


2

Activitats del mes de setembre

CASAL DE JUBILATS
- SETMANA DEL JUBILAT DEL 
CASAL (del 14 al 19 de setembre). 
Activitats programades: 
- CAMPIONAT DE PETANCA IN-

TER-CASALS DE SALT(dies 14, 
15 i 16. Pistes Petanca Casal)    

- CAMPIONAT DE BOTIFARRA,  
dimecres  dia 16

- EXCURSIÓ, ijous  dia  17
- TEATRE, divendres  dia 18  
- BALL SOCIAL, dissabte  dia  19
 
- DIADA  DEL CASAL (diumenge 
27 de setembre)
- Homenatges a les Parelles de 

casats fa 50 anys i als avis del 
Casal  2009.

- DINAR DE GERMANOR (HO-
TEL  LA TERRASSA DE PLAT-
JA D’ARO). Els socis rebran el 
corresponent programa, amb 
més detalls.

CENTRE DE RECURSOS PER A 
LA GENT GRAN
(Cal inscripció prèvia)
- EXPOSICIÓ “FOTOS D’ALUM-

NES DEL TALLER DE FOTO-
GRAFIA” de l’1 de setembre al 
9 d’octubre.

- Els dilluns 7 i 21 de 8:30 a 10 
matí, CAMINADA SALUDABLE 

amb l’acompanyament d’una in-
fermera i una treballadora social.

- Els dimarts 8, 15 i 29 de 4 a 6 de 
la tarda, TALLER DE CONFEC-
CIÓ DE NINES (1r grup)

- Els dimarts 15, 22 i 29 i els dijous 
17 i 24 de 10:30 a 11:30 matí, 
ALFABETITZACIÓ

- Els dijous 10, 17 i 24 de 4 a 6 de 
la tarda, TALLER DE CONFEC-
CIÓ DE NINES (2n grup)

- Dilluns 14 de 5:30 a 7 de la tar-
da, XERRADA I AUDIOVISUAL 
DEL PLA D’INCLUSIÓ I SALT 
ENDAVANT

- Dilluns 21 de 4 a 7 de la tarda, AU-
DIOVISUAL D’APADRINAMENT 
D’ESCULTURES I SORTIDA

BIBLIOTECA MUNICIPAL 
- Dijous 10. El Capità Calçotets 

visita la Biblioteca. Acte inclòs 
en la celebració de la “Nit 10” 
de TV3, amb la col·laboració del 
Gremi de Llibreters de Girona. 
Agraïments: Editorial Cruïlla

- Del 14 de setembre al 2 d’octu-
bre. Mostra de pintures de Taou-
fi k Chourak.

- Dijous 17. 20:00 h. Cinefòrum. 
Projectarem la pel·lícula “Entre 
copas” (Sideways, 2004) d’Ale-
xander Payne. Acompanyarem 

la sessió amb un petit tast de vi. 
Més informació i inscripcions a 
la Biblioteca.

- Dijous 24. 20:00h. Sessió del 
Grup de Lectura. Més informa-
ció a partir de l’1 de setembre a 
la pàgina web de la Biblioteca.

- La Biblioteca d’en Massagran 
torna a obrir l’1 de setembre. 
Horari: De dilluns a divendres de 
5 de la tarda a 2/4 de 8 del ves-
pre. Dissabtes de 2/4 d’11 del 
matí a les 1 de la tarda (a partir 
del dissabte 19).

LA MIRONA
- Dia 18: Inauguració amb THE 
PINKER TONES. Hora: 22 h. Preu: 
7/10 € 
- Dia 19: LE PIM PAM PUM + IG-
NATION + ORQUESTRA SANT 
CELONI. Hora: 22 h. Preu: 3/5 € 
- Dia 25: ANNA ROIG I L’OMBRE 
DE TON CHIEN. Hora: 23 h. Preu: 
6/9 € 
- Dia 26: LOS DELINQÜENTES. 
Hora: 22 h. Preu: 18/25 € 
- Dia 27: BANC DE PROVES. 
Hora: 19 h. Gratuït.

IX FESTA DE LA GENT GRAN
- Dia 6 de les 12 del migdia a les 
6 de la tarda. Dinar a la Mirona. 
Preu: 13 €
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TOT ESPERANT SENTÈNCIA

Un cop més en la nostra història estem en espera d’una sentència. Una 
sentència d’un Tribunal Constitucional d’allò més polititzat. Així doncs, 
els nostres destins depenen de l’opinió d’uns pocs juristes en principi 
equànimes i qualificats, però que a la pràctica esdevenen una bomba 
de rellotgeria per a l’articulació i destí de l’estat autonòmic. L’Estatut, 
tanmateix, és més que una llei. És un pacte polític de Catalunya amb 
l’Estat aprovat pel Parlament, les Corts Espanyoles i el sufragi popular, i 
per tant no és susceptible d’interpretació particular.
Després d’haver intentat la renovació dels membres del Tribunal, per tal 
d’aconseguir una sentència favorable, una interpretació conservadora 
de la Constitució significaria un greu desafiament, així com un fracàs 
polític del president del Govern i dels partits polítics que aprovaren l’Es-
tatut. En cas de nova retallada, un nou referèndum o un nou projecte 
estatutari serien inevitables, així com també la reforma de la Constitució 
(i això és el que es pretén evitar). 
Una sentència negativa també evidenciaria els límits de l’autonomisme i 
afirmaria les tesis independentistes, així com de la famosa ‘desafecció’. 
Un ‘no’ seria a la llarga més contraproduent que un ‘sí’ per als contraris 
a l’Estatut; esdevindria un autèntic pols entre Catalunya i l’Estat. Aquest 
simulacre d’Estatut definitiu que la majoria de partits polítics catalans (i 
uns pocs ciutadans) van finalment acceptar, no deixa de significar per a 
molts, en realitat, un mal menor.    

w
w

w
.r

e
v
is

ta
la

fa
rg

a
.n

e
t

Editorial

fa
rg

a
@

s
a

lt
.c

a
t

membre de:



4

El cas de la Cristina és una d’aquelles històries que als periodis-
tes ens agrada explicar perquè és en si un relat impressionant. 
De ben petita, una encefalitis vírica va fer que hagués d’apren-
dre a caminar tres vegades i també que hagués de reaprendre 
a parlar. Vint anys després, la Cristina guanya medalles d’or en 
atletisme. Vet aquí, doncs, que la seva història sigui una mica de 
pel·lícula. Un conte de superació en què la nostra protagonis-
ta, una noia maca, dolça i simpàtica, ha demostrat tenir moltes 
més capacitats pel que fa a afany i esforç que la majoria de la 
gent. La singularitat de la seva història va fer també que el 2006 
la Cristina rebés una de les cinc beques que el corredor Martín 
Fiz lliura a atletes. Uns diners que van servir, en part, per pagar-li 
el transport per anar a entrenar, ja que el seu pare s’havia lesio-

nat i no la hi podia dur. Una altra mostra de tenacitat a la qual no queda gaire res a afegir. Parlem doncs, amb 
la Cristina i els seus pares, en Josep i la Carme.

-Fa uns cinc anys que corres; 
com és que et va cridar l’atenció 
l’atletisme, Cristina?
-Cristina(C): Doncs suposo que 
va ser perquè veia sempre el meu 
pare entrenant. I em va cridar 
l’atenció córrer.

-O sigui que et ve de família?
-C: Sí, bé, el meu pare feia lluita 
lliure, ha fet també hoquei, mara-
tons... Tot tipus d’esports.
-Josep (J): Sí, sempre m’ha agra-
dat l’esport, he fet lluita grecoro-
mana, maratons... i ara l’acompa-
nyo en les curses més llargues.

-I dins les diferents modalitats 
de l’atletisme, quina fa la Cris-
tina?
-C: Sóc fondista. Tinc més resis-
tència que velocitat. Faig pista, 
també carreres populars, fi ns i tot 
mitja marató. Cros també, quan 
hi ha temporada, a l’hivern. Tot el 
que sigui córrer, m’agrada.

-Cros és cursa a la muntanya? 
-J: Sí, són de 5 o 6 quilòmetres i es 
fa a l’aire lliure, en circuits marcats 
amb cintes, es fan en un camp o 
per muntanya, sovint són diferents 
voltes. 
-Carme (Ca): Aquí a Salt se’n fa 
una al pla dels Socs.

-Així que no t’atraparia pas, en-
cara que diguis que ets més re-
sistent que ràpida! I cada quan 
entrenes?
-C: Entreno quatre dies a la setma-
na si no competeixo i cinc si com-
peteixo. Unes dues hores diàries, 
al GEiEG, amb en Josep Maria 
Castells, que és molt bon entrena-
dor. 

-I com és un dia d’entrena-
ment?
-C: Primer faig estiraments, si no 
et podries fer mal. Després ja po-
dem córrer. Normalment fem sèri-
es. Allà tenim pistes i també hi ha 

un bosc i el camp de futbol, o sigui 
que podem entrenar molt bé.

-A les competicions, també deus 
fer companys?
-C: Sí, sobretot amb el Cros; coin-
cidim amb gent d’Olot, de Badalo-
na, gent de clubs de Barcelona.
-Ca: Gairebé sempre són els ma-
teixos i la veritat és que hi ha molt 
bon ambient amb tothom. 
-J: El cros és una mica com la 
Fórmula 1, per entendre’ns. Les 
competicions duren quatre mesos 
i es van fent curses en diferents 
llocs, cada diumenge. Les curses 
les guanya qui les guanya, però 
després hi ha el guanyador de la 
classifi cació general.

