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agendaActivitats del mes de juny

BLIOTECA PÚBLICA DE SALT
- Del 4 al 26 de juny de 2009. Horaris de 
biblioteca. “Històries d’un viatge”. Exposi-
ció d’Ester Besolí, produïda i presentada 
per la CAM (Caja de Ahorros del Mediter-

de diverses persones que s’han hagut de 
desplaçar des del seu país d’origen. Es 
programaran activitats paral·leles al voltant 
de l’exposició. Per a més informació con-
sulteu la web http://exposicions.wordpress.
com/2009/05/12/histories-viatge
- Dia 11 a les 20:00. Sessió del Grup de 
Lectura de Ficció inclosa en els actes de 
“Univers Calvino”. Comentarem “Les Ciu-
tats invisibles”.
- Dia 18 a les 18:00. Festa de cloenda del 
projecte “Som-hi, a llegir: aprendre a escol-
tar per aprendre a llegir”
20:00. Cinefòrum. Projectarem “La Ley del 
deseo” (1986) de Pedro Almodóvar
- Dia 25 a les 20:00. Grup de Lectura de Ficció. 
Comentarem: “El Danubi” de Claudio Magris.

CASA DE CULTURA 
LES BERNARDES
EXPOSICIONS

urbana. Sales Central, Aguilera i RocaDel-
pech
Pintura a l’oli, de Marisa Urcola, a la sala 
El Porxo.
Expo de pintura i escultura “Por órden del 
caos”, del Grup “Perdidos en el despacio”, 
a la sala Sant Jordi
CURSET DE CUINA:  TAPES
Els dilluns 25 de maig i 1 i 8 de juny, de 2/4 
de 8 a 2/4 de 10 del vespre. 

TEATRE DE SALT
- Dia 13 a les 6 de la tarda.- Familiar [pa-

llassos] INVENTARI Cia. Marcel Gros 8 €
- Dia 20 a les 9 del vespre .-Teatre musi-
cal FRANK V. Opereta d’una banca privada 
Cies. Safareig-Ditirambe 10 €
- Dia 21 a les 7 de la tarda.- Teatre musi-
cal FRANK V. Opereta d’una banca privada 
Cies. Safareig-Ditirambe 10 €

LA MIRONA
CONCERTS
- Dia 5.- Grup/Activitat: TELEPHUNKEN + 
OBLIQUE Hora: 22:00h. Preu: 9/12 €
- Dia 6.-Grup/Activitat: EIX SKATALÍTIC: KON-
TRA-BAND + XEIC! Hora: 22:00h.Preu: 5/8 €
- Dia 11.- Grup/Activitat: THE BLOWS Hora: 
22:00h.Preu: 5 €
- Dia 12.- Grup/Activitat: CONCERT – JAM 
amb CALAVERAS Hora: 23:00h.
Preu: 5 € Venda exclusiva a taquilla
- Dia 13.- Grup/Activitat: ALTOVOLTAJE 
presenta: DEMO + DELAHOJA Hora i Preu: 

- Dia 19.-Grup/Activitat: XS FESTIVAL 

- Dia 26.-Grup/Activitat:  1er CONCERT DE 
CLOENDA DEL SALT THE MUSICS 09
Hora: 22.00h. Preu: Gratuït
- Dia 27.- Grup/Activitat: 2on CONCERT 
DE CLOENDA DEL SALT THE MUSICS 09 
Hora: 22:00h. Preu: Gratuït

ACTIVITATS
-BANC DE PROVES
Dia 7.- Grup/Activitat: BANC DE PROVES 
amb grups del 360º FEST (Estació Espai 
Jove) Hora: 19:00h. Preu: Gratuït
SI ETS MÚSIC T’INTERESSA!

A càrrec de Xavi Fortuny i Mariné de RGB 
Suports

-
rec de membre de l’EXGAE

-Contractacions, facturacions i seguretat 
social en el món laboral del músic.
A càrrec de Toni Oró, membre del Col·lectiu 
Ronda. Per inscriure-us podeu trucar al 972 
22 00 70. ORGANITZA: Casa de la Música, 
La Mirona

CENTRE DE RECURSOS PER A LA 
GENT GRAN
- EXPOSICIÓ DE LES PUNTAIRES DE 
SALT del 1 al 11 de juny
- EXPOSICIÓ DE FOTO ACCIÓ de l’ institut 
Vallvera del 12 al 30 de juny
- Dimarts 2 de juny de 18 a 20h.- TALLER 
DE FOTOGRAFIA a càrrec de Pere Quero
- Dimecres 3 de juny de 18 a 20h.- TALLER 
DE FOTOGRAFIA a càrrec de Pere Quero
- Dijous 4 de juny de 16 a 19h.- TROBADA 
DE PUNTAIRES, punta de coixí en directe
- Dilluns 8 de juny de 16 a 18h.- XERRA-
DA: LA SOLIDARITAT VERS ELS ALTRES 
a càrrec de Càritas Salt
- Dimarts 9 de juny de 18 a 20h.- TALLER 
DE FOTOGRAFIA a càrrec de Pere Quero
- Dimecres 10 de juny de 18 a 20h.- TA-
LLER DE FOTOGRAFIA a càrrec de Pere 
Quero
- Dimarts 16 de juny de 17,30 a 19h.- SOR-
TIDA A LA NATURA (complement del taller 
de plantes)
- Dilluns 29 de juny de 16 a 18h.- XERRADA: 
SUCCESSIONS a càrrec d’ Esther Simal
- De dilluns a dijous de 4 a 5 de la tarda.- 
PARC DE SALUT
- Dilluns i dijous de 5 a 7 de la tarda.- ESTI-
MULACIÓ MANUAL
- Dimarts de 5 a 7 de la tarda.- ENTRETE-
NIMENTS DE MEMÒRIA
- Dimecres de 5 a 7 de la tarda.- ESPAI D’ 
ESBARJO I TROBADA
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Un curs més i les escoles ens obren les seves portes per mostrar les 

la seva raó de ser. Algunes de les escoles i instituts del poble durant 

aquests últims temps han commemorat els seus 25 anys, doncs van ser 

construïdes als anys vuitanta. Enguany ha estat l’escola del Pla. 

de celebració, per les millores que han anat assolint. Cal dir que en ge-

neral n’hi ha hagut de millores, i moltes, però globalment i a nivell de po-

-

cola de primària per convertir-la en escola de secundària, i ara es tanca 

per tornar-la a reconvertir de nou en escola de primària... veritablement 

no s’entén massa. A l’hora de donar resposta al creixement d’alumnat 

s’ha fet a corre cuita, tapant forats, mòduls en dues escoles, tot un Ses 

també en mòduls, el Pla es desdobla amb els mateixos espais i mòduls 

al pati, esperant des de fa sis anys una ampliació que no arriba, estem a 

saturades i els recursos minvant per la crisi.

-

-

tives i ja tenim una nova llei a la cantonada. La nostra societat està can-

viant de manera molt accelerada i les administracions prenen decisions 

tard i sovint poc encertades. A Salt calen decisions valentes, recursos 

ben dirigits i mestres i professors amb vocació d’ensenyar a un alumnat 

divers, alumnes que seran els saltencs del futur. Departament d’Educa-

ció, Ajuntament i docents, tots hi tenen una part de responsabilitat.
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Diu la segona part de la llegenda de Salt que el gegant del rec, 
també conegut com el pelut de la Pilastra, va ser qui va reorga-
nitzar les terres d’aquesta plana després que el Tro, la Fúria i el 
Vent desfermessin una terrible tempesta que gairebé mata a la 

-

-

-Com és que vas decidir impli-
car-te en l’AMPA?
-El fet és que la majoria de gent del 
Gegant del Rec venim de l’escola 
bressol el Lladoner. Aleshores ja 
participàvem en l’AMPA d’aquest 
centre i ja sabíem com anava tot 
una mica. Aleshores, quan va en-

van passar el centre a dues línies, 
ara fa tres anys, un grup de pares 
i mares vam parlar amb direcció 
i vam veure que necessitàvem 
l’AMPA per poder organitzar les 
activitats extraescolars i un munt 
de coses que sense el suport de 
l’associació no es podien fer. Així 
ens vam organitzar, començant de 
zero. I un cop formalitzada, ales-
hores s’hi ha anat incorporant altre 
gent. En el nostre cas hem anat 
a més, cosa que t’anima a seguir 
col·laborant.
-Heu tingut èxit doncs! Hi teniu 
força pares engrescats?
-Sí, sí. L’AMPA està organitzada 
en comissions -d’obres, de festes, 
extraescolars, d’acollida matinal, 
menjador, etc.-, i tot i així, quan 
algú necessita suport, es fa una 
reunió i la resta també s’hi afegeix. 

que marquen una mica d’ordre i 
control de les coses. Sobretot per 
no carregar tot el pes sobre una 
sola persona o bé que tothom faci 
una mica de tot i sense fer res con-
cret.
-El Gegant del Rec ha anat crei-

l’escola?
-Fins quart de primària, encara en 
faltarien dos per tenir l’escola com-
pleta. A més també has de tenir en 
compte que a les classes dels més 
grans potser només hi ha setze o 
divuit nens. No són classes com-
pletes. És a partir de P5 que ja hi 
ha les dues línies complertes. 

-
queta gent, ha afavorit aquest 
tracte entre pares i el centre?
-Potser sí. El que jo veig és que 
l’AMPA l’hem pogut fer una mica a 
la nostra manera. Si vas a una es-
cola que ja té associació de pares, 
evidentment pots dir la teva, però 
és clar, en el nostre cas ha estat 
crear-la de zero i això sempre és 
diferent. Nosaltres, per exemple, 
hem fet el primer xandall del centre, 

-
va, i ara demanarem les primeres 

samarretes. També és més àgil la 

té mail i encara que es segueixen 
fent reunions, després s’envia tota 
la informació per correu electrònic 
de manera que també resulta tot 
més pràctic i està tothom informat 
gairebé al moment. També tenim 
web, on anem afegint informació 
del que anem fent.

-
dex de mares i pares d’origen 
immigrant expliquen que els 
costa més de mantenir l’AMPA, 
buscar gent que s’impliqui, què 
en penses? 
-A veure, segons cada cas, hi ha 
maneres diferents d’implicar-se, 
però nosaltres també comptem 
molt amb la tasca dels mestres 
com a intermediaris entre nosal-
tres i els pares que no participen 
tan activament. Entre la direcció i 
les mestres fan de pont i s’arriba 
a tothom. Pel que fa a les perso-
nes d’origen immigrant, potser no 
vénen tant a les reunions, també 

-
da i ho tenen més complicat, però 
quan s’ha fet alguna festa i s’han 
fet torns, sí que hi han col·laborat 
activament.

Nom: Eva Arroyo
Edat: 35 anys
Nascuda i resident a Salt

Administrativa
A més: Tresorera de l’Associació de Mares i Pares d’Alum-
nes (AMPA) de l’escola el Gegant del Rec. Web: http://am-
pagegantdelrec.comyr.com
El Gegant del Rec: es troba provisionalment al costat del 

que vagi més cap avall, en els terrenys que s’acosten a 
-

entrevistaEntrevista a l’Eva Arroyo
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al Gegant del Rec o et va tocar? 
Perquè hi ha els casos de gent 
que marxa de Salt per portar els 

-Sí, això passa. Precisament no-
saltres estem associats a la Fe-
deració d’Associacions de mares 
i pares d’alumnes de Catalunya 
(FAPAC) i adherits a la Coordina-
dora d’AMPAS de Salt, que ara 
està en plena feina per la campa-
nya ‘Segueix a Salt’. Pel que fa al 
meu cas, si et dic la veritat, quan 
em van parlar del Gegant del Rec 
no sabia ni que existia. Però hi vaig 
anar i pel tractament cap a nosal-
tres i cap als nens, em va entrar 
pels ulls, per dir-ho així. Si que és 
veritat que molta gent posava pri-
mer una concertada i després de 
rebot van anar a parar al Gegant 
del Rec, però en el meu cas em 
va entrar per la vista i ho vaig po-
sar de primera opció. Era per l’en-
torn, un ambient més familiar, amb 
menys mainada, i em va semblar 

per un col·legi gaire gran.
-I esteu la mar de contents, no 

-No, no, jo no el canviaria pas. A 
més, hi ha gent que veus que en 
tenien una idea molt equivocada, 
que hi han entrat de rebot però 
que si ara els preguntes si canvi-

-
rien que no. Això per nosaltres és 

-
sos de nens que han marxat i que 
després volen tornar. 

