquests ingredients com 
a elements principals.
Els peixos i els vegetals centraran 
la programació de les sessions de 
cuina del mes d’abril i les dues pri-
meres setmanes de maig. 
Durant el segon semestre de l’any, 
els cursos de cuina del mercat giraran 
entorn de diferents elaboracions o tra-
dicions culinàries, com les tapes i els 
aperitius, les revetlles i les festes, els 
àpats pels amics, els tasts de tardor o 
la cuina de Nadal. 
Les sessions de cuina al Mercat de 
Salt són ofertes pels cuiners sal-
tencs Eduard Planella, del Tastifí, 
Maria Lluïsa Torrent, del restaurant 
Vilanova de Salt i Albert Requena, 
del restaurant Mimolet de Girona. 

Els cursos de cuina al Mercat de 
Salt es fan cada dimecres, de les 6 
de la tarda a les 8 del vespre. Per 
inscriure’s a les sessions, que tenen 
un cost de 4 € cadascuna, les per-
sones interessades es poden dirigir 
a l’administració del Mercat de Salt o 
bé trucar als matins al 972 233 826. 
Des de la renovació de les seves 
instal·lacions l’any 2004, el Mercat 
de Salt disposa d’una sala, amb ca-
pacitat per a unes 35 persones, amb 
totes les instal·lacions necessàries 
per a una cuina domèstica. Anual-
ment es dissenya una programació 
que gira sobre diversos centres d’in-
terès: els productes de temporada, 
els estils o les varietats de cuina. 
Les sessions de cuina al Mercat de 
Salt pretenen, entre d’altres aspec-
tes, potenciar la cultura gastronòmica 
i mantenir viva la tradició culinària, es-
timular el coneixement dels aliments, 
afavorir l’elaboració de dietes saluda-
bles i crear un espai d’intercanvi de 
coneixements gastronòmics.

A vegades crec, tot i que no sem-
pre, que els canvis són necessa-

ris. I, vet aquí, nosaltres ho hem ex-
perimentat en el nostre afer excursi-
onista dels dijous, marcant  un rècord 
d’apuntats tot i el canvi de sortida, 
degut a trobar-se en obres de res-
tauració el lloc inicialment programat, 
el santuari de Ntra. Sra. del Miracle. 
Gràcies a Déu però, com que sempre 
hi ha alternatives, ens trobem de visi-
ta al santuari de Ntra. Sra. de Queralt, 
un lloc molt atractiu per a la satisfacció 
del nostre grup excursionista.  
És possible que la majoria dels 
lectors d’aquesta revista coneixin 
aquest racó, que es troba al cim de 
la serra de Queralt, a 1.200 metres 
(més o menys) d’altura. És cone-
gut com el balcó de Catalunya, 
per la visió meravellosa d’una 
impressionant panoràmica de la 
comarca en els dies clars. En un 
principi vam quedar a mitges en 
la contemplació del paisatge, per 
la boira llunyana existent, però la 
percepció de l’entorn cap al migdia 
fou més diàfana. Alguns excursio-

nistes pujaven en funicular fi ns al 
santuari, altres escales amunt.
Arribant a la placeta, en espera 
mossèn Ramon Barniol, guia es-
piritual d’aquest acollidor i bonic 
santuari. Un home dinàmic i bon 
orador, que després d’una presen-
tació, vam entrar a la capella per 
escoltar-lo durant uns minuts. Re-
sàrem un Ave Maria i tot seguit vam 
pujar per l’escala lateral per home-
natjar la imatge de la Mare de Déu, 
una talla de fusta del segle XIV de 
mig metre d’alçada. Com a cloenda 
vam fer-nos a la placeta la foto con-
junta del grup, per recordar aquesta  
inoblidable estada excursionista.
A prop del santuari es troba la Cova 
amb una imatge de la Ver-
ge, i gairebé tots ens enca-
minen fi ns el lloc on aquesta 
es troba, pujant uns esgra-
ons al principi força amples 
i amb poca pendent. Els 
últims foren més costosos i 
alts, però això no fou motiu 
per a que els més agosa-
rats arribessin al cim. Com 

anècdota, la xifra de 383 esgraons, 
comptabilitzats pel Sr. Ezequiel Mir 
i la Sra. Carmen Panella, des de la 
parada de l’autobús fi ns a la Cova. 
Fetes les estones de visita, ruta cap 
a un dels restaurants de la població 
de Puig-reig per dinar. Més tard, per 
pair l’àpat, vam bellugar les cames 
ballant fi ns l’hora de la tornada.
La propera sortida es realitzarà 
el 19 de març a Igualada, amb la 
visita al Museu del Traginer. Tam-
bé consta en el tauler d’anuncis 
del Casal la de SET DIES A LA 
SERRANIA DE CONCA, del 15 al 
21 de Juny d’enguany. A reveure, 
benvolguts excursionistes.