-Sé que tens moltes medalles i 
copes, explica’m quines han es-
tat les últimes competicions que 
has guanyat.
C: L’any passat vaig ser campio-
na de Catalunya amb 200 i 800 

Nom: Cristina Colon Muñoz 
Edat: 21 anys  
Nascuda i resident a Salt, on viu amb els seus pares, en 
Josep Colon i la Carme Muñoz                                       
Des de fa uns cinc anys que va començar a entrenar en at-
letisme i ja ha guanyat el Campionat Provincial de 100 me-
tres lliures, el Campionat de Catalunya amb 200 i 800 me-
tres lliures; plata al campionat d’Espanya amb 1500, 3000 
i 5000 metres lliures; i també plata al campionat d’Espanya 
de Cros; pel que fa a competicions per a discapacitats.  A 
més a més, la Cristina ha guanyat la cursa Hipercor del 
2006, amb la categoria Promesa, ½ marató de la Garrotxa 
el 2006 i el 2008, i el Campionat Provincial de Cros 2009, 
entre altres competicions.

Entrevista a Cristina Colon Muñoz



5

metres lliures per a discapacitats; 
campiona provincial de Girona per 
a discapacitats, amb 100 m; me-
dalla de plata als campionats d’Es-
panya de Cros i medalla de plata 
també als campionats d’Espanya 
de pista, amb 1500, 3000 i 5000 
m. I als 5000 anava primera! Però 
a l’últim moment em va avançar 
una altra noia. A part, aquest any 
he quedat campiona provincial de 
cros de la meva categoria, que 
és Promesa, en la qual competim 
gent de 19 a 22 anys.
Ca: Als campionats d’Espanya hi 
ha anat amb la Federació espa-
nyola de discapacitats psíquics, i 
a banda, també competeix amb el 
GEiEG en altres competicions que 
no són per a discapacitats.  

-Així devia ser una cursa molt 
emocionant, la de 5000 metres!
C: Sí, em va fer força ràbia que 
fi nalment em guanyés l’altra noia, 
perquè havia anat davant tota l’es-
tona, però ja no podia més. 
Ca: Era a Elx i hi feia molta calor.

-Però està molt bé, per fer no-
més entre 4 i 5 anys que corres!
C: Sí, era el meu primer campionat 
d’Espanya.

-I què hi té a veure amb tot això 
la Fundació Ramon Noguera? 
M’havien dit que competies per 
a ells...
-J: A través d’ells l’han federada. Li 
han pagat la llicència perquè pugui 
competir.
-Ca: És una fundació que té tallers 
ocupacionals, pisos tutelats, una 
botiga de roba, també un lloc on 
netegen cotxes per allà als Lauren, 
un centre de logopèdia per maina-
da petita, etc. És una fundació que 
està molt bé. En esports, però, ells 
competeixen en bàsquet; com a 
favor la van federar, perquè ells 
l’atletisme no el toquen pas.  

-Creieu que pot tenir més difi -
cultats pel fet que és un esport 
minoritari?
-Ca: Amb persones discapacitades 
és igual l’esport que sigui. La veri-
tat és que no hi ha gaires ajudes. A 
les competicions estatals t’adones 
que en altres llocs tenen més faci-

litats però aquí a Catalunya la ve-
ritat és que no hi ha gaires ajudes. 
A nosaltres ens ha costat molt que 
pogués competir. Més de tres anys 
d’anar cap aquí i cap allà, sobretot 
el meu marit.
-J: Per això estem molt contents 
amb la Fundació Ramon Noguera, 
perquè si no ella no hauria pogut 
competir mai.

-Potser la Cristina obrirà un camí 
per a la gent amb alguna disca-
pacitat que vulgui fer aquest es-
port. I els pares, com ho veieu 
que competeixi?
-Ca: Molt bé, sí, sí, mentre nosal-
tres la puguem anar ajudant i pu-
guem assumir les despeses dels 
viatges per a les competicions. En 
el nostre cas, com que no perta-
nyem a cap fundació en concret, 
encara és més difícil rebre ajudes. 
Les persones cegues o la gent 
amb síndrome de Down, les fun-
dacions respectives són molt po-
tents. Però el nostre cas, en no ser 
una malaltia concreta, sinó que va 
ser un encefalitis vírica, no hi ha 
un grup que doni suport. 
-J: Bé, la Cristina és dins la Federa-
ció de discapacitats intel·lectuals
-Ca: És la federació amb la qual 
competeix però les despeses cor-
ren a càrrec nostre. En altres co-
munitats sí que recapten diners 
per a aquestes persones, però 
aquí això no existeix. 

- I la pròxima competició per a la 
qual et prepares?

-C: Els campionats de Catalunya, 
que seran a l’octubre a Tarragona.

-I com et sents quan guanyes 
una cursa? Et poses gaire nervi-
osa en les competicions?
-C: Fa molta il·lusió guanyar, però 
precisament quan em poso més 
nerviosa és quan haig de pujar al 
podi. 

-Però si llavors ja estàs! Ja està 
guanyat!
-C: Doncs allà em poso una mica 
nerviosa però mentre corro no.
-Ca: Sí, al podi és on s’atabala 
més, ara mentre corre no, perquè 
és el que li agrada. A ella si la vols 
veure enfadada digues-li que no 
pot anar a entrenar.

-Encara que faci només cinc 
anys que corres, de petita ja 
t’agradava l’esport?
-C: Què va! Sempre estava per 
terra...
-Ca: Als 15 mesos va tenir un virus 
que li va atacar el cervell, una en-
cefalitis vírica. Aleshores va deixar 
de caminar, d’enraonar, va haver 
d’aprendre a caminar tres vega-
des. Queia sola, era com si anés 
beguda, està cosida pertot arreu. 
Imagina’t, si a mi m’haguessin dit 
que la nena correria i que faria el 
que està fent, no m’ho hagués cre-
gut mai, era impossible...

-De manera que l’esport li deu 
anar especialment bé, no?
-J: Seguríssim.
-Ca: Sí, sí, l’ha ajudada molt a 

Entrevista a Cristina Colon Muñoz
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agafar equilibri, moltíssim.

-Us plantegeu continuar treba-
llant per arribar... als Jocs Para-
límpics, per exemple?
-C: Uf... això ja serà més difícil...
-J: No és tan difícil! Tu entrena...
-Ca: Home, sí que és difícil, per-
què a les Olimpíades només hi 
participen la Fundació de síndro-
me de Down o la que agrupa gent 
amb paràlisi cerebral. 

-J: En tot cas, si anés guanyant, 
aleshores podria anar als campio-
nats d’Europa o del món. Tal com 
està entrenant ara, podria quedar 
campiona d’Espanya en un parell 
d’anys, si no es fa mal, o si no en 
surt cap altra de més bona.

-A banda de córrer, que fas Cris-
tina?
-C: Vaig estudiar al col·legi dels 
Joncs, a Sarrià de Ter, un col·legi 

d’educació especial, fins als 18 
anys. Després vaig fer pràctiques 
al Consum, tres mesos, de col-
locadora. I de l’abril al juny pas-
sat vaig treballar en un col·legi de 
Taialà, d’ajudant de cuina. Era un 
contracte de tres mesos, però bé, 
a veure si el curs vinent m’agafen! 
També, com que la meva mare tre-
balla, m’encarrego d’anar a com-
prar cada dia.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Cristina Colon Muñoz

El temps passa

Ara farà uns deu anys que la re-
vista “La Farga” va despertar 

d’un temps prudencial de repòs a 
la UCI. Amb alts i baixos, que tot 
s’ha de dir, però amb la voluntat 
de ser present i amb el progrés 
necessari, sigui tant en qüestió de 
col·laboradors com d’anunciants; 
algun canvi al consell de redacció, 
l’augment de tiratge i de pàgines, 
i sobretot el color; la participació 
de veïns explicant el seu parer. Tot 
plegat ha fet que el vessant social 
i cultural de la revista hagi arribat a 

moltes llars del poble. 
Doncs bé, com a coordinador de 
la revista penso que li cal una re-
modelació amb noves persones al 
davant que la continuïn. La revista 
no té cap tendència ideològica i el 
seu únic objectiu és la informació 
ciutadana. L’únic defecte que té 
és que està regida i condicionada 
pel voluntarisme. En algunes oca-
sions, al consell de redacció ja in-
sinuava el relleu del coordinador, 
però també reconec que les ganes 
no ho són tot, que el temps i la dis-

ponibilitat són el factor principal. 
En veure’m amb la impossibilitat 
física de continuar com fins ara, 
espero que la pròxima revista con-
tinuï amb el format i contingut que 
sigui, i que la implicació de més 
gent, encara que sigui en una altra 
línia vagi fent el seu camí. 
No m’acomiado, hem de posar to-
tes les idees dintre un sac i des-
prés de ben sacsejat a veure què 
en surt . Això sí, portes obertes a la 
participació.