-
titzant pel nen, no? Anar amunt 
i avall, canviar de mestres, 
d’amics?
-Sí, suposo... però la culpa és nos-
tra, de no voler veure la realitat 
com és. Jo vaig apostar directa-
ment per una escola pública per-

allà i en qualsevol lloc. És que avui 
dia els valors pels quals s’anava a 
una concertada s’han tergiversat. 
Abans es deia que a les concer-
tades aprendrien molt més, però 
avui dia es fa per evitar en certa 
mesura la immigració. Aleshores 

ja no l’estàs portant a una escola 
-

gis comprovat que tindrà una mi-
llor educació, sinó per egoisme teu 
de voler-lo portar en un lloc ‘més 
còmode’. I portar un nen a un lloc 
on no hi hagi immigració, és fer-lo 
viure en una falsa realitat, no els va 
bé tampoc. S’han de tractar amb 
la gent que viu al poble i això és 
enriquidor per ells. A més, ells ho 
troben normal, som nosaltres que 
tenim prejudicis, ells no veuen les 

-Què és el més complicat per 
gestionar a l’AMPA?
-El més complicat són les activi-
tats extraescolars. Els diners per 
aquestes activitats ens arriben a 
través del Pla de l’Entorn de l’Ajun-
tament de Salt. Es tracta d’unes 
ajudes que estan en funció de la 
quantitat de nens de l’escola. Això 
vol dir que et donen els mateixos 
diners tant si fas activitats un dia 
com si en fas cinc. I nosaltres te-
nim activitats cada dia: dilluns mú-
sica i dansa, dimarts fem teatre, 

plàstica i divendres psico. I a més, 
els dimarts també tenim piscina, 
a les instal·lacions de Salt. A part 
que també tenim acollida matinal, 
que no ho tenen a totes les esco-
les. També es fa casalet d’estiu i 
de Nadal, que és molt important 
per a les famílies que no tenen els 
mateixos horaris que els nens o no 
tenen avis o altres parents que els 
pugui cuidar.

-També deveu organitzar alguna 
rifa o alguns actes per recaptar 
fons, no?
-El que organitzem és la festa de 

ser una arrossada amb un grup 
de música. Va estar molt bé, va 
ser una cosa diferent. Aleshores 
cobràvem els tiquets a 5 euros, 
per exemple, però els nens gratis 
si eres de l’AMPA. Ho fem més 

hi podem guanyar. Per exemple, 
l’any passat l’AMPA va posar un 
euro, l’escola un altre i els nens 
van poder anar al circ per un sol 
euro. Veure les cares dels nens al 
circ, que hi van poder anar molts 

el tenia, ja val la pena. També or-
ganitzem una mena de festa de 

fa una foto amb un birret. Es tracta 
que s’adonin que a partir de l’any 
vinent ja seran més grans però 
que no se’ls faci tan gros el pas. 
Aquestes activitats són el que ens 
agrada fer. El problema més gran 
que tenim són les extraescolars, 
per això que et comentava.
-Quan tingueu les instal·lacions, 

tipus biblioteca, sala d’actes, 

-Sí, en tenim, en tenim. Sobretot, 
el que ens agradaria és tenir un 
menjador per a nosaltres ja que, 
ara com ara, els nens van a men-
jar al del Pla. De fet, menjador en 
tenim, però no està preparat per 

entrevista tresorera de l’AMPA del Gegant del Rec
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tants nens, estava pensat per as-
sumir només la llar d’infants. En 
general, el que volem és anar re-

vam tenir els mòduls, l’aula d’infor-
màtica era aula d’informàtica però 
també biblioteca i aula d’acollida. 
Tot allà aplegat. I tampoc ens inte-
ressa que ens posin barracons i ja 
ho donin per enllestit, sinó poder 

moment, viu en una rulot, no?
-I de tota manera, ja ha guanyat 

donen així com així, has de de-
manar que et cedeixin el terreny, 

després te’ls han de posar... Por-
tem tres anys batallant de mica en 

és un tema que està costant. Pri-
mer ens deien que ens posarien 
allà a l’autopista, però després van 
dir que no, després ens van dir que 

hi anirà el CEIP Deveses que ara 
està al Mas Masó. Finalment sem-
bla que serà més vall del Passeig 

el circ quan ve a Salt. 

per l’AMPA?
 -Seguir treballant, sobretot la co-
missió d’obres, que ara és la més 

diguin ja ‘mireu, és aquí’, ‘aquí 
anirà la vostra escola’ i veure-ho 
signat. Fins que no veiem que han 
netejat el terreny i han posat algun 
totxo no ens ho acabarem de creu-
re. I després d’això, que l’AMPA 
vagi creixent com per ser autosu-

sempre de les subvencions. Co-
brem tot a mínims per no carregar 
sobre la gent, i és clar, com més 
activitats fas, més en vols fer, de 
manera que el que guanyes per 
un costat ho inverteixes en l’altre, 
però bé, ja es tracta d’això.

activitats que feu!

d’escoles de la vila funcionin d’allò 
més bé, però és clar, jo he viscut 
aquesta en concret, i a més des 
de dins des del principi, de mane-
ra que et sents molt motivat. Quan 
veus que es mouen les coses des 
de zero i després veus que hi ha 
més gent, que tots s’impliquen... 

volem animar a la gent a partici-

les idees hi són benvingudes.

Agnès Cabezas Horno

entrevista

especial escoles

Entrevista a l’Eva Arroyo

CEIP Les Deveses

Projectes, tallers i racons: així 
treballem al CEIP Les Deve-

ses.
P3 - TALLERS AMB PARES:
Aquest trimestre, els nens i les ne-
nes de P3, fem tallers per preparar 

l’herba de poniol”. Com tenim mol-

ta feina, hem demanat als pares 
i les mares que ens ajudin: pin-
tem, retallem, enganxem, prepa-
rem els decorats, les disfresses, 

estigui llest el dia de la gran fun-
ció. Ens ho passem molt bé tots 
plegats!
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especial escoles

Al’escola CEIP Les Deveses,  
treballem per racons.

Els nens i les nenes de P5 us ex-
pliquen quins racons fan i quins els 
hi agraden més.

Bruixes i bruixots de P5

CEIP Les Deveses

CEIP Mare de Déu del Roser

Com cada any la nostra escola, 
Mare de Déu del Roser (Do-

miniques) va celebrar el dia de la 
pau.
Aquest any, vam elaborar un tren-
ca-closques gran, cada curs en va
pintar una part.Davant la pregunta 
“ PA PAU ÉS...” els  alumnes ana-

la pau, van sortir frases com: fer
feliç als altres; harmonia i estar bé 
amb els altres; perdonar, ajudar
i estimar ... per la cloenda, vam di-
buixar un cor molt gran al pati de 
l’escola, tots mestres i alumnes 
ens hi vam posar a dins, vam can-
tar cançons i vam resar per la pau 
del món.
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especial escolesCEIP Silvestre Santaló: 
Projecte “Joc dirigit al pati”

CEIP El Gegant del Rec

En els darrers anys, els jocs amb 
pilota (i concretament el futbol) 

han anat agafant protagonisme a 
les hores d’esbarjo. Aquesta si-
tuació no és singular del nostre 
centre, sinó que pensem que es 
reprodueix en molts patis de molts 
altres centres. El model social que 
vivim i el missatge que predomina 
en els mass-media, on el futbol i 
els futbolistes adopten un paper 
preponderant, arriba amb força als 
nens i nenes.
Per aquest motiu, a l’escola ob-
servem com molts nens i nenes 
de diferents edats intenten imitar 
qualsevol comportament dels seus 
ídols, encara que aquest compor-
tament no sigui el correcte (insul-
tar, escopir a terra, fer determinats 
gestos, competitivitat...). Imiten 
també, no cal dir-ho, l’agressivitat i 

-
iem per la televisió.
Els resultats eren devastadors: dia 
sí i dia també els patis acabaven 
amb enfrontaments i baralles, con-

la classe o al carrer.
En aquesta tessitura, i dins de l’ob-
jectiu de millorar la cohesió social 
del nostre centre, el curs passat 
vam optar per introduir als patis 
una monitora que promocionés 
jocs tradicionals. Una part impor-
tant de l’alumnat, sobretot nenes, 
es van afegir a la proposta. El re-
sultat global va ser optimista: bona 

-
dar desactivats.

hem anat una mica més enllà, i 
l’oferta és més àmplia: 
- un professor organitza lliguetes i 
competicions a la pista.
- un segon professor proposa tota 
mena de jocs alternatius.
- un tercer professor és a la biblio-
teca, on oferim a l’alumnat l’opor-
tunitat de practicar jocs de taula 
durant l’hora del pati.
- un quart professor passeja pel 
pati, atenent els petits problemes 
que tenen la resta d’alumnes.

I des d’aquest curs, no només uti-
litzem el nostre pati, sinó també 
el pati del CEE La Maçana. Des 
de fa ja vuit anys, les nostres es-
coles tenen en marxa un projecte 
d’alumnat compartit, segons el 
qual alguns alumnes del CEE La 
Maçana vénen al nostre centre i 

-
temàtiques, plàstica, educació físi-
ca) en diversos cursos amb el nos-
tres alumnes, acompanyats d’una 
tutora. Aquest curs hem ampliat la 

que tan sols una porta ens separa, 
durant les hores d’esbarjo la porta 
està oberta i els alumnes dels dos 
centres poden jugar lliurement els 
uns amb els altres.
Els resultats han estat evidents: 
gairebé han desaparegut els grans 

-
ït al mínim la majoria de queixes i 
entrebancs.

Com cada curs, aquest any hem 

treballat molt i ens ho hem passat 
molt bé.
PER SANT JORDI HEM FET:
Petjades literàries: cada alumne de 
l’escola ha escrit en una petjada el 
títol del seu conte o llibre preferit i 
el seu nom, i llavors hem posat les 
petjades per l’escola.
Conte gegant col·lectiu: els alum-
nes de primària hem fet un conte 
col·lectiu. Ens han quedat unes 
històries molt boniques i diverti-
des. Fer un llibre entre tots costa 
una mica ja que s’ha de pensar, 
consensuar, escriure i il·lustrar... 
uf!
Lectura de poemes en veu alta.
Explicar contes a altres classes.
Representacions teatrals: els 
alumnes de primer han versionat 
els contes: La Caputxeta Vermella, 
la Rínxols d’Or, els Tres Porquets, 
la Rateta que escombrava l’esca-
leta i la Ventafocs. Han fet també 
els decorats i el vestuari i ha estat 

També van anar a fer un “bolo” a 
l’escola bressol “El Lledoner”.
Elaboració de roses: ben originals 
ja que les han fet amb un pot de 
“petit suisse”.
Fulletó del Gegant: amb una mos-
tra de treballs de llengua: contes, 
poemes, cal·ligrames...
COM A PROJECTE TRANSVER-
SAL DE L’ESCOLA, 
ESTUDIEM LES FES-
TES, TRADICIONS I 
PERSONATGES DE 
SALT.
Visita de la pintora Sra. 
Marta Font. Vam estu-
diar una mica la seva 
obra i ens va explicar 
com ho feia per pintar 
quadres. Vam quedar 
bocabadats del que 
sabia fer. (desembre)
Apadrinem escultures 
(Ajuntament de Salt 
i Amics de la UNES-
CO). La nostra escola 

ha apadrinat “Les LLÚDRIGUES” 
de la plaça de la Vila, projecte que 
dura dos cursos. Aquest primer 
any el primer que hem fet ha nivell 
d’escola ha estat “El projecte Llú-

i el seu hàbitat. Hem fet també 
dibuixos, modelatges (amb fang i 
pasta blanca), n’hem fet una ex-
posició, collages (paper de dia-
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CEIP El Gegant del Rec

CEIP El Pla

Els nens i nenes de P4 hem tre-
ballat el poble de Salt. Hem 

visitat diferents llocs: l’Ajuntament, 
la biblioteca, l’hospital, la policia 
local, el teatre, la ludoteca, els car-
res i les places, les escultures i les 
deveses. També hem conegut les 
tradicions del poble:

Ens ha agradat molt treballar

coneixem més el lloc 
on vivim.