Ferran Márquez i Morgade
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Rosa de paper plegat

De ben segur que tots hem jugat 
durant els anys de la nostra 

infància amb el típic plegat mòbil, 
que anomenàvem el joc del “CEL 
- INFERN” o “ELS QUATRE SABA-
TERS” i que ens resultava tan útil a 
l’hora de realitzar activitats de tria, 
de previsió o de tipus endevinatori… 

Tots recordem frases com: “Digues 
un nombre! un, dos, tres… ho veus 
surt que aprovaràs matemàtiques!
La base del plegat del joc esmen-
tat, també anomenada entre els ex-
perts en papirofl èxia “la base blitz”, 
és d’allò més senzill i és d’aquelles 
activitats que un cop apreses ja es 

solen recordar per sempre. Avui 
però, veurem com a partir d’aques-
ta senzilla base plegada podem 
elaborar una rosa de paper que pot 
servir d’obsequi o decoració per la 
diada de Sant Jordi.
Si ens fi xem en els esquemes grà-
fi cs, veurem que :

• Hem de partir d’un quadrat de paper de color vermell i marcar a fons els plecs de les 
dues mitjanes i diagonals del quadrat (2a). 

• Tot seguit hem de doblegar les quatre puntes del paper fi ns a la intersecció de totes les 
línies en el centre del quadrat (2b).

• A continuació cal donar la volta al paper i tornar a realitzar la mateixa operació de doble-
gar les quatre puntes fi ns al centre (2c).

• Aleshores cal marcar bé els doblecs A i B en el sentit que ens indica l’esquema gràfi c 
(1a, 1b, 1c).

• Si obrim la peça posant els dits sota les puntes doblegades del quadrat, ja tindrem la 
base blitz o el típic mecanisme per jugar al joc dels quatre sabaters.
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Roses de paper plegat

I ARA ATENCIÓ PERQUÈ AMB 
UNA PETITA VARIACIÓ ACON-
SEGUIREM CREAR LA BASE DE 
LA NOSTRA PECULIAR ROSA 
DE SANT JORDI.

• Confeccionem la tija de la rosa  
doblegant diverses vegades un 
rectangle de paper verd, d’una llar-
gada que resulti  proporcional a la 
mida de la rosa.
• Col·loquem la part superior de la 
tija en el interior o centre de la base 
blitz, posem cola blanca a totes les 
puntes del plegat i tanquem el joc 
dels quatre sabaters tot prement 

amb els dits durant una estona, 
fi ns assegurar-nos que la rosa ha 
quedat ben enganxada a la tija.

Ja hem aconseguit la nostra rosa 
de Sant Jordi, en aquest cas d’as-
pecte molt simple, geomètric i d’un 
estil més aviat cubista o picassià. 
Però ara comença la fase més in-
tuïtiva i creativa del procés, que 
consistirà en anar enriquint i va-
riant a gust de cadascú aquesta 
rosa, com podeu veure en la gale-
ria d’imatges es poden anar realit-
zant bases blitz de diferents mides 
i anar combinant i enriquint la tex-

tura i el format de la rosa bàsica.

Recordeu també que és molt im-
portant el tipus de paper usat pel 
plegat, ha de ser d’un gramatge 
mitjà que permeti ésser plegat amb 
facilitat. Es podem utilitzar papers 
vermells ja tintats, o bé pintar-los 
prèviament amb temperes acon-
seguint diversos tons i matisos. És 
recomanable emprar papers impre-
sos pintats o bé texturats, aprofi tant 
la diversitat de gammes de vermells 
que podem trobar en catàlegs, re-
vistes o papers de regal.

Carme Garriga i Verdaguer
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Mirant un mapamundi fa riure 
allò que ens prediquen que 

“l’aigua és un bé escàs”. El mar 
cobreix les quatre cinquenes parts 
del nostre planeta que, per això,  
se’n pot dir “el planeta blau”.
Sí, direu, però l’aigua del mar, amb 
els 33 grams de sal que porta per 
litre, no ens serveix per res: ni per 
beure, ni per cuinar, ni per regar, ni 
per rentar… I jo us contestaré que 
tota l’aigua dolça del planeta: la de 
la pluja, la dels rius, la de les fonts, 
la dels pous… de fet és aigua de 
mar “reciclada”: el sol evapora l’ai-
gua del mar i quan el vapor s’eleva 
es refreda i fa núvols que són la 
causa de la pluja. Si el sol s’apa-
gués no plouria més i els rius i les 
aigües subterrànies s’esgotarien. 
La Natura prepara i ens serveix 
l’aigua dolça a partir de l’aigua del 
mar.
Artifi cialment podríem repetir 