Ramon Torramadé

Matrícula oberta Setembre 2009

 Nivells: Inicial
   Bàsic
   Elemental
   Intermedi
   Suficiència
   Superior (D)

Informació i inscripcions
Del 7 al 25 de setembre  

(de dilluns a divendres, de 10 a 14 h)

Oficina de Català de Salt 
Pl. Lluís Companys, 1 · Tel. 972 24 91 91

salt@cpnl.cat

Oficina de Català de Salt 
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Els ratpenats i les ecografi es

L’any 1793 el naturalista Laz-
zaro Spallanzani, professor 

de la universitat de Pavia, va vo-
ler investigar com s’ho fan els 
animals nocturns per orientar-se 
enmig de la foscor. Va deduir que 
els ulls grossos que tenen les aus 
nocturnes –com per exemple els 
mussols– els permeten veure-hi 
aprofi tant la poquíssima llum que 
hi ha a la nit. 
Però aquesta explicació no servia 
en el cas dels ratpenats, que, mal-
grat tenir uns ulls molt petits, són 
capaços de caçar mosquits de nit. 
Com que la ciència es basa en els 
experiments, va decidir fer-ne. Va 
pujar al campanar de la catedral 
de Pavia i caçà uns quants ratpe-
nats. Els va deixar volar dins d’una 
habitació completament a les fos-
ques en la qual havia posat molts 
fi ls amb campanetes que sonarien 
si un ratpenat xocava contra un fi l. 
Comprovà amb sorpresa que els 
ratpenats volaven tranquil·lament 
per l’habitació sense xocar amb 
res, o sigui: que hi veien sense 
gens de llum. I encara més, si els 
tapava els ulls continuaven volant 
sense xocar. Els  deixà anar i al 
dia següent va anar al campanar 
a tornar-los a capturar, i va com-
provar que els que tenien els ulls 
tapats havien caçat mosquits com 
els altres.
Primer pensà que els ratpenats 
tenen un misteriós sisè sentit amb 
què s’orienten. Però va fer encara 
un altre experiment: els va tapar les 
orelles amb cera. Aleshores com-

provà que els pobres ani-
malets xocaven amb els 
fi ls i amb les parets: no hi 
veien. Va publicar la seva 
investigació i va afi rmar 
que havia descobert que 
“els ratpenats s’hi veuen 
per les orelles”.  Aques-
ta afi rmació tan xocant 
va ser objecte de burles 
dels naturalistes d’aquell 
temps i la investigació va 
quedar oblidada. 
Va haver de passar més 
d’un segle –i que es des-
cobrissin els ultrasons– 
perquè investigadors com 
Hartritge, Pierce i Griffi n 
donessin la raó a Spallanzani: els 
ratpenats s’orienten captant amb 
les orelles els ultrasons que eme-
ten amb la boca i que es refl ectei-
xen en els objectes.
Veiem què és això dels ultrasons. 
Tant la llum com el so es propa-
guen per ones, que podem imagi-
nar com les que es produeixen a 
la superfície de l’aigua tirant-hi una 
pedreta, però molt més ràpides. 
Aquestes ones, quan xoquen amb 
un objecte, poden rebotar, fer eco. 
Però la condició per rebotar és que 
l’objecte amb què xoquen tingui di-
mensions més grans que la sepa-
ració entre ona i ona –el que es co-
neix com a “longitud d’ona” –. En 
el cas de la llum la longitud d’ona 
és petitíssima –entre 0,00007 i 
0,00004 cm- i per tant  qualsevol 
objecte per petit que sigui refl ec-
teix la llum. Per això podem veure 

un cabell o un 
gra de pols. 
Però en el 
cas del so, la 
longitud d’ona 
dels sons au-
dibles té va-
lors al voltant 
d’un metre, 
més o menys, 
segons que el 
so sigui greu 
o agut. Per 
això una ca-
nya plantada 
al mig d’un 
camp no fa 

eco, hi ha d’haver com a mínim un 
mur d’uns quants metres. Però ac-
tualment és possible produir sons 
de longitud d’ona molt més peti-
ta, sons que nosaltres no podem 
percebre i que s’anomenen ultra-
sons. Aquests ultrasons sí que 
poden rebotar en objectes molt 
més petits i fer-los perceptibles. 
Precisament això és el que fan els 
ratpenats: quan estan volant eme-
ten ultrasons, una mena de xisclet 
molt agut que nosaltres no podem 
sentir i que els permet detectar els 
obstacles i, fi ns i tot, els mosquits 
que cacen.
Com que els sons –i per tant tam-
bé els ultrasons–, a diferència de 
la llum, poden travessar cossos 
opacs i poden refl ectir-se en la su-
perfície de separació entre dues 
substàncies diferents  –per exem-
ple entre líquid i carn o entre carn i 
os– en medecina s’han utilitzat els 
ultrasons per fer visible l’interior del 
nostre cos projectant-ne la imatge 
en una pantalla i obtenint-ne fotos: 
les ecografi es. És un sistema total-
ment inofensiu –a diferència dels 
raigs X– ja que es tracta solament 
de so.
Vés per on, una nova tecnologia 
que permet als pares il·lusionats 
veure abans de néixer la cara del 
seu fi ll, i saber si és nen o nena, 
ja era utilitzada des de fa milions 
d’anys pels ratpenats per volar i 
caçar mosquits de nit.

Joan Serrat
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Mirant el cel

“Les Perseides són una pluja de 
meteors provocada per la cua 

de pols còsmica que el cometa 
109P/Swift-Tuttle deixa al seu pas. 
S’anomenen Perseides en refe-
rència al seu punt d’origen,  que 
és a la constel·lació de Perseu, a 
tocar de la de Cassiopea.
Aquest cometa descriu una trajec-
tòria que fa la volta al Sol cada 135 
anys, però cada any la Terra tra-
vessa la seva cua.” 
Com cada any, amb l’escola, và-
rem anar de crèdit de síntesi (và-
rem anar a fer un treball en una 
casa de colònies prop de Sant Es-
teve de Guialbes, com cada any. 
Aquell any el tema del treball va 
ser l’astronomia.
Ens varen donar les fi txes de cada 
assignatura, relacionades amb 
l’astronomia i vàrem començar a 
fer el crèdit. Durant els dies que 
vàrem ser-hi hi va haver moltes 
activitats diferents, moltes amb fi t-
xes, però la que més recordo va 
relacionada amb les Perseides.
Després de sopar, tots junts al 
bosc i estirats en una clariana, 
havíem de  trobar i observar les 
constel·lacions més importants i 
més visibles. Ens van ensenyar 
les constel·lacions i els dibuixos 
que formaven, ens van explicar 
la llegenda de cadascun: Perseu, 
Cassiopea, l’Ossa major, l’Ossa 
menor.... i molts al-
tres!
Des d’aquella aproxima-
ció a l’astronomia, que 
sempre m’he mirat el 
cel estrellat buscant les 
constel·lacions que en-
cara recordava d’aquell 
crèdit, i busco qualsevol 
oportunitat per fer-ho.
Una d’aquestes opor-
tunitats no fa gaire 
que es va presentar. 
Aquest any després 
de remenar el wiqui-
pèdia vaig veure que 
les nits del 10 al 15 
d’agost, hi hauria plu-
ja d’estels, les Persei-
des o  llàgrimes de 
Sant Llorenç. Ho vaig 
comentar a diverses 

amigues i els va agradar la idea de 
passar una nit observant la pluja 
d’estels.
Dies abans, havia buscat informa-
ció de la nit en què es veurien més 
llàgrimes.
La situació, l’hora, al costat de 
quina constel·lació caurien, la pre-
visió del temps, trobar un lloc per 
veure-les...
Després de tenir-ho tot més o menys 
clar, la tarda abans vaig anar a mi-
rar el lloc que m’havien recomanat, 
prop de Girona i sense gaire llum. El 
lloc escollit era el volcà de la Crosa, 
a dos quilòmetres de Sant Dalmai, 
un espai protegit força desconegut 
tot i ser el volcà amb el cràter més 
gran de la península.
Vaig recomanar als meus amics 
que portessin mantes, esportives, 
llanternes i roba d’abric per a la 
nostra petita expedició nocturna. 
Vàrem quedar al voltant de les 11 
per anar una estona per Girona i 
esperar que es fes fosc i després 
ens vàrem calçar les esportives, 
vàrem agafar les mantes i les llan-
ternes i cap a veure estrelles!
Al voltant de la 1 de la matinada 
érem al volcà. Abans de col·locar-
nos vàrem seguir les instruccions 
per saber on es veien: buscant 
l’estrella polar, situant la lluna i la 
constel·lació de Cassiopea, amb 
l’ajuda d’una brúixola; varem tro-

bar la zona d’on venien.
Un cop col·locats, la nostra missió 
va ser mirar el cel i esperar; sort 
que havíem portat menjar i begu-
des perquè la primera hora i mitja 
el cel es va tapar! Però entre rialles 
i parant atenció al cel, tot i els nú-
vols alguns varen veure la primera! 
I quins crits! “L’has vista? L’has vis-
ta?” Uns deien que sí, d’altres que 
no. I quina casualitat que quan en 
queia una miraves a l’altre costat!
Al cap de mitja horeta aproximada-
ment, una altra!, una altra!, “On? No 
la veig”. “És que era molt ràpida!” I 
tot hi haver-hi núvols, ja n’havíem 
vistes tots, com a mínim una. Com 
qui no vol la cosa, el cel es va anar 
aclarint, la lluna va treure el nas i ens 
va il·luminar amb el seu decreixent.
Després de mirar el rellotge i que 
els que treballaven comencessin a 
manar la pressa, vàrem esperar a 
veure l’última. Per descomptat, al-
guns no la van veure!
Minuts després recollíem les man-
tes i ens acomiadàvem badallant, 
aquests astronautes, ai no!, astrò-
noms afi cionats, ja han vist les llàgri-
mes de Sant Llorenç, i esperem que 
l’any que ve el puguem tornar a veu-
re plorar! Però que sigui d’alegria!

Anna Clarà
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Els poetes dels nostres carrers

A Salt, distribuïts per tots els 
barris, hi ha onze carrers amb 

nom de poeta.
Partint d’aquest fet, Càritas Salt 
ha promogut el recital de poemes 
amb interludis musicals que, amb 
el nom d’Els poetes dels nostres 
carrers, va tenir lloc al Teatre de 
Salt el 12 de juny, amb la doble 
fi nalitat de donar a conèixer les 
necessitats de molta gent de Salt 
i de recollir donatius per ajudar a 
portar a terme les accions que rea-
litza Càritas Salt.
Corpus és una festa carregada de 
tradicions populars arreu del nos-
tre país i aquest és el segon any 
que Càritas Salt promou un recital 
de poemes al voltant de la diada 
de Corpus –l’any passat va ser 
sobre el Llibre de coneixences, de 
Salvador Sunyer– així Càritas Salt 
afegeix una tradició al nostre po-
ble: un acte cultural, com ara una 
lectura de poemes, amb una te-
màtica, si és possible, relacionada 
amb aspectes locals. 
La intenció és anar més enllà de 
l’àmbit de les parròquies a l’hora de 
donar a conèixer la necessitat d’aju-
dar les persones amb difi cultats 
econòmiques o socials per poder 
viure amb dignitat. La solidaritat no 
és exclusiva dels creients i per això 
es vol, amb un acte com aquest, ar-
ribar a un altre sector de la població 
que també és sensible a la pobresa 
i que ha demostrat generositat.

