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Activitats del mes de maig

CASAL DE JUBILATS
- Dia 21.- Excursió a Núria. Sortida a 
2/4 de 8.  Preu 38 €
 
CLUB PETANCA SALT
- Dia 10 de maig , a 2/4 de 9 del matí.- 
Torneig EUGESA al Parc Monar 

CENTRE DE RECURSOS PER A LA 
GENT GRAN
- Dijous 7 de maig de 17 a 18 h.- TA-
LLER DE RECICLATGE: Estalvi d’ ai-
gua
- Dilluns 11 de maig de 16 a18 h.- 
XERRADA: TEMA PSICOLÒGIC: 
Com dormir millor
- Dilluns 25 de maig de 16 a 18 h..- 
XERRADA: TEMA JURÍDIC: Pensions

TEATRE DE SALT
- Dia 10- A les 6 de la tarda.- Familiar 
[teatre musical] PIPPI LANGSTRUMP 
Cia. Lazzigags 8 €
- Dia 6 de Juny a les 9 del vespre.- Te-
atre LA MATERNITAT D’ELNA. A partir 
de l’obra d’ Assumpta Montellà Projec-
te Galilei 18 €

CASA DE CULTURA LES BERNAR-
DES
EXPOSICIONS
- Jordi S. Carrera, fotografi es, Sales 
Central, Aguilera i Roca Delpech.
- Lili Ben Zid, Fotografi es de Tunisia. 
Conferència sobre les herbes del de-
sert. Petit concert de música tunisiana.

CURSET DE GELATERIA
Els dilluns 11, 18 i 25 , de 2/4 de 8 a 
2/4 de 10 del vespre. 
 
LA  MIRONA
- Dia 1 Grup/Activitat: CONCERT JAM 
amb THE PATILLAS Hora: 23:00h.
Preu: 5 €
- Dia 2.- Grup/Activitat: FED & CHIPS 
FESTIVAL Hora: 22:00h. Preu: 8 € / 13 
€ 
- Dia 3.- Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES: 360º Hora: 21:00h. Preu: 
Gratuït
- Dia 8.- Grup/Activitat: GAZPACHO + 
LA CAJA DE PANDORA Hora:22:00h.
Preu:? 
- Dia 9.-Grup/Activitat:  TGV TOUR: 
RISKE ZÉRO + NOEME + LA BANDA 
DEL YUYU Hora: 21:30h. Preu:  5/7 €
- Dia 15.- Grup/Activitat:  STROM-
BERS Hora: 23:00h. Preu: 6 € - No-
més taquilla
- Dia 16.- Grup/Activitat: ELS AMICS 
DE LES ARTS + ARTISTA PER CON-
FIRMAR
Hora: 22:30h Preu: Per confi rmar
- Dia 22.- Grup/Activitat: PER CON-
FIRMAR Hora: Preu: 
- Dia 23.- Grup/Activitat: ElS PETS 
Hora: 22:00h. Preu: 11/15€
- Dia 28 .- Grup/Activitat: CILICE + 
MORPHIUM + MORE THEN HATE + 
FREE TAXIS Hora: 20:00h. Preu: 6/8€
- Dia 29.- Grup/Activitat: FESTA MAR-
RECS DE SALT: ORQUESTRA DI-

VERSIONES + ARTISTA PER CON-
FIRMAR Hora: 22:30h. Preu: Per con-
fi rmar
- Dia 30.- Grup/Activitat: JARDCORE 
GIRONA RAP JAM: LEXA + NOMAH  
+ SAIKO & DJ JOKER + LATÉCNIKA 
+ JOTA (AKEMARROPA) + Y-MEN  + 
LA ELITE Hora: 19:00h. Preu: 8/10 
€Dia 31 Grup/Activitat: PIGNOISE 
Hora: 22:00h. Preu: 12/05 €

BANC DE PROVES
- Dia 3.- Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES amb grups del 360º FEST 
(Estació Espai Jove) Hora: 21:00h. 
Preu: Gratuït
- Dia 17.- Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES amb grups del 360º FEST 
(Estació Espai Jove) Hora: 21:00h. 
Preu: Gratuït
- Dia 24.- Grup/Activitat BANC DE 
PROVES amb grups del 360º FEST 
(Estació Espai Jove) Hora: 21:00h. 
Preu: Gratuït

ESTACIÓ  JOVE
- Dia 4.- Inici d’inscripcions a l’Estiu 
Jove
- Dia 23.-  FESTA SALTJOVE (davant 
mateix de l’Estació) a partir de les 
18h.
- Dia 22 Campionat de Buzz a l’Estació 
a partir de les 18h
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Invertir per millorar
Ara ens trobem en un moment de molta obra pública, però de fet ja fa 
molts anys, des de la dècada dels vuitanta, que totes les administraci-
ons han centrat molts esforços i diners en infraestructures. Certament 
veníem d’un retard històric considerable i moltes d’elles eren necessà-
ries. Les nostres vies de comunicació eren pèssimes, les ciutats tristes 
i desordenades i mancaven instal·lacions de tota mena. Però convertir 
la construcció d’infraestructures en una política d’ocupació i d’activació 
econòmica a costa d’un munt de milions i de l’afectació del medi am-
bient, és una altra història. Avui és una recepta vella i poc imaginativa, 
amb uns límits i resultats dubtosos. 
Cal estudiar molt bé que és el veritablement necessari en cada moment, 
què convé a la societat i al territori, i què es pot fer per tal de racionalitzar 
la inversió. Esprémer la màquina de fer diners i disparar el deute públic 
es contradiu força amb la necessitat de l’estalvi familiar, una major regu-
lació fi nancera i l’ortodòxia empresarial. S’ha gastat massa i malament 
i el nostre model econòmic de creixement s’esgota, però no invertim en 
noves indústries, en noves ocupacions, en tecnologia, en formació, en 
educació o en investigació. Només cerquem el rendiment immediat i no 
posem les bases per a una nova economia, potser no tan espectacular 
però més estable i sostenible, més transformadora a nivell social.
D’altra banda no n’hi ha prou en construir. Cal garantir la conservació de 
les infraestructures i l’efi càcia dels serveis. No es rar veure vies i instal-
lacions de recent construcció que es degraden ràpidament per manca 
de conservació i manteniment, o per què s’han fet de pressa. Gestionar 
bé no és invertir molt i oblidar-se del fet un cop tallada la cinta. Gestionar 
bé és mantenir en bon estat les infraestructures necessàries i oferir un 
servei correcte. Gestionar bé és ser conscient del valor del diner públic.  
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Michelangelo deia que, a l’hora d’esculpir, ell no inventava res sinó que 
es limitava a alliberar les formes que dormien amagades dins els blocs 
de pedra. L’escultura, en general, és un art envoltat d’un cert misticis-
me; no només per la mitologia que parla de les divinitats com a escul-
tors del món o dels primers humans com a ninots modelats amb fang, 
sinó perquè veure aquelles fi gures de pedra que en qualsevol moment 

sembla que han de cobrar vida, ens atordeix una mica. Més enllà de la força pel mimetisme, però, l’art de les 
formes i els volums ens desperta una atracció ‘misteriosa’, segons ens explica l’Enric. Per això, la gent que 
ho practica, primer de tot, s’ho passa d’allò més bé. I en el cas d’aquells que ja porten més anys estudiant els 
espais i les geometries, hi poden trobar, fi ns i tot, un cert coneixement d’ells mateixos i de les estructures es-
sencials de l’univers. ‘No són sinó grans formes geomètriques les muntanyes, les cingleres i les valls?’, l’En-
ric ens fa cinc cèntims de la seva experiència en l’art d’esculpir a l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt.

-Quan fa que treballes a l’Esco-
la?
-Ara farà 12 anys. Vaig començar 
quan es va obrir l’escola a la plaça 
de l’Església. Aleshores ja hi havia 
en Lluís Mateu, ell havia començat 
en un altre local molt petit. A l’espai 
de la plaça ja hi estàvem bé, érem 
més a la vista, però aquí podem 
treballar més lliurement perquè no 
tenim veïns, o sigui que no moles-
tem ni pel soroll ni per la pols que 
puguem ocasionar. A més, aquí te-
nim de bo un molt bon espai per a 
tallar pedra. 

-Com està l’esperit artístic de 
Salt? Hi ha força gent apuntada 
a l’escola? 
-Sí, hi ha força gent de Salt i també 
de fora. Perquè de talla de pedra, 
en tota la província, pràcticament 
només en fem aquí. A l’escola 
d’Arts i Ofi cis d’Olot en fan alguna 
cosa, però vaja, poc. Aquí també 
fem modelatge, però sol passar 
que la gent que tasta la pedra des-
prés no vol saber res amb el fang, 
volen tallar pedra. Aquí hem tingut 

joves, grans, modistes, arquitec-
tes, pastissers, paletes, etc. En fi , 
hi ha passat molta gent per aquí, 
uns que van i vénen, molts que 
tornen, i la gent aprèn i s’ho passa 
molt bé.

-També gent que no en sabia 
gens ni mica?
-Sí, i tant! I normalment la gent a 
qui li atreu l’escultura, sol tenir-hi 
facilitat. Quan ho trobes atraient, hi 
connectes de seguida. I sobretot, 
la gent ha de saber que no és difí-
cil ni molt dur físicament. Quan va 
començar la primera noia, va anar 
bé perquè després van venir-ne 
més, perquè al principi els sembla-
va que era una cosa molt física i 
en realitat és molt mental.

-Un treball més intel·lectual?
-Sí, bé, de consciència dels espais, 
del que has de buidar i el que no 
per aconseguir una determinada 
forma, etc. En realitat, les pedres, 
que les comprem en una pedrera 
de Lleida, no són fortes, no fan be-
tes, són molt homogènies i la gent 

pot aprendre’n ràpidament. Tot-
hom se’n surt, fi ns i tot mainada. A 
més, haig de dir que la gent que ve 
té molta inventiva i treballa molt.

-És important treballar les for-
mes geomètriques, doncs?
-Sí, una mica per aprendre una 
certa tècnica. Aquí, a més, hi ha 
força gent que treballa amb la ge-
ometria, els agrada i ho exploren. 
Precisament, un grup de gent de 
l’escola i un arquitecte estem pre-
parant una instal·lació per a l’Ex-
posició de Flors de Girona. En un 
espai davant de Sant Pere de Ga-
lligants, on s’instal·laran unes es-
tructures de fi l que van del terra al 
sostre i van fent una sèrie de torsi-
ons. Tot l’entorn és fosc i amb una 
llum negra es veuen els fi ls blancs, 
que fan una mena de geometries 
helicoïdals, espirals.

-Així, a banda de la pedra, també 
treballes altres materials?
-Sí, amb ferro o elements lineals. 
És que una cosa és el volum, com 
serien les esferes, i l’altre precisa-

Nom: Enric Sala  
Edat: 55 anys  
Nascut a: Vic 
Resident a: Serinyà
Professió: Escultor i picapedrer, des de fa 12 anys treballa a 
l’Escola de Belles Arts Municipal de Salt, que trobareu a l’espai 
del Museu de l’Aigua. 
A més a més: podreu veure una instal·lació col·lectiva de l’Enric 
i altres escultors en un espai situat davant de Sant Pere de Ga-
lligants durant la pròxima Exposició de Flors de Girona. També 
trobareu dues escultures d’alumnes de l’EBAM a la Rambla pel 
mateix esdeveniment.

La vibració de les formes
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ment és la negació del volum, com 
és treballar amb línies, soldar o tre-
ballar motllos buits. També es po-
dria fer escultura amb teixits, em-
bolicant diversos materials. Avui 
dia el terme ‘escultura’ és tan am-
pli... Nosaltres aquí fem una cosa 
molt tradicional que és tallar pedra. 
Tradicional en el sentit que reque-
reix una tècnica, una disciplina, no 
en el sentit de les formes que es 
fan, del concepte de la peça. Hi ha 
de tot, hi ha gent que vol comen-
çar fent un estudi d’anatomia, per 
conèixer les proporcions, en canvi 
hi ha gent que no fa mai res d’això. 
La gent, sobretot, ve a passar-s’ho 
bé i n’han après molt! A vegades 
no sé què hi faig aquí!

-Home, fas de guia, no?
-Sí, però vaja, la gent que ve des 
de fa anys n’ha après molt i van 
treballant al seu ritme. A vegades 
fa falta una mica de dibuix però 
tampoc no és imprescindible, però 
va bé per a les dimensions. De 
tota manera, aquí també hem fet 
retrats. Jo els tallava una peça de 
la mida més o menys del seu cap 
i aleshores amb un mirall anaven 

treballant. I així la gent 
descobreix que, més que 
la tècnica, l’important és 
saber mirar. Entendre la 
forma, la distribució, les 
mides i l’espai. Perquè 
les formes provoquen un 
cert estat emocional.

-Vols dir que ens afec-
ten?
-Amb les formes geomè-
triques, sobretot si treba-
lles simetries, t’hi relaci-
ones molt. I pots veure 
que aquell ordre, aquella 
geometria, et comunica 
una mena d’intel·ligència. 
Això hi ha força gent que 
ho ha experimentat i que-
des meravellat. Així com 
la vibració de la música 
ens afecta, o el color, pel 
seu cromatisme, i poden provocar 
una mena d’efecte emocional, les 
formes irradien unes ones, com 
les pedres en l’aigua, que es cap-
ten d’una manera molt subtil. Això, 
a escala més gran, passa quan mi-
res el paisatge, les muntanyes, les 
cingleres, que de fet, són formes 

immenses. T’ho pots 
mirar de manera anec-
dòtica o pots intentar 
veure quina ressonàn-
cia estableix el contorn 
del paisatge amb tu.