aquest procés natural: bullint aigua 
de mar, recollint el vapor i refre-
dant-lo -o sigui, destil·lant aigua de 
mar- obtindríem aigua dolça. Però 
el procés gasta molta energia: un 
mínim de 540 calories per cada 
gram d’aigua dolça, que equival 
a 627 kilowatts hora per m3. Per 
tant, resulta econòmicament prohi-
bitiu per subministrar aigua a una 
població.
Però existeix un altre procediment 
per obtenir aigua dolça sense bu-
llir l’aigua del mar i, per tant, gas-
tant molta menys energia. L’any 
passat, amb motiu de la sequera, 
en vam sentir parlar: “les dessala-
dores d’osmosi inversa”. Mirarem 
d’entendre com funcionen.
L’osmosi. Tots sabem que si po-
sem mongetes, cigrons o panses 
en remull s’infl en. L’aigua penetra 
travessant la pell del llegum o de 
la pansa sense que s’escapin les 
substàncies que conté. La pell del 
llegum o de la pansa actua com 
una “membrana semipermeable”: 
deixa passar l’aigua però no les al-
tres substàncies encara que, com 
el sucre de la pansa, es dissolguin 
a l’aigua. D’aquest fenomen, el 
pas d’un dissolvent a través d’una 
membrana semipermeable se’n 
diu “osmosi”. 
Imaginem que repetim l’experi-

ment però impedint que els lle-
gums s’infl in, per exemple, omplint 
completament de llegums una am-
polla i afegint-hi aigua. L’osmosi 
es continuaria produint, però en no 
poder augmentar de volum, els lle-
gums farien una gran pressió con-
tra l’ampolla, que segurament aca-
barien rebentant. Els antics egip-
cis ja feien servir aquesta pressió 
-pressió osmòtica- per tallar les 
roques. Feien a la roca una línia 
de forats entatxonant-hi  trossos 
de fusta molt seca. Després hi tira-
ven aigua que, penetrant les mem-
branes semipermeables de les 
cèl·lules de la fusta, produïa una 
pressió capaç, al cap d’un temps, 
de partir la roca.
L’osmosi inversa. Imaginem ara 
que tenim un recipient de parets 
rígides però semipermeables. Hi 
fi quem aigua salada, el tapem i 
el submergim en aigua dolça. Les 
parets semipermeables no deixen 
sortir la sal però deixen passar l’ai-
gua dolça que irà penetrant en el 
recipient augmentant la pressió en 
el seu interior. Arribarà un moment 
que la pressió serà tan gran que 
impedirà que entri més aigua. Fins 
aquí el fenomen de l’osmosi. Però 
si aleshores amb algun mecanis-
me, per exemple comprimint amb 
un èmbol, augmentéssim encara 

Beure aigua del mar

Las ovejas de Glennkill

Las ovejas de Glennkill 
Leonie Swann

Editorial Salamandra

En el tranquil poble de Glennkill, 
ha aparegut un pastor mort amb 
una pala clavada al cos. Així co-
mença una història d’intriga i mis-
teri com tantes altres, però el que 
no resulta tan usual és que sigui 
el ramat del pastor mort el qui in-
vestigui l’assassinat. Serà a partir 

de la mirada d’aquestes particu-
lars ovelles que s’evidenciaran les 
passions, les mentires i les pors 
d’un poble que no era tan tranquil 
com semblava. 
L’autora ens fa una crítica del com-
portament humà utilitzant l’humor 
i la ironia d’una manera amable, 
divertida i gens pesada. 

Pilar Madrid
Puntedu Silvestre Santaló
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Beure aigua del mar

Club Petanca Salt

gui el mateix gust que l’aigua natu-
ral i una mica de clor per a que no 
s’infecti en la conducció. Un altre 
avantatge és que aquesta aigua 
no es sostrau dels regants d’un riu 
com passa actualment al Ter.  
Futur. A Catalunya funciona ja una 
dessaladora d’aquest tipus situada 
a Blanes que produeix anualment 
10 hm3 d’aigua i es vol ampliar. 
L’ensurt de la sequera de l’any pas-

sat va motivar construir-ne dues 
més, una serà al Prat de Llobregat 
i l’altra a Cunit.  A l’Aràbia Saudita 
i al Iemen s’han construït ciutats 
al mig del desert amb abundància 
de sortidors d’aigua, jardins i ges-
pa verda que obtenen  tota l’aigua 
d’aquesta manera. Però, és clar, 
ells disposen de molts “petrodò-
lars”...  

Joan Serrat

El dies 15 de febrer i 1 de març 
va tenir lloc a les pistes de Can 

Gibert les eliminatòries de la Copa 
President, vàlides pel Campionat 
de Catalunya. El Club Petanca 
Salt hi va presentar un total de vuit 
equips (tres de fèmines, dos de sè-
niors de primera i tres de sèniors 
de segona). Al fi nal del primer dia, 
quatre dels nostres equips van pas-
sar ronda i es van classifi car pel dia 
1 de març. Llavors, després d’unes 
partides molt disputades en les 
quals només va faltar resoldre al 
moment fi nal, l’equip femení de Yo-
landa Jorquera, Isabel Rodríguez i 
Tere Carretero va aconseguir el ter-
cer lloc de la seva categoria. Això 
els ha donat el bitllet per disputar 
les fi nals a Santa Perpètua de la 
Moguda i també per assegurar-se 