Aquest any, per fer encara més 
signifi cativa aquesta intenció, es 
va convidar a persones lligades 
a les associacions de veïns dels 
barris perquè, a més dels actors i 
actrius d’Estil Teatre, fessin la lec-
tura d’un poema d’algun poeta que 
tingui carrer al seu barri. 
El repte era doble: es trobarien 
persones disposades a pujar en un 
escenari i fer de lectors? I la lectu-
ra tindria prou qualitat? La idea va 
tenir de seguida molt bona acollida 
i la participació ha estat entusiasta 
i la qualitat en la lectura ha estat 
també una sorpresa perquè ha es-
tat molt bona.
La bona acollida i la disponibilitat a 
participar i a col·laborar en l’acte ens 
confi rma la voluntat de cooperar a 
eradicar la pobresa, la marginació i la 

solidaritat dels ciutadans de Salt. 
Els onze carrers amb nom de po-
eta són:
Barri Vell: Joan Salvat Papasseit, 
Jacint Verdaguer, Ausias March
Barri dels escriptors: Joan Maragall, 
Miquel de Palol, Miquel Martí i Pol
Centre: Àngel Guimerà
Veïnat: Josep Maria de Sagarra 
La Massana: Maria Àngela Angla-
da, Maria Mercè Marçal
Mas Masó: Rosa Leveroni
En el recital, també es va fer lectura 
de poemes de Miquel Costa i Llo-
bera, Josep Carner, Carles Riba, 
Pere Quart i Salvador Espriu, que 
no tenen dedicat cap carrer a Salt, 
però que per poder donar una mos-
tra antològica de la poesia catala-
na era convenient que hi fossin, a 
la vegada que s’aprofi tava l’ocasió 
per reivindicar que n’hi tinguessin.
Per a properes ocasions queden 
els escriptors de prosa i els de 
llengua castellana.
Cal destacar també la valuosa 
aportació de Salvador Sunyer en 
fer la selecció dels poemes i la di-
recció dels lectors. Les intervenci-
ons musicals, també de gran qua-
litat, van anar a càrrec de solistes 
del Cor de Cambra de Girona.
Des d’aquestes pàgines, Càritas 
Salt dóna les gràcies a tots els que 
van participar i col·laborar d’una ma-
nera o altra a la realització de l’acte 
i també a tots els assistents per la 
seva aportació econòmica, 1.700 
euros. Així es fa realitat aquell lema 
que diu: Càritas som tots.

Jordi Valentí
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Volem drets!

L’última proposta de la compa-
nyia aèria Ryanair, la de crear 

unes places encara més econòmi-
ques dins el passatge normal pel 
fet que correspondrien a seients 
per viatjar dret, al fi nal no tirarà 
endavant, i no pas per cap raó de 
seguretat, com hom podria pensar 
amb tota lògica, sinó simplement 
perquè Boeing, el fabricant dels 
avions de la companyia, ha dit que 
no consideren aquesta possibilitat 
ni tampoc tenen cap intenció de 
fer-ho. Carpeta tancada, doncs.
L’èxit d’aquest invent de la compa-
nyia irlandesa s’afegeix al dels dos 
anteriors, que tampoc s’han dut a 
terme: cobrar més als passatgers 
passats de pes, i cobrar per anar 
al lavabo de l’avió. Dues mesures 
tan estrambòtiques com aquesta i 
que han tingut la mateixa fi , però 
segurament també la mateixa 
efectivitat: fer que es parlés de la 
companyia, ajudats pels mitjans 
d’informació, que bé n’han de fer 
ressò, oi?
És una peculiar variant del màr-
queting que no trobaríem al Libro 
gordo de la publicidad d’en Lluís 
Bassat, per exemple, però segur 
que dóna bons rèdits. Aquí i ara 
mateix estaríem caient a la trampa 
parada pel senyor Michael O’Leary 
i els seus, si no fos que no és pas 
de Ryanair i les seves genialitats, 
que volia parlar, sinó de la matei-
xa existència de la companyia i 
del concepte de vols de baix cost 
sobre el qual es basa la seva pros-
peritat, d’una banda, i de l’altra del 
concepte de seguretat associat.
La seguretat, en el transport ae-
ronàutic, sembla un concepte ben 
elàstic, si ha arribat fi ns a aquest 
extrem, en què una companyia 
llanci (ni que sigui en forma de 
globus sonda) una idea tan extra-
vagant com aquesta: que una part 
del passatge viatgi dret a canvi de 
pagar menys pel bitllet.
Pel mig hi ha pla més coses, però, 
com ara l’espai estretíssim que 
ocupen els seients (origen de la fa-
mosa síndrome de la classe turís-
tica) i l’estretor dels passadissos 
entre fi leres de seients, condicions 
físiques d’una precarietat que es fa 

més evident encara, no cal dir-ho, 
quan el viatger és discapacitat i/o 
usuari de cadira de rodes, tant a 
l’hora d’entrar i sortir de l’avió com 
d’ocupar el seu seient.
És a dir: d’una banda els protocols 
de seguretat obliguen les hostes-
ses de vol a fer aquella comedieta 
de representar davant dels passat-
gers, abans de cada vol, com els 
caldria posar-se l’armilla salvavi-
des en cas d’accident, i de l’altra 
permeten una economia de l’espai 
tan bèstia que no faria sinó difi cul-
tar l’evacuació del passatge, en 
un hipotètic aterratge forçós, per 
exemple. Com lliga, això? Com 
poden coexistir els dos criteris?
Jo crec que per la mateixa raó per 
la qual en un avió es troba un gran 
espai més que rendibilitzat i al cos-
tat, a la part de davant, un espai 
més petit però amb seients de mi-
des més generoses, conegut com 
a primera classe, business class o 
denominacions semblants. O per 
la mateixa raó per la qual en un 
aeroport es troben avions de línies 
regulars que cobren preus regu-
lars pels seus bitllets i avions de 
línies de baix cost, com Ryanair, 
Click Air, Vueling, etc: perquè hi 
ha un concepte de rang superior, 
en el sistema econòmic imperant 
en aquesta part de món nostra, 
superior fi ns i tot al concepte tan 

sagrat de la seguretat a tota cos-
ta també imperant a Occident, i 
és el concepte de liberalisme, el 
reconsagrat liberalisme econòmic, 
al qual està subjecte tot el sistema 
econòmic (i per tant els governs, 
inclosos els socialdemòcrates, que 
passen amb la pala i l’escombra a 
recollir els residus del capitalisme 
descontrolat i a posar tiretes als 
traus al cap de les víctimes).
Aquest sistema econòmic que 
patim té aquestes contradiccions, 
que demostren que no és perfecte, 
i aquestes que he indicat aquí no 
són més que petitíssimes mostres. 
En té de molt més contundents, 
però totes vénen d’allà mateix: de 
l’acumulació, de la hipèrbole, de 
l’exageració, de la patrimonialit-
zació sense mesura i sense límits, 
afavorida per un sistema hereditari 
absurd i contraproduent. “E l’aero-
nave va”...
Per cert, el dia que el president de 
Ryanair decideixi apujar un grau 
més la temeritat de les seves geni-
als propostes fent pedalar tots els 
passatgers, per estalviar energia 
i poder abaratir costos, li dema-
naria des d’aquí que pensi a po-
sar pedals de mà per als viatgers 
discapacitats sense mobilitat a les 
cames. Gràcies.

Fermí Sidera Riera

Dibuix: Min
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Històries des de dalt per als de baix

He demanat a Sant Pere que 
em deixi la màquina d’escriure 

(la informàtica, al cel, encara no hi 
ha arribat) per explicar als d’aquí 
baix d’on ve el mot que em varen 
posar i que l’ajuntament ha dedicat 
al lloc on vaig viure.
Vaig néixer a Juià un 23 de febrer 
de 1850, fi lla de Miquel Vilà i Sal-
vatella, i Maria Ginestà i Ventu-
rells, en una casa coneguda per 
can Mal de Ventre (malnom posat 
pels veïns del poble perquè el meu 
pare tenia una hèrnia i tot sovint 
es queixava de mal de ventre). Em 
dic Josepa Vilà Ginestà. Vaig morir 
a Salt un 30 de desembre de 1936. 
Estava casada amb en Manel Pla-
nas i Planas, que em va deixar ví-
dua el 23 de juny de 1916. 
Tenia dues germanes més, la Jo-
aquima i l’Amàlia (aquesta última 
àvia d’en Pere Teixidor, el biciclista 
de Salt, i del difunt Rafel Teixidor 
del carrer Mollera). 
En casar-me amb en Manel vàrem 
tenir el primer domicili a Sarrià de 
Ter, una casa que molt posterior-
ment es va enderrocar per instal·-
lar-hi un reconegut hotel. Des 
d’aquí ens vàrem traslladar a Santa 
Eugènia, al carrer de Baix, a prop 
de la fàbrica, als voltants de l’any 
1880; desconec la data exacta.