-Bé, no sé si és un 
tòpic, però es diu 
que les línies rectes 
generen més tensió, 
mentre que les cor-
bes són més rela-
xants...
-Sí, sí, és així, perquè 
els vèrtexs, les formes 
agudes, els angles 
tancats, són com ca-
talitzadors d’energia. 
Sinó fi xa’t en els cam-
panars, els parallamps, 
etc. són formes molt 
punxegudes. Les for-
mes còncaves, arro-
donides, comuniquen 
una altra cosa. Si ets 
conscient d’aquests 

efectes, pots treballar les formes 
per aconseguir un cert estímul en 
l’espectador. 

-I també deu dependre de l’estat 
anímic de l’escultor, no?
-Sí, hi ha formes que són terapèu-
tiques. Si treballes formes buides, 
com si fessis cullerades, es cre-
en uns ritmes molt diferents que 
si estàs fent un conjunt d’angles 
rectes, d’arestes. En realitat, la 
inspiració no és res més que una 
vibració captada de l’exterior. Som 
receptors, poca gent se n’adona, 
però el que fem és una traducció 
d’alguna cosa que ens arriba de 
l’univers. Per això l’art, per mi, és 
una experiència molt vital que s’ha 
de practicar.

-Però sovint la pràctica de l’art 
no arriba a la majoria de la po-
blació. Com caldria gestionar la 
cultura?
-El concepte de cultura fl uctua molt 
segons el moment econòmic i so-
cial. La cultura hauria de tenir una 
funció d’enriquir l’individu a nivell 
mental i emocional, però sobretot 
que arribi a transcendir. Mira, ara 
estic restaurant unes gàrgoles de 
la catedral i tots diem: ‘quins artis-
tes’, i en canvi, eren gent anònima. 
Per això jo sento un vincle espe-
cial amb aquest tipus de feines 

Entrevista a l’Enric Sala
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gremials, el treball en grup. Quan 
t’acostes a aquestes obres sents 
com irradien les energies de molta 
gent, la col·lectivitat, que transcen-
deix l’individu. Avui dia l’artista és 
massa egocèntric, abans hi havia 
més aquesta idea d’artistes anò-
nims.

-Així quines són les teves infl u-
ències?
-Ui, tantes i tantes! I cada dia se 
n’afegeixen de noves. És que el 
fet de dir, això m’agrada, això no, 
és un sistema binari imposat per 
la cultura, que no funciona en el 
món de l’art. Amb el temps, si te’n 
desprens, la informació no queda 
aturada dins aquest binomi i pro-
voca una obertura extraordinària. 
L’escollir és cultural, mentre que 
el preferir, tenir una certa tendèn-
cia, això és innat. Si segueixes 
aquesta tendència, et dona molt 
d’autoconeixement, descobreixes 
coses que et sorprenen de tu i del 
component humà en general. És 
misteriós i millor, perquè el misteri 
té molta potència, t’atrau.

-Així, l’art apel·laria a un conei-

xement universal per mirar d’ar-
ribar a l’essència de les coses...
-Per això jo considero alguns cien-
tífi cs com a artistes i alguns artis-
tes com a científi cs. Quan arribes 
a alguna cosa essencial arribes a 
un límit i aleshores s’obre una altra 
porta. Però el factor cultural fa que 
ens limitem molt. Per exemple, ara 
hi ha molt de caos en el món, però 
és un bon moment, perquè hi hau-
rà un aprenentatge molt important 
tot i que no serà fàcil. Bo o dolent, 
això ho projectem nosaltres. Això 
m’ha passat també amb les for-
mes. Amb el temps m’he adonat 
que tenia moltes peces que eren 
aquesta lluita entre una dualitat, 
mentre que després n’hi havia on 
les formes es reconciliaven.

-Heu notat la crisi?
-No, no. Aquí els preus són molt 
assequibles i, a més, hi ha gent 
que aprofi ta que està a l’atur 
temporalment per venir a provar 
aquest tipus d’activitats. Ara, l’art 
com a inversió, potser sí que s’ha 
vist perjudicat, però vaja, els ar-
tistes continuaran creant. Jo faig 
escultures perquè les faig, perquè 

respons a un impuls, no esperes 
pas que t’ho demani ningú. Ara, 
amb això no vull dir que no es pu-
gui treballar per encàrrec, al revés, 
sol ser molt estimulant perquè has 
d’afrontar-te al repte del que et 
demanen i aquí hi entra la part de 
l’ofi ci.

-Participeu en la vida social de 
Salt exposant peces de l’esco-
la?
-Doncs quan hi ha l’oportunitat sí, 
quan ens ho demanen. Cada any 
fem una exposició a fi nal de curs 
dels treballs de l’escola. També, 
durant un parell d’anys, hem fet la 
decoració de Nadal del Mercat de 
Salt, amb unes peces que imitaven 
alguns motius nadalencs, de por-
expan, que va pintar la professora 
de dibuix. I aquest any, a banda de 
la instal·lació davant Sant Pere de 
Galligants, portarem dues peces 
grosses a la Rambla de Girona, 
per a l’Exposició de Flors. 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a l’Enric Sala
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Així es denominen les forces 
republicanes formades per 

voluntaris durant la guerra civil 
espanyola (1936-1939), organitza-
des arran de la sublevació militar 
pels grups polítics esquerrans del 
Front Popular i els sindicats. La 
Generalitat acceptà la creació del 
Comitè Central de Milícies Antifei-
xistes de Catalunya, organisme 
controlat par aquestes mateixes 
forces per tal de coordinar els vo-
luntaris, la indústria de guerra, la 
seguretat interior, els proveïments 
i la propaganda, però aviat aquest 

comitè esdevenia un contrapoder 
al mateix govern. 
Cada agrupació política tenia les 
seves columnes i aviat partiren 
cap al front. Aquestes columnes 
ompliren durant el començament 
de la guerra la manca d’un exèrcit 
regular i actuaven de forma relati-
vament autònoma, fent que en difi -
cultava la direcció. Destacaven les 
anarcosindicalistes de Buenaven-
tura Durruti, que actuaren al front 
d’Aragó i en la defensa de Madrid. 
La formació d’un govern d’unitat 
a la Generalitat el setembre de 

1936, en la 
qual la CNT 
acceptà de 
participar, 
comportà la 
desaparició 
del Comi-
tè Central. 
D e s p r é s 
dels fets de 
maig de 1937, les Milícies acaba-
ren de perdre l’autonomia i foren 
integrades a l’Exèrcit Popular.

J.C.L.

Les Milícies Populars

I no serà

60 anys de l’escut de Salt

T’ha funcionat el fet d’escriure? 
-li digué la Martínez-Ascaso, 

professora de fi losofi a, abaixant 
sorollosament la persiana un pam. 
Una delicada llum tenyia els seus 
rostres de color daurat. L’alumne 
no va poder resistir l’acte d’engra-
par un parell de caramels de la 
bossa encetada que tenia la do-
cent damunt del despatx.
-Suposo que sí -es limità a contes-
tar ell-. És com pensar una cosa 
per oblidar-ne mil. Té efectes rela-
xants i alienadors.
-Els mateixos que poden tenir l’es-
port, l’art o la música, per exemple. 
El benestar emocional rau en un 
exercici íntim d’alliberament i avui 
poques activitats professionals 
el propicien. Però tampoc s’han 
de cercar respostes impossibles. 
L’home ha buscat inútilment el 
sentit de la vida. Potser es tracta 
només de viure sense angoixes. 
Sovint som massa racionals. La 

raó ens ha fet diferents a la resta 
d’espècies del planeta, però tam-
bé ens fa entendre el dolor...    
-Així és, professora. Certament 
la paraula és l’arma més podero-
sa. Jo m’he parlat un xic de tot, 
segons la lluna: coses d’ara i co-
ses d’abans, coses meves i coses 
dels altres, coses viscudes i coses 
sentides, o recordades, coses ve-
ritables i coses inventades, des-
caradament. Suposo que estava 
reaccionant i maleïa el món.
-L’amor és la resposta. L’amor pels 
altres i per nosaltres mateixos, pel 
nostre entorn i per l’existència. Per 
les coses que realitzem, en defi -
nitiva. Les coses ben fetes tenen 
sentit per si mateixes. L’amor, en 
sentit ampli, és el sentit.
-Però el misteri de la mort i el pas 
del temps fa que tot s’acabi. El fi -
nal és sempre la desaparició i lla-
vors el sentit també desapareix.
-D’acord, però s’ha viscut. I això 

és un fet extraordinari. Ja que 
hem gaudit de l’oportunitat d’exis-
tir conscientment, la nostra tasca 
principal ha d’ésser la recerca col-
lectiva de la felicitat. D’altra ban-
da hi ha un temps per viure, uns 
temps per escriure i un temps per 
llegir. En cada instant hi ha la pos-
sibilitat... 
-Mercès per la paciència de llegir-
me -li va etzibar ell després d’un 
llarg silenci-. Vull aprofi tar el que 
resta de tarda i d’aquest temps 
que fi nalitzo ara. Aviat es farà fosc 
i he quedat amb la vida en un món 
que només penso.
Llavors el noi es va alçar geperut, 
com si carregués una nit de vint se-
gles. Va allargar-li la mà però ella li 
va fer dos petons. L’alumne li parà 
les galtes i li va somriure, però en 
aquell mateix instant s’adonà del 
que no tindria mai.

Joan Corominas

A principis de l’any 1949, l’alcal-
de d’aquell moment, el senyor 

Joaquim Muñoz Ravetllat, va veu-
re la necessitat de dotar d’un escut 
a Salt per poder fer-lo servir en to-
tes les comunicacions ofi cials del 
municipi. 
D’escut pròpiament dit, no n’havia 

existit cap anteriorment, si més no, 
de manera ofi cial. El 1924 els se-
nyors Moreno (pare i fi ll) n’havien 
projectat un que no es va arribar 
a utilitzar mai, tot i que va ser mo-
difi cat i adaptat pel Casal Saltenc 
durant els anys de la Segona Re-
pública.

Doncs bé, el 16 de març de 1949 
l’esmentat alcalde va decidir que 
ja era hora de tenir un escut propi 
i va decretar: “Considerando esta 
Alcaldía conveniente la dotación a 
este Municipio de un escudo o em-
blema para poder ser utilizado en 
sellos, impresos, etc. Dése cuenta 
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60 anys de l’escut de Salt

de ello al Pleno del Ayuntamiento 
en la primera sesión que celebre”.
Aquesta sessió del Ple es va cele-
brar el 23 de març i es va acordar: 
“Después de hacer ver la presiden-
cia de la conveniencia de que esta 
Villa esté dotada de un escudo o 
emblema, y que no siendo posible la 
adopción de ningún escudo antiguo 
por ignorarse la existencia de algu-
no; la Corporación por unanimidad 
acordó: facultar al Sr. Alcalde para 
que encargue el diseño de un es-
cudo o emblema de nueva creación 
que contenga la corona de príncipe, 
por pertenecer esta Villa a Gerona 
que posee título de principado, los 
trazos regionales y unas espigas 
como alegoría de la agricultura y 
un salto de agua moviendo la rueda 
simbolizando la industria.”
Dos dies més tard algú va recor-
dar a l’alcalde que al poble hi havia 
una persona que es dedicava a fer 
dibuixos heràldics i va tornar a de-
cretar que: “Teniendo noticia esta 
Alcaldía de que en esta población 
existe un vecino que se dedica a 
dibujos de sellos y escudos (...) 
Invitase a dicho señor para que 
proceda al diseño de un emblema 
para esta Villa (...)”.
Seguint les pautes que li havien 
indicat, aquest senyor va presen-
tar un projecte que va ser del gust 
de l’Ajuntament i el 27 d’abril de 
1949, en sessió extraordinària, el 
Ple municipal el va aprovar per 
unanimitat: “Visto el expediente 

instruido para la dotación a este 
municipio de un emblema (...) Para 
lo cual se encargó un proyecto al 
dibujante (...) y que presentado 
el proyecto o diseño y examinado 
se halla conforme con las indica-
ciones dadas (...) la Corporación 
por unanimidad acordó: Aprobar y 
adoptar para esta villa, el escudo o 
emblema tal como se tiene descri-
to (...) todo ello previa autorización 
de la Dirección General de Admi-
nistración Local”.
Però va sorgir un problema: l’escut 
havia de ser aprovat pel govern de 
Madrid que, per aquelles dates, fi -
cava cullerada en tot. I aquest va 
dictaminar que la forma de l’escut 
no era la correcta, perquè segons 
l’heràldica castellana la forma cai-
ronada és pròpia dels escuts fe-
menins. Naturalment, no es va te-
nir en consideració que la tradició 
en l’heràldica municipal catalana 
recomana l’escut caironat en els 
municipis.
Potser aquesta modifi cació no va 
ser tot del gust de l’Ajuntament (o 
sí), que veia bastant modifi cat l’es-
cut que havien presentat, però qui-
na altre cosa es podia fer davant 
d’un govern autoritari?
Per tant, el 28 de març de 1950, en 
una sessió ordinària del Ple mu-
nicipal, es va acordar novament: 
“Visto el escrito del Gobierno Civil 
de la Provincia (...) autoriza a este 
Ayuntamiento la adopción del Nu-
evo Escudo (...) de acuerdo con el 
proyecto presentado y mediante 
ciertas modifi caciones introduci-
das por informe de la Real Aca-
demia de la Historia (...). La Cor-
poración por unanimidad acordó 
aprobar el nuevo escudo tal como 
ha quedado proyectado después 
de las referidas modifi caciones en 
él introducidas, quedando ofi cial-
mente aceptado como Escudo de 
la Villa de Salt, a cuyo efecto será 
utilizado en los sellos, membretes, 
insignias y demás usos que se 
considere conveniente.”
De totes maneres, la història de 
l’escut de Salt encara havia de patir 
una nova incidència: amb la segre-
gació de Girona, el nou Ajuntament 
va demanar a la Direcció General 