la participació als campionats de 
Catalunya d’enguany.
El dia 8 de març, a Avinyonet de 
Puigventós, es va celebrar el cam-
pionat de Tir individual. Nosaltres hi 
vam presentar un total de cinc juga-
dors i només la Magda Vila,  de la ca-
tegoria de fèmines, va quedar cam-
piona. Això li dóna dret a participar 
en les eliminatòries de Catalunya, 
que es celebraran el dia 14 de març 
a les pistes de Les Torres de Rubí.
La lliga dels dissabtes a la tarda 
continua endavant, amb una bona 
colla de jugadors cada tarda. Els 
campions del mes de febrer van 
ser Carmen Muñoz en primer lloc, 
Emilia Vila en el segon i Pepita 
Cobos en el tercer. Totes elles van 
rebre un petit obsequi de mans del 
Sr. Quim Pares, delegat del club.

Els dies 22 i 29 de març i el 5 d`abril 
tindran lloc a Roses els campionats 
provincials de Triplets en totes les 
categories. Aquest campionat és 
classifi catori per als campionats 
d`Espanya i és de llarg el que tot-
hom espera amb més ganes. Veu-
rem si els nostres jugadors tenen 
sort i ens fi quem en alguna fi nal.
El 13 d’abril, Dilluns de Pasqua, 
farem com cada any un campionat 
social per als socis del club, amb 
dinar inclòs. L’objecte és passar 
un bon dia de jornada de petanca. 
Us hi esperem a tots.
També estem preparant la trobada 
amb l’Avinyonet. Quan disposem 
de les dates les penjarem al tauler 
d’anuncis.

Josep Boó i Alech

més la pressió del recipient acon-
seguiríem el fenomen invers: que 
del recipient en sortís aigua dolça 
deixant-hi aigua molt més salada. 
D’això se’n diu “osmosi inversa”.
Les dessaladores. Doncs bé, 
així funcionen les dessaladores 
d’osmosi inversa. Una sèrie de re-
cipients molt resistents amb mem-
branes semipermeables s’omplen 
d’aigua de mar i se sotmeten a una 
gran pressió. La major part 
de l’aigua surt del recipient 
travessant la membrana com 
aigua dolça i deixant un resi-
du d’aigua molt més salada 
que es torna al mar.
El procés no és gaire econò-
mic: l’aigua surt més cara que 
si s’agafa d’un riu, degut al 
valor elevat de la instal·lació 
i a l’energia que es gasta per 
obtenir l’alta pressió, uns 3,5 
kilowatts hora per m3. Però 
té l’avantatge que és aigua 
neta que gairebé no cal fer 
potable. Com a màxim s’hi 
afegeix petites quantitats de 
sals càlciques per a que tin-
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Salt Gimnàstic Club

Què puc fer per Salt?

Segurament que més de qua-
tre, no gaires més, s’ho han 

plantejat: Què podria fer per Salt? 
Sobretot algun jubilat que podria 
omplir un espai del seu dia a dia 
que, a part de fer-lo útil a la so-
cietat, se sentiria satisfet amb ell 
mateix. També, podríem dir que 
encara una majoria de persones 
pensen que Salt fa poc per a ells. 
Des de la política ofi cial ens han 
educat per a ser individualistes i 
exigents amb els altres des de la 
nostra posició, a pensar només en 
el profi t econòmic que en podem 
treure del nostre pas per la vida. 
I és clar, és una llaminadura que, 
si l’analitzes una mica, t’adones de 
l’engany que representa.
Primer de tot, com que estàs en-
tretingut pensant com obtenir (per 
a consumir), no t’adones que el 
‘ser’ és l’empremta més complerta 
per viure tranquil amb un mateix. 
Ara no estic fi losofant, parlo per 
l’experiència de relacionar-me amb 
molts jubilats. És clar que les auto-
ritats, siguin les que siguin, el que 
volen és tenir bones relacions (con-
tents i enganyats, que se sol dir) 
amb aquest col·lectiu i procurar te-
nir-lo entretingut: són molts vots. 
Podem pensar que necessitaríem 

algun fet per a que els jubilats ens 
sentíssim necessaris i algunes 
motivacions ja existeixen. El que 
passa és que sembla que l’Ajun-
tament té l’obligació de satisfer 
aquestes aportacions sense més 
ni més. Tampoc aquest ens ha ex-
plicat que com a ciutadans tenim 
uns drets i uns deures que són vo-
luntàriament acceptables.
Ja sé que algú pot dir que ja se’n 
preocupa el Consell Municipal de 
la Gent Gran de motivar aquest 
col·lectiu a la participació, però jo 
en discrepo força de tenir-los en-
tretinguts així. Us 
imagineu que als 
alumnes d’una es-
cola els diguessin: 
Apa nois! Aquí te-
niu aquesta quan-
titat i vosaltres 
mateixos... En 
comptes d’anar a 
classe segur que 
se l’acamparien al 
seu gust. Doncs 
bé, sóc el primer 
en promoure les 
aportacions que 
es fan, però no 
de la manera que 
s’utilitzen i menys 

que no s’expliqui als benefi ciaris 
les col·laboracions voluntàries que 
podrien fer amb el mínim esforç.
Només una i la més senzilla. 
S’ha organitzat alguna conferèn-
cia al centre de Recursos de la 
Gent Gran i només hi ha aparegut 
l’apuntador. L’excusa? La notícia 
no arriba al poble. El que manca 
és imaginació o voluntat per a què 
les coses funcionin, perquè el local 
i les idees (amb el permís de les 
autoritats) ja hi són.