Els Gegants de P4
CEIP “EL GEGANT DEL REC”

especial escoles
ri, de revista, de seda, de xarol) i 
les hem penjat als vidres. Hem fet 
també tres llúdrigues gegants i les 
hem posat al hall de l’escola. Ara 
sabem moltes coses de les llúdri-
gues. També vam fer una visita a 
la plaça on hi ha l’escultura i vam 
fer un dibuix i les hi hem buscat un 
nom. (gener i febrer)
Hem treballat molt bé la “Llegenda 
de Salt”, d’on ve el nom de la nos-
tra escola. (març)
Els Marrecs de Salt. (abril)

Diables, Ge-
gants i Nans. 
(maig)
Ah! Tenim tam-

hort que ens 
porta molta fei-
na. Com veieu 
tenim feina per 
estona!

CEIP “El Ge-
gant del Rec” 

-
versari)

Per mi, una bona escola
ha de creure en el demà.
Ha de dir a l’alumne: Vola!
i l’alumne ha de volar. 

Volar mirant les estrelles
i amb els peus obrint camí,
feinejant com les abelles 
tot dissenyant-se el destí.

Un destí que ara és misteri
però el temps l’aclarirà
si és ciutadà de criteri
com vol l’escola del Pla.

Per situar-se en les altures 
de l’esforç i el pensament,
viure les mil aventures
de l’estudi i de la gent.

del progrés sense cap por
i aprendre sense fronteres
a conviure amb germanor.

Per mi, una bona escola
ha de creure en el que fa.
Ha de dir  l’alumne:Estima!
i l’alumne ha d’estimar !

de la vila de Salt

Salt, 28-01-2009 



10

Jornades Culturals 
al Pompeu Fabra

IES Salvador Espriu

Els dies 1, 2 i 3 del passat mes
d’Abril tota la primària vam dur 

a terme activitats d’aprenentatge 
relacionades amb la música, o les
arts plàstiques. El dia 1, cada ci-
cle va treballar quadres de pintors 
seleccionats. A Cicle Inicial vam 
experimentar amb l’art abstracte 
dels quadres de Kandinsky i obres 
com: “Cel Blau” o “Composició X”.. 
A Cicle Mitjà vam esbrinar més 
sobre el surrealisme de Dalí do-
nant la nostra versió d’obres com: 
“Rosa meditativa” o “El retrat de 
Mae West”… A Cicle Superior vam 
treballar el Pop-Art imitant els per-
sonatges famosos dels quadres
d’AndyWarhol. El dijous dia 2 els 
alumnes de Cicle Mitjà esbrinaren 
com obtenir pigments naturals, al 
Museu d’Art de Girona, i els de Ci-
cle Superior van ballar i aprendre 
més sobre el “Mare Nostrum” al 
Museu de la Mediterrània de Tor-
roella. El divendres representàrem 
obres de teatre, veiérem vídeos 

murals i quadres que els nostres 
petits artistes crearen durant les 
jornades. A veure si us agraden!
Més informació a la web del cen-
tre: www.pompeufabrasalt.com

Ed’ESO de l’IES Salvador Espriu 
de Salt, van guanyar el 1r premi a la 
Categoria A i el 1r premi a la catego-
ria B al Concurs de Teatre organitzat 

l’Associació de Professors de Fran-

de 2009. Les obres presentades 
van ser: una adaptació lliure de “Ubu 
Roi” d’Alfred Jarry i “Les Fables” de 
La Fontaine. Des de fa ja molts anys 

especial escoles

l’IES Salvador Espriu participa en 
diversos festivals internacionals de vegada que obté un premi.
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CEIP La Farga: Les llengües 
que es parlen a la nostra escola

especial escoles

Com cada any, la nostra Set-

Concert a la Mirona.Tots els nens i 
nenes de l’escola actuen i gaudei-
xen, juntament amb les seves fa-
mílies, de les actuacions dels seus 
companys, companyes i mestres. 
Aquest curs el tema central eren 

concert era el conte que tot seguit 
us presentem:
“Fa molt i molt de temps, quan les 
granotes es convertien en prínceps 
i les bruixes portaven barret, hi ha-
via uns senyors que els agradava 
molt pensar i rumiar coses noves, 
eren molt trempats i sempre tenien 
idees genials per inventar-se nous 
estris. Imagineu-vos, un dia van 
inventar un llapis que escrivia tot 
sol!
Un dia que es van reunir per bere-
nar i parlar dels seus viatges arreu 
del món, es van adonar que tots, 
anessin a on anessin, havien tin-
gut el mateix problema. I era que 
no entenien a la gent, ja que a 

-
rents i això provocava mals ente-
sos. Com al més jove de tots, que 

portar unes sabates.
Ai… no sabeu pas quina idea se’ls 
va passar pel cap… 
Doncs la idea d’inventar una mà-
quina que pogués agafar totes les 

per després barrejar-les i fer-ne 
una de sola; ells van pensar que 
seria genial, ja que tota la gent que 
viatgés pel món es podria enten-
dre amb tothom.

I de contents que estaven amb 
aquest nou repte que se’ls presen-
tava, no van pensar amb el que 
podria arribar a passar.
Així que “mans a l’obra”!

van aconseguir el seu objectiu, 
construir la MÀQUINA que seria 
l’encarregada d’agafar, menjar i 

Aquí la teniu...!
Tots ells i el seu nou invent van co-
mençar a viatjar pel món per poder 

La primera llengua que van agafar, 
va fer notar una sensació estranya 
a uns nens i nenes que estaven 
jugant per allà i van decidir anar 

van veure com una màquina s’em-
portava la llengua d’aquell lloc. 
Van pensar que allò no podia ser 

món, que és el que li dóna vida i 
color, s’apagaria. Així que van de-
cidir anar-los a buscar per expli-

Però tot i que els nens i nenes ana-
ven molt ràpid, aquesta vegada 
se’ls hi van escapar. AixÍ que una 

altra llengua 
havia mort.
Per molt que 
corrien no els 
atrapaven i els 
colors del món 
s’anaven apa-
gant.
Tot i que no els 
podien arribar 
a atrapar per 
parlar amb ells 
i explicar-los 
el que esta-
va passant, ja 

s’hi acostaven molt i cada vegada 
els tenien més a prop. Ells no es 
donaven per vençuts.

van parlar amb ells i els nens i 
nenes els hi van explicar que no 

i el món sense vida ni color.
Els inventors es van quedar molt 
sorpresos i avergonyits, ells mai 
havien pensat que el seu invent 
pogués destruir la varietat del món. 
En cap cas era el que volien, però 

gran emoció del repte de construir 
el seu invent no s’havien parat a 
pensar en tot el mal que podien 
ocasionar.
Van assentir que fet i fotut, és di-

portin unes sabates. AixÍ que van 
demanar perdó i van decidir tornar 

La manera de fer-ho va ser dient 
“que la màquina faci el procés in-
vers”, és a dir, desbarrejar, des-

I dit i fet, van programar la màqui-

Així va ser com el món es va tornar 
a omplir de colors i vida!!!!”
Al llarg del concert, els diferents 
cursos van anar sortint a l’escenari 
a cantar, ballar i interpretar can-

-
sents a La Farga: panjabi, mandi-
ga, castellà, àrab, amazic, català, 

el concert amb un ball interpretat 
per mestres (dansa Bolywood) i 
amb la percussió del grup d’alum-
nes del taller d’extraescolar de 
l’escola.

CEIP La Farga
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Recordant El Pla

El Pla, calidoscopi de colors, emocions, sensacions

especial escoles

Per a nosaltres, El Pla són mol-
tes coses, molts moments i 

molts anys. Cadascú de nosaltres 
té més presents alguns records 
que altres: en Pau, els partits de 
futbol; l’Aniol, quan era cap de tau-
la a l’hora de menjador; la Clara, 
els intercanvis de papers macos a 
l’hora del pati i l’Alba, els intercan-
vis de llibres a la biblioteca. Però 
no penseu que només recordem 
les estones de lleure; també te-
nim molt bon record dels nostres 
professors i professores i de l’edu-
cació que hi vam rebre: els textos 
lliures de català i castellà, els go-
mets de les taules de multiplicar i 
els concursos per aprendre les co-
marques a les classes de socials.  
Recordem El Pla com una escola 
petitona, on tots ens coneixíem, 
tant alumnes com professors. El 
fet que fos uns escola tan familiar 
també feia que les activitats espe-
cials encara ho fossin més. Un dels 
millors records que tenim són les 
setmanes culturals, que ens servi-
en per aprendre fora de les aules 

poble i la seva gent (els pintors de 
Salt, els jocs dels avis, els escrip-
tors gironins...). Una bona eina per 

la revista Ara Pla, on tots teníem el 
nostre espai. Tots els alumnes po-

redacció s’encarregava de selecci-
onar i dissenyar la revista. 
També valorem molt les estones 
de tutoria dels divendres a la tar-
da, amb els fulls encapçalats pels 
proposo, critico i felicito, que ens 

aprendre a debatre i prendre deci-
sions entre tots i totes. 
El Pla, amb totes les persones que 
en formaven part, professors i pro-
fessores, conserges, cuineres, com-
panys i companyes, va ser un espai 

lloc on ens van ensenyar a esfor-
çar-nos i a treballar i en el qual es 
van despertar les nostres ganes per 
aprendre. I als pares els queda, a 
part de l’agraïment, la nostàlgia de, 

després de 20 anys, no haver de fer 
cada dia el camí cap a l’escola. 

Alba, Pau, Clara i Aniol 
Serra Juhé, ex-alumnes 

de l’escola El Pla

La meva estada al PLA de Salt 
va ser breu però intensa. Quan 

hi vaig arribar (durant el setem-
bre de 2006), tot just s’acabaven 
de muntar els mòduls prefabricats 
d’Educació Infantil i Cicle Superi-
or, amb la promesa d’unes obres 
que permetrien ampliar  l’escola. 
Aquesta expectativa però, no es 
va acomplir i quatre anys després 
encara no s’han iniciat els treballs 
de l’esperada remodelació, eternit-
zant-se els mòduls i les mancan-

-
ca docent en condicions dignes. 
Em va fer il·lusió poder treballar 
al Pla, ja coneixia diverses perso-
nes que formaven part de l’equip 

docent i em constava 
que era un centre in-
novador que s’esforça-
va per adaptar-se a la 
diversitat i a les noves 
necessitats que plan-
tejaven els alumnes, 
les seves famílies i la 
comunitat educativa 
en general.

-
tra de Segon de Cicle 
Inicial va resultar enri-
quidora, tot i que no va 
coincidir amb un perío-
de de brisa tranquil·la, 
bufaven ratxes d’aire 
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especial escoles
huracanat. Recordo sobretot uns 
companys col·laboradors, uns in-
fants potents que mai podré obli-

-
cies, sentiments contradictoris i 

-
mulaven amb altres nous reptes, 

viva, atenció a la diversitat, adap-
tacions curriculars, pla d’acollida, 
discriminació positiva, integració, 
riquesa cultural, treball d’hàbits, 
potenciació de les capacitats crea-
tives com a mitjà d’expressió…
Amant com sóc de l’Art i dels efec-
tes expressius i cromàtics, no em 
puc estar de comparar L’EQUIP 

DOCENT DEL PLA amb una as-
sortida PALETA DE PINTOR, on 
no hi poden faltar els colors vius 
i primaris: GROC, BLAU, VER-
MELL… que amb el seu esclat 
suggerent ens mostren la savie-
sa, la calma, la passió per la feina 
ben feta, l’esperança en la igualtat 
d’oportunitats...
Però en la mateixa paleta tam-
bé s’hi observa el contrast d’uns 
colors com el BLANC I EL NE-
GRE, que posen de relleu l’esforç, 
l’energia i l’heroisme quotidià d’uns 
mestres que sovint senten a la pell 
la manca de suport, l’oblit total o 

administracions.

mescla de colors, llum i percepci-
ons, segur que en sorgirà un CA-
LIDOSCOPI acolorit amb noves 
gammes d’escaients matisos, que 
recordarà per sempre l’acolliment, 
la calidesa, l’aprendre a fer, pen-
sar i sentir, i a saber que l’escola 
del PLA ha llaurat el cor dels futurs 
ciutadans i ciutadanes de Salt.