d ’Admin is t rac ió 
Local del Departa-
ment de Governa-
ció de la Genera-
litat de Catalunya, 
un estudi relatiu a 
l’escut. Aquest es-
tudi, elaborat pel 
prestigiós heraldis-
ta català Armand 
de Fluvià i Escorsa, 
desaconsellava l’ús 
de la corona ducal i 
la forma de l’escut, 
i proposava el se-
güent: “escut cai-
ronat de sinople, 
una roda de molí 
d’aigua d’or sobre 
un riu en forma de 
cinta ondada d’at-
zur rivetada d’ar-
gent; el peu d’or, 4 
pals de gules. Per 
timbre una corona 
mural de poble.” 
L’Institut d’Estudis 
Catalans va eme-
tre un dictamen 
favorable a l’es-
cut proposat pel 
senyor De Fluvià, 
però en la sessió 
ordinària del Ple de l’Ajuntament 
del 9 de maig de 1984 es va expo-
sar “que la comissió de cultura ha 
estudiat l’informe emès per l’Institut 
d’Estudis Catalans, però considera 
que l’escut que es proposa és de 
nova creació i, per tant, sense base 
històrica. Pel contrari, l’actual escut 
ha estat acceptat per la població i 
es ve utilitzant des de fa uns anys”. 
Així doncs, es va aprovar per una-
nimitat “mantenir l’escut actual, ja 
que no és qüestionat i es consi-
dera acceptat majoritàriament”. Al 
mateix temps, s’encarregava l’es-
tudi per a la creació del logotip de 
l’Ajuntament que havia de ser “una 
simplifi cació funcional de l’escut”.
Aquest mes d’abril ha fet 60 anys 
de la primera aprovació per part de 
l’Ajuntament de l’escut que encara 
avui en dia fem servir per tots els ac-
tes ofi cials de la vila.

Frederic Mayol
Arxiver Municipal de Salt

Escut de Salt proposat per l’Ajun-
tament l’any 1949

Caràtula de l’expedient per a l’adopció d’un 
escut municipal (1949)
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Maquiavel guanya terreny al País Basc

En Patxi López, el líder i cap 
de cartell del Partit Socialista 

d’Euskadi, estava content, el ves-
pre del dia de les eleccions “auto-
nòmiques”, i es veia “legitimat”, va 
dir, per liderar el tomb que diu que 
era tan necessari al País Basc, i 
que ja tocava, segons ell i segons 
els seus “rivals” del PP, que no es 
van menjar un torrat però que teni-
en tantes ganes com en Patxi de 
girar la truita.
Tantes ganes en tenien, que el re-
compte de les urnes basques del 
diumenge 1 de març de 2009 va 
ser el resultat obvi de les mans i 
mànigues polítiques i dels jocs de 
mans judicials que havien perpetrat 
prèviament ambdues forces políti-
ques nacionalistes espanyoles, de 
manera més o menys dissimulada, 
més barroerament o més fi nament, 
amb l’anomenada “llei de partits” 
com a maniobra central, amb la 
fi nalitat confessada de “desbancar 
el nacionalisme basc” del govern i 
de donar la “lehendakaritza” a un 
polític “no nacionalista”, o “cons-

titucionalista”, 
com en diuen 
ells: naciona-
lista espanyol, 
per tant.
El resultat 
que dèiem 
és aquest: 
100.000 vots 
nuls que hau-
rien (d’haver) 
anat a parar a 
l’esquerra in-
dependentista, 
7 escons vo-
latilitzats que 
es van repartir 
-com els sol-
dats romans la 

túnica del Natzarè- els que sí que 
van poder presentar-se a les elec-
cions. L’esquerra abertzale tenia 
cinc targetes vermelles acumula-
des, i no va poder jugar el partit, i 
així els altres ho van tenir fàcil per 
guanyar. Això no sé què deu ser, 
però el més suau que se’n pot dir 
és que no és “fair play”...
Ara bé, anem a pams: eren justes, 
les targetes vermelles? 
La base política de la desqualifi -
cació, i que després els tribunals 
de la justícia estatal van donar 
per bona, és el fet que els partits 
de l’esquerra independentista es 
neguessin a condemnar explícita-
ment els atemptats mortals d’ETA. 
“Qui calla atorga” pot ser una dita 
més o menys encertada, com to-
tes, però com a fonament jurídic 
sembla com a mínim discutible: 
¿des de quan “no dir” és el mateix 
que “afi rmar”, “no rebutjar”  el ma-
teix que “voler”? Que no és un dret 
legítim, el silenci? Des del punt 
de vista moral pot ser repugnant 
-ho és-, sí, però estem parlant de 
fonaments jurídics per deixar en 
fora de joc partits polítics el delic-
te dels quals, i pels quals se’ls va 
il·legalitzar, és la seva negativa a 
condemnar, quan es produïen, els 
atemptats mortals d’una colla d’as-
sassins, a renegar-ne expressa-
ment cada vegada que aquests en 
cometien un: del “qui calla atorga” 
els tribunals espanyols van passar 
a la conclusió que tan terroristes 
eren els uns com els altres, que 
eren els mateixos, la mateixa cosa. 
(I reforçaven i reforcen aquesta 
idea els nonacionalistes espanyols 
dient i repetint sense defallir que 
és així perquè tots, ETA i esquerra 
abertzale –i PNB, que ara també li 
ha tocat el rebre, veient-se bande-

jat del Govern tot i haver guanyat 
en vots- volen el mateix: la inde-
pendència d’Euskadi...).
Com a maquiavel·lisme no és gai-
re subtil, però sí útil: al País Basc 
acaba de funcionar perfectament, i 
la contesa electoral es podria haver 
tancat en fals, amb uns resultats 
enganyosos (com va dir algú co-
mentant la jugada, els vots comp-
tats són diferents dels d’abans, 
però el País Basc continua essent 
el mateix, i la majoria nacionalista 
continua intacta en la sociologia 
basca), però són els que preval-
dran (ja estem veient com, i amb 
quina escenifi cació més especta-
cular… i amb ETA traient la banya 
entre les cortines del fons, atenció!, 
que això no pinta gens bé) i els que 
condicionaran la política dels pro-
pers temps a Euskadi, i de retruc a 
Espanya. Una falsedat més sobre 
les que se sustenta aquest Estat 
castespanyol que quan no fa riure 
és perquè fa plorar.
Allò que desconcerta, però, i que 
acaba revoltant per poc que un s’hi 
pari a pensar, és que aquestes sen-
tències es pronuncien en un país 
que es nega des de les instàncies 
ofi cials  a anul·lar els judicis suma-
ris del franquisme -i en primer lloc 
el del President de la Generalitat, 
el 1940-, que es nega a demanar 
perdó a les víctimes dels seus pro-
pis crims, que es resisteix per tots 
els mitjans i amb totes les excuses 
a honorar i restituir la memòria dels 
morts republicans i a promoure la 
concòrdia mitjançant la justícia, tal 
com han fet altres països esquin-
çats, com la República de Sud-
àfrica, l’Argentina o Alemanya.

Fermí Sidera Riera
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Any Ferrer i Guàrdia

Lleure com a fi losofi a de vida

Aquest any es commemora el 
150è. aniversari del naixe-

ment i els 100 anys de l’afusella-
ment del gran mestre Francesc 
Ferrer i Guàrdia. Va ser el primer, 
i tal vegada dels pocs, capaços de 
comprendre que l’ensenyament 
no és una eina que serveixi sola-
ment per adaptar la persona a la 
socialització, la cultura o l’adoctri-
nament, sinó també per a donar-li 
autonomia. Però avui dia no hi ha 
cap poder que vulgui això, i menys 
en societats dogmatitzades des de 
sempre d’una manera profunda, 
com la nostra. És per això que mai 
se li ha donat gaire volada i supo-
so que l’esdeveniment d’aquests 
aniversaris també passarà sense 
pena ni glòria. I avui dia encara 
més, perquè l’enganyifa número u 
del sistema es fer passar una cosa 
per una altra.
I, dins el món del coneixement, 
van establir que tot és cultura. És 
la manera més ràpida d’amagar 
que l’essència de la realitat és la 
consciència i la raó. I així, la co-
munitat sap el que els comissaris 
presenten. El poder polític està 
fonamentat en un nou capitalisme 
que no és més que l’evolució dels 
plans de desenvolupament dels 
anys 60, amb un fracàs total del 

sistema. Les entitats fi nanceres 
privades que conjuntament amb 
els polítics parlamentaris han es-
tat els responsables de la desfeta 
econòmica, han estat afavorides 
amb diner públic. D’altra banda, les 
bases fonamentals de les ideologi-
es van decaure quan es va passar 
a una ideologia especulativa, és a 
dir, la gent entrava a les formaci-
ons no pas per un sentiment pro-
pi de justícia, sinó per especular. 
I això ha tingut lloc tant en grups 
polítics com en formacions religio-
ses. La societat no és un lloc per 
viure sinó per especular, amb una 
gran quantitat d’espavilats que 
l’únic que han fet fi ns ara és fotre 
el país a la merda.
En conseqüència, què ha acabat 
sent tot plegat? Doncs un espai 
on mai hi havia hagut tanta policia, 
guardes jurats, segurates, guarda 
espatlles, vigilants i controls de 
tota mena. Mai l’individu havia es-
tat tan controlat com ara. Això per 
culpa de tots, inclosa la societat.
Amb aquesta breu pinzellada de la 
situació actual, com voleu que es 
puguin fer grans celebracions d’en 
Ferrer i Guàrdia?. És impossible!. 
L’obra del pedagog és de les més 
manipulades, la major part de les 
vegades per a desacreditar-lo i 

fer-lo quedar mala-
ment. I ho tornaran 
a fer. No sé si les 
autoritats de Salt 
faran algun acte per 
rememorar l’efe-
mèride, però seria 
bo perquè històri-
cament -en l’època 
de la II República- 
la població tenia 
dedicat un carrer 
al mestre. I no era 
un vial qualsevol, 
havia estat la car-
retera de Sant Gregori que passa-
va pel cantó de l’antic Ajuntament 
(can Palmada).
Si les autoritats del poble no volen 
dedicar un carrer o plaça a Ferrer i 
Guàrdia, almenys podrien instal·lar 
una placa al cantó on hi havia l’es-
cola racionalista, al primer pis de La 
Floreal. Com que en una part hi ha 
la biblioteca Massagran, no hi hau-
ria cap problema perquè la façana 
és de l’Ajuntament. En fi , un record 
per a l’escola racionalista i tot allò 
que representa per a la humanitat.
Nota: El gran mestre Sebas Parra 
porta la coordinació d’un llibre que 
sortirà publicat aquest any, relatiu 
a l’escola racionalista de Salt.

Agapit Alonso i Pont

Aquesta Setmana Santa tenia 
plantejat passar-la realitzant 

un curset de monitors en activitats 
de lleure, i el que jo entreveia que 
seria un “tràmit” feixuc i carregat 
de vuit hores diàries (amb l’afegit 
de cursar quatre dies en una casa 
de colònies), ha acabat esdevenint 
una experiència molt gratifi cant, 
satisfactòria, inimaginable i, per 
sobre de tot, imprevisible.
Quan vaig començar el curs m’ima-
ginava escoltant classes sobre 
el tracte amb els nens, o llargues 
estones sentint xerrar professors 
impartint grans classes magistrals 
de psicologia evolutiva, resolució 
de confl ictes i coses semblants. 
Doncs res d’això...
A més a més, el meu cas és curiós 

ja que recordo les meves estones 
de lleure com a infant, plenes de 
bàsquet (l’esport que encara avui 
practico), programes de televisió, 
passejades amb la família o gau-
dint de qualsevol lloc de Salt amb la 
planària sufi cient per imaginar-nos, 
amb la colla, un camp de futbol i 
començar a emular grans jugadors. 
En canvi, però, mai recordava haver 
viscut l’essència d’un campament, 
un esplai, unes colònies, un casal o 
res que s’hi assemblés, ni de llarg, 
a això que he viscut aquests dies.
Sembla increïble, però és ben cert. 
Encara ara, amb certa tristesa, re-
cordo a tots els aspirants al títol ju-
gant al mocador, o intentant recor-
dar el màxim de cançons possibles 
amb la paraula “felicitat”, o jugant al 

pistoler per aprendre’ns els noms 
de cadascú, o estirats sobre l’herba 
(encara molla de la pluja dels últims 
dies) procurant evitar l’atenta mira-
da de l’equip rival, mentre realitzà-
vem la nostra estratègia per assolir 
l’objectiu del joc de nit. O, i és el 
que personalment més em mera-
vellà, que quaranta-dues persones 
d’edats i personalitats diferents es 
posessin d’acord per realitzar una 
activitat fi nal, al voltant d’un eix 
d’animació, molt per sobre d’allò 
que se’ns exigia i que va superar, 
amb diferència, tot el que nosaltres 
mateixos havíem vist mai en una 
casa de colònies.
Amb tot això voldria expressar 
vàries coses. La primera és la im-
portància de no malgastar el lleure 
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Lleure com a fi losofi a de vida

dels nostres menuts amb activitats 
que ningú desitjaria fer pel sol fet 
de treure’ns-els de sobre, ja que 
el seu temps lliure és un dels més 
grans tresors dels que podran gau-
dir en aquesta vida. La segona, 
que moltes vegades donem impor-

tància a aspectes insignifi cants que 
ens succeeixen i que, en realitat, 
hauríem de procurar veure la vida 
com els nens als que ens han en-
senyat a agradar i educar, amb la 
innocència que els caracteritza, i, 
simplement, divertir-nos. I la terce-

ra, i potser la més important, donar 
les gràcies a tots els professors i 
als meus companys per tot allò que 
aquesta experiència ens ha aportat, 
tant com a monitor, com a persona 
i, sobretot, com a nen.