Ramon Torramadé

Bona competició de les gimnas-
tes Saltenques en la 2ª fase 

de la Copa Catalana de Gimnàsti-
ca Artística Femenina.
El passat cap de setmana va te-
nir lloc a Puig i Reig (Barcelona) 
la 2ª fase de la Copa Catalana de 
Gimnàstica Artística Femenina, 
en les categories VIA OLIMPICA, 
PROMOGIM BASE, INIGYM i ES-
COLAR, on les gimnastes del Salt 
Gimnàstic Club van assolir uns 
bons resultats.

RESULTATS : 
- VIA OLIMPICA : Nivell 8 2ª INDI-
VIDUAL (M. Cusí), Nivell 9 1ª IN-
DIVIDUAL (C. Vilà)

- PROMOGYM 5 OPEN : 3ª IN-
DIVIDUAL (N. Adrados). 2ª per 
EQUIPS (C. Pajón, M. Domingo, 
A. Riera)

- PROMOGYM 4 : 2ª IN-
DIVIDUAL (X. Casassas). 
3ª per EQUIPS (X. Casas-
sas, A. Gallegos, M. Antó, 
P. Creus)

- INIGYM 1 : 3ª per 
EQUIPS (L. Mora, S. Coll, 
L. Nogué)

- ESCOLAR : 3ª INDIVI-
DUAL (L. Torramadé). 2ª 
per EQUIPS (L. Torrama-
dé, A. Benet, L. Molina)

- BASE 2 : 2ª INDIVIDUAL (M. Bru-
gués) 
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6è Concurs Coreogràfi c de Salt.

Per 6è any consecutiu, l’escola de 
Dansa NOU ESPIRAL i l’AJUNTA-
MENT DE SALT han convocat un 
concurs per a joves coreògrafs. És 
un certamen obert a totes les disci-
plines de la Dansa, amb l’objectiu 
d’oferir un espai on les joves com-
panyies puguin mostrar els seus 
treballs, compartir-los amb d’altres 
companys i el públic. A més, els 
dos fi nalistes obtenen un premi en 
metàl·lic i se’ls programa per actu-
ar al Teatre de Salt en la següent 
edició del Concurs com a compa-
nyies convidades, oferint una ex-
tensió de la peça amb la que han 
guanyat o mostrant una nova cre-
ació. Amb tot això es pretén, per 
una banda, motivar els joves crea-
dors i intèrprets a seguir generant 
noves obres i, per altra, apropar la 
Dansa al públic oferint un especta-
cle amb diferents estils, molt variat 
i a un preu simbòlic (5 €).
Els interessats a participar en el 

Concurs han de passar una prese-
lecció enviant un DVD amb la peça 
proposada, que ha de tenir entre 
dos i sis intèrprets i una durada 
màxima de 8 minuts. De totes les 
propostes rebudes, es seleccio-
nen sis coreografi es per concursar 
al Teatre de Salt, on un jurat for-
mat per tres professionals de l’àm-
bit de la Dansa decidirà les dues 
guanyadores.
El 6è Concurs Coreogràfi c, que 
es celebrarà el dissabte 25 d’abril 
al Teatre de Salt a les 21:00 h., 
comptarà amb l’actuació dels gua-
nyadors de l’anterior convocatòria: 
el coreògraf MARCOS MORAU 
que va obtenir el 1er premi amb 
“Jours de pluie”, interpretat per 
Meritxell Balada, Cristina Facco, 
Cristina Goñi i Neus Masó.
El Concurs Coreogràfi c forma part 
dels diversos actes que s’engloben 
dins el Festival DANSALT 2009, on 
es proposa: 
- una jornada de classes d’inicia-
ció gratuïtes al NOU ESPIRAL, el 

dissabte 18 
d’abril de les 
11:00 a les 
14:00 ho-
res, prèvia 
i nsc r ipc ió 
al 972 242 
999. Aques-
tes classes 
estan desti-
nades prin-
cipalment a 
tot tipus de 
p e r s o n e s 
que vulguin 
conèixer i 
gaudir de 
d i f e r e n t s 
estils de 
Dansa. 
- “ESCENA-
RI OBERT”: 
mostra de peces curtes d’estu-
diants i afeccionats de la Dansa. 
Diumenge 19 d’abril a les 19:00 
hores a l’Aula Escenari del NOU 
ESPIRAL (entrada gratuïta). 