-
VANT!

Carme Garriga i Verdaguer

El Pla, calidoscopi de colors, 
emocions, sensacions...

Felicitats, ja en són 25!!!!!!!!!!

Com cada any, l’Ampa us saluda i 
aquest curs especialment, ja que 

Durant aquests 25 anys, l’escola i 
l’Ampa han passat per vàries eta-
pes. L’actual  junta de l’Ampa és el 
segon any que està formada i el seu 
resultat ha estat bastant positiu. 
Hem continuat amb una tasca ja 
iniciada, amb festes tradicionals 
com la castanyada, on els pares 
entren a l’escola a gaudir d’una 

castanyes.  La festa de Nadal, 
amb la col·laboració dels regals 
dels Patges i  l’esmorzar de Nadal 
pels alumnes. La festa del Carnes-
toltes, on hi ha festa i disbauxa. 
La celebració de la diada de Sant 
Jordi, amb les roses i la parada de 
llibres. Per acabar fem la festa de 

tan divertida com el curs anterior. 
Enguany també hem organitzat 
les activitats extraescolars: an-

i activitats esportives amb la col-
laboració en el Pla d’Esport.
També treballem per afavorir la 
cohesió social entre les famílies, 
amb cursos de català pels pares 
i mares i xerrades al voltant de 

Un altre aspecte molt important 
són les diferents accions per l’am-
pliació i millora del nostre centre, 

en diferents peticions i trobades 
amb l’Ajuntament i el Departament 
d’Educació.
Des de l’Ampa també volem fer una 
menció especial a la marxa de dos 
persones molt importants per a la 
nostra associació. Una d’elles és en 
Jim, que des de fa molts anys tre-
balla i col·labora amb l’Ampa i, que 
gràcies al seu esforç 
i dedicació, ha estat 
possible portar a ter-
me moltes de les acti-
vitats que fem. Moltes 
gràcies Jim i molta 
sort, en el nou camí, 
que t’ho mereixes!. 
L’altra persona és la 
Belen González, que 
els últims 3 anys s’ha 
ocupat de la tresore-
ria i d’altres tasques 
molt importants. Ha 
estat un gran suport 
i una gran ajuda per 
l’associació. Gràcies 
Belen i també molta 
sort!. 
Per altra banda, vo-
lem donar la benvin-
guda a totes les per-
sones que s’acosten 
i col·laboren amb 
l’Ampa durant aquest 
curs, i especialment 
a la nova secretària.

Gràcies a l’equip directiu, que sem-
pre ha estat recolzant les idees de 
l’Ampa i també a tots els mestres 
que han col·laborat amb nosaltres.
Moltes gràcies a tothom i esperem 
poder celebrar 25 anys més a la 
nostra escola, l’Escola del Pla.

L’AMPA
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CEIP El Pla

Lectura en Veu Alta

especial escoles

El passat divendres dia 24, es 
va celebrar la fase de selecció 

dels representants del Ceip Veïnat 
al V Certamen Nacional Infantil i 
Juvenil de Lectura en Veu Alta. 
D’entre tots els candidats van re-
sultar escollits l’Adrià Romero de 
4rt per al cicle mitjà i Laia Delgado 

En aquesta fase hi participaven 16 
alumnes d’entre 8 i 11 anys, els 
quals van haver de llegir un frag-
ment de les obres seleccionades 
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 Sant Jordi al CEIP Veïnat

 Sant Jordi al CEIP Veïnat

especial escoles

Aquest matí al CEIP Veïnat s’han 
realitzat diverses activitats per tal 

de celebrar la diada de Sant Jordi.
Tots els alumnes han treballat i ju-
gat en diferents activitats relacio-
nades amb Sant Jordi i la llegenda. 
També hem sortit al Passeig per 
tal de veure les diferents parades 
de roses i llibres.
Els alumnes d’Educació Infatil han 

Vetes” i han obsequiat els avis 

amb diverses cançons, poemes i 
roses per a cadascú; i ells ens han 
donat una rosa de sucre.
Dins de l’escola s’ha organitzat la IV 
Fira del Llibre que consisteix en un in-
tercanvi de llibres de segona mà.
A la tarda s’han celebrat els Jocs 
Florals i s’han llegit els treballs 
guardonats de cada curs. I, com a 
cloenda, cada cicle ha cantat una 
cançó de Sant Jordi.

CEIP VEÏNAT

per al Certamen; que per a cicle 
mitjà són Viatge al país dels lacets, 
de Sebastià Sorribas i Punts sus-

a cicle superior són Els lemmings 
bojos, de Gemma Lienas i Xau, el 
gos nàufrag, de Josep Vallverdú.
Els representants de l’escola parti-

-
brarà el mes de maig a Salt, amb 
un jurat format per persones rela-
cionades amb el món de la litera-
tura i la cultura local. Aquest jurat 
valorarà, principalment, la dicció, 
el ritme i la interpretació dels tex-
tos que es llegeixen en veu alta.

Per a cadascun dels representants 
ha estat escollit un suplent, que 
per al cicle mitjà és en Tony di Ma-
rino (de 4rt), i per al cicle superior 

CEIP VEÏNAT
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Sant Jordi Al CEIP Veïnat

CEIP Veïnat

especial escoles

Un dels objectius de la nostra que ens ofereix el nostre entorn més 
proper i participar-hi activament.

D’entre les moltes activitats que ar-
ribem a fer en destaquem algunes:

-
talviar l’aigua.

Gràcies a la Diputació de Girona la Teresa ha vingut 
a ensenyar-nos a ballar sardanes.

Amb el Bus Jovi vam fer un taller de plàstica.

Vam jugar amb nens i nenes d’altres escoles durant 
les Jornades Esportives. 
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CEIP Veïnat

col.laboracio

Planta 183
Prop.: Dulce Quiñones Quesada
26 vots

Premi planta de fulles
Planta 111
Prop.: Lolita Fochs Serrahinat
37 vots

Premi Cactus
Planta 120
Prop.: Anna Hernández Hernández
38 vots

Total de vots emesos 228.

especial escoles

Els nens i nenes de primer han 
-

cipal.

I… hem conegut 
molts instruments 
en les Audicions 
Musicals.                
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anunci garatge andreu
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col.laboracio Homenatge als hortolans

El passat 26 d’abril, en el marc 
de la 1ª Fira de la Flor i el Plan-

ter de Salt, es va fer un homenatge 
a tots els hortolans i hortolanes de 

jubilat d’aquesta activitat. 
La iniciativa va sorgir de la Comu-

-
nar, que volien mostrar el seu re-
coneixement a tot un seguit d’ho-
mes i dones que durant anys han 
treballat i conservat les terres que, 
des de Salt, van abastir de verdura 
i planter molts mercats de les co-
marques gironines (Santa Coloma, 
Olot, Ripoll, Llagostera, Cassà…).

productes hortícoles ens vénen de 
fora i són fruit de grans explotaci-
ons agrícoles industrialitzades, els 
hortolans d’aquí han seguit con-
reant les terres per a qui sàpiga 
apreciar els productes de casa i 
disfruti menjant a cada temporada 
el que toca. No fan il·lusió les pri-

-

feina dels que ja han plegat, dels 
que ja no hi són i, sobretot, enco-
ratjar els que encara queden. És 
una manera d’entendre l’arrela-
ment a la terra i conservar un pai-
satge humanitzat i endreçat.
En l’acte van intervenir l’alcaldessa 
de Salt, el regidor de Medi Ambient 
i una representant de la Unesco. 
Cal destacar, però, el parlament 
del sr. Josep Guix, representant del 
Departament d’Agricultura, que va 
esmentar la importància de que els 

consumidors adquirim productes 
propers. És una manera d’estalviar 
energia per les despeses que supo-
sa el transport, una garantia de la 
qualitat dels productes i també un 
impuls pels hortolans autòctons que 
volen viure de la terra. L’ex-alcalde, 

Salvador Sunyer, es va sumar a 
l’homenatge i va llegir un poema de 
creació pròpia que 
reproduïm.
Per acabar l’acte, 
els representants 
polítics, de la co-
munitat de regants, 
hortolans, familiars 
i amics, es van diri-
gir al Passeig Ciu-
tat de Girona. El 
president de la Co-
munitat de Regants 

i el secretari hi van descobrir una 
placa situada als peus de l’escultu-
ra de l’hortolà, i es van fer una foto 
de grup. Aquesta escultura estarà, 
a partir d’ara, apadrinada per la Co-
munitat de Regants dins el Projecte 
d’apadrinament d’escultures enge-
gat per la UNESCO. Aquí, a Salt, ja 
hi ha més escultures apadrinades 
per escoles i associacions.

HORTOLÀ
Hortolà, estimes la terra
que ens proporciona aliment.
Ets enemic de la guerra
i l’amic de molta gent.
Tu l’amasses, la tritures,
l’adobes amb la suor,

i li dones el color.
Sempre saps o endevines
que en la collita hi tindrem

que aganats ens menjarem.
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Dansalt 2009

7è aplec de la FCEC a la Coma Cros

E -
salt 2009“ .Celebrat el dia 25 

d´abril del 2009 al teatre de Salt.
- 1r premi: “Music Box“ del saltenc 
Lluís Burch, interpretat per Mar 
Canadell, Marta Torres, Xevi Con-
treras, Javier Bolance, Marc Rovi-
ra i Lluís Burch.
- 2n premi:  “capítulo”. Creat i interpre-
tat per Alba Barral i Horne Horneman.
El teatre de Salt estava ple de gom 
a gom. El concurs va ser presentat 
i conduït magistralment per Jordi 
Miquel. El jurat el formava la Mer-

-

El lliurament de premis va estar a 
càrrec de l´alcaldessa de Salt,  Yo-
landa Pineda. Primer premi “Music Box“. Fotos: Martí Artalejo

Diumenge 26 d’abril de 2009.
Lentament, com la pluja de 

primera hora, van anar arribant les 
-

morzar variat, va poder fer la pre-
paració per encarar el dia tan ple 
d’activitats que ens esperava. 
Vam tenir el goig d’acollir cent sei-
xanta cantaires, pertanyents a les 

Ressó de Cassà de la Selva, Orfeó 
Jonquerenc, Polifònica de Figueres, 
Coral Croscat d´Olot, Capella Poli-
fònica de Girona, Coral Sol Ixent de 
Fornells de la Selva, Coral Castello-
nina de Castelló d´Empúries i Coral 

i, per tant, l’organitzadora.
Després d’una breu presentació del 
director de la Coral Tribana, Xicu 

Petit, va començar el taller dirigit 
pel gran músic Ramon Vilà, cap de 

-
tats Corals de Catalunya (FCEC) i di-
rector de diversos cors. Amb ell vam 
estar treballant el repertori comú que 
havíem d’interpretar durant la tarda 
totes les corals participants.
Acabat el taller, vam baixar a gaudir 
de l’exhibició lluïda dels Marrecs de 

-
versari), els Castellers de Cornellà i 
la Colla de Sabadell, acte que es va 
haver de fer a l’interior de la fàbrica 
a causa del mal temps.
Havent dinat, van actuar Els Cava-
llets, també a dins, i a continuació es 
va passar als visitants un DVD sobre 
les Deveses de Salt, ja que no els hi 
vam poder acompanyar en directe 

tal com era la nostra intenció.

una ocasió com aquesta: com més 
anàvem cantant, més s’engrescava 
la pluja. Esperem que el nombrós 
públic que va assistir al concert de 
la tarda no arribés a la conclusió que 
n’érem els responsables!)
Per acabar la jornada, es va ofe-
rir una sorpresa als assistents: Un 
cop a baix, Els Diables d’en Pere 
Botero, sota un cel que encara re-
galimava, van aconseguir fer-nos 
badar amb el seu espectacle de 
focs i molt de ritme, que va posar 

tambors anessin dient: Adéu! Fins 
a la trobada que ve!