En aquesta època i domicili s’inicia 
la història del meu malnom Patraca.
Com a dada curiosa, el meu pare 
sempre em deia que procurés anar 
a viure a un lloc des d’on es veiés 
la catedral de Girona. Potser com 
a signe de més qualitat de vida, en 
estar a prop de la capital.
Vaig quedar en estat d’un dels 
fi lls, l’Ambròs (avi del saltenc Joan 
Coll Planas), i durant el període de 
gestació la forma del meu cos va 
canviar. En aquella època alguns 
veïns de Santa Eugènia solien 
anar els diumenges al matí a fer-
la petar al lloc on fa poc anome-
nàvem l’estret de Santa Eugènia, 
on confl ueix la carretera del mateix 
nom amb el carrer de Baix.
Per motius que desconec, però, 
potser perquè era molt arriada o per 
consonància amb el nom del meu 
marit, també em deien Manela.
Un diumenge al matí vaig passar 
pel costat del grup de veïns, as-
seguts parant el sol i fent la xer-
rada en el lloc esmentat abans, i 
un d’ells em diu en to de broma: 
“Manela, tens un cos que sembla 
una petaca.” (Una petaca és una 
peça de cuiro de forma quadrada 
on antigament es guardava el ta-
bac per fer el cigarret).
Aquí va començar la cosa i a partir 

d’aleshores uns em deien La Peta-
ca i d’altres, la Manela.
No sé quan es va deformar el mot 
inicial de “petaca” a “patraca”. Cal 
suposar que aquestes coses, a 
base d’anys i pel fet de no estar 
escrites, amb la mateixa pronunci-
ació es transforma el nom.
El dia 24 de juny de 1887 vàrem 
deixar el domicili del carrer de Baix 
i ens vàrem traslladar a la casa 
del carrer Sant Antoni 7, de Salt, 
coneguda com a can Patrac,  per 
dedicar-nos a la pagesia.
En aquest nou domicili va néixer el 
19 d’agost de 1887 el meu fi ll Jo-
aquim Planas i Vilà (l’avi Patrac), 
on va viure tota la vida. Hi varen 
néixer els meus dos néts, en Ma-
nel i la Pilar. 
En Manel de can Patrac, padrí del 
meu besnét, també Manel, no va 
tenir fi lls i va continuar les feines 
de pagès del seu pare i avi tota la 
vida. La Pilar, quan es va casar, va 
anar a viure a l’altra casa del ma-
teix carrer. Quan en Manel de can 
Patrac va morir, la casa es va en-
derrocar per fer-hi nous edifi cis.
Al davant de la casa, on hi havia 
els porxos i les hortes, l’ajunta-
ment hi ha fet una plaça el nom de 
la qual està dedicat a can Patrac. 

Manel Oliveras Planas

De dreta a esquerra: Josepa Vilà (la Patraca), Pilar Planas (néta), Joaquim Planas i Maria Andreu (fi ll i jove); Emili Bardera (dalt del cavall) 
al costat del seu oncle.
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Ensenyar a viure

L’escriptora francesa del segle 
passat Marguerite Yourcenar 

va escriure  les següents refl exi-
ons sobre educació. Tot i que ella 
va morir el 1987, les seves parau-
les son ben actuals.

Diu així:
Sovint he refl exionat sobre el que 
hauria de ser l’educació d’un in-
fant. Penso que caldrien estudis  
bàsics, molt simples, en què el nen 
aprengués que VIURE, en el si de 
l’Univers, sobre un planeta els re-
cursos del qual haurà de tenir cura 
més endavant, que depèn de l’aire, 
de l’aigua, de tots els éssers vius i 
que el mínim error o la menor vio-
lència poden destruir-lo del tot.
Aprendria que els homes s’han 

matat entre ells en guerres que úni-
cament han produït altres guerres 
i que cada país acomoda la seva 
història falsament, per afalagar el 
seu orgull. Se l’ensenyaria prou 
del passat perquè se senti lligat als 
homes que l’han precedit, perquè 
els admiri quan ho mereixin, sense 
fer d’ells uns ídols, com tampoc del 
present o d’un hipotètic futur.
S’intentaria familiaritzar-lo al ma-
teix temps amb els llibres i amb les 
coses; sabria el nom de les plan-
tes; coneixeria els animals, sense 
fer aquelles odioses disseccions 
imposades als infants i adoles-
cents amb el pretext d’estudiar la 
biologia; aprendria a practicar pri-
mers auxilis als ferits; l’educació 
sexual comprendria presenciar un 
part; l’educació mental, la visió de 
malalts greus i de morts. 
Se li donarien també simples no-
cions de moral, sense les quals la 
vida en societat és impossible, ins-
trucció que les escoles de primària 
i secundària ja no s’atreveixen a 
impartir. En matèria de religió no se 
li imposaria cap pràctica ni cap dog-
ma, però se li donarien nocions de 
totes les grans religions del món, 
sobretot de les del seu país, per 

despertar el respecte i destruir per 
endavant certs prejudicis odiosos.
Se l’ensenyaria a estimar el treball 
quan el treball és útil i a no deixar-
se enganyar per la impostura pu-
blicitària, començant per la que li 
ofereix dolços més o menys adul-
terats que li provocaran futures cà-
ries i diabetis.
Hi ha certament un mitjà per parlar 
amb els infants de coses impor-
tants de veritat... i més aviat del 
que es fa. 
Després de la lectura d’aquest 
escrit m’ha costat de trobar en la 
nostra fl amant LEC una mínima 
espurna de l’esperit que impregna 
les anteriors refl exions.
En pocs anys hem viscut tres re-
formes educatives, la LEC és la 
número quatre. Hi ha alguna cosa 
que no hem fet prou bé, doncs; 
per moltes TICS, moltes llengües i 
molts plans d’autonomia, el que és 
ensenyar a VIURE se’ns ha que-
dat pel camí.

Carme Torrent
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30 anys d’història saltenca

L’estratègia de la discòrdia

Fa dies que vull felicitar els dife-
rents consells de redacció que 

ha tingut la revista “La Farga” des 
que va començar, pel seu exemple 
de fi delitat i compromís amb el seu 
poble i lectors, ja que cada mes 
ens regalen bons articles, notícies 
de tipus cultural, esportiu, social i 
l’actualitat d’entitats culturals i es-
portives, que fan que no estiguem 
despenjats del que passa a casa 
nostra. Aquesta informació és ne-
cessària per a la gent com jo, que 
ens agrada saber el que passa 
més a prop, des d’una perspectiva 
diferent de les notícies que veiem 
constantment en diaris i televisi-
ons, així com conèixer els nostres 
personatges a través de les entre-
vistes que s’hi publiquen.
També els voldria felicitar pel canvi 
positiu que ha suposat l’ampliació a 
32 pàgines, el canvi de format de la 
portada i la introducció del color, per-
què tot plegat ha donat un aire molt 
modern i amb més personalitat. Són 
poques les publicacions locals que 
han sobreviscut tant de temps com 
“La Farga”; això vol dir que s’ha fet 
imprescindible en un poble orfe d’in-
formació local independent.
Des de l’1 de maig del 1979 en 
què va veure la llum el primer nú-
mero, fi ns al número 262 del mes 
de juny del 2009, han passat molts 
anys, en els quals hi ha hagut alts 

i baixos, canvis de tota mena, de 
membres del consell de redacció, 
de diferents formats, canvis de 
seccions i de col·laboradors, etc., 
però per sobre de totes les eventu-
alitats s’ha aconseguit tirar-la en-
davant durant trenta anys seguits i 
amb la nostra llengua, que per mi 
és el més important i és per això 
que ha fet història.
Aquesta publicació tan nostra s’ha 
fet ressò d’un reguitzell de fets his-
tòrics de primer ordre. En aquests 
30 anys ha deixat constància de la 
vida quotidiana, com veure néixer 
la democràcia després de tants 
anys de dictadura, viure la inde-
pendència municipal i posar fi  així 
a la malaurada annexió a la capital, 
i tornar a ser el que som, un poble 
normal. També ens ha permès co-
nèixer de més a prop els nostres 
polítics locals i tornar a tenir un 
ajuntament de ple dret.
Les nostres entitats i associaci-
ons culturals han estat recollides 
a la revista, fi ns i tot ha vist néixer 
moltes entitats, com per exemple 
companyies de teatre, de diables, 
castellers i Ràdio Salt. També s’ha 
fet ressò de les nostres escoles i 
els mestres, dels hortolans  i arte-
sans, i de la natura de les Deve-
ses, la fauna, fl ora i el riu Ter. Del 
canvi de fesomia del poble amb el 
nou l’hospital, l’Espai Gironès, la 

piscina coberta, el pavelló de gim-
nàstica, el parc Monar, l’era de Cal 
Cigarro, la factoria Coma Cros, la 
biblioteca, noves escultures en di-
verses places, etc.
Molt important ha estat veure el 
canvi que ha fet el poble amb la 
immigració, els nous comerços, el 
tancament d’indústries, principal-
ment les tèxtils, tan importants al 
nostre país al segle passat. De tot 
això n’ha parlat “La Farga” i el su-
plement d’estiu de la festa major, 
sense deixar de parlar de la vida 
del Casal de jubilats i les seccions 
com la petanca, tan premiada ar-
reu on va. Tot plegat fa que amb la 
voluntat dels seus col·laboradors 
es faci tan amena de llegir, tan pro-
pera, tan nostra, amb tanta vida, 
que ja no podem prescindir-ne.
Per últim deixeu-me dir que el que 
més m’agrada és que molta gent 
se l’ha fet seva, tant els que hi han 
col·laborat esporàdicament com 
d’una manera continuada des de 
la seva  primera edició. Espero 
que els que hi han donat suport 
d’una manera tan desinteressada 
i voluntària ho continuïn fent molts 
i molts anys més, pel bé dels seus 
lectors.
A tots ells i elles, moltes gràcies i 
per molts anys.
Visca “La Farga” i visca Salt!!!