Dansalt 2009

Plantada d’arbres

ÈXIT EN LA PLANTADA D’AR-
BRES A LES DEVESES DE 

SALT PEL CLUB TRAMUNTANA
Enguany s’ha incrementat el nom-
bre de participants de la Plantada 
d’Arbres a les Deveses de Salt, 
organitzada pel Club Tramuntana 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment saltenc, aquest diumenge 15 
de març. Han participat més de 70 
persones i ha comptat amb l’assis-
tència del regidor de medi ambient 
de l’Ajuntament de Salt, Antoni 
Gómez.

CLUB TRAMUNTANA
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Us volem convidar a un seguit 
d’activitats a l’entorn del món 

educatiu, cultural i social de Salt, 
de les quals en som corresponsa-
bles i que es duran a terme durant 
el mes d’abril. 
Per Sant Jordi, de nou, tornem al 
Teatre de Salt. Els alumnes d’ESO 
representaran obres de teatre 
d’autor en català i en francès. A 
més, es farà el lliurament, ja tra-
dicional, dels premis literaris i de 
dibuix dels alumnes d’ESO, Batxi-
llerat i Cicle.
Apadrinament d’escultures. Aquest 
any, tots els alumnes de 3r d’ESO 
de l’IES Salvador Espriu han re-
alitzat el crèdit de síntesi amb el 
nom de BADA I NO T’ENTREBAN-
QUIS, amb un munt d’activitats re-
lacionades amb la sensibilització 
del patrimoni cultural i artístic que 
representen les escultures de Salt, 
dins de la iniciativa del programa 
d’Amics de la Unesco. Per proxi-
mitat amb l’obra i amb l’autor, Jordi 
Gispert, l’equip docent de profes-
sors ha escollit apadrinar l’escultu-
ra “Muroroa”. El proper diumenge 
26 d’abril es durà a terme la col-
locació de la placa amb el reco-
neixement de l’apadrinament de 
l’escultura. Aquest acte està pre-
vist a 2/4 11 del matí. Després, tot 
seguit s’iniciarà la jornada de por-
tes obertes.
La Jornada de Portes Obertes de 
l’IES Salvador Espriu. Com ja re-
cordareu, cada any, per aquestes 
dates, l’IES Salvador Espriu de 

Salt organitza una jornada de por-
tes obertes per a mostrar l’oferta 
educativa de l’ESO, Batxillerat i 
Cicle. El programa d’actes serà el 
següent:

· Presentació del curs 2009-2010.
· Xerrada informativa del CFGM 
d’Informàtica – 11h.
· Xerrada informativa del BATXI-
LLERAT – 11.30h.
· Visita guiada pel centre.
· Activitats diverses: esportives, ar-
tístiques i teatrals.
· Aperitiu organitzat per l’AMPA.
29 d’abril de 2009, al Teatre de 
Salt, II Edició del Festival de Te-

atre Francòfon de les Comarques 
Gironines. És una iniciativa dels 
professors de francès de tres ins-
tituts de les comarques gironines: 
IES Santiago Sobrequés (Girona), 
IES Sant Elm (St. Feliu de Guíxols) 
i IES Salvador Espriu (Salt). El fes-
tival que han preparat de teatre en 
francès, al Teatre de Salt, és per a 
mostrar als alumnes de secundà-
ria que estudien francès la voluntat 
d’animar-los a participar en aquest 
tipus d’activitat.     
Des d’aquestes línies, volem agrair 
públicament el suport econòmic que 
hem obtingut de l’Ajuntament de 
Salt i del Departament d’Educació.

Recordeu que aquest mes regalem un llibre per celebrar els 30 anys de la nostra revista. Hem editat 
Humor Universalt, de Lluís Mateu, que és un recull d’acudits gràfi cs publicats a La Farga durant aquests 
30 anys.
El consell de redacció vol que passeu una bona estona degustant els acudits d’en “Bugarac”. La pre-
sentació ofi cial d’aquesta publicació es farà a la biblioteca pública municipal de Salt, el dia 17 d’abril a 
2/4 de 9 del vespre. 
Tots hi esteu convidats!

Revista La Farga 

L’IES Salvador Espriu us convida...

El llibre de la Farga
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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 DANÇA
Nou Espiral 972242999
[Interval] 972440483

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

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

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

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

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

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya 972235878

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

FARMÀCIES de Guàrdia

Farmàcia: DAVESA, Major de Salt, 20.  972230568
Dies: 7, 15, 23 d’abril.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 3, 10, 11, 12, 20, 28 d’abril.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 8, 16, 24 d’abril.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 1, 9, 17, 25, 26  d’abril.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 2, 27 d’abril.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 4, 5, 13, 21, 29 d’abril.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 6, 14, 18, 19, 22, 30 d’abril.