Héctor Martínez
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Darwin i la unitat de la Vida  

Som a “l’any Darwin”, en el qual 
es commemora internacional-

ment el bicentenari del naixement 
del famós científi c anglès i els 150 
anys de la publicació de la seva 
obra més emblemàtica, “L’Origen 
de les Espècies”.
Potser per a molts de nosaltres el 
nom de Darwin ens sona solament 
com l’autor de la “curiosa” teoria 
de l’Evolució, de la qual potser ens 
hem quedat només amb “l’estram-
bòtica” idea de que l’home proce-
deix del mico. Ha estat sempre tan 
dolenta la divulgació científi ca al 
nostre país!. 
Segurament se’ns escapa que Dar-
win, juntament amb Copèrnic -des-
cobridor de que el nostre món és 
un astre més de l’Univers- i Newton 
-descobridor de la força que manté 
en òrbita els planetes-, han estat 
les tres persones que han donat 
més obertura al pensament humà 
en el coneixement racional del nos-
tre entorn. 
Què va fer Darwin? Intuir que la 
Vida, el conjunt dels éssers vius, és 
una unitat. Que les diferents espè-
cies animals i vegetals no són com-
partiments estancs, sinó mostres 
diverses i variables en el temps de 
manifestar-se la Vida en el nostre 
planeta.  
Com ho va fer? Doncs com ho fa 
la Ciència quan és seriosa: a partir  
d’observacions experimentals en 
un extensíssim “treball de camp”. 
Als 22 anys s’embarcà com a natu-
ralista al Beagle, vaixell de l’armada 
britànica, que iniciava un viatge al 
voltant del món amb la missió de fer 
cartes de navegar, mapes topogrà-
fi cs de les costes i tenir informació 
dels recursos que s‘hi poden trobar. 
El viatge va durar prop de 5 anys, 
exactament 57 mesos. Sembla que 
va ser visitant les illes Galàpagos 
de l’Oceà Pacífi c, quan Darwin va 
tenir la inspiració de l’evolució de 
les espècies en observar que els 
pinsans de cada illa tenien el bec 
diferent, adaptat al diferent tipus 
d’aliment que hi podien trobar. 
Quan als 27 anys va tornar a An-
glaterra, portava un immens mate-
rial científi c: un diari del viatge de 
770 pàgines, 1746 fi txes d’obser-
vacions, 5436 mostres de fòssils i 
d’animals i vegetals conservats en 

alcohol o dissecats. Un cop a casa 
va dedicar molt de temps a revisar 
el material i madurar les idees. Fins 
al cap de 20 anys no va publicar 
“L’Origen de les Espècies”.
Com explicava la formació i evolució 
de les espècies? A partir de la vari-
abilitat individual que permet una 
major o menor capacitat d’adaptar-
se al medi. Els germans d’una ma-
teixa cria no són tots iguals i tindran 
més probabilitat de sobreviure i pro-
crear els més ben adaptats al medi. 
D’això en diu la “selecció natural”. 
Així, les característiques dels més 
ben adaptats perduraran en els 
seus descendents. Tenint en comp-
te que el món és molt vell -geòlegs 
com Lyell ho estaven descobrint en 
aquell  temps-, i que individus d’una 
mateixa espècie poden quedar aï-
llats en medis diferents -com els 
pinsans de les Galàpagos-, i que 
s’han produït grans canvis climàtics 
i, sobretot, la forta competència dels 
éssers vius per ocupar el medi, no 
ens ha d’estranyar que les succes-
sives adaptacions hagin portat a or-
ganismes cada cop més complexos 
i especialitzats. Així s’ha formant 
l’arbre molt ramifi cat d’especialitza-
cions que són les espècies. El vol 
d’una oreneta i el cervell  humà són 
bons exemples d’especialització.
Què hi diu la ciència actual? En pri-
mer lloc que l’evolució de les espè-
cies no és una teoria sinó un fet con-
fi rmat per l’observació de milions de 
fòssils. Que si actualment hi ha ca-
talogades prop de dos milions d’es-
pècies, aquest nombre representa 
solament l’1% de les espècies que 
ja han desaparegut durant els 3500 
milions d’anys que hi ha hagut vida 
en el planeta. S’ha confi rmat tam-
bé la gran unitat dels éssers vius: 
des d’un bacteri a una persona tots 
estem formats per cèl·lules i en el 
nucli de cada cèl·lula hi ha les llar-
gues cadenes de l’ADN, una mena 
de fi laments enrotllats on estan es-
crites en clau les característiques 
d’aquell ésser viu. De la mateixa 
manera que amb 25 lletres, orde-
nades de diferents maneres, es po-
den representar totes les paraules, 
en els éssers vius solament calen 
4 “signes”: 4 molècules que es van 
repetint en el fi lament de l’ADN amb 
diferents “seqüències” (diferents or-

denacions), on hi 
ha escrit l’espècie a 
que pertany i totes 
les característiques 
d’aquell individu. 
D’això se’n diu el 
“genoma”.
També sabem el 
mecanisme de 
l’herència, que en 
temps de Darwin 
es desconeixia. Es 
basa en els “gens” 
que venen a ser 
trossets de l’ADN 
portadors d’infor-
mació que  en la re-
producció es transmeten als fi lls. La 
causa de la variabilitat dins d’una 
espècie -i per tant de l’evolució- es 
deguda a les “mutacions”, que són 
alteracions o errors accidentals del 
genoma, errors que, si són favora-
bles a l’adaptació al medi, es con-
serven en la descendència.
Va tenir oposició la teoria de Dar-
win? Sí, fortíssima. Els diaris se’n 
burlaven publicant caricatures amb 
la seva cara i el cos d’un simi (una 
d’aquestes caricatures encara es 
conserva en les etiquetes “d’Anís 
del Mono”). Però la principal opo-
sició venia dels grups religiosos de 
l’època que interpretaven la Bíblia 
al peu de la lletra, i no com un llibre 
amb missatge religiós escrit amb 
la cultura de fa 3000 anys. És una 
pena que al cap de 150 anys enca-
ra hi hagi als EEUU grups religiosos 
integristes en aquesta línia. Ciència 
i creences religioses no haurien 
d’estar en oposició. La Ciència vol 
explicar com s’ha format i funciona 
l’Univers, però no intenta contestar 
preguntes més misterioses com: 
“per què hi és l’Univers?”, “la hu-
manitat és solament el resultat ca-
sual de l’atzar d’unes mutacions?“, 
“té algun sentit la nostra vida?”. Un 
creient, sense contradir els desco-
briments de la Ciència, pot imagi-
nar que no tot ha de ser atzar, que 
en aquest Univers tan immens, en 
la complexitat dels éssers vius, pot 
haver-hi algun projecte i, per tant, 
el refl ex d’una intel·ligència. I per 
aquest camí arribar a Déu. És una 
opció lliure i totalment respectable. 

Joan Serrat



13

Tallers per a la gent gran:
Plantes medicinals

Aprofi tant aquesta època en 
què comença el bon temps i 

és ideal per a l’observació direc-
ta al camp o al bosc, el Centre de 
Recursos de la Gent Gran de Salt 
va iniciar el dimarts 17 de març un 
“Cicle de Tallers de Plantes Medi-
cinals”, conduït per la professional 
Dolors Gener,  que durarà fi ns al 
7 d’abril. Aquest cicle consta de 
quatre tallers (un per setmana) de 
dues hores cada un, en horari de 4 
a 6 de la tarda. Són trobades amb 
una part d’explicació teòrica i una 
altra de pràctica senzilla.
En quan al contingut de les sessi-
ons, l’objectiu principal és remar-
car les maneres de fer que estan 
a la memòria de tothom i que a la 
gent gran li són molt familiars, ja 
que en la seva joventut era pràcti-
cament l’única medicina que teni-
en a l’abast. Aquest fet afavoreix 
el diàleg i el debat, el compartir 
experiències i, alhora, pot perme-
tre enfocar la utilitat de les plantes 
medicinals en la seva justa mesu-

ra, d’acord amb la farmacologia 
d’avui dia i sense menysprear cap 
dels coneixements que es puguin 
tenir.
L’activitat també ens permet afa-
vorir i potenciar actituds de pre-
venció de la salut, com per exem-
ple: parlar de plantes convida a 
fer sortides al camp i al bosc amb 
curiositat. Això contraresta el se-
dentarisme i les “poques ganes de 
sortir”, i fomenta la companyia i les 
relacions entre persones dels ma-
teixos gustos i afi nitats.
No hem d’oblidar l’efecte terapèu-
tic i preventiu de les plantes, així 
que amb la fi toteràpia es poden 
tractar desequilibris de la salut, 
complementar tractaments amb 
els medicaments habituals i alhora 
prevenir malalties.
Pretenem també que el coneixe-
ment de les plantes medicinals pu-
gui ser un punt de trobada genera-
cional amb l’objectiu de fomentar 
l’autoestima. Es pot donar el cas 
que persones que posseeixen un 

gran bagatge d’experiències en 
aquest camp, pels motius que si-
guin no les hagin pogut verbalitzar 
ni posar al dia. Ara tindran l’opor-
tunitat de parlar-ne i treure-ho del 
record.
Esperem que ben aviat, i comen-
çant per parlar el llenguatge de les 
plantes remeieres, puguem iniciar 
un llenguatge universal per a totes 
les edats. 

Mercè Mir i Urbán

Responsable del Centre 
de Recursos de Salt

Consorci Benestar Social Gironès

Carnestoltes al Casal

Participants al Ball de Carnestoltes del Casal.
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Fem dissabte

Una màquina d’espavilar ocells de nit

El passat 28 de març, progra-
mat per l’entitat Projecte Rius, 

es va efectuar a nivell de tot Ca-
talunya el Fem Dissabte, repetint 
la neteja de l’any passat. Es tracta 
d’una neteja a l’entorn dels rius de 
cada població, on hi ha grups de 
voluntaris que tenen apadrinat un 
tros de riu. També s’hi van adherir 
26 Ajuntaments conscienciats de la 
necessitat de mantenir el seu do-
mini en un espai d’esbarjo atractiu, 
a més de conscienciar els usuaris 
d’aquests vorals de l’agradable 
que resulta passejar contemplant 
la natura sense residus urbans. 
A Salt, per part de l’Ajuntament 
hi va participar el regidor de Medi 
Ambient,  a més d’una vintena de 
voluntaris (encara que el temps 
no hi va acompanyar gaire). Hi 
vam fer una recollida de tota clas-
se d’objectes que sembla menti-
da que anessin a parar en aquell 
lloc; ni la instal·lació de papereres 
i contenidors no motiven fer-ne ús 
per a mantenir el lloc com caldria. 
Què hem de fer? Doncs de tant en 
tant fer una neteja de les deixalles 
d’aquests “desaprensius”, visitants 
molt poc cívics.
Segurament, si altres persones se 
n’haguessin assabentat hauríem 
sigut més colla i hauríem abastat 
més espai. És per això que ens 
vam concentrar a l’aigua barreig 
de la Massana amb el Ter, que era 

el lloc més brut. 
D’aquest van sor-
tir certes quanti-
tats de llaunes de 
begudes, plàstics 
i altres deixalles 
que segurament 
arriben a l’aigua 
barreig provinents 
de la Massana. 
Només cal tra-
vessar els ponts, 
anant a les Deve-
ses, per veure so-
bre la mencionada 
riera la brutícia 
acumulada entre 
les canyes i altres 
matolls que ras-
clonen l’aigua i, 
que quan plou una 
mica, van a parar 
al Ter.
Però, com s’arriba 
a la població per anunciar aquesta 
activitat? Penso que l’Ajuntament 
té maneres d’arribar-hi: comuni-
cant-ho amb un mes d’antelació a 
les Associacions de Veïns i al Con-
sell Municipal de la Gent Gran n’hi 
hauria d’haver prou. Si després 
la participació és minsa, almenys 
que no puguin dir que no ho sa-
bien com algú m’ha comentat. 
També algú altre surt amb l’estira-
bot de que qui embruti que netegi. 
Potser té raó però, al cap i a la fi , 

la gran majoria de restes les dei-
xem els mateixos saltencs i man-
tenir les Deveses netes hauria de 
ser la nostra meta. A més, potser 
ens adonaríem de l’agradable que 
resulta veure la natura en el seu 
esplendor.
Ah, i el que us vau perdre!: tres 
senglars mitjans ens van venir a 
veure a deu passes, sense por, on 
teníem la brossa recollida. Llàsti-
ma de no tenir la foto que va sortir 
a la T.V.!