Amàlia Rispau
Coral Tribana de Salt

col.laboracio
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Dia de la República

El grup Most, format per l’Ernest 
Redó a la veu, en Jep Vila-

plana a la guitarra, en Xavi Cai-
mel també a la guitarra, en Marc 
Xifra al baix i en Xavi Maresma a 
la bateria, ha guanyat la 6ª edició 
del concurs de grups de música de 
Salt, el Salt The Músics.  
MOST és un grup de rock amb 

-
re. Dues guitarres incendiaries, un 
baix detallista, una bateria explo-
siva i una veu carismàtica. Sense 
pretendre innovar amb l’estil de les 
composicions roqueres, plenes de 
riffs amb tornades distorsionades, 
al més estil setantero, la virtut recau 
en els components de la formació.    
Des de Sui Generis, Araplà, la Ban-

da del Yuyu i Jack in the Box, entre 

a dalt dels escenaris dels diferents 
membres. Així doncs, MOST és un 
combinat explosiu per aquells que 
estimeu el rock amb tocs surenys, 

-
nari i una creença amb el rock de 
la vella escola. Tot mesclat i reme-
nat, dóna com a resultat un reper-
tori integrament propi amb alguna 
sorpresa reservada al llarg de dues 
hores de directe...
Ben aviat podreu sentir el seu di-
recte als concerts que oferiran 
tots el grups participants en el 
concurs, els dies 26 i 27 de juny 
a La Mirona, a partir de les 22:30 
h. Recordem que els grups partici-

pants són: MOST, LOS FABULO-
SOS TEXASTONES, LA UNIÓN, 
JANAH&THE BAND, SIBARITAS, 
BOIKOT LECLERC, GLASGOW 
15, DON NADIE, DÈRIA, AIRÚN i 
DIARY OF A DIAMOND. 
El preu del concert és de 5€, però 
pels més espavilats regalarem en-

-

retallar les invitacions que teniu a 
continuació i entrar gratuïtament! 
No us adormiu! A més, a tots els 
assistents se’ls regalarà el CD re-
copilatori d’enguany. 

Isabel Hidalgo

MOST guanya la 6ª edició del Salt The Músics 

El dia 19 d’abril d’enguany, una 
colla de ciutadans de Salt van 

refer l’antic recorregut des del Cen-

Ajuntament del carrer Llarg, per a 
commemorar l’aniversari de la 2a. 
República.
La cercavila va comptar amb la pre-

L’acte va ser organitzat per EUiA 
de Salt.

Agapit Alonso i Pont
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Robatori a una ferreteria

Robatori a una ferreteria

Cursos a la carta

informacio municipal

Un dels arrestats acumula 28 
detencions per fets similars 

La Policia Local de Salt ha detingut 
dos homes per robar en una ferre-
teria del municipi. Els arrestats hau-
rien forçat la persiana exterior de 
l’establiment i, després de trencar 
un vidre, s’haurien endut la caixa 
registradora. Es dóna la circums-
tància que un dels homes acumula 
28 detencions per fets similars. 
El robatori es va produir la ma-
tinada del 15 d’abril passat. Un 
testimoni va alertar la Policia Lo-

-
mes havien forçat la porta exterior 
metàl·lica d’una ferreteria, situada 
al carrer Torres i Bages. Després 

de trencar un vidre, haurien acce-
dit a l’interior i s’haurien endut la 
caixa registradora, amb uns 600 
euros a l’interior. 
La mateixa persona va explicar a 
la policia que havia vist com, des-
prés de robar a la ferreteria, els 
dos homes entraven en un immo-
ble proper. Una patrulla de la Po-
licia Local va dirigir-se al lloc. Els 
agents van sentir com dues perso-

però, un cop dins, no van poder 

van tancar dins un pis. 
Una veïna de l’immoble, alertada 
pel soroll, va descriure als policies 

Amb totes aquestes dades, la Po-
licia Local de Salt va detenir el 20 
d’abril passat Youssef Z., de 30 
anys i veí del municipi, com a pre-
sumpte autor d’un delicte de roba-
tori amb força. 
Dissabte passat a la matinada, la 
policia va detenir el segon individu, 
Hicham Chami, de 22 anys i també 
veí de Salt pels mateixos fets. Els 
dos detinguts tenen antecedents 
policials per fets similars. Hicham 
Chami acumula 28 detencions. 
Després de passar a disposició 
judicial, els dos detinguts van que-
dar en llibertat.

L’Estació Jove estrena els ‘Cur-
sos a la carta’ 

Els joves de Salt podran progra-
mar cursos i tallers per al col·lectiu. 
L’Estació Jove de Salt ha engegat 
una iniciativa els ‘Cursos a la carta’ 

que proposin les temàtiques dels 
tallers que ofereix. Ja estan ober-
tes les inscripcions per a la pro-
gramació d’estiu de l’Estació Jove 
que, entre altres, ofereix cursos de 
teatre al carrer, postres, plantes 
medicinals o cinema. 
La programació de cursos de l’Es-
tació Jove es fa en funció del que 
els joves de Salt demanden. Per fo-
mentar la seva participació, l’Àrea 

de Joventut ha decidit impulsar els 
‘Cursos a la carta’. Els joves poden 
fer arribar les seves propostes a la 
mateixa Estació Jove o per correu 
electrònic a info@saltjove.cat. De 
la mateixa manera, si algun jove 
vol oferir-se per a fer ell mateix un 
curs o un taller, també pot dirigir-
se a l’Estació.
Els ‘Cursos a la carta’ és una de les 
propostes incloses en la progra-
mació Estiu Jove que ha presen-
tat l’Estació. La programació, que 

inclou, entre altres, un curs d’inici-
ació al lleure, un de cinema, on els 
participants aprendran a realitzar 
un curtmetratge, un de postres o 

un de teatre al carrer, que es farà 
durant e mes de juliol i que acaba-
rà amb la presentació d’un espec-
tacle per part dels assistents. 
Les inscripcions per als cursos, 

estan obertes des d’aquesta set-
mana i es poden fer de dilluns a 
divendres de les 4 de la tarda a les 
8 del vespre a la mateixa Estació 
Jove.
La programació d’Estiu per als joves 
de Salt, pensada per a joves d’entre 
14 i 30 anys, inclou també una ses-
sió de jocs en xarxa, una de karao-
ke o una sortida a un parc aquàtic. 
També hi haurà tornejos de bàsquet, 
futbol o de jocs de consola.

Delphine Labedan (Directora 
Escola Belles Arts de Salt)

L’escola de Belles Arts de Salt us 
convida a participar en els cursos 
de Dibuix, Pintura, Talla de pedra, 
Restauració de Mobles i per pri-
mera vegada, el curs de Propostes 
Creatives adreçades a mestres, 

monitors/ores en el lleure, famílies 
i públic en general, que pretenen 

contribuir a desenvolupar el po-
tencial creatiu tot descobrint noves 

Els cursos es realitzaran des del 

10 de juliol, en horari de tarda. Us 
adjuntem el programa de les diver-
ses activitats i us recordem que 
les places són limitades i cal trucar 
per fer la inscripció.
També us volem comunicar que el 

dia 3 de Juliol es farà la inaugura-
ció de l’exposició de treballs dels 
alumnes, i que durant el mateix 
mes es celebrarà l’acte de col-
locació de la placa a l’escultura “La 
taula Desada” de J M. Oliveras, 
que l’Escola de Belles Arts apadri-
na adherint-se al projecte “Apadri-
nem Escultures” dels Amics de la 
Unesco de Girona.
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Salt retira un 94% de les 
antenes controlades

informacio municipal

La campanya s’ha centrat ara, 
entre altres punts, a la plaça 

Catalunya.
L’Ajuntament de Salt ha aconseguit 
que es retiressin més d’un cen-
tenar d’antenes parabòliques de 
diferents façanes del municipi. La 
segona fase de la campanya s’ha 
centrat, entre altres punts, a la pla-
ça Catalunya, on s’han retirat més 
d’una trentena d’antenes. Des de 
l’inici de la campanya, s’han tret un 
94% de les antenes controlades.
La segona fase de la campanya per 
retirar antenes parabòliques de les 

plaça Catalunya on, en 226 habitatges 
controlats, s’han detectat 35 antenes 
a les façanes i se n’han retirat 32. 
Des que es va iniciar la campanya, 
l’Ajuntament de Salt ha actuat en 
un total de 761 habitatges del mu-
nicipi. En els controls, s’han detec-
tat 117 antenes i un 94%, és a dir, 
110, han estat retirades. 
El Tinent d’Alcalde de Serveis Ge-

nerals de l’Ajuntament de Salt, 
Mingo Àlvarez, ha destacat que, 
en aquesta segona fase de la cam-
panya, “el balanç continua essent 

parabòliques de les façanes es va 
estenent com una taca d’oli per 
diferents punts del municipi”. En 
aquest sentit, Àlvarez ha remarcat 
que “estem aconseguint resultats 
espectaculars en la millora de la 
imatge de Salt i de punts com, per 
exemple, la plaça Catalunya, ara 
neta d’antenes”. 
El procés de mediació obert des 
que es va iniciar la campanya ha 

-
tenes s’hagi fet sense cap cost 
per a l’Ajuntament i només en tres 
casos el procés ha acabat amb 
sanció. Mingo Àlvarez ha destacat 
que “les campanyes informatives 
estan donat molt bons resultats” i 
ha afegit que “en alguns casos són 
les mateixes comunitats les que 
decideixen retirar les antenes”. 

Un cop completada la segona fase de 
la campanya, ara s’iniciarà la tercera 
en la qual s’intervindrà en diferents 
punts de la zona centre del municipi. 
El procés de retirada de les ante-
nes parabòliques de les façanes 
s’inicia amb la mediació per infor-
mar els propietaris sobre l’Orde-

que prohibeix la instal·lació d’an-
tenes a les façanes.  En cas que 
la intervenció dels mediadors no 
prosperi, intervé la Policia Local. 
Els propietaris reben un primer avís 
i se’ls informa que tenen un termini 
de 15 dies per retirar l’antena. Pas-
sat aquest temps, si no s’ha tret l’an-
tena, es fa un segon requeriment i 
s’imposa una primera sanció per 
una infracció lleu de l’ordenança 
de 150€. Si amb aquest segon re-
queriment tampoc s’aconsegueix la 
retirada, la sanció passa a ser consi-
derada greu i la multa és de 1.500€. 
A més, els serveis municipals poden 
procedir a treure l’antena.

Sant Jordigent gran
La diada de Sant Jordi ha estat, 

aquest any, una de les millors 
gràcies al temps que ens ha fet. 
Una temperatura molt agradable 
convidava a la gent a sortir al car-
rer. Com cada any, el Consell de 
la Gent Gran fem una celebració 
muntant unes paradetes en les 
quals regalem un llibre per la gent 
gran, amb la col·laboració de la Bi-
blioteca del nostre poble i les apor-
tacions dels ciutadans.
Des d’aquesta revista, us invitem 
que durant tot l’any els llibres que 
no feu servir els porteu al Centre 
de Recursos de la Gent Gran, que 
està ubicat davant de l’església (en 
front de l’entrada de la Gassol). 

pugueu llegir en el mateix centre.
Solament em resta agrair la col-
laboració per part d’alguns mem-
bres i rebutjar rotundament el poc 
respecte i col·laboració que alguns 
altres membres han demostrat en-
vers aquestes dues entitats.