 Narcís Burch Puigdemont

Ja fa uns quants anys que l’es-
tratègia del principal grup del 

Parlament, CiU, és incomprensi-
ble. Després de vuit anys de go-
vern amb el suport parlamentari 
del PP, a canvi de no reformar 
l’Estatut, la nova direcció del partit 
s’implica de valent en la reforma. 
Els convergents forcen un estatut 
de primera fi ns al punt de posar 
els socialistes contra les cordes, 
fet que costa el càrrec al president 
Maragall, l’últim federalista. Però 
de sobte, una tarda qualsevol, la 
unitat de la part catalana i la il·lusió 
col·lectiva generada s’esberlen 
com una magrana. El president 
Zapatero i l’Artur Mas aconseguei-
xen consensuar un Estatut muti-

lat, i segons les males llengües, 
acompanyat d’un pacte polític de 
mutu suport parlamentari, fet que 
a la pràctica suposaria una venda 
encoberta del país.
En tot cas, ERC va ser aïllat del 
procés i va haver de dir que no. El 
primer tripartit es trenca-
va després de tres anys 
de desori; Mas protago-
nitzava l’acord i el pre-
sident Maragall dimitia 
després de convocar 
eleccions. L’estratègia 
semblava perfecte, però 
la desil·lusió dels cata-
lans es tradueix a les 
urnes. Aquest fou el pri-
mer gran error dels es-

trategs convergents. El segon fou 
la campanya. Estaven convençuts 
que el tripartit no sumaria i es pre-
sentaren sols a la batalla. La van 
començar amb un vídeo nefast 
i prepotent, i fi ns i tot van signar 
un acord notarial per desvincular-
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Donació de sang

se del PP, i fer-se perdonar. El re-
sultat fou estrepitós i per primera 
vegada la direcció de Mas va tron-
tollar. Era el segon cop que gua-
nyava unes eleccions sense aliats 
per formar govern.    
El nou líder socialista, José Monti-
lla, es va desvincular de qualsevol 
pacte estatal i va aconseguir la pre-
sidència, cosa que va sorprendre 
els mateixos socialistes. CiU que-
dava amb un pam de mas i a dar-
rera hora oferia compartir govern 
amb ERC, però era massa tard. Els 
republicans estaven dolguts per 
haver quedat apartats del procés 
estatutari. Legítimament, i en el seu 
afany de substituir CiU com a partit 
nacionalista majoritari, prefereixen 
un pacte d’esquerres que un de na-
cionalista. El temps i les enquestes 
han demostrat que ambdues estra-
tègies han estat errònies, i que un 
no ha pogut anul·lar l’altre, ni vice-
versa. Per això, tard o d’hora, esta-
ran condemnats a entendre’s.
El tercer gran error dels estrategs 
convergents fou considerar que 
el segon tripartit seria desordenat 
com el primer. L’experiència és 
un grau i Montilla no és Maragall. 
El nou líder socialista és discret i 
bon gestor, la legislatura sembla 
que s’acabarà, s’han aprovat lleis 
importants, es prepara una bate-
ria d’accions per acabar amb èxit 
una legislatura complicada i la 
tasca de govern comença a donar 
fruits. Així resulta que tot i la greu 

crisi econòmica, i a un any de les 
eleccions, encara no és clar si el 
tripartit podrà tornar a sumar. Però 
l’estratègia opositora de CiU, que 
no acaba de distanciar-se en les 
enquestes, continua igual d’inade-
quada i poc efectiva. 
Llavors va ser en el marc de la ne-
gociació del nou model de fi nança-
ment autonòmic on els estrategs 
convergents van veure per fi  la llum. 
Seria un quart i importantíssim er-
ror. Davant la lentitud i la difi cultat 
de les negociacions, els estrategs 
convergents van dilucidar per fi  el 
trencament del tripartit, i van optar 
per retirar-se sigil·losament. Però 
l’estratègia de Castells va funcio-
nar i l’acord fi nal, tot i no ser del tot 
estatutari, supera les expectatives 
inicials de tothom. Sense dubte, si 
els convergents n’haguessin estat 
protagonistes l’haurien signat amb 
els ulls clucs. I és què el model i 
la xifra eren els proposats per la 
mateixa Cambra de Comerç. Tot i 
això, i davant l’estupefacció gene-
ral, cometen el cinquè dels grans 
errors. En lloc d’intentar coprota-
gonitzar l’acord, es llencen a les 
muntanyes. ERC, en canvi, que va 
votar que no a l’Estatut i que era 
acusat per CiU de manca de cons-
ciència d’estat, es comporta com 
un partit de govern i accepta els 
límits de l’autonomisme en contra 
de les seves bases. Estratègies 
oposades unes per aconseguir el 
poder, les altres per mantenir-lo. 

CiU no s’ha declarat mai indepen-
dentista, tot i tenir un important 
sector sobiranista (eufemisme per 
evitar la paraula independentista, 
que es veu que fa basarda). Tam-
poc no ha presentat mai cap pro-
jecte polític defi nitiu d’autogovern. 
CiU sempre ha estat autonomista 
en el govern, i ERC independentis-
ta a l’oposició. En tot cas caldria ju-
gar net i determinar qui juga a l’au-
tonomisme i qui no hi juga, i amb 
quines fi nalitats. És per tot això 
que encara és un misteri saber si 
Mas ho aconseguirà en la tercera 
i darrera oportunitat, i si ara tindrà 
suport per formar govern. Sem-
bla que el més ben posicionat és 
l’ERC de Puigcercós, un cop supe-
rada l’estratègia de Carod. Però la 
sociovergència o el suport del PP 
són també possibles.
La sentència del Constitucional és 
a tocar. Caldrà veure si els partits 
catalans, en cas de sentència nega-
tiva, tindran el valor i la decència de 
mantenir-se units. De moment, men-
tre es lamenten de l’alça de l’abs-
tenció, sembla difícil que els partits 
s’entenguin per pactar la reclamada 
llei electoral catalana, que fa trenta 
anys que espera. En fi , ja fa temps 
que els polítics catalans no estan a 
l’altura de les circumstàncies (la crisi 
econòmica i l’estat de l’autogovern), 
absorts en lluites intestines pel po-
der en nom de Catalunya, fet encara 
més llastimós i criticable.

Joan Corominas

El Banc de Sang i Teixits pro-
mou diverses actuacions diri-

gides a fomentar les donacions de 
sang per aconseguir l’autosufi ci-
ència. Una de les activitats, que es 
va iniciar l’abril del 2002, ha estat 
la realització d’una campanya iti-
nerant de Maratons de donació de 
sang , que es va començar fent en 
12 poblacions catalanes durant el 
primer any, i a dia d’avui són prop 
d’una seixantena de poblacions de 
tot Catalunya que se sumen a la 
iniciativa.

Per segona vegada –la primera va 
ser la 1a Campanya de maratons, 
el 2002- es pretén que Salt aculli 
aquesta campanya. Esperem una 
gran participació ciutadana i és per 
això que el dissabte 10 d’octubre 
del 2009, de les 10 del matí a les 
10 del vespre, es podran fer do-
nacions de sang al centre cultural 
Coma Cros. L’objectiu és sensibi-
litzar sobre la necessitat de donar 
sang freqüentment, captar nous 
donants i aconseguir així un im-
portant nombre de donacions du-

rant aquesta jornada.
Posarem el màxim de facilitats 
(activitats, regals, refrigeri atractiu, 
guarderia gratuïta, fl exibilitat horà-
ria, espai atractiu i cèntric, ambient 
agradable, ampli desplegament de 
mitjans...) per donar l’oportunitat 
als ciutadans de fer aquest gest 
solidari. Només cal tenir més de 
18 anys i pesar 50 quilos o més.

Joan Profi tós i Tuset
cap del servei del Banc de Sang 

i Teixits a Girona
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Excursió a la Serra de Conca (Cañete)

Com que no sou uns lectors exi-
gents ni un servidor un comen-

tarista expert, dintre de les meves 
limitacions cervantines, us dema-
naria comprensió i paciència, si us 
atreviu a llegir aquest escrit envers 
el desenvolupament d’aquests set 
dies de la nostra corredissa  ex-
cursionista  per la serra de Conca 
i Aragó.  Primerament parla de la 
població de Cañete, lloc del nostre 
allotjament. Bressol l’any 1390 del 
cèlebre Álvaro de Luna,  Contesta-
ble de Castella, que fou guillotinat 
per ordre de la  reina Isabel I, per 
punyetera enveja, i  d’on partírem 
per visitar els indrets que fi guren 
en el nostre programa. La tarda 
en què recorreguérem aquest po-
ble de nou-cents habitants, vàrem 
escoltar estoicament la narració 
durant  dues  hores llargues sobre 
la seva història i fets, per l’exper-
ta guia ben documentada, i fran-
cament al fi nal carregosa. Portes 
inexpugnables com les altes  mu-
ralles i amb edifi cis annexos a les 
roques, difícils d’escalar i con-
querir. Assetjament per les tropes  
castellanes i aragoneses durant 
mesos, sense entrar-hi, i mes tard 
tractes i acords amb l’emir àrab, 
defensor de la població,  que pro-
curava  respectar la convivència 
entre els uns i els altres. El mes 
d’agost se celebra La Alvareda, 
per commemorar i mantenir vius 
en la memòria aquests fets his-
tòrics i culturals. Cal mencionar 
la gesta heroica d’un capellà per 
salvaguardar els arxius de la po-
blació durant la menyspreable i no 
volguda Guerra Civil.  Ens van ex-
plicar les singulars construccions 
d’alguns edifi cis amb “ventre”, i els 
bombardejos soferts que van des-
truir la totalitat de la població. Và-
rem travessar el pont dels desitjos, 
i suposo que cadascú va demanar 
el seu en creuar la passarel·la. Re-
sumint: tarda completa. 
A causa del descans obligatori 
d’un dia del xofer, aprofi tàrem al 
matí per comprar i fer un volt pel 
mercat d’aquesta salvaguardada  
població.  
Cal recordar la sortida fi ns a arribar 
al lloc on tindrien l’aperitiu “sorpre-