Camina Mira i Observa

Jordi Lara (Vic, 1968) ens pre-
senta un llibre de vuit relats 

relacionats de caire autobiogràfi c 
i situats en el món de la cobla. És 
un món que ell coneix prou bé, 
doncs s’hi va dedicar durant un 
temps tocant la tenora i després 
ha continuat vinculat a la música, 
entre d’altres tasques, dirigint du-
rant deu anys el programa de TV3 
“Nydia”, dedicat a la música d’ar-
rels i la dansa.
Personalment vaig comprar i llegir 
aquest llibre perquè el títol em va 
semblar molt atractiu i curiós, i per 

ser un llibre que parla de sardanes 
des d’un punt de vista actual i di-
ferent. “Una màquina d’espavilar 
ocells de nit” es presenta en forma 
de vuit relats que no són indepen-
dents. De fet, podríem considerar tot 
el llibre com una narració contínua.
Lara ens parla del món de la 
sardana amb una mirada críti-
ca i divertida, però sempre des 
del respecte. Respecte tant 
als músics consagrats (Garre-
ta, Ventura, Saderra, etc.) com 
als músics que cada setmana 
fan un munt de quilòmetres per 
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Una màquina d’espavilar ocells de nit

anar a tocar sardanes per pobles i 
ciutats, sacrifi cant els seus dies de 
descans. Una temàtica que no ha 
estat gaire tractada literàriament 
en la literatura catalana.
Llegir aquest llibre es divertir-se, 
és emocionar-se i és aprendre 

també una mica més sobre aquest 
món de la cobla, els compositors i 
els músics. I no ens ha de fer por 
acostar-nos-hi si no som gaire (o 
gens) sardanistes, perquè és un 
llibre molt amè i entretingut que 
ens fa passar una bona estona.

“Una màquina d’espavilar ocells 
de nit” està publicat per Mirmanda 
Edicions de 1984. El podeu trobar 
a la Biblioteca Pública de Salt i és 
un dels candidats a optar als Pre-
mis Literari de Salt “El Setè Cel”.

Frederic Mayol

Calendari de la col.locació de les plaques 
a les escultures de Salt

TORTUGA, TORTUGA

LES LLÙDRIGUES

DALÍ

LA CÚPULA INVERTIDA

BARALLA D’AMOR

ADÉU

L’HORTOLÀ

LES LOLES

L’ARBRE DE LA CIÈNCIA

MUROROA

LA TAULA DESADA

MOSAIC CERÀMIC

LA FONT DEL PARADÍS

PLACA HOSPITAL

CEIP EL PLA
CEIP LA FARGA

CEIP EL PLA
CEIP GEGANT DEL REC
CEIP DEVESA
CEIP LA FARGA

CEIP EL PLA

CEIP EL PLA
CEIP LA FARGA
ASSOCIACIÓ VEÍNS BARRI VELL

ASSOCIACIÓ VEÍNS BARRI VELL

CEIP DEVESA
CEIP MAS MASÓ
CEIP LA FARGA

CEIP DEVESA
COMUNITAT DE REGANTS

CEIP LA FARGA

CEIP MAS MASÓ

IES SALVADOR ESPRIU

ESCOLA D’ART

COMERCIANTS MERCAT DE SALT

AMICS DE BOULIMBOU

ELS INFANTS VALENTS

18 de maig  de 2009 a les deu.

Octubre 2009, durant la Fira del Cistell.

28 d’abril de 2009 a 2/4 de quatre.

Octubre 2009, Fira del Cistell.

Octubre 2009, Fira del Cistell.

29 d’abril de 2009 a 2/4 de quatre.

26 d’abril de 2009 a 2/4 d’una. (C. de Regants)
20 de maig de 2009 a 2/4 de deu. (CEIP Devesa)

11 de maig de 2009 a 2/4 de deu.

30 d’abril de 2009 a 2/4 de quatre.

26 d’abril de 2009 a 2/4 d’onze.

Primera setmana de Juliol de 2009.
 
5 de juny  de 2009 al matí.

Juliol de 2009, durant la Festa Major.

Data encara per determinar.

ESCULTURA PADRINS/NES DATA C.PLACA

El projecte “Apadrinem Escultu-
res” del Amics de la UNESCO 

de Girona ja és una realitat que ha 
arrelat amb força en els centres 
docents i entitats de Salt, que ja 
porten mesos descobrint el nostre 
parc escultòric i sensibilitzant a in-
fants, pares i ciutadans en gene-
ral, envers el respecte i la valora-
ció d’aquest ric patrimoni urbà que 
posseeix el nostre poble.
En aquests moments, molts cen-
tres docents es preparen per ini-
ciar la Setmana Cultural. De ben 
segur les escultures saltenques en 

seran l’eix central, motivador o bé 
una part destacada de la seva pro-
gramació. I el més important : ja 
es disposa d’un calendari de dates 
per celebrar tot un seguit d’actes 
commemoratius per col·locar les 
plaques identifi catives a cada es-
cultura apadrinada.
Us convidem i animem a acompa-
nyar-nos en aquests petits actes, 
que són però d’una vital importàn-
cia per a totes les entitats i escoles 
que estan implicades en el pro-
jecte. Així doncs, el diumenge 26 
d’abril es celebraran els dos actes 

inicials de col·locació de les pla-
ques: el primer a l’escultura Muro-
roa de Jordi Gispert i apadrinada 
per l’IES Salvador Espriu, i el se-
gon a l’escultura l’Hortolà de Xavi-
er Medina i Campeny, apadrinada 
per la Comunitat de Regants i el 
CEIP Devesa. Segur que aquests 
actes i els que vindran no ens dei-
xaran indiferents. Ens aportaran 
un toc de tendresa, un polsim d’art 
i un munt de complicitat i poesia. 
NO US ELS PERDEU!

Carme Garriga i Verdaguer  
(Amics de la Unesco de Girona)
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El passat dia 28 de març es va 
celebrar una nova edició del 

torneig de Pro-Evolution-Soccer 
2009, en la qual van participar la 
gens menyspreable xifra de 32 
participants. Els guanyadors, en 
Víctor i en Manel, van poder gau-
dir d’un suculent premi, a més de 
divertir-se jugant contra diferents 
participants fi ns adquirir el més alt 
graó del torneig. 
També volem recordar que des de 
l’Estació Jove de Salt estem oberts a 
qualsevol proposta d’activitats dirigi-
da a joves i que, properament, sortirà 
el nou programa d’activitats d’estiu. 

Estació Jove de Salt 

Torneig Pro Evolution Soccer 2009
 a l’Estació Jove de Salt

La vaca mecànica

Mercat de Salt

No és cap conte. Havia llegit 
que a començaments del se-

gle passat, en algunes poblaci-
ons importants, com ara València, 
s’anava venen llet pel carrer acom-
panyat de la vaca i munyint-la se-
gons la quantitat demanada.
Van passant els anys i tot canvia. 
Encara potser alguna casa guar-
da la marranxa d’anar a buscar la 
llet, que es va endreçar quan es va 
prohibir vendre-la directament dels 

productors als consumidors. 
Doncs bé, no més cal que li 
traieu la pols i pot tornar a 
ser útil.
Sí, sí, no és cap broma. A 
redós del Mercat de Salt, 
una vaca mecànica us ser-
virà tanta llet com vulgueu 
i a qualsevol hora del dia, 
tant si plou com si fa sol, i 
fàcil de munyir, només cal 
introduir un euro a la ranura 

Ja ho diuen els entesos: el món 
prospera que és una barbaritat. 

Els avenços de la ciència i l’enginy 
d’alguns cervells que no s’aturen, 
porten a resultats tan sorprenents 
com els urinaris sense aigua que 
s’han instal·lat al Mercat de Salt. 
Aquest mes passat, el vicepresi-
dent de vendes per Europa, Orient 
Mitjà, Àfrica i Índia d’aquest pro-
ducte, ens feu una exposició deta-
llada del seu funcionament. 
Tot el que sigui estalviar aigua són 
accions que s’han d’aplaudir. Segons 
les explicacions donades pel mencio-
nat vicepresident, aquests urinaris ja 
estan instal·lats en mig món. I ara di-
ran, perquè han pensat en Salt? I en 
el seu Mercat? Doncs perquè la Junta 
del Mercat es belluga, i quan té conei-
xement d’una acció útil, allà hi són. 
No fa tant que van fer una campanya 

per eliminar les bosses de plàstic. 
Quin resultat va donar? Alguna cosa 
sempre queda i si més no van donar 
l’exemple del que es pot fer, si volem 
fer, per col·laborar en el manteniment 
d’un planeta més viu. 
Aquesta instal·lació al Mercat (se-
gons diuen) ha tingut un cost zero, 
segurament com a reclam per a d’al-
tres instal·lacions que resultaran, per 
als interessats, més pràctiques que 
la propaganda impresa. A vegades, 
costa adaptar-se a sistemes que tren-
quen els esquemes habituals, però 
diria que aquests urinaris poden ser 
molt útils per a equipaments públics. 
A Salt tenim l’avantatge de poder-ho 
comprovar sense fer gaires passes.
Hem de dir que el resultat sembla 
una mica agosarat i la prova n’és 
que quan ho hem parlat amb algú, 
aquest s’ha mostrat incrèdul. La 

demostració pràctica serà la millor 
propaganda. I vés a saber si l’Ajun-
tament de Salt aprofi ta l’invent per a 
instal·lar urinaris públics d’aquesta 
mena en algun parc o carrer. Tam-
poc el cost és tan important, de 250 
a 300 € per urinari instal·lat i dos 
o tres cartutxos anuals de recanvi 
amb un cost de 45 € per unitat.

R.T.
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La vaca mecànica

Inspeccions al riu Ter

El grup Projecte Rius, continu-
ant amb la tasca voluntària 

d’inspeccionar el riu Ter al seu pas 
per Salt, pot conèixer l’evolució de 
la qualitat de les seves aigües.
Aviat farà cinc anys que regular-
ment, sis o set vegades a l’any, 
fem una inspecció. Els resultats 
els enviem a la central de Barcelo-
na, on fan una recopilació i estudi 
de la qualitat de l’aigua, així com 
de la conservació de l’entorn que 
afecta la vall del riu. També els en-
viem a l’Ajuntament de Salt. 
No és que hi hagi gaires variacions 
en el sector del riu que analitzem 
al seu pas per Salt, que comprèn 
des del pont de l’autopista fi ns a 
la Nestlé . Potser la més destaca-
ble seria la del seu cabal, amb la 
particularitat de que hi passa més 
aigua a l’estiu que a l’hivern. La 
causa és l’emmagatzematge d’ai-
gua als pantans per als regadius 
del baix Ter, molt més necessaris 
a l’estiu.
No és que tinguem un riu sa del 
tot, però en les condicions am-
bientals en les quals ens movem 

es troba mig presentable. 
Tampoc no és massa curo-
sa l’actitud d’algun usuari, 
sigui per esplai, per pescar 
o per altres usos, que no 
deu entendre que el res-
pecte de la natura també 
depèn d’ell. 
Aquest mes de març, 
com altres anys, vam fer 
una inspecció conjunta 
amb uns professors i grup 
d’alumnes de l’Institut Va-
llvera. Com en tot, alguns 
alumnes hi posen més in-
terès que d’altres i els ser-
veix d’experiència. Altres 
en fan alguna foto i una 
d’elles, feta l’any passat, 
presentada en el concurs 
d’educació ambiental del 
Consell Comarcal del Gi-
ronès i que portava com a 
títol ”Quins espais naturals 
tinc a prop de casa?”, va 
obtenir el segon premi. 

R.T.

Fotografi es guanyadores de l’edició an-
terior “L’aigua, recurs limitat”.

Han estat premiades amb una càmera foto-
gràfi ca digital i un lot de llibres.

“Riera de Santa Coloma” de l’aula 1r B d’ESO de 
l’escola Montesori Palau, per la seva refl exió sobre 
l’aigua com a font de vida.

“L’aigua, recurs limitat” de l’aula 1r D d’ESO de l’escola 
Vallvera de Salt, per l’encertada plasmació entre el diàleg 
intergeneracional i la progressiva degradació del riu.

“El lliri d’aigua” de l’aula 1r A d’ESO de l’esco-
la Montesori Palu, per la seva qualitat estètica i 
l’exaltació de la puresa.

Alumnes del Vallvera

corresponent i pitjant un botó, i po-
sant-hi el degut recipient, en surt 
un litre de llet fresca de la millor 
qualitat. Els ramaders de Camp-
llong se’n responsabilitzen.
En pocs dies el Mercat de Salt torna 
a ser notícia per una primícia que ens 
sorprèn fi ns i tot als saltencs: ser els 
primers a nivell de Catalunya de po-

der disposar al carrer d’una màquina 
expenedora de llet de la millor quali-
tat, sense additius de cap mena.
En aquest aspecte com en tot, de-
pèn de les persones. Un bon equip 
amb un millor president, com en 
Josep Berga, a més d’exportar 
de Salt bones notícies a la prem-
sa també es preocupen de tenir al 

Mercat bons productes que satis-
facin els clients.
Podria ser que aquesta llet tingués 
una bona acceptació, perquè les bo-
nes notícies s’escampen aviat i con-
tínuament s’observen mans omplin 
de llet diferents atuells, encara que 
els despistats també poden adquirir 
ampolles a la mateixa màquina.

R.T.
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Concurs del disseny dels gots 
de la Festa Major de Salt del 2009

Arriba l’estiu a l’Estació Jove!!