Josep Pla
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opinioArt vulnerable i mercat implacable

“Ferran Adrià continua escur-
çant la distància entre la cuina 

de Notícies (ACN) una notícia del 
14 d’abril que deia que el director 
del Tate Modern de Londres, Vi-
cent Todolí, i Richard Hamilton, un 
dels precursors del pop art, han 
editat el llibre “Menjar per pensar, 

sobre l’”univers creatiu del cuiner 
Ferran Adrià, la cuina d’avantguar-
da i la seva relació amb el món de 
l’art”. Adrià explicava que aquest 
llibre ha de ser la demostració que 
la cuina d’avantguarda estima l’art 
i “el respecta moltíssim”. “Cuina i 
art poden dialogar”, va dir el cui-
ner català més internacional, però 
“tan sols això”, puntualitzava: “No 
tenim cap pretensió d’entrar dins 
el seu circuit, és impossible”.
Comentant la mateixa notícia, a 
l’informatiu del vespre de TV3 van 
recordar el debat que va suscitar fa 
dos anys la participació del cuiner 
d’El Bulli en la dotzena edició de la 

pavelló G de la qual, dedicat a la 
cuina d’avantguarda d’Adrià, era fí-
sicament el mateix restaurant rosinc 
on treballa, cosa que va afegir en-

paper estel·lar de la seva designa-

és art o no, o si l’art ha d’incloure 
o no la cuina, va derivar, com era 
d’esperar, en una discussió bizanti-
na, impossible de desenvitricollar.

com a epifenomen de l’Art, en ma-
júscules, m’ha fet molt gràcia, tan-
mateix, recordant un altre perso-
natge relacionat amb l’art però no 
ben bé un artista: un crític d’art de 

últimament cada vegada que obre 
la boca desferma una tempesta. 
Es tracta de Robert Hughes, crític 
d’art australià establert a la ciutat 
dels gratacels des dels anys 70, 
i actualment a punt de jubilar-se. 
Lliure de llaços i de compromisos 
socials, doncs, l’home es deixa 
anar en un documental sobre “el 
negoci de l’art”: “La maledicció 
de la Mona Lisa”, on assenyala el 
“tour” del quadre de Leonardo da 
Vinci “La Gioconda” a Nova York, 

van començar a canviar les coses, 
segons ell, i l’art, per dir-ho així, va 

Després de veure la cinta, un es 
pregunta quins criteris deuen ma-
nejar els puristes de l’art per de-
fensar-lo d’”excessos” com el de la 
introducció, intromissió, intrusió o 
el que sigui de l’alta cuina -de Fer-
ran Adrià o de qui sigui- en el món 
de l’Art... (I si jo fos d’ell, de l’Adrià, 
potser no em mataria tant a entrar-
hi de puntetes, demanant excuses 
i fent-me perdonar amb frases pre-
ventives com les que he transcrit 
més amunt, a la nota de l’ACN).
Al llarg del documental, manifes-
tant el pensament de Hughes, s’hi 
diuen coses com aquestes:
- Els subhastadors són els nous 
àrbitres del gust.
- El manual d’història de l’art ara 
sembla que és el talonari.
- Els quadres tenen la categoria 
d’estrelles, i els museus són les 
seves limusines.
- Els museus són escenaris del 
culte a l’art. (I per reforçar la teo-
ria, s’aporten dos exemples con-
tundents: el “Louvre d’Abu Dhabi” i 
el “Guggenheim d’Abu Dhabi”, en-
cara en projecte de concessions/

franquícies en aquest emirat de 
la costa oriental de la Península 
d’Aràbia).
- Les obres d’art són conceptual-
ment vulnerables (encara que no 
ho siguin físicament, protegides 

degradar.
- El mercat de l’art condiciona el 

no agrada.
- Com més cara és una obra d’art, 
més la desitja tothom (tothom dels 
qui tenen la butxaca plena a ves-
sar, s’entén).
- Quan l’art està tan lligat al mer-
cat, alguna cosa es perd...
- L’art ens hauria de provocar sen-
timents més coherents, que res 
més ens els pogués provocar.
- Els anys 60 es va descobrir que 
l’art era una forma d’enriquir-se.
- Si l’art no sap parlar del món en 

capaç de respondre aquestes pre-
guntes, morirà.

“Retrat d’Adele Bloch-Bauer”, de Gustav 
Klimt, que alguns consideren “la Gioconda 
del segle XX”.
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Taller de Maizenapessics d'art i ecologia

Dins del programa d’actes de la 9a EXPOSICIÓ DE FLORS, el dissabte 25 d’abril es va fer a Les Bernardes 

decoratius tot modelant massa de pa. El taller, al qual van assistir una quinzena de persones, estava organit-
zat pel Grup de Dones Nouvingudes de Salt i l’Ajuntament, i el va dirigir Sara Balmakia.
Sara és una jove de 25 anys nascuda a Ksar El Kebir, un petit poble ubicat a la província de Tànger (Marroc). 

arribar a Salt l’any 2007 amb moltes ganes de treballar i continuar les seves afeccions artístiques.
Sempre ajudada per una altra jove, ens va fer una interessant demostració de com acaronar i moldejar la 

El procés d’elaboració de la pasta de Maizena no el vam poder seguir en directe, doncs vol tot un seguit de 
temps i condicions impossibles de reunir en un taller de tan poca durada. Però la Sara ens va explicar deta-
lladament els ingredients i alguns consells per elaborar-la.
La recepta que ella segueix per elaborar la massa és, amb algunes variacions, molt semblant a la que s’utilitza 
per elaborar detalls de porcellana russa. 

Per fer la mescla cal agafar una paella i posar-hi en fred tots els ingredients líquids, per anar-hi afegint de mica 

de la part superior cap a la inferior, amb una cullera de fusta.
Quan ja sembla prou elaborada, cal treure-la del foc i deixar-la refredar una mica. Va bé posar-se uns guants 

-
litat desitjada.
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Taller de Maizena pessics d'art i ecologia

-

-
rals, aquarel·les líquides de força qualitat per aconseguir tons de colors escaients...
     Un cop acabades les peces no cal coure-les al forn, s’assequen a l’aire i amb relativa facilitat. Per aquest 
motiu, si sobra pasta cal conservar-la embolcallada amb plàstic i dins de la nevera, si es vol reutilitzar al cap 
de pocs dies.
     Com ja us deveu haver adonat, aquesta massa necessita per la seva elaboració d’alguns materials tòxics i 
perillosos com el formol, que requereixen certa cura i prendre diverses precaucions. Això fa que no sigui apta 
per treballar-la amb infants. Però es pot substituir per la massa de pa de motlle, que no li cal cap mena de 
cocció, és molt agradable per modelar i on s’empren uns ingredients més ecològics.

MOLTES GRÀCIES SARA i ENHORABONA PER LA TEVA TRAÇA!.

Carme Garriga i Verdaguer
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L’energia que ens ve del Solmedi ambient

S -
prescindible per a les plantes verdes 

-
ment l’alimentació dels altres éssers 

nostra principal font d’energia.
El nostre planeta rep energia 
del Sol en forma de llum visible i 
d’altres radiacions que no veiem: 
raigs infraroigs, ultraviolats… Una 
energia que és molt potent. El seu 
valor, abans de travessar l’atmos-
fera, és de 1350 wats per cada 
metre quadrat de superfície expo-
sada perpendicularment a la llum. 

és absorbida pel planeta. I sort en 
tenim. Potser no som conscients 
que gairebé tota l’energia disponi-
ble del nostre entorn procedeix del 
Sol. Citem exemples:

La major part de la llum solar absor-
bida per la terra, el mar i l’aire es 
converteix en calor. Així la diferent 
temperatura entre estiu i hivern es 
deguda al diferent nombre d’hores 
d’insolació i a la diferent inclinació 
en que ens arriben els raigs solars 
en aquestes estacions.

-
tibles d’origen vegetal. Una petita 
part de l’energia de la llum solar és 
absorbida per les plantes verdes 
que, en el procés de la fotosíntesi, 
a partir de dues substàncies que 
no tenen energia, l’aigua i el gas 
carbònic, poden fabricar productes 

cel·lulosa, llenya, olis, proteïnes… 
Així, quan ens escalfem a la llar de 
foc, la calor i llum que es despre-
nen de la llenya que crema proce-
deixen de l’energia de la llum solar 
que l’arbre va captar quan era viu.

procedeix del Sol. Tret de l’aigua i 
la sal, tot el que mengem té origen 
vegetal o animal. Els vegetals verds 
han agafat l’energia de la llum solar 
en la fotosíntesi. Els bolets agafen 
l’energia dels residus dels vegetals. 
I els animals l’agafen dels vegetals 
que es mengen o, si són carnívors, 
d’altres animals que mengen ve-
getals. Per tant, nosaltres i els ani-
mals vivim i ens movem amb ener-

gia solar que 
obtenim cre-
mant amb la 
respiració les 
substàncies 

dels aliments.

del carbó mi-
neral, petroli 
i gas natural. 
Són produc-
tes fòssils for-
mats a partir 
de les restes 
d’éssers vius. 
Quan crema 
la hulla des-

solar captada 
per boscos 
f r o n d o s o s 
de fa milions 
d’anys. Quan 
cremen el gas, 
el petroli i els 
seus derivats 
d e s p r e n e n 
l’energia solar captada pels microor-
ganismes del plàncton marí d’aque-

ens ha conservat i ara ens regala 
immenses quantitats d’energia solar 
que permeten el desenvolupament 
industrial i les comoditats que avui 
fruïm. 

dels salts d’aigua i dels rius. És el 
Sol qui puja l’aigua a les muntanyes. 
La llum solar evapora l’aigua del 
mar i el vapor s’enlaira, es refreda i 
forma núvols que donen pluja o neu 
als cims. Sense el Sol no hi hauria 
ni pluja, ni rius, ni embassaments. 

obtinguda, per exemple, a la central 
de Susqueda, és energia solar. 

a un diferent escalfament de l’aire. 
La llum del Sol escalfa el terra, i l’ai-
re que hi ha a sobre capta la calor 

l’aire més fred que el substitueix, pro-
cedent per exemple de sobre el mar. 
Sense el Sol no hi hauria vent. Po-

-
guda dels molins o generadors eòlics 
és també energia solar.

l’energia solar es pot captar direc-
tament i convertir-la en energia 

-
taiques, netes i de gran futur, i amb 
els forns solars que, per mitjà de 
molts miralls, concentren en un punt 
la llum del Sol, obtenint així tempe-

vapor que impulsa un generador 

les plaques solars que, instal·lades 

amb la llum del Sol, permetent un 
estalvi en l’energia gastada per a la 

Però no tota l’energia ens ve del 
Sol. Per exemple no ve del Sol 

destruir la ciutat italiana de L’Aqui-
la fa uns mesos. Però d’aquesta 
energia que no ve del Sol ja en 
parlarem un altre dia.