sa” i dinar típic “camperol”. 
En el recorregut trobem 
pobles petits, la majoria 
habitats pe gent gran. La 
joventut fuig d’aquests llocs 
per trobar feina a les ciu-
tats. Passem per la carrete-
ra anomenada  l’Autopista, 
estreta, lliurada d’ampliació 
per evitar la contaminació 
causada pel pas de molts 
vehicles, i mantenir  la ne-
tedat i puresa  d’ aigües 
subterrànies i llacunes.  
Contemplen l’espectacular 
i majestuós bigarrat verd 
dels  camps i dels arbres 
que pinzellen les munta-
nyes, escassament feia un 
mes, cobertes de neu.  Me-
reix menció la sabina, arbre 
protegit tant l’alt com el baix 
de rastre. Aquest últim, es-
collit com a amagatall i refu-
gi de les cries dels cérvols, 
deslliurant-se de la visió suspicaç 
de les aus rapinyaires. Molt apreci-
ats per la seva fusta , que crema i 
es consumeix lentament i en espe-
cial per a la construcció de mobles 
perennes, i que, segons la guia, 
n’hi ha una mostra als salons del 
Palau d’Aranjuez.
Passeig per un camí net al costat 
del riu. Arribada a la cascada, breu 
descans, i els mes agosarats, puja-
da per escalons rocosos, per anar 
a contemplar el naixement del riu 
Cuervo-Tajo. Tornada i prepara-
ció del dinar per cuiners i cuineres 
voluntaris del nostre grup, Teresa, 
Ezequiel, Carmen, Julia, Cesareo, 
Santiago, Consol, Gerard i Ferran, 
amb davantals i barrets inclosos. 
Fet tot a la brasa, la novetat i l’es-
calfor no ens va obstaculitzar la 
missió encomanada. Si per casua-
litat en dubtéssiu, estimats lectors,   
pregunteu a  aquest experts cui-
ners.  Després de dinar, animació 
i ball de disfresses per part d’un 
grup entusiasta d’excursionistes. 
Concretant, ens ho vàrem passar 
d’allò més bé. 
 Meravellats en el recorregut ben 
defi nit per la “Ciutat Encantada “. 
L’aigua, procedent de la pluja, i 
altres elements atmosfèrics han 

estat el principals escultors per 
transformar les roques d’aquest 
indret, en capritxoses fi gures (el 
gos, la cara de l’home, el pont, el 
mar de pedra, els vaixells, laberint, 
i moltes més). De part nostra, vi-
sió creativa i artística d’aquestes 
escultures ambientals. Dinar a 
Conca, capital serrana establerta 
en un lloc de magnífi ques vistes. 
Recorregut en trenet turístic pels 
carrers d’aquesta neta i bonica 
població, fi ns a arribar a la cota 
més elevada de la ciutat, des d’on 
es podien contemplar  entorns i 
paratges de gran bellesa. Pujada 
més tard en autobús i baixada ca-
minant, acompanyats d’una guia, 
i conèixer més a fons els valors 
turístics, com la Catedral, edifi cis 
històrics, el pont sobre el riu, i les 
propagandístiques i típiques cases 
penjades.         
Vull recordar la sortida matinal en 
què ens vàrem dirigir a la població 
d’Alarcón, i també amb la visita al  
seu castell, considerat com un apre-
ciat exemple de l’arquitectura militar 
de l’Edat Mitjana. El mateix dia, a la 
tarda, en arribem fi ns a les llacunes 
d’aigües blaves, verdes i fosques, 
considerades de gran interès ecolò-
gic. Els més atrevits vàrem recórrer 
un caminet que les envolta.
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Arribem a la cloenda de sortides 
excursionistes, fi nalitzant el nos-
tres recorreguts per terres de Cas-
tella-la Manxa i Aragó. En aquest 
últim itinerari, visualitzem els de-
solats paisatges dels coneguts 
Monts Universals, fi ns a l’arribada 
a Albarracín. Acompanyats d’una 
guia, en encaminen pels carrers 
estrets i empedrats, que tenen en-
cant, mentre escoltem la cronologia 
i els fets històrics més persuasius 
d’aquesta població. Recorda que 
és una població penjada sobre el 
riu i fortifi cada, amb muralles que 
en segons quines parts han estat 
reconstruïdes.
Vet ací després d’un bon dinar, ruta 
de nou, i estada durant unes hores 
de la tarda per visitar la ciutat de 
Terol. Com que era dissabte, circu-
lant pels carrers, bars i cafeteries 
topem amb molts vianants. Para-
da per esperar la guia a la plaça 
del Torico, anomenada així per la 
fi gura de bronze d’un toro de 55 
Kg de pes, aixecat sobre una co-
lumna  d’on brollen quatre canons 
d’aigua; ens diuen que si bevem 
dels quatre, es compleix un desig. 
Benvolguts lectors, la fe mou mun-
tanyes. Abans d’entrar a l’edifi ci on 
es troba el  mausoleu dels Amants 

de Terol, en un carrer proper, la 
guia, fent de directora teatral, en-
coratja quatre voluntaris excursio-
nistes a representar els personat-
ges d’aquesta  tràgica  història i es 
presenten voluntaris sense remei  
la Teresa, l’Ezequiel, en Santiago i 
un servidor ( algú ha de rebre).  Un 
èxit ocasional i farts de riure per 
part del nostre grup, que va escol-
tar amb paciència i resignació la 
nostra interpretació verbal de no-
vells actors. Feta la visita progra-
mada al mausoleu, caminada  fi ns  
a la catedral, situada en el barri 
antic, considerada el monument 
mudèjar més signifi catiu d’aquesta 
pintoresca  ciutat. Mitjançant l’ac-
cés per uns escalons interiors, i 
des d’una balconada de pas, ens 
relaxem visualment contemplant 
el sostre mudèjar, considerat una 
de les joies de la catedral, que, 
juntament amb la torre, han estat 
declarats patrimoni mundial de la 
humanitat.
En temps lliure, els menys man-
drosos vàrem pujar a la muntanye-
ta situada a pocs metres de l’hotel, 
al cim de la qual, a part de la me-
ravellosa vista panoràmica del po-
ble i entorns, predomina la imatge 
del  Sagrat Cor de Jesús. Durant 

el trajecte, a un costat del caminet, 
es troben dibuixades en peces de 
mosaics les catorze estacions de 
la Passió de Crist.
Sortida  cap a Salt diumenge al 
matí, fi nalitzant la nostra estada 
de set dies, sense cap  alteració 
i entrebanc d’itinerari. Felicitacions 
a la nostra guia Antònia i al xofer 
Vicenç.   Queden enrere els bons 
records i les hores compartides 
amb aquest fi del i entusiasta grup 
d’excursionistes, les atencions de 
les guies (moltes vegades, tres). 
Informació no ens en va mancar; 
ara tan sols ens queda la memo-
rització del que vàrem veure i es-
coltar. 
Suposo que us heu amagat de 
la calor estiuejant, i esperem re-
trobar-nos de nou al setembre, 
per iniciar les excursions. També 
acompanyant-nos per la Diada del 
Casal el diumenge dia 27 de se-
tembre d’enguany. Ja us farem ar-
ribar el programa adient d’aquesta 
inoblidable festa del Casal, amb 
tots els homenatges per realitzar. 
Amics per sempre, a reveure.

Ferran Márquez i Morgade               
Salt, juliol del 2009 
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Salt impulsa un pla per a 
l’alfabetització d’adults

Salt i Lingen potencien l’intercanvi cultural 
entre les dues ciutats agermanades

El projecte Atlas s’iniciarà al se-
tembre i busca voluntaris. 

L’Àrea d’Integració i Convivència 
de l’Ajuntament de Salt està im-
pulsant un projecte per a l’alfabe-
tització de persones adultes. La 
iniciativa se centra en la creació 
de grups de persones en què dos 
voluntaris ensenyaran a persones 
immigrades la llengua catalana i 
els ajudaran a integrar-se.
Tot i que no existeixen dades fi a-
bles sobre el nombre aproximat de 
persones adultes analfabetes, des 
de diversos serveis municipals de 
Salt es detecta diàriament la man-
ca de formació bàsica d’una part 
important de la població, fet que 

difi culta continuar treballant per a 
la integració econòmica i social al 
municipi. 
Per aquest motiu, l’Àrea d’Integra-
ció i Convivència del consistori, 
amb el suport econòmic del con-
tracte programa que cada any se 
signa amb la Secretaria per a la 
Immigració de la Generalitat, ha 
decidit impulsar el pla Atlas. Amb 
aquest pla, es defensa que l’al-
fabetització i l’aprenentatge de la 
llengua catalana són eines indis-
pensables per a la integració eco-
nòmica i social i, en conseqüència, 
per a la cohesió social. 
El projecte pretén unir persones 
de diverses procedències socials 
i culturals i crear espais de comu-

nicació i de coneixement mutu. El 
perfi l de les persones voluntàries 
és el de persones adultes alfabe-
titzades, de qualsevol origen, però 
coneixedores de la llengua catala-
na i de l’alfabet llatí. Aquestes per-
sones rebran una formació inicial 
durant el mes de setembre, a més 
de formació continuada durant el 
funcionament dels grups d’alfabe-
tització.
A partir del mes d’octubre, cada 
grup es reunirà dos cops per set-
mana per portar a terme les sessi-
ons d’alfabetització en llengua ca-
talana, seguint un material didàctic 
concret i en una relació continua 
amb les persones coordinadores 
del projecte.

Salt i Lingen han potenciat l’in-
tercanvi cultural entre les dues 

ciutats agermanades. Una delega-
ció de Salt, encapçalada per l’al-
caldessa Iolanda Pineda va visitar 
aquest cap de setmana la ciutat 
alemanya per participar en les 
actes ofi cials d’inauguració de la 
Casa dels Professors. 
La inauguració ofi cial de l’equipa-
ment, que s’ha rehabilitat, es va fer 
divendres a la tarda i l’alcaldessa 
va ser convidada pel seu homòleg 
a Lingen, Heiner Pott, a assistir-hi. 
En l’acte, hi van prendre part diver-
ses autoritats locals i regionals. 
Dins els actes ofi cials d’inauguració, 
la coral Tribana va oferir un concert 

a la plaça Universitat de Lingen. Els 
40 cantaires de la coral saltenca 
van oferir un repertori centrant en 
la història de la música catalana i 
van cantar, entre altres, peces com 
L’Emigrant o El noi de la mare. 
El punt àlgid del concert va ser la 
interpretació conjunta amb el cor 
Chorwestatt de Lingen, sota la di-
recció del director de la coral Tri-
bana, Xicu Petit. En total, es van 
unir 113 veus per oferir aquesta 
actuació conjunta. 
La visita ofi cial es va acabar amb 
una recepció a la sala de plens de 
l’Ajuntament de Lingen on Heiner 
Pott va rebre la delegació salten-
ca encapçalada per l’alcaldessa. 