L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament 
de Salt amb la col·laboració de la 

Comissió de Festes de Salt convoca 
el Concurs del disseny dels gots de 
la Festa Major de Salt del 2009.
1. El premi es dota amb un ordina-
dor portàtil.
2. Es poden presentar al concurs, 
aquells joves de 15 a 30 anys d’edat 
o els facin l’any en curs i que esti-
guin empadronats al municipi de 
Salt. Cada participant pot presentar 
un únic disseny d’acord amb el que 
estableix aquest concurs.
3. El disseny presentat ha de ser 
representatiu de la Festa Major de 
Salt, del municipi de Salt o de fes-
ta en general. S’ha de realitzar en 
blanc i negre i que tingui una mida 
màxima d’un DIN A4. El disseny pot 
incloure un altre text a part del se-
güent: “Festa Major de Salt 2009”. 
Quedaran eliminats automàticament 
aquells dissenys que no representin 
el que es demana a aquest concurs 
o que siguin ofensius a terceres per-
sones. A l’hora de presentar-lo ha 
de ser en suport paper i en suport 
informàtic (jpg, tiff).
4. El disseny presentat no podrà 
anar signat ni s’indicarà el nom 
de l’autor, i haurà de dur un títol 
al dors. S’acompanyarà juntament 
amb un sobre tancat amb el mateix 
títol a l’exterior i a l’interior. Aquest 

sobre també hi haurà a dintre les 
dades del participant (el nom, els 
cognoms, l’adreça, el telèfon i/o 
correu electrònic) i la còpia en su-
port informàtic, si existeix.
5. El disseny s’ha de presentar al 
Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de 
l’Estació Jove de Salt situat al Pas-
seig dels Països Catalans s/n. De 
dilluns a divendres de 16h a 20h. 
Tel. 972 40 50 07, www.saltjove.
cat i info@saltjove.cat.
6. El termini per a la presentació 
del disseny fi nalitzarà el dijous 21 
de maig del 2009 a les 19:30h.
7. El jurat serà l’encarregat de va-
lorar els dissenys presentats. El 
seu veredicte serà inapel·lable i el 
concurs pot quedar desert.
El jurat estarà format per:
· Dos regidors/es de l’Ajuntament 
de Salt.
· La tècnica de joventut i la informa-
dora juvenil de l’Ajuntament de Salt
· Dos vocals de la Comissió de 
Festes de Salt.
· La directora de l’Escola de Belles 
Arts de Salt.
8. El veredicte del Jurat es farà públic 
el dia 28 de maig del 2008 a l’Estació 
Jove de Salt a les 20:00 h. Els dis-
senys dels participants s’exposaran 
durant l’acte de lliurament del premi.
9. l disseny guanyador quedarà en 
propietat de la Comissió de Festes 

de Salt per ser utilitzat pels gots de 
la Festa Major de Salt del 2008, pel 
cartell dels actes programats per la 
Comissió de Festes de Salt o pel 
que cregui convenient, sempre en 
el àmbit de les festes programades 
per la Comissió durant l’any. Els dis-
senys no premiats es podran recollir 
a partir del dia 29 de maig i fi ns al 2 
de juliol, passada aquesta data, l’or-
ganització no es farà responsable.
10. La participació en aquest con-
curs implica l’acceptació íntegra 
d’aquestes bases.

Ja tenim aquí les activitats d’es-
tiu de l’Estació Jove, adreçades 

a persones d’entre 14 i 30 anys. La 
programació conta amb cursos de 
pre-monitor, socorrisme aquàtic, 
plantes medicinals, percussió, re-
alització de curtmetratges, cuina 
de postres, teatre de carrer i mas-
satges. A més, contem amb tot un 
seguit d’activitats puntuals també 
obertes a tots aquells joves que no 
es vulguin avorrir a l’estiu: II Tor-
neig de Futbol7, 3x3 de Bàsquet, 
Campionats de Buzz i de Pro-Evo-
lution Soccer, karaoke, jocs en xar-
xa i sortida a Water World. A més, 
trobareu els grups dels concerts 
de presentació del CD del Salt The 

Músics d’enguany, que tindran lloc 
el 26 i 27 de juny a La Mirona, a 
partir de les 22h; trobareu també 
les bases al Concurs de Disseny 
de Gots de Festa Major, i les dates 
del Concurs de Graffi tis. 
Per últim trobareu la informació de 
la Festa Saltjove que tindrà lloc el 
23 de maig davant mateix de l’Es-
tació Jove, i estarà carregada de 
sorpreses, sortejos, concerts, ac-
tes... Amb servei de barra a partir 
de les 18h de la tarda. Propera-
ment es publicarà tota la progra-
mació de la jornada, i us convidem 
a tots a participar-hi!
Les inscripcions a tots els cursos i 
activitats començarà el 4 de maig. 

Ànims!
Podeu consultar tota la informació 
a www.saltjove.cat
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Aquest més d’abril 
s’ha inaugurat un 

Parc Temàtic a les Deve-
ses de Salt, al costat del 
mas Devesa. La seva 
fi nalitat és ensenyar a 
petits i grans estimar els 
animals i que  aprenguin 
a respectar-los, mitjan-
çant passejos amb carro 
o com a genets, tant a 
dins com a fora del re-
cinte. A més, servirà per 
a conèixer i estimar les 
nostres Deveses, els ra-
cons de les quals molta 
gent ignora.

Josep Pla

Parc Temàtic a les Deveses
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II Fira del Trasto

A la plaça dels Peixos, organit-
zada per la comissió de festes 

del barri, i amb molta concurrència 
de parades i trastos que a casa no 
feien cap servei, s’ha celebrat la II 

Fira del Trasto. Per animar la dia-
da, aquesta es va completar amb 
un concurs de coques que es van 
servir de postres als participants 
de l’arrossada. Després d’un tast 

exhaustiu, els premiats foren: 
1er. Dolors Gamundi, 2on. David 
Faüchs i 3er. en Joaquim de can 
Crous. 

La Farga

Dos dels premiats i el recollidor del premi de la Dolors
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Esquers enverinats 
al Parc de les Deveses

L’Estació Jove de Salt programa un curs de Cuines del Món

Emprenedors de Salt

Els Agents Rurals i la Policia Lo-
cal n’investiguen l’origen.

L’Ajuntament de Salt ha senyalitzat 
el Parc de les Deveses per alertar 
als usuaris de la presència d’esquers 
enverinats a la zona. Els Agents Ru-
rals i la Policia Local estan investi-
gant l’origen del menjar enverinat 
que ha afectat a sis gossos. 
Segons la investigació oberta, en els 
darrers dies s’han localitzat esquers 
enverinats al llarg del Camí del Safa-
reig i el Camí dels vivers municipals, 

des del Pont del Rec fi ns la Bassa 
dels Ànecs. Una brigada municipal 
està recollint el menjar enverinat. 
Els treballs són difícils perquè l’es-
quer es troba en petites quantitats 
als marges dels camins.
Es tracta de cigrons i mongetes se-
ques remullades amb un verí que 
té un gust dolç. Les primers analíti-
ques han permès determinar que el 
verí és una barreja de mata-rates i 
mata-cargols. L’Ajuntament de Salt 
té constància de sis gossos enveri-

nats, dos dels quals han mort i ha 
senyalitzat la zona afectada per 
alertar als propietaris dels animals 
i evitar més enverinaments.
Els Agents Rurals, el guarda del 
Parc de les Deveses i la Policia Lo-
cal estan treballant per identifi car el 
responsable. A banda de les mul-
tes imposables, l’enverinament de 
fauna està tipifi cat com a delicte al 
Codi penal i es pot arribar a castigar 
amb penes de 2 anys de presó.

Els participants aprendran plats 
de la Xina, el Marroc o l’Argen-

tina.
L’Estació Jove de Salt ha progra-
mat un curs de cuines del món per 
als joves del municipi. La iniciati-
va, que es portarà a terme del 25 
d’abril al 30 de maig, pretén intro-
duir els joves en la gastronomia de 
països com la Xina, el Marroc o 
l’Argentina. Les inscripcions per al 
curs ja estan obertes a la mateixa 

Estació Jove de dilluns a divendres 
de 4 de la tarda a 8 del vespre. 
El curs de cuines del món es farà 
cada dissabte de les 10 del matí a 
la 1 del migdia i està dirigit a joves 
a partir de 15 anys. Les classes 
es faran a l’antic cinema Núria de 
Salt (c/Major, 204) i les impartiran 
professionals de la Fundació Pere 
Tarrés, juntament amb dones ori-
ginàries de cada país que viuen a 
Salt. Cada sessió del curs, que té 

un preu de 20€, se centrarà en un 
país i els participants podran viat-
jar per la gastronomia de la Xina, 
Hondures i Argentina, Senegal, 
Marroc i Gàmbia. 
L’Estació Jove de Salt programa 
cada semestre cursos, tallers i tar-
des temàtiques dirigides als joves 
del municipi. Cuina econòmica, 
socorrisme bàsic, jocs del món o 
dj són alguns dels cursos que s’es-
tan portant a terme.

El servei de suport a l’emprene-
doria 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’informar, 
orientar i assessorar les persones 
emprenedores sobre els diferents 
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 tècnica fi ns a l’econò-
mica. En aquest sentit, s’ofereix as-
sessorament per a l’elaboració del 
pla d’empresa, informació 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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Club Petanca Salt

Salt Gimnàstic Club

Hola!, amics seguidors habitu-
als de La Farga... A l’anterior 

número us comentava que espe-
ràvem poder tenir algun equip del 
club dins de les fi nals dels campio-
nats provincials en la modalitat de 
triplets. Doncs bé, no solament hi 
vam col·locar dos equips (un de sè-
niors de segona i un de fèmines), 
sinó que a més aquestes últimes 
es van proclamar campiones pro-
vincials en derrotar a la fi nal, per un 
ajustat 13-11, a l’equip femení del 
Figueres. La veritat és que ens ho 

va posar molt difícil i es 
va veure una gran fi nal. 
L’equip estava format per 
Yolanda Jorquera, Isabel 
Rodríguez i Tere Carrete-
ro, equip que ara anirà a 
representar a la petanca 
gironina en els campio-
nats d`Espanya, a l’illa 
de Lanzarote, dels dies 
22 al 24 de maig. Es-
perem que tinguin sort i 
que ens puguin donar un 
altra alegria. Molta sort, 
campiones!.
L’altre equip que es va 
classifi car fou el format 
per Lluis Roca, Joan Mar-
tin i Xavier Suárez, que després de 
fer un gran campionat van perdre 
la partida decisiva per passar a la 
fi nal, disputant el 3º i 4º lloc amb 
l’equip de Campdevànol, que va 
ser molt superior i ens va derrotar 
clarament. Tot i això, podem estar 
contents dels resultats obtinguts 
pels jugadors saltencs.
El proper diumenge 3 de maig, es 
disputaran els campionats indivi-
duals a les pistes d’Avinyonet. Aquí 
també intentarem donar el màxim 
per poder estar a les fi nals. Els re-
sultats de la lliga dels dissabtes a 

la tarda del mes de març foren els 
següents: 1º Maria González, 2º 
Pepita Cobos i 3º Antoni Surribas, 
que com sempre van rebre un re-
gal de mans de l’amic Quim Parés, 
delegat dels jubilats.
El dia 10 de maig, a les pistes 
municipals del Parc Monar, es 
disputarà el tradicional campionat 
Trofeu Eugesa, que com sempre 
comptarà amb el patrocini de Eu-
gesa Empresa Constructora, que 
any rere any col·labora amb el 
club i ens ajuda. Voldria agrair al 
Sr. Joan Paulí la seva gentilesa 
envers el Club Petanca Salt.

Josep Boó i Alech

Participació saltenca en el cam-
pionat d’Espanya d’Autonomi-

es de Gimnàstica Artística Feme-
nina.
Claudia Vilà del Salt Gimnàstic 
Club participa en el campionat 
d’Espanya d’Autonomies de Gim-

nàstica Artística Femenina, selec-
cionada per la Federació Catala-
na en la categoria Open, celebrat 
aquest cap de setmana en el CAR 
de Madrid. Gimnastes de l’equip 
de Catalunya format per Melo-
di Pulgarín, Cristiana Mironescu, 

Anna Serra, Claudia Vilà i Ariadna 
Puntí, aconseguiren la SEGONA 
CLASSIFICACIÓ amb un total de 
150.00 punts, per darrera de la 
selecció Balear. La tercera posició 
fou per a la selecció Asturiana.    

Campiones de Salt i Subcampiones de Figueres
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Amb una mica de cafè

Tots sabem que el cafè és més que una beguda estimulant, obtinguda a partir de les llavors d’una planta 
que es produeix al Brasil, Vietnam, Colòmbia o Indonèsia. Per a molts el cafè és un bon company de matí, 

de tarda, de nit i es relaciona sovint amb la fi  d’un bon àpat, amb una intensa tertúlia o amb les llargues nits 
d’estudi en època d’exàmens.
Una antiga llegenda ens explica l’estrany comportament i l’excitació que sofrien un ramat de cabres, cada ve-
gada que menjaven les fulles i llavors de la planta del cafè; i com el seu pastor (un jove etíop anomenat Kaldi) 
va provar també els seus efectes i ho va explicar als monjos d’un monestir, aquests començaren a preparar 
una beguda que els mantenia desperts durant les nits d’oració. Qui ho havia de dir que la popularitat d’aquesta 
descoberta es perllongaria fi ns als nostres dies! No parlaré avui de les moltes qualitats i defectes d’aquesta 
mítica beguda, però si que descriuré algunes curiositats, bons usos sostenibles i la forma d’experimentar amb 
les seves possibilitats de tint.