Joan Serrat



28

Sant Miquel d’Escornalbou excursions
tació d’interessants col·leccions de 

llibres engabiats dins una notable 
biblioteca. Visita pels correspo-
nents dormitoris dels invitats, la 
cambra nupcial, saló de música, 
el menjador i altres. Trobem pen-
jats per les parets quadres de di-
fícil percepció, emmascarats per 

Aquests, avui en dia formen part 
de peces decoratives, ja que tots 
són models diferents i de gran va-
lia. Ens xoca un quadre pintat amb 
una senyora molt llustrosa, i que 
no saben qui pot ser, lluint un res-
pectable bigotet. Potser ignorants 
de l’art depilatori... 
Sense allargar l’escrit, voldria do-

la del menjador, on els comensals 
a part de l’àgape, podien delitar-se 
escoltant música de piano i con-
certs, que provenien d’una balco-
nada interior on tocaven els mú-
sics. El llits amb peus alts resguar-
dant-se de la humitat de l’habitacle, 
i segons paraules dubtoses de la 
guia, en la cambra nupcial pernoc-
tació de l’anomenat i emblemàtic 
Papa Lluna de Peníscola, per a les 
trobades i reunions amb els frares 
agustins del monestir de Sant Mi-
quel, que visitem més endavant 
escurçant el temps i recorregut pel 

-
zada la nostra visita, d’uns noranta 
minuts aproximadament.                 
De nou baixada per l’empedregat i 
defectuós camí, pujada a l’autocar 

revist i conegut de la població de 

Cambrils. No cal fer comentaris del 
seu bufet lliure que tots coneixem, 
on cadascú s’espavila i despatxa 
al seu gust els condiments triats. 
Per rematar la tarda, una curta vi-
sita a Salou, on veiem en les seves 
platges força gent prenent el sol i 

Benvolguts companys de rutes, 
quan surti aquesta crònica en la 
revista La Farga del mes de juny, 
haurem deixat enrere l’excursió 
feta durant el mes de maig a la Vall 
de Núria,  i  alguns  dels nostres 

la maleta per a quan sigui l’hora, 
endinsar-se amb entusiasme en 
el recorreguts dels voltants de la 
Serrania de Conca, en una estada 
programada de set dies. Nosaltres 

excursionista, i esperem un relleu 
adient per continuar-les portant a 
terme a partir del mes de setem-
bre d’aquest any. Amics excursio-
nistes, a reveure.

Ferran Márquez i Morgade

Aquesta vegada, després de 
molts anys, sortida amb mi-

nuts de retard de l’autocar, moti-
vats per la manca de puntualitat 
del seu conductor, perjudicant la 
recollida dels nostres excursio-
nistes per les diferents parades, 
fora de l’horari previst, i alguns 
una mica molests ho manifesten al 
pujar al bus. Ens queda el remei 
de la dissipació dels comentaris 
incòmodes i de mal gust, ja que tot 
s’oblida si hi ha bon rotllo i harmo-

amb la prevista parada per esmor-
zar, i més tard ens acomodem a 

destí programat, en aquest cas la 
comarca del Baix Camp, ubicada 
dins la província de Tarragona.
Engrescat el nostre itinerari pels 
carrers del bonic poble de Riude-
canyes, ens trobem pujant per la 
carretera que ens portarà a destí. 
La nostra mirada ens queda delita-
da per la visió del embassament del 
mateix nom del poble, una notable 
obra d’enginyeria realitzada en dot-
ze anys,  completament al límit de 
la seva capacitat, de la volguda i 

-
car en el corresponent aparcament 
autoritzat, amb la salutació de ben-
vinguda d’un aire molest i fred, que 
ens acompanya durant la nostra ca-

per un camí empedrat i rocós no be-

-
sonals de mobilitat pròpia de l’edat 
d’alguns excursionistes.
Vet aquí, cansats per la pujadeta 
d’uns centenars de metres, ens 
plantem a les portes del castell-
monestir de Sant Miquel d’Escor-
nalbou. Recollits dins una sala ens 
passen un audiovisual, i en grups 
de vint-i-cinc i a les ordres d’unes 
dinàmiques guies, i nosaltres més 
o menys atents a les explicacions, 
ens involucrem en el recorregut 

del castell, centre d’una àmplia 
baronia en un principi. Més tard, 
a principis del segle XX, amb la 
compra per Eduard Toda, queda 
completament renovat amb l’apor-
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esport Salt Gimnàstic Club

Petanca

Jeroni Cassasas del Salt Gim-
nàstic Club, debuta amb la se-

lecció catalana infantil a Mallorca.
Aquest dissabte 16 de maig, a Al-
cudia (P.Mallorca) debutarà el gim-
nasta infantil Jeroni Cassasas del 
SALT GIMNÀSTIC CLUB amb la 
Selecció Catalana de gimnàstica 
Artística masculina.
Actualment en Jeroni ja forma part 

-

tica artística masculina a Salt. És 
el primer gimnasta masculí del 
Salt que ha aconseguit entrar a 
la selecció, i col·laborara amb la 
ejecució de 3 aparells terra, potro 
i anelles.
Els altres integrants de l’equip  son 
Javier Hinojosa,Adrian Palleja i 
Joel Plata(Can Massallera), Kevin 
Traid (Egiba).

Tal com us vaig comentar en el 
passat número, el 3 de maig a 

les pistes d’Avinyonet va tenir lloc el 
campionat individual de petanca en 
totes les categories. Van representar 
el nostre municipi 15 jugadors entre 
homes i dones, però la sort ens va 
ser esquiva i no vam tenir cap opor-

El dia 1 de maig, a les pistes del 
club, va tenir lloc el tradicional tor-
neig social en la modalitat de du-
pletes mixtes. Un total de 16 equips 
ens vam disputar durant tot el dia 

només un va poder assolir aquest 
primer lloc: l’equip format per Mar-
garita Pujol i Francesc Muñoz, que 
va derrotar a Manel Ros i Isabel 
Rodriguez (que van quedar se-
gons). El tercer lloc fou per Yo-
landa Jorquera i Enric Freixas i el 

quart per Magda Vila i Narcís Ros. 
Com sempre, a l’hora de dinar, 
en Llovet, en Toni i en Jaume ens 
van preparar una fantàstica vede-

lla guisada amb 
patates, que ens 
vam cruspir amb 
molt poca esto-
na. A l’acabar, la 
Junta feu entrega 
dels premis als 
guanyadors.
En la lliga dels dis-
sabtes a la tarda, 
els guanyadors del 
mes d’abril foren: 
1º Araceli Navas, 
2º Angelina Font i 
3º Pere Fornells, 
que van rebre el 
corresponent ob-
sequi de mans de 
Quim Pares.

El 10 de maig, com és costum, es 
va cel·lebrar el tradidicional con-
curs TROFEU EUGESA, que cada 
any organitza el Club Petanca Salt 
amb el patrocini d’aquesta empre-
sa (a la qual volem agrair la seva 
col·laboració). A dos quarts de nou 

feia preveure una jornada humida, 
es va iniciar el campionat amb un 
total de 34 equips de tota la provín-
cia. Es va començar amb grups de 
quatre equips que es van enfrontar 
entre ells, per després passar dos 
a la general i dos a la consolant. 
Tot seguit, enfrontament en elimi-

Al migdia es va fer una parada per 

les 19.00 hores. Quan s’acabaren 

dels premis als guanyadors de 

Equips campions de general i consolant del trofeu EUGESA

Les pistes del Parc Monar plenes de petanquistes.
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Des de que el desembre es van 
acabar les obres al carrer Sant 

Romà, sembla que l’Ajuntament el 
té abandonat, excepte per cobrar 
impostos.
Aquestes obres van consistir en fer 
una sola vorera nova, essent el nos-
tre carrer l’únic on s’ha fet aquest 
tipus d’obra, ja que en la resta de 
carrers es pot veure com es fan 
les dues voreres i la pavimentació. 
A més, ara tenim uns bonics em-
bornals nous, però deuen ser per 

porqueria; tenim unes rigoles on 
s’arrenca parcialment el material 
quan plou, i queda en elles l’aigua 
embassada. Cap responsable de 
l’Ajuntament ha volgut venir a com-

provar-ho tot i l’avís d’algun veí.
Per apropar més el nostre carrer a 
un d’una zona tercermundista, po-
dem afegir a les “il·luminacions” del 
nostres regidors el fet de deixar en 
el nostre carrer, que tenia un apar-
cament quinzenal, un aparcament 

fet sense tenir en compte que ara 
s’hauria de fer una neteja mensual, 
com es fan en la resta de carrers 
del nostre municipi, fen retirar tots 
els vehicles. Però això es un somni 
que tenim alguns veïns, ja que de 
moment només s’ha fet una neteja, i 

dir a la senyora alcaldessa a la TV 
-

ïns ho vam comentar en persona al 

senyor Gómez de l’Ajuntament. 

veí del carrer va preguntar fa unes 
setmanes a la senyora Pineda, a 
través d’un missatge de mòbil a la 
televisió del Pla, quan es netejaria 
el nostre carrer, obtenint com a res-
posta que els carrers ja tenen uns 
senyals que informen de quin dia 
toca. Invito a la senyora alcaldessa 
a passar pel nostre carrer a veure 
si sap trobar el senyal. Potser te-
nim un senyal simpàtic que quan 
passen els veïns s’amaga, ja que 
nosaltres no el sabem veure. Tam-
bé existeix la possibilitat de que no 
existeixi. En aquest cas, potser la 
senyora alcaldessa podria infor-
mar-se una mica millor abans de 

Petanca

Traïció

El carrer abandonat

teatre

esport

el lector veu i diu

Com a cloenda de la tempora-
da, el Teatre Lliure i El Canal 

-
rona, ens presenten -al nostre te-

de coneguda vàlua, com Vicenta 
Ndongo, Francesc Orella i Fran-
cesc Garrido, sota la direcció de 
Carles Alfaro, té una durada d’una 
hora i vint minuts sense pausa. 
Dos íntims amics que són editors 
i la dona d’un d’ells, que dirigeix 
una galeria d’art, representen tres 
intel·lectuals que es reuneixen. 
Amb un d’ells la dona ha tingut 
relacions íntimes, i durant aquest 
temps el silenci i la mentida ha 
imperat en la relació de parella. Al 
retrobar-se els retrets són cons-

-
bo molt repetitiu, en el 

en aquest tema, sen-
se menysprear per res 
la bona interpretació 
d’aquests professio-
nals, que es van re-
tirar enmig de grans 
aplaudiments.
El resum de la tempo-
rada ha sigut bastant 

-
ma el fet que el teatre 
s’ha omplert sempre. No obstant, 
ens falten comedietes estil Teatre 
de Guerrilla “ El Fum”. Crec que en 
el temps que estem passant una 

mica d’humor és molt important, 
fet que és una opinió bastant com-
partida.

Josep Pla

les diferents categories. Del Club 

un gran paper. L’equip de Montse 
Espinosa, Fina Espinosa i Antonia 
Espinosa van quedar campiones 

de general al retirar-se l’equip de 
Montilivi, per indisposició d’una de 
les jugadores. I dos equips també 

-

nyadores l’equip de Magda Vila, 
Emilia Vila i Angelina Busquets. El 
2º lloc fou per Isabel Rodriguez, 
Dolors Espinosa i Tere Carretero.
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el lector veu i diu

El bon saltenc/a?