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:
Estendre i estirar una mica la pasta de full amb el corró. 
A continuació, pintar la pasta de full per la part de dintre 
amb mantega desfeta i empolvorar amb sucre i pa torrat 
tota la superfície. 
Al damunt, a la part central, col·locar la poma pelada i 
tallada en làmines fi nes i panses (la quantitat al vostre 
gust). Posar una mica de sucre damunt la poma i unes 
gotetes de rom.
Tot seguit, mullar les vores de la pasta de full amb una 
mica d’aigua i tapar amb les vores la poma de la part 

central. L’aigua ajudarà a que la pasta s’enganxi i ens quedi ben tancat. Pintar la pasta de full amb el rovell 
d’ou i espolsar-hi sucre al damunt.
Posar a coure al forn a 200º (preferiblement engegar-lo una estona abans) uns 45 minuts.
Si no ens queda daurat de sobre es pot gratinar 1 o 2 minuts. Aquest pastís es menja una mica calent. 

Recepta del Sr. BALDOMER GUDAYOL CARLES
Fundador i col·laborador habitual del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 1 làmina de pasta de full
   (la podem comprar ja feta o congelada)
- 2 pomes tipus Golden
- mantega
- sucre
- pa torrat
- panses
- una miqueta de rom
- 1 ou

STRUDL DE POMA (Postres alemany)
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Naixements, casaments i defuncions