Els grans de cafè, la beguda ja infusionada i fi ns i tot el marro, poden constituir un econòmic recurs de neteja 
per mantenir una cura ecològica de la llar:

• Una mica de cafè molt sobre el fogó encara calent, ajuda a eliminar les males olors de la cuina. Si es posa 
en un plat i es col·loca al rebost també s’eviten problemes d’olors.
• Alguns grans de cafè torrats col·locats en el cendrer del cotxe eliminen l’olor de tabac i creen un ambient més 
agradable. Si es posen a la nevera ajuden a absorbir les males olors.
• El marro del cafè és molt adequat per netejar ampolles, gerros i altres objectes de vidre, per treure residus 
no desitjats en la vaixella i els coberts, i també és útil per netejar abrics de pell.
• El cafè aporta minerals i vitamines, per això les seves restes són ideals per ser usades com adob i fertilitzant 
d’algunes plantes que viuen en terres àcides.
• El cafè negre fort barrejat amb henna constitueix un bon tint natural pels cabells.
• També amb cafè líquid i fred es poden netejar de forma molt efectiva les peces de llana.

Passem ara a la part més didàctica i creativa sobre allò que podem fer amb cafè. En primer lloc recordar que 
podem crear diverses i variades formes de collage, tot enganxant els grans de cafè amb cola blanca sobre un 
suport, i que podem aprofi tar les restes de cafè líquid per tenyir un suport, dibuixar elements i pintar formes:

• Posem en un plat una mica de cafè, hi humitegem una esponja, la passem per la part de davant i de darrera 
d’un full blanc i el deixem assecar. Obtindrem com una mena de paper tenyit que recorda l’aspecte d’un antic 
pergamí, que es pot pintar amb ceres toves per obtenir uns resultats interessants.
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Amb una mica de cafè

• També podem dibuixar directament amb cafè, tal i com han fet al llarg de la història nombrosos artistes, que 
confessen que... si la inspiració els venia en plena tertúlia de cafè, aprofi taven les restes de la seva tassa i 
un escuradents per captar sobre un tovalló de paper la bellesa d’un rostre, l’estilització d’un perfi l o els versos 
d’un poema.

• Així doncs, només ens cal preparar una cafetera de cafè negre del fort, deixar-lo reposar una bona estona, 
posar-ne una mica en una tassa i començar a dibuixar sobre un suport de paper o cartolina amb un escura-
dents o pal de pinxo impregnat de cafè. Cal anar remullant l’estri de fusta absorbent i anar elaborant amb cura 
la composició desitjada. 

Els dissenys sempre resulten sorprenents, d’un encantador to torrat acompanyat d’un suau aroma, però no 
hem d’oblidar que el cafè no conté els aglutinants i conservants de les pintures comercials i a la llarga les 
creacions poden resultar efímeres.

PERÒ TAL COM ENS MOSTREN ELS INFANTS, HEM DE RECORDAR QUE ES GAUDEIX MÉS AMB EL 
PROCÉS D’EXPERIMENTACIÓ QUE AMB ELS RESULTATS FINALS!

Carme Garriga i Verdaguer
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La Serranía de Cuenca

EXCURSIÓ  DE  SET  DIES 
(del 15 al 21 de juny de 2009)

P R O G R A M A:
15-06-2009 Dilluns.-   SALT -  BE-
NICASSIM -  CAÑETE ( Serranía 
de Cuenca )
Sortida a les 8 hores del matí,  di-
recció TARRAGONA, BENICAS-
SIM. Dinar en un Restaurant. Con-
tinuació cap a VALÈNCIA, UTIEL 
CAÑETE. Arribada, instal·lació 
a l’hotel. Sopar amb  APERITIU 
“SERRANO” i allotjament.    

16-06-2009 Dimarts.- EL RIU CU-
ERVO I “ ALTO  TAJO”.  
Esmorzar. Sortida direcció TRA-
GACETE i ALTO DE LA VEGA a 
1490 m. de altitud, la part alta de 
la Serranía. Arribada a les FONTS 
DEL CUERVO, paratge natural 
protegit “APERITIU  SORPRESA”. 
Passeig per la senda que condu-
eix a les cascades formades per 
les primeres aigües del riu Cuer-
vo. DINAR TIPIC CAMPESTRE 
en Restaurant. Panoràmica en 
autocar pel Parc Natural del ALTO 
TAJO direcció CAMPILLOS DE LA 
SIERRA. Passeig pel conjunt urbà 
característic pels seus pallers. Visi-
ta de l’ermita N.S. del PILAR D’AL-
TAREJOS, indret de gran devoció 
popular. Tornada a l’hotel. Sopar i 
allotjament.      

17-06-2009 Dimecres.-   CAÑETE 
(jornada de descans obligatori pel 
conductor de l’autocar).   
Esmorzar. Passeig per el MERCAT 
SETMANAL DE CAÑETE, típica  
població de la serra manxega. Di-

nar a l’hotel. Visita a peu pel casc 
antic de CAÑETE, declarat conjunt 
historicoartístic. Animació a l’hotel. 
Sopar i allotjament.

18-06-2009 Dijous.-   ELS  “ MON-
TES  UNIVERSALS ” -  ALBARRA-
CÍN  I  TERUEL 
Esmorzar i sortida cap els desolats 
paisatges dels “MONTES UNI-
VERSALS”, direcció ALBARRA-
CÍN, antiga ciutat fortifi cada penja-
da sobre el riu Guadalaviar. Pas-
seig pel conjunt historicoartístic 
de la vila, visita de la CATEDRAL. 
Dinar en restaurant. Continuació 
vers TERUEL. Visita al MAUSO-
LEU DELS AMANTS DE TERUEL, 
passeig pel l’entorn del seu “ CON-
JUNT MUDEJAR ”, patrimoni de la 
humanitat per l’Unesco. Tornada a 
l’hotel. Sopar i allotjament.     

19-06-2009 Divendres.-   ALAR-
CÓN - “ LAGUNAS ”  I  “ TORCAS”                                  
Esmorzar. Sortida direcció ALAR-
CÓN, població al cim d’un turó 
envoltat per un meandre del riu 
Jucar, lloc pintoresc. Visita del 
CASTELL DE ALARCÓN,  un dels 
millors exemples de l’arquitectura 
de l’ Edat Mitja.  Tornada a l’hotel, 
dinar. Sortida cap a LA CAÑADA 
DEL HOYO, població serrana  als 
peus de la SERRA DELS PALAN-
CARS. Visita del paratge natural  
de LAS LAGUNAS, conjunt de “ 
torcas” (llacunes), de gran interès 
ecològic. Tornada a l’hotel. Sopar 
i allotjament.

20-06-2009 Dissabte.-   LA  SER-
RANÍA  DE  CUENCA. 
Esmorzar i sortida direcció la SER-

RA DE VALDECABRAS, sorpre-
nent paratge calcari, esculpit per 
l’erosió del vent. Parada panorà-
mica al VENTANO DEL DIABLO, 
erosió de la roca formant un balcó 
precipitat sobre el riu Jucar. Visita a 
la CIUTAT ENCANTADA, fenomen 
geològic, paratge natural on la dis-
solució càrstica ha aïllat i esculpit 
les pedres d’una forma capritxosa. 
Continuació cap a CUENCA,  ca-
pital serrana situada en un paratge 
de gran bellesa.  Dinar en restau-
rant. Recorregut amb el TRENET 
TURISTIC per la ciutat moderna 
i pel casc antic, barri literalment 
penjat d’una plataforma rocosa ta-
llada per les gorges dels rius Jucar 
i Huecar. Visita de la CATEDRAL, 
panoràmica de les “CASAS COL-
GADAS” des de la passarel·la de 
SAN PABLO. Tornada a l’hotel. 
Sopar i allotjament.       
 
21-06-2009 Diumenge.- CAÑETE 
-  ALFAJARIN  -  SALT     
Esmorzar i sortida direcció CA-
RIÑENA, ALFAJARIN. Dinar en 
restaurant. Continuació direcció 
FRAGA, CERVERA, VIC , Arriba-
da a SALT, donant per fi nalitzada 
l’excursió.
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La Serranía de Cuenca

Museu del Traginer (Igualada)

nostra. L’àmplia representació 
d’eines i utensilis, juntament amb 
la presència de diferents carros, 
carruatges, selles i guarniments, 
fan d’aquesta col·lecció un verita-
ble museu de les arts i els ofi cis 
aplicats al món del transport a la 
Catalunya Moderna. 
Feta aquesta visita, pujada a l’au-
tocar i ruta per anar a dinar. Des-
prés ballar una estona i retorn a 
l’hora convinguda. Segons els co-
mentaris dels excursionistes, s’ho 
van passar molt bé. Ens congratu-
lem que així sigui per tirar enda-
vant altres sortides programades, 
com la prevista pel dia 22 d’abril 
al Monestir de  Sant Miquel d’Es-
cornalbou (Baix Camp), i dinar a 
Cambrils.  
En el tauler d’anuncis del Casal 

queda exposada la de VUIT DIES 
A LA SERRANIA DE CONCA, amb 
places limitades a 50 persones. 
Els programes d’aquesta sortida, i 
del mes de juny, també es van re-
partir. Amics excursionistes, us hi 
esperem i a reveure!

Ferran Márquez i Morgade

Degut al meu tarannà de novell 
cronista, però amb la il·lusió 

de donar-vos a conèixer les sorti-
des excursionistes d’aquest Casal 
de Jubilats, permeteu-me plasmar 
quatre apunts i algunes fotos de 
la realitzada el dijous 19 de març, 
festa de Sant Josep, no comptant 
aquesta vegada amb la meva  pre-
sència.
Sortida a les vuit en punt, amb 
paradeta per esmorzar, i ruta cap 
a la població d’Igualada. Allí està 
previst visitar el Museu del Tra-
giner, col·lecció Antoni Ros, per 
assabentar-nos de l’evolució del 
transport tant de mercaderies com 
de persones, i alhora observar les 
evolucions entre els diferents ofi -
cis que feien possible el desenvo-
lupament del fet traginer a casa 

“TOT  INCLÒS”

- Allotjament  HOSTERIA  DE  
CAÑETE ***
- Itinerari i excursions amb autocar 
Gran Turisme
- Pensió completa . Dinars en res-
taurants. Begudes als àpats. Cafè 
al dinar.
- Acompanyant de l’empresa du-
rant tot el recorregut de set dies.
- Excursions diàries i Dinars en 
Restaurants.

Entrades incloses:
TRENET  TURISTIC  A  CUENCA
Catedral  de Cuenca
CIUDAD  ENCANTADA
Catedral  de Albarracín
Mausoleu  del  “AMANTS  DE  TE-
RUEL”
Castell de Alarcón
Visites guiades 
Gastronomia , Folklore i Animació
* APERITIU “SERRANO” de Ben-

vinguda
* APERITIU “SORPRESA” I DI-
NAR TÍPIC “CAMPESTRE”
* Ball a l’hotel

Primer pagament: dia 4 de Maig 
(de 4 a 7 h. tarda): 300.- Euros / 
per persona.     
Segon  pagament:  dia 8 de Juny 
(de 4 a 7 h. tarda): 295.- Euros / 
per persona.      
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Apadrinem escultures

ASPECTES PEDAGÒGICS 
SOBRE EL PROJECTE “APA-

DRINEM ESCULTURES”. CEIP LA 
FARGA, CURS 2008 - 2009.
Amb el projecte “apadrinem escul-
tures” pretenem donar, als nostres 
alumnes, una perspectiva social i 
cultural del seu entorn més proper: 
el poble de Salt. Els apropem al parc 
escultòric de la nostra població per 
tal de que el coneguin, l’estimin i aju-
din a tenir-ne cura.
Aquest projecte s’ha realitzat dins 
de l’àrea d’educació visual i plàstica, 
per tant les competències bàsiques 
treballades són: 
- Cb2 Artística i cultural (pròpia de 
l’àrea)
- Cb5 Aprendre a aprendre
- Cb7 Interacció amb el món físic
- Cb8 Social i ciutadana
Les àrees relacionades són l’àrea 
de llengua i l’àrea de descoberta de 
l’entorn. Pretenem assolir el objec-
tius següents:
1. Apreciar que l’art és una manera 
de donar forma a les experiències, a 
les idees i a les emocions.
2. Explorar, conèixer i experimentar 
les possibilitats que ofereix l’experi-
ència artística, els materials i les TIC, 
mitjançant els llenguatges artístics.
3. Comprendre que les manifestaci-
ons artístiques i culturals estan fetes 
per homes i dones i per a la gent, i 
representen les seves experiències.
4. Valorar i respectar el fet artístic 
propi i dels altres, entenent que és 
una manera de comunicar-se i d’ex-
pressar els sentiments, les desco-
bertes, les capacitats i peculiaritats 
de cadascú. Apreciar que les expe-
riències culturals pròpies i les dels 
companys i companyes esdevenen 
un espai de diàleg i enriquiment.
5. Participar, generar i afavorir l’in-
tercanvi d’opinions, experiències, 

idees i valoracions, i 
incorporar en el pro-
cés creatiu propi i dels 
altres aspectes de la 
pròpia experiència o 
inquietud.
6. Valorar i gaudir de 
la interacció en el grup 
i el cooperativisme.
7. Mostrar curiositat 
per com les artistes i 
els artistes aprofun-
deixen en el coneixe-
ment, l’experiència i la 

imaginació per fer arts plàstiques.
8. Compartir i reconstruir històries i 
pensaments que ens desvetllen les 
manifestacions artístiques i cultu-
rals, i descobrir que poden infl uir en 
la nostra manera de pensar i en els 
nostres propòsits.
9. Gaudir de l’aproximació a les ma-
nifestacions artístiques i desenvolu-
par una posició crítica.
10. Utilitzar les TIC per a la recerca 
d’informació.
11. Conèixer les intervencions artísti-
ques urbanes. Adonar-se de les seves 
funcions socials vinculades a la vida 
del poble i a la noció de patrimoni.
Els continguts treballats fan referèn-
cia tant al bloc d’explorar i percebre 
com al bloc d’interpretar i crear.
Les activitats realitzades han estat:
- Visualització d’un PowerPoint i un 
DVD sobre les escultures de Salt.
- Diàleg obert per arribar al concepte 
d’escultura.
- Pensar, imaginar, escriure i dibui-
xar una escultura pròpia.
- Explicació de les característiques 
més rellevants de cada escultura del 
nostre poble.
- Diàleg obert sobre les escultures 
conegudes i les no conegudes.
- Tria d’una escultura per fer el seu 
apadrinament. Explicació del que és, 
en què consisteix l’apadrinament.
- Recopilació d’informació de 
l’autor/a de l’escultura apadrinada.
- Recopilació d’informació sobre l’es-
cultura apadrinada (història, ubicació, 
literatura popular i literatura culta...).
- Visita d’algunes de les escultures 
de Salt i observació directa.
- Observació detinguda de l’escultu-
ra apadrinada i dibuix de la mateixa 
al natural.
- Visualitzar i fer fotografi es tot ana-
litzant la nostra escultura.
- Creació d’una còpia de l’escultura 
apadrinada o d’una escultura prò-
pia.
- Propostes en referència a 
l’escultura i al seu entorn.
Metodologia de treball:
El projecte s’ha dut a ter-
me, durant el segon tri-
mestre, als cicles inicial i 
mitjà. Cada curs ha apadri-
nat una escultura diferent 
(per votació consensuada 
de tots els alumnes). Els 
alumnes de 1er hem apa-
drinat les Llúdrigues, els de 