El carrer abandonat

En aquest poble els socialistes no 
deixen de sorprendre. Molts de 

nosaltres haurem pogut llegir l’últi-
ma edició de la revista de propagan-
da socialista “La Rosa”. En l’última 
plana ens fan una pregunta referent 
a si som bons o mals saltencs.
D’aquesta pregunta se’n pot dedu-
ir que l’equip de govern està divi-

poble segons l’opinió que tingui 
cadascú. O dit d’una altra mane-
ra, o estàs amb ells o estàs contra 
ells. Si un és un “palmero” que es 
dedica a aplaudir accions de go-
vern com la d’apujar-se els sous 
un 50%, endollar a l’Ajuntament 
parents i amics d’una manera de-
sorbitada, imposar uns plans urba-
nístics agressius al municipi on no-

de neteja i escombraries caríssims 
i amb menys serveis (deixant de 
banda els més barats i amb més 
serveis), deixar obrir comerços 
tercermundistes i no preocupar-se 
del comerç tradicional i de tota la 
vida, llençar contínuament notícies 

falses que resulten ser només cor-
tines de fum com en el cas de les 
parabòliques, aplicar uns impostos 
exagerats sense tenir en compte el 
moment en el qual estem i la situa-
ció de la majoria de la gent, ésser 
la “riota” dels plens de l’Ajuntament 
quan no se sap contestar cap pre-
gunta que formula l’oposició, donar 
ajudes sense cap tipus de control 
als nouvinguts amb l’únic objectiu 
de captar futurs vots, etc, etc... si 
s’està d’acord amb tot això: ETS 
UN BON SALTENC. 
Pel contrari, si ets un ciutadà que 
paga els seus impostos, i no estàs 
d’acord en que algú regali el teu 
poble i malgasti els diners sense 
miraments, et preocupi la creixent 
inseguretat, et preocupi el comerç, 
et preocupin les escoles, et preo-
cupi l’incivisme, et preocupi l’estat 
de moltes comunitats en les quals 
ja no s’hi pot ni viure, et preocupi 
la gent gran del municipi... i a més 
tot això ho dius i ho manifestes, lla-
vors ets “UN MAL SALTENC”.
Doncs NO !! Srs. Socialistes, a Salt 

està d’acord amb la seva manera 
de governar i no tothom els farà de 
“palmeros”. Quan es facin les coses 
malament, el ciutadà de peu té dret 
a dir-ho i a protestar si cal, que per 
això estem en un país lliure i amb 
llibertat d’expressió, a l’igual que 
quan es facin les coses bé s’haurà 
de donar el degut reconeixement. 
Però, per desgràcia, des de que 

gaires coses bones, més aviat al 
contrari, i sobretot per la gent que 

Ens agradaria demanar-los que 
deixin de dividir al poble i es de-
diquin a governar per a tothom, i 
dic per a tothom. Ara farà dos anys 
que hi són i de moment el ciutadà 
no ha vist cap canvi dels que vos-

hem notat un canvi. Ara pagarem 
més impostos i serem una mica 
més pobres, però no crec que a 

quan un perd vol dir que hi ha algú 
que guanya.

donar respostes als ciutadans del 
municipi que li paguen el sou.
Els impostos sí que els han pujat, 
per així poder pagar l’empresa de 
neteja (que és la més cara que es 
va presentar al concurs). Però re-
sulta que el nostre carrer es troba 
amb menys serveis de la menci-
onada empresa. Potser els veïns 
haurem de proposar a l’Ajuntament 
pagar menys impostos i fer-nos no-
saltres la neteja del carrer. Però és 
clar, en Pericot sempre protesta; 

però que potser no tinc raó per fer-

em demostrin on vaig errat.
Esperem que alguna cosa es faci 
en aquest carrer abandonat pels 
senyors polítics, els mateixos que 

responien que mai estem contents 
i que deixem fer; potser si hagues-
sin escoltat en el seu moment ara 

Hi ha una dita que diu que fent i des-

-
dre també es pot escoltar altres opi-
nions. Encara que no ho sembli, això 
també ensenya de vegades.
Bé, ara tinc un dubte, seré con-
siderat un bon saltenc o un mal 

darrera revista del PSC). Bé, a 
veure si tinc sort i algun regidor 
de l’equip de govern em torna una 
resposta pública.
Gràcies per la vostra atenció.

Josep Pericot



32



33

Estirar la pasta brisa i col·locar-la al motlle. A part, 
netejar i laminar els xampinyons i saltejar-los amb l’oli 
ben calent durant 5 minuts aproximadament.

ho fregir durant 3 minuts més. Retirar-ho del foc.
Posarem damunt la pasta els xampinyons, el bacó i el 
formatge ratllat. En un bol, batre bé els ous i barrejar-
hi la nata líquida. A continuació, afegir aquesta barre-
ja al motlle i posar-ho a coure al forn (que ja haurem 
de tenir calent), a 180 º durant uns 40 minuts.
Passat aquest temps treure la quiche del forn, de-
semmotllar-la i ja estarà a punt de servir.

Ingredients:

- pasta brisa 
- 125 g de xampinyons
- 125 g de bacó 
- 150 g de formatge ratllat
- 3 ous
- 250 g de nata líquida
- pebre
- sal

gastronomia Quiche lorraine
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Naixements, casaments i defuncions

Resum del ple municipal 
del 18 de maig de 2009

Casaments

Ferran Burch González
Lídia Julià i Palomeras 21-4-09

Leandro Morcesin donaire
Antonia Cabeza Benito 4-4-09

Roger Fitó Tarragó 
Neus Ferràs Fort 4-4-09

Joseph Otou
Owen Etiosa 17-4-09

Angel Lázaro Riol 
Na Jiang 18-4-09

Lorenzo Herrera Padilla
Irina Casminin 18-4-09

Juan-Fco. Jiménez Carrillo 
Maria –Dolores Arrieta Rodríguez 18-4-09

Naixements

Omar Setta 21-3-09

Badr-Eddin El Yocououssi 21-3-09

Seynabou Sow 22-3-09

Eduar Manuel Sosa i Colix 23-3-09

David Vileca i Chillaron 24-3-09

Abdou Cissokho 25-3-09

Èrik Jiménez de Foardeviela 25-3-09

Hassana Jawo 25-3-09

Ayoub Boujlikh 25-3-09

Abdallah El Mansoury 26-3-09

Ayman Ouchan 26-3-09

Emma Rodríguez i Diaz 26-3-09

Nour Dioum i Banderas 26-3-09

Ibtissame el Ouazzani 26-3-09

Melissa Mororo i Aguilar 26-3-09

Manuel Cantillo i Gámez 28-3-09

Fadwa Zeave 29-3-09

Vessy-Esperanza Cruz i Suazo 30-3-09

Eduara Zapater i Nierga 31-3-09

Nerea Leal i Guitart 31-3-09

Eduardo-Enrique Ayala i Soto 1-4-09

Layla Bonou 1-4-09

Siman El Kaoutari 1-4-09

Sulaiman Ceesay 4-4-09

Mamadi Sillah 4-4-09

Ahyumba Turay 5-4-09

Wissal Edorissi el Houri 5-4-09

Leire Martínez i Espejo 7-4-09

Biel Clopés i Gonzalo 7-4-09

Honda Dkioui 7-4-09

Jolie-Daphnee Dongeu Deunide 7-4-09

Lluc Serra i Teixidor 7-4-09

Joana Xifra i Calm 8-4-09

Izan López i Osuna 9-4-09

defuncions

Padilla Gallardo Isabel, 93 anys 16/04/2009

Estañol Vila Jose, 86 anys 16/04/2009

Puig Salip Dolores, 83 anys 16/04/2009

Contreras Reyes Margarita, 65 anys 16/04/2009

Camos Coma Concepcion, 74 anys 17/04/2009

Flores Ballestines Vicente 74 anys 17/04/2009

Resclose Porret Teresa, 89 anys 20/04/2009

Conejero Hervas Juan Ramon, 57 anys 20/04/2009

Mateu Pañella Florencio, 64 anys 21/04/2009

Rejas Hernando Juana, 88 anys 27/04/2009

Johe Bes Jose Maria, 83 anys 28/04/2009

Clavijo Gomez Juan, 54 anys 28/04/2009

Solergasto Ramio Angela, 92 anys 28/04/2009

Vigas Xifra Leonor, 97 anys 29/04/2009

Vila Llovet Rosa, 87 anys 30/04/2009

Font Mateu Joaquin, 75 anys 04/05/2009

Vizcaino Chinchilla Jose 86 anys 07/05/2009

Burch Ros Juan, 64 anys 09/05/2009

Xifra Figueras Dolores, 92 anys 11/05/2009

Bover Roure Teresa 98 anys 12/05/2009

Aurich Frigole Jose, 84 anys 13/05/2009

Martinez Martinez Carmen 91 anys 14/05/2009

Pibernat Armengol Herminia, 84 anys 14/05/2009

Bravo Saubi Antonio, 53 anys 15/05/2009

Parera Sureda Jaime 80 anys 16/05/2009

Roca Ontangas Teresa 86 anys 17/05/2009

demografia

Darek Herrera i Ruiz 10-4-09

Kimberly- Joana Fernàndez i Eluir11-4-09

Ikram Khrif 11-4-09

Ali Susoho Jawara 11-4-09

Ibrahima Jabbi 12-4-09

Sukhman Uiroi 12-4-09

Mattew Akuheah 13-4-09

Therno Balde 13-4-09

Marc Vallejo i Muela 13-4-09

Ousmane Diedhiou 14-4-09

Aminata Nimaga iTangegora 14-4-09

Yan de Abreu i Mendes 14-4-09

Juan Miguel Espinar i Duran 14-4-09

Warda Assala 14-4-09

Sara Zeriouh 15-4-09

Andrei Cristian i Hunteanu 15-4-09

Gerard Coll i Villar 16-4-09

Valentina Arcos i Cherrez 16-4-09

David Liebana i Raya 17-4-09

Mohamed Attaouil 17-4-09

Ibrahim Ahlhorm i Allh 19-4-09

Isatou Sabally 19-4-09

Dayana Paola Salinas i Lainez20-4-09

Iris Lanzas i Tellez 21-4-09

Maisa Hammani 21-4-09

Weil Abair i Bimi 21-4-09

Marc Marginedas i Martí 22-4-09

Loubna Moula 22-4-09

Gabriela Ferreira i Pereira 23-4-09

Aniol Fossas i Gallo 23-4-09

Albert Ropero i Uiniegra 24-4-09

Grabiel Juarez i Bocea 24-4-09

Ashley Yamilete Funez i Reyes 24-4-09

Mohamed Arab 25-4-09

Dennís Toison i Fernàndez 25-4-09

Fatine  Zeave 29-3.09

Amb l’abstenció del PP i el vot con-
trari de CiU i IC-V-IPS es van apro-

Amb l’únic vot favorable de l’equip 
de govern (PSC-ERC) es van resol-
dre les al·legacions  i aprovar pro-

General d’Ordenació Urbana que fa 

I amb el vost contrari de tots els 
grups de la oposició va tirar enda-

que fa al sol urbanitzable no deli-
mitat UA-2 i UA-3
Amb el vot contrari del regidor 
d’IC-V-IPS i el favorable de la res-
ta de grups es van aprovar les al-

legacions al Pla Director Urbanís-
tic del sistema urbà de Girona.

Jofre Ferrer i Pumarola
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 d’abril al 10 de maig de 2009

Temperatura Màxima: 30,5º el dia 7 de maig.  
Temperatura Mínima: 2,5º el dia 18 d’abril.

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

Pluja acumulada: 90,1 litres.

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

Encreuats

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

poti-poti L’acudit foll

El temps

Horitzontals
1.- Embocadura. 2.- S. Brocar. T. 3.- 
Tm. Clar. Ca. 4.- Rai. Al. Col. 5.- Allò. 
Acusa. 6.- Palla. Simi. 7.- Ala. Lb. Tia. 
8.- Dt. àcrA. cD. 9.- E. Treurà. O. 10.- 
Sovintejar.

Verticals
1.- Estrapades. 2.- M. Malalt. O. 3.- 
Bb. illA. Tv. 4.- Orc. oL. Ari. 5 Cola. 
Alcen. 6.- Acala. Brut. 7.- Dar. Cs. 
arE. 8.- Ur. Cuit. aJ. 9.- R. Còsmic. A. 
10.- Atalaiador    

Horitzontals

desemboquen a la mar. 2.- Punt 

tot. 3.- Terme municipal. Que és 
d’un to poc pujat. Gos. 4.- El que 
hom tem no és tan de témer. Con-
tracció. Hortalissa. 5.- Aquella cosa. 
Assenyala com a culpable. 6.- Les 
tiges de blat després de la batuda. 
Mamífer quadrumà. 7.- Extremitat 
toràcica dels ocells. La dotzena i la 
segona. Germana del pare. 8.- Data 
muda. Al revés, misteri. Al revés, sis 
cents. 9 Cardinal. Portarà fora del 
lloc on està tancat. Cardinal. 10.- 

Verticals
1.- Salt violent que fa un cavall per 
llançar el genet (plural). 2.- Mitja 
mà. Afectat de malaltia. Cardinal. 
3.- Consonant repetida. Al revés, 
allà. Mirant la ... . 4.- Infern. Al re-
vés, pronom enclític. Indoeuropeu. 
5.- Aiguacuit. Posen a un nivell més 
alt. 6.- Abaixa. Sutze. 7.- Donar. 

-
table. 8.- Pàtria d’Abraham. Cuinat. 
Al revés, ara mateix. 9.- Principi de 
res. Pertanyent a l’univers. La pri-
mera. 10.- Aguaitador.
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anunci Eugesa
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