Resum del Ple extraordinari 
del 16 de març de 2009

Casal de Jubilats de Salt

Casaments

Benet Tura Alarcon

Eva Ventura Puell 29-1-09

Xavier Fàbrega Costa

Eva Rigau Bruguer 2 -2-09

José –Maria Navas Gómez

Silvia Lao Martinez   13-2-09

Leandro Lopes Sampaio

Fernanda-Tamara de Paula Rodríguez 13-2-09

Mohamadou Njie Nijie

Mariama Sillah Njie 27-2-09

Naixements

Sarifou Diallo 22-1-09

Sara El Krissi 21-1-09

Riham Azdimoussa 21-1-09

Aïssatou Barry 21-1-09

Sidy Camara 20-1-09

Alhusein Konteh  Batchilly 25-1-09

Doaae Azaatan      16-1-09

Najdeep-Dahari Singh 1-1 09

Naima Ouahi 25-1-09

Aissa Mballow i Njia 24-1-09

Iklas El Mernissi 24-1-09

Paula Campos i Nabes 25-1-09

Brithany-Sofi a Benítez i Cruz 21-1-09

Alba-Estrella Poblete i Ceruia 23-1-09

Mohamed Guenfoudi 26-1-09

Rocio-Mariam Chikhi i Pérez 28-1-09

Paula Sánchez Triviño 27-1-09

Pau Benjumea i Torés 28-1-09

Yasmina El Miri 30-1-09

Jana Pérez i Fernández 30-1-09

Emeli-Gernoveva Arqueta i Vásquez 2-2-09

Doae Grain 5-2-09

Abu-Bakr Souidi 3-2-09

Emma Chao i Miguel 6-2-09

Rayan el Maddouti 6-2-09

Defuncions

Vila Macau Erminda, 75 anys 12/02/2009

Algora Algora Pascual, 85  anys 13/02/2009

Corvillo Cano Jose Antonio, 76  anys 13/02/2009

Machri Mohamed, 60 anys 14/02/2009

Pujolras Peradalta Francisco, 88 anys 18/02/2009

Juando Reine Domingo, 85 anys 18/02/2009

Fernandez Gallardo Francisca, 83 anys 19/02/2009

Albiar Lozano Rufi no, 87 anys 21/02/2009

Tarres Salles Pilar, 87 anys 01/03/2009

Santiago Calero Francisco, 83 anys 02/03/2009

Planas Ferres Ana Maria, 55  anys 01/03/2009

JuVentench Bosch Juan, 95 anys 03/03/2009

Casas Vicens Mercedes, 94 anys 04/03/2009

Noguer Parramon Concepcion, 68 anys 06/03/2009

Toribio, Prada Dolores, 89 anys 07/03/2009

Peinado Calero Martin, 38 anys 08/03/2009

Callico Geli Jose Maria, 67 anys 08/03/2009

Moreno Coca Remedios, 79 anys 10/03/2009

Ishaq Ouadi 7-2-09

Júlia Tura i Ventura           8-2-09

Chainda-Ait Becarbi El Hadi 6-2-09

Salma Khomsi 4-2-09

Jomathan Nicolae 8-2-09

Nisrine El Arguiou i Hamdan 8-2-09

Briana-Lucia Correa i Mujica 9-2-09

Daniel-Marian Leta 6-2-09

Wael Oukaini 10-2-09

Malak El Gormat 11-2-09

Alae El Adama 13-2-09

Amine Fares  13-2-09

Eric Sanchez i Sagrera 16-2-09

Núria Vergés i Ensesa 14-2-09

Farah Rasnab 8-2-09

Ariela-Megne Gouoji i Chigane 16-2-09

Yasmina Daghbach 19-2-09

Haby Jawo 14-2-09

Giba Nahomi Diallo i Sanchez 19-2-09

Mariam Jiab 21-2-09

Boubacar Sow i Baloe 22-2-09

Ainoa Lara i Moscoso 30-1-09

Mohamed-Amine Drissi 20-2-09

Pol Prats i Barranco 25-2-09 

Iker-Justin Lopez i Varamillo 17-2-09

Per unanimitat de tots els grups po-
lítics amb representació a l’Ajunta-

ment, es va aprovar la modifi cació de 
les bases dels premis tres de març.
Tots els grups van votar favorable-
ment a comparèixer en el tràmit 
d’al·legacions de normes subsidià-
ries de la UA Marroc II del municipi 
de Vilablareix.
També per assentiment de tots 

els grups, es van aprovar les al-
legacions per la reserva del sòl de 
l’eix transversal ferroviari.
La concessió de la recollida de les 
escombraries i la neteja viària va 
tenir els vots favorables de PSC, 
ERC i PP, l’abstenció d’IPS-ICV i el 
vot en contra dels regidors de CIU.
Tots els partits van ser favorables 
a la moció presentada pel grup de 

CIU, demanant que l’Ajuntament 
contracti preferentment empreses 
i professionals de Salt.
Per altra banda, el regidor de CIU 
Jordi Oller va renunciar al càrrec per-
què ha deixat de residir al municipi.

Benvolgut Soci,
Ens plau, per la present, de convocar-te a l’Assemblea General Extraordinària del Casal de Jubilats 
i Simpatitzants de Salt, que tindrà lloc al local social, el proper dia 25 d’Abril del 2.009, a les de 5 de 
la tarda en  1ª Convocatòria i a 2/4 de 6 de la tarda en 2ª Convocatòria amb el següent:

1r - Dimissió del President del Casal de Jubilats de Salt.
2n - Calendari Electoral, per a l’Elecció a President del Casal.

3r - Formació de la Taula Electoral
4t - Precs i Preguntes

La Junta Directiva del Casal

Assemblea del Casal
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de febrer al 10 de març de 2009

Temperatura Màxima: 22º el dia 27 de febrer.  
Temperatura Mínima: -3º els dies 12 i 17 de febrer.

Dies de pluja: 3 dies de pluja.
Precipitació màxima en un dia: 4,1 l el dia 2 de març.

Pluja acumulada: 6,6 litres.

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

Encreuats
Solució:

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

L’acudit foll

El temps

Horitzotals
1.- Rastellera. 2.- E. Sollat. U. 3.- aR. 
Clam. Ct. 4.- Bel. Au. Ple. 5.- sllE. Suren. 
6.- Olotí. Rent. 7.- luT. Da. Oxi. 8.- Dc. ielL. 
aC. 9.- R. Clauer. A. 10.- Escoltador
Verticals
1.- Reabsoldre. 2.- A. Relluc. S. 3.- Ss. 
Llot. Cc. 4.- Toc. eT. ilO. 5.- Ella .Ideal. 6.-  
Llaus. aluT. 7.- Mal. Ur. Lea. 8.- Et. Preo. 
Rd. 9.- R. Clenxa. O. 10.- Autenticar.

Horitzontals
1.-  Conjunt de coses posades en fi la, 
l’una al costat de l’altra. 2.- l’est. Em-
brutat. Urani. 3.- Al revés, déu egipci. 
Queixa.  Catau mut.  4.- Crit del bes-
tiar de llana i del cabrum. Ocell . Que 
conté de quelcom tan com permet la 
seva capacitat. 5.- Al revés,pronom 
personal. Per sobre l’aigua. 6.- Natu-
rals d’una ciutat de les comarques gi-
ronines.  Llevat.  7.- Al revés, teixit de 
seda o cotó de malla reixada. Repetit, 
escola pictòrica. Prefi x que designa 
compost que conté oxigen. 8.- Sis-
cents. Al revés, regla d’acció imposa-
da per una autoritat superior. Al revés, 
interjecció negativa. 9.- De res. Anella 
que reuneix un feix de claus. 10.- Que 
escolta, especialment per indiscreció.

Verticals
1.- Tornar a absoldre. 2.- La primera. 
Nou rebrot que treu una planta.  En és 
i no és hi és. 3.- I més esses. Fang tou. 
Dos –cents.  4.- Acció de tocar. Al re-
vés, nom de lletra. Al revés,  substància 
untuosa. .5.- Pronom personal. Irreal.  
6.- Alians. Al revés, llinatge pirinenc.  7.- 
Al revés, tot altre que bo.. Antiga ciutat 
de Caldea. Poc Leandre. 8.-  Pronom 
personal. Tinc en gran estima. Radio 
muda.  9.- Un terç de res. Ratlla al llarg 
de la qual resta al descobert la pell del 
cap. Oest. 10.- Donar autenticitat.

B. Pérez G.
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anunci Eugesa

AA32