2on l’Adéu, els de 3er Tortuga,Tortuga 
i els de 4rt la Cúpula Invertida.
S’ha desenvolupat dins l’aula de 
plàstica que està en una zona del 
menjador delimitada per cortines i 
està dotada amb dues piques d’ai-
gua. Les sessions de la visualització 
del PowerPoint i del DVD de les es-
cultures de Salt a l’aula d’audiovisu-
als, i la recerca d’informació a l’aula 
d’informàtica. Les visites a les escul-
tures han tingut una durada d’una 
tarda, en el cas de cicle inicial, i de 
tot un matí en el cas de cicle mitjà.
Cada nivell està subdividit en tres 
grups heterogenis, per tant, no hi 
ha més de 16 alumnes per sessió. 
Les i els alumnes seuen de quatre 
en quatre: seuen allà on volen amb 
la condició que respectin les normes 
de convivència i treball establertes.

Marta Jover,

Mestra d’Educació Visual 
i Plàstica del CEIP La Farga de Salt.



30

SOM UNS ARTISTES! L’ART, EL 
LLENGUATGE UNIVERSAL
Hem celebrat la Setmana Cultural 
sota el lema “SOM UNS ARTISTES”. 
La nostra motivació ha partit de la 
participació de l’escola en el projecte 
“Apadrinem Escultures” i en la rea-
lització del projecte sobre l’obra del 
pintor saltenc, Lluís Mateu.
Així doncs, els nostres alumnes 
han experimentat amb tècniques 
relacionades amb la pintura i l’es-
cultura, fent esquitxos i regalims 
de colors sobre tela, passant per la 
confecció d’escultures amb materi-
als reciclats, collages col·laboratius 
de les Llúdrigues, entre d’altres. 
Amb totes les creacions hem orga-
nitzat una exposició dels artistes de 
l’escola, que han pogut visitar jun-
tament amb les famílies, on els hi 
han explicat les obres realitzades.
Des d’aquí volem destacar i agrair la 
col·laboració i interès de l’artista Llu-
ís Mateu, que va obrir les portes de 
casa seva als nostres alumnes, els 
va concedir una entrevista i va venir 
a l’escola a visitar-nos i explicar-nos 
moltes coses de les Llúdrigues.
Finalment, agrair la col·laboració 
dels pares, mares, avis i altres fa-
miliars i amics que van participar 
activament en les jornades, on vam 
treballar el fang i celebrar la festa 
de cloenda. Així doncs, a través 
de l’art com a llenguatge universal, 
ens hem sentit més artistes i més 
propers a Salt, el nostre poble.

CEIP LES DEVESES

Setmana Cultural CEIP Les Deveses
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Aquesta és una dita com totes 
les dites: si l’encerto l’endevi-

no. És clar que depèn del mateix 
temps i de les circumstàncies. És 
per això que continuo esperant, 
sense pressa, i tot recordant al Sr. 
Boada, primer tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Salt, que demostri 
o rectifi qui unes insinuacions que 
tot i sabent que no són certes, va 
manifestar per escrit sense el més 
petit escrúpol. 
Seguint la tàctica dels mandataris, 
que poden passar de respondre 
dels seus fets, sumant-ho a allò 
que ell deia de ‘difama que alguna 
cosa queda’, en resulta una pràc-
tica que havent llegit a Maquiavel 
no recordo pas que recomanés. 
De tota manera, es veu que la tàc-
tica és prou escaient i ell n’és un 
bon mestre posant-la en marxa, 
fent cert allò d’un bon atac com 
a millor defensa. També succeeix 
sovint que algun reietó es pensa 
que és més del que és i intenta en-
fi lar-se dalt de la piràmide, i encara 
sempre mirant enlaire.

Sempre he pensat que amb la ve-
ritat es va a tot arreu, encara que 
per experiència sé que no és així. 
Que si hi ha persones en càrrecs 
polítics que penses, o t’imagines, 
que públicament no actuen cor-
rectament, no ho manifestis pas. 
S’enfi len per les parets tot esperi-
tats i fan anar la dalla com un bon 
expert.
Estem en democràcia. Almenys 
ho diuen, i si els ciutadans no som 
capaços de fer-ne ús sempre hi ha 
qui se n’aprofi ta. Així que continu-

aré reclamant els meus drets com 
a ciutadà de base, mentre el polític 
responsable de la calumnia no és 
manifesti. Si hom no pot dir i es-
criure que no considera correcte 
que un tinent d’alcalde del nostre 
Ajuntament tingui un assessor a 
compte de l’erari municipal, i sigui 
tractat com un drap brut pel men-
cionat Joan Boada, és que estem 
retornant al caciquisme i això no 
és bo per a la convivència.

Ramon Torramadé

El temps ho cura tot?

Fum

El dissabte 21 d’abril a les nou 
del vespre, el Teatre de Guer-

rilla (i com autor i director en Quim 
Masferrer) ens presenta tota una 
tragicomèdia, en la qual s’expli-
ca la història de tres personatges 
que asseguts a la barra d’un bar 
-un d’ells n’és el propietari- i entre 
copa i copa, passen la seva vida 
intentant oblidar el que són. Al ma-
teix temps, van fent nous projectes 
per a refer-la.
És quan s’endinsen en el món de 
la política i ens fan un retrat dels 
excessos del poder, que proposen 
a un dels tres -el més curt- que 
es presenti per alcalde. Ell no s’hi 
atreveix, però li diuen que és molt 
fàcil: solament ha de dir ‘tu aquí 
i tu allà’ i prometre tot el que sap 
que no podrà complir.
Llavors es presenta per alcalde 
i surt elegit. El primer que fa és 
marcar amb el dit: tu aquí, tu allà 
i tu a callar. Després l’anomenen 

president de la Diputació i 
el primer que fa és pujar-se 
el sou un 40%. Li canvien 
el despatx però la cadira 
no la deixa i se l’emporta al 
nou càrrec. 
Tot plegat és una sàtira de 
la realitat que vivim i que 
ens porta de dret a la misè-
ria del país, a menys que 
els nostres representants 
siguin capaços de rectifi car 
a temps, cosa que de mo-
ment és poc probable. 
Han sigut una hora i vint 
minuts -dins la ràbia dels 
fets- on ens ho hem passat 
prou bé. El fum sols ens ha 
fet veure la part còmica i la 
gran interpretació de tots 
tres. Els hem acomiadat 
amb grans aplaudiments. 

Josep Pla
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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: 9, 10, 18, 26 de maig.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 6, 14, 22, 30, 31 de maig.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 2, 3, 11, 19, 23, 24, 27 de maig.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 4, 12, 20, 28 de maig.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 5, 13, 16, 17, 21, 29 de maig.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 7, 15 de maig.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 1, 8, 25 de maig.

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:
Tallar el conill a talls petits, salar-lo una mica i posar-lo 
a coure a la cassola, amb una mica d’oli i les cebes 
pelades, les tomates, les pastanagues (pelades i ta-
llades a trossos grossos) i les cabeces d’all. Deixar-ho 
coure a foc lent, amb la cassola tapada, una mitja hora 
aproximadament. Girar-ho de tant en tant perquè no es 
cremi d’un costat. 
A continuació, pujar el foc i deixar-ho coure a foc viu 
durant 15 minuts més. Finalment destapar-ho, tirar-hi 
un raig de conyac i deixar-ho acabar de coure fi ns que 
aquest s’hagi evaporat. I ja tindrem el plat a punt!

Recepta de la Sra. MARIA SANJUAN i MORET
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 1 conill
- 2 cebes
- 2 tomates senceres
- 2 pastanagues
- 2 cabeces d’all
- 1 raig de conyac
- oli
- sal

Conill rostit
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Naixements, casaments i defuncions

Humor Universalt

Casaments

Manuel Bugallo Garcis 

Yormapys del Valle Rojas Prado 4-3-09

Antonio-Carlos dos Santos 

Zapryan - Georgien Takev  4-3-09

Javier Campos Álvarez

Belén González Garcia   14-3-09

Jaime Feliu Hernández

Meryem Ibnzaiar 16-3-09

Naixements

Hawa Sissoko 24-2-09

Karim Diarra 24-2-09

Alex Osaretin i Joseph 23-2-09

Iker Muñoz i Delgado 26-2-09

Ismael-Ian Quiñones i Crespo 28-2-09

Kaoutr Hadia 26-2-09

Mustapha Lamahari 25-2-09

Gerard Nogareda i Pérez 24-2-09

AlaáBadi 25-2-09

Bintu Jagiteh   1-3-09

Mousa Sillah 24-2-09

Mohamed Lamin Sanyiang 22-2-09

Said el Maaroufi   1-3-09

Elisabet Pubill i Muñoz 28-2-09

Isahar-Catalin Rosu   3-3-09 

Hamidu Conteh i Conteh 27-2-09

Loay Mennana   1-3-09

Carmen Gimenez i Corbacho   4-3-09

Mariam Guehibri   6-3-09

defuncions

Uwuidia Faith  de 29 anys 18/03/2009

Martin Estevez M. Josefa de 92 anys 21/03/2009

delgado Fernandez Jose de 86 anys 23/03/2009

Martin Dalmau Francisco de 92 anys 26/03/2009

Font Triadu Martin de 85 anys 28/03/2009

Candeas Rdgz. Trinidad de 97 anys 27/03/2009

Mallorqui Mias Juan de 88 anys 31/03/2009

Bertran Pairet Rosa de 94 anys 01/04/2009

Lloveras Bofi ll Juan de 91 anys 02/04/2009

Bosch Fusellas Dolores de 74 anys 03/04/2009

Lidon Lopez Juan  de 85 anys 03/04/2009

Rotllan Vilas Joaquin de 84 anys 06/04/2009

Baena Moreno Manuela de 83 anys 12/04/2009

Fabrach Fabregas Maria de 96 anys 12/04/2009

Homs Cubias Luis de 69 anys 12/04/2009

Hdez. Castillo Encarnación de 82 anys 15/04/2009

Yala Bousnina   7-3-09

Andrei Zamora i Marina   9-3-09

Benke Cuolibaly   7-3-09

Walid El Bir 12-3-09

Júlia Alamató i Alemany 13-3-09

Ayman el Bajoui 13-3-09

Dimana Seudalinova i Ivanova   9-3-09

Aisha El Bajaoui 17-3-09

Queralt Roig i Jordà 19-3-09

Diewour Tigana 18-3-09

Amin El Morabet 19-3-09

Akram El Bali 29-3-09

Pablo Manuel Baca i Castro 20-3-09

Afra Deulofeu i Morillo 21-3-09

Lluís Camacho i Montoya 20-3-09

Basma el Azzouzi 20-3-09

Lucia Martínez i López 17-3-09

Yousra Bouraoumad 16-3-09

Ali Sidibi 23-3-09

En motiu dels 30 anys de la revista 
La Farga, es va editar el llibre Humor 
Universalt, del qual se’n va fer la pre-
sentació a la Biblioteca Pública Muni-
cipal de Salt el dia 17 d’abril. 
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de març al 10 d’abril de 2009

Temperatura Màxima: 25,5º el dia 13 de març.  
Temperatura Mínima: 1º els dies 18 i 25 de març.

Dies de pluja: 7 dies de pluja.
Precipitació màxima en un dia: 21,5 l el dia 31 de març. 

Pluja acumulada: 64,4 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de març al 10 d’abril de 2009

Escacs

Sudoku

Solució:

Pluviometria de l’11 de març al 10 d’abril de 2009

L’acudit foll

El temps

1. ...Cg4 2. Pxg4 Dh2+ 3. Rxh2 Af2++
Juguen Negres i fan mate amb tres 
moviments.



36