Aquesta trobada va permetre co-
nèixer en detall la ciutat que des 
de fa 11 anys està agermanada 
amb Salt i intercanviar experiènci-
es entre les dues poblacions. 
L’alcaldessa va destacar que, amb 
aquesta visita, “hem aprofundit en 
l’intercanvi cultural entre les dues 
ciutats”, i va afegir: “Hem tingut 
l’oportunitat de conèixer a fons 
Lingen i portar-los una molt bona 
mostra de la nostra cultura, amb 
l’actuació de la coral Tribana.” 
A banda dels actes ofi cials, la de-
legació saltenca també va tenir 
l’oportunitat de fer una visita guia-
da per Lingen o fer un passeig en 
vaixell pel riu Ems.
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Artistes de Salt exposen les 
seves obres a l’hotel Sidorme

Són alumnes de l’Escola d’Art 
Paco Morgado i l’Escola Muni-

cipal de Belles Arts

Diferents artistes novells de Salt 
exposaran les seves obres a l’hotel 
Sidorme del municipi. Són alumnes 
de l’Escola d’Art Paco Morgado i de 
l’Escola Municipal de Belles Arts i els 
seus treballs es podran visitar a l’en-
trada de l’establiment. Aquest nou 

espai d’exposicions s’inaugurarà 
avui divendres a les 7 de la tarda. 
La sala d’exposicions és fruit de 
la col·laboració de l’Hotel Sidorme 
amb l’Escola d’Art Paco Morgado 
i l’Ajuntament de Salt, a partir de 
FirArtSalt, que es va celebrar fa 
unes setmanes. La iniciativa pre-
tén oferir un espai d’exposició per 
a artistes novells on podran mos-
trar les seves obres al públic. 

L’acord permetrà que durant més 
d’un any, fi ns a fi nals d’agost de 
2010, diferents artistes presentin els 
seus treballs. El primer és Narcís Fo-
res que mostra fi ns a fi nals d’aquest 
mes ‘Pintura visual, poesia de color’. 
Marta Castells, Joan Gómez Tei-
xidor, Raimon Abarca, Pep Mateu 
o Imma Badosa són alguns dels 
artistes que utilitzaran l’espai d’ex-
posició de l’Hotel Sidorme. 

El dia 13 de juny va tenir lloc la 
presentació del DVD del 75è 

aniversari de l’Escola racionalista 
de Salt al passeig Durruti de la po-
blació.
El treball consisteix en un recull de 
documents sobre la situació social 
i política del poble d’aquella èpo-
ca i de l’experiència d’un sistema 
pedagògic capdavanter a les co-
marques gironines. El DVD també 
inclou cançons revolucionàries, 
l’itinerari republicà de l’època de 
la Revolució Social, a més de dife-
rent material didàctic.
El treball sobre l’Escola racionalis-
ta de Salt coincideix amb el 150è 
aniversari del naixement i el 100è 
de l’afusellament del gran peda-
gog Francesc Ferrer i Guàrdia, 
fundador de l’Escola moderna.  
Hem hagut d’esperar una gene-
ració per poder publicar un treball 
molt important i per recuperar la 

història del nostre poble, després 
que els ofi cialistes, patums i resta 
de persones posades pel sistema 
escriguessin la seva pròpia histò-
ria. Aquest treball deixa constància 
que el poble de Salt era un lloc on 
hi havia unes grans inquietuds de 
coneixement i cultura, i no sola-
ment el que ens han volgut plas-
mar aquestes últimes dècades de 
ser una població d’oci i d’esbarjo, 
que és la cultura capitalista.
Tota la cúpula de la facultat d’en-
senyament de la universitat era 
present a la presentació del DVD 
al passeig Durruti.
Els fi lls i descendents directes de 
l’Iu Bohigas i de la Teresa Pons, 
regidors al consell municipal del 
21/10/36, ens varen acompanyar 
en un dia tan assenyalat. 
El treball es distribuirà a les bibli-
oteques, arxius, facultats d’en-
senyament, centres de recursos 

pedagògics i institucions especi-
alitzades. No sortirà a la venda al 
públic, però en tindran un exem-
plar totes les persones que varen 
venir a la primera presentació.
El treball ha estat coordinat pel 
mestre de mestres Sebas Parra.

Agapit Alonso i Pont

L’escola racionalista de Salt
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Agenda d’activitats

SETMANA DEL JUBILAT DEL CASAL  

(del 14 al 19 de setembre). 

Activitats programades: 

 

CAMPIONAT DE PETANCA INTER-CASALS DE SALT

Ddies 14, 15 i 16. Pistes Petanca Casal         

 

CAMPIONAT DE BOTIFARRA,  dimecres  dia 16

 

EXCURSIÓ: dijous  dia  17

TEATRE: divendres  dia 18  

BALL SOCIAL: dissabte  dia  19 

-------------------------------------------------------------------------------

DIADA  DEL CASAL 

DIUMENGE 27 DE SETEMBRE

 

Homenatges a les Parelles de casats fa 50 anys  
i als avis del Casal  2009.

DINAR  DE GERMANOR 
HOTEL  LA TERRASSA DE PLATJA  D’ARO.

Els socis rebran el corresponent programa,  
amb més detalls.
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anunci garatge andreu
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Paraules que curen

Refl exions fora de l’aula

Àlex Rovira recopila en el seu 
llibre les cites i idees que més 

l’han seduït com a lector. Autor de 
prestigi internacional, ha selecci-
onat una nombre admirable d’im-

pressions que de-
mostren experiència 
i riquesa vital.
Una gran selecció de 
frases que han confi gu-
rat la vida de l’Àlex Ro-
vira, que transmeten el 
seus pensaments i el 
seus sentiments, fent 
evident la textura del 
que és humà.
Aquí se’ns presenten 
paraules de saviesa, 
de bellesa i d’huma-
nitat. Retalls de grans 
textos, ben escollits 
i, sobretot, magistral-
ment organizats. En 

aquesta lectura se’ns ofereix un mo-
saic comprensible de perles de savi-
esa que ens desxifren el món. Com 
en totes les grans coses, les pàgines 
han estat ajustades amb una senzi-
llesa i una naturalitat sorprenents.
El dia en què a les escoles s’utilitzi 
el llibre d’Àlex Rovira per ensenyar 
l’assignatura de VIURE, el món 
començarà a canviar de debò. Si 
el futur és una cosa de la imagi-
nació, perquè el que tenim sempre 
entre les mans és estrictament el 
present, publicar aquest llibre és, 
en cert sentit, fer un primer pas per 
canviar les coses.
Les seves pinzellades inicials a 
cada capítol són com la batuta del 
director d’orquestra (Fellini ja ens 
va ensenyar que, sense director, 
per bons que siguin els músics, 
l’orquestra no funciona).
Àlex Rovira Celma és llicenciat en 

Ciències Econòmiques i MBA per 
Esade. A més del seu vessant aca-
dèmic en diferents institucions de 
prestigi, és consultor i té entre els 
seus clients destacades compa-
nyies multinacionals i ONGs d’Eu-
ropa, l’Àsia i els Estats Units.

© 2009 El Jardín del Libro 
- CIF B64963093

Arriba el setembre i, conse-
qüentment, la posada a punt. 

Tornar a la rutina de sempre: tre-
ballar qui treballa (cada cop més 
en perill d’extinció, aquest grup) i 
estudiar aquells que encara gau-
dim de les aules. Precisament per 
això, perquè sóc estudiant, i perquè 
xerrava amb tres professors no fa 
gaire, ara em vénen a la memòria 
les seves converses que, en el seu 
moment, em van sorprendre i que 
voldria compartir amb vosaltres.
El primer dels casos era amb una 
bona amiga. Es tracta d’una noia 
jove, encara a la carrera, amb am-
bició i plena d’ideals. Em comenta-
va, literalment, amb els ulls plens 
de goig: “El somni de la nostra ge-
neració és que quan arribem a les 
aules amb els més menuts desapa-
reguin totes les taules.” I continua-
va amb l’argumentació d’aquest 
fet, davant la meva perplexitat, 
amb un: “Héctor ets un il·lús.” “Et 
sembla correcte que omplim el cap 
a nens d’entre tres i cinc anys amb 
fi txes educatives sobre colors, ani-
mals i altres coses, quan, en rea-
litat, el que seria profi tós és ense-
nyar-los valors, educació i civisme 
des de ben petits. Per això et deia 

allò de les taules: ¿creus que un 
nen de quatre anys pot aguantar 
sis hores assegut en una cadira?”.
El segon cas resultava d’una con-
versa amb una altra gran amiga 
meva, en aquest cas una mestra 
amb una llarga carrera. Mentre 
gaudíem d’un cafè al bar de l’insti-
tut en el qual exerceix, parlant de 
tot i de no res, se’m va acudir, com 
és costum quan quedo amb ella, 
preguntar sobre l’estat del curs i 
de com va pujant el jovent: “És im-
possible fer classe avui dia, Héc-
tor. Ja no et fan cas; els és igual 
que els suspenguis, que els casti-
guis o que intentis fer-los entendre 
que estem al seu servei i, a més 
a més, a casa no són conscients 
que l’institut no és una llar d’infants 
per a adolescents, sinó que han 
d’aprofi tar el temps.”
El tercer, i últim cas, era el d’un 
parent professor. Un professor de 
mitjana edat, tirant a jove, amb les 
idees clares i que encara no té la 
plaça fi xa. Amb ell, parlant sobre 
els meus estudis, em pregunta-
va que què tal em trobava dins 
de l’institut i sobre la meva pròpia 
experiència al batxillerat, ja que 
volia saber si el que li passava 

a ell entrava dins la normalitat, o 
tan sols era cosa del destí. “Per 
començar, des del departament 
m’obliguen  a aprovar un tant per 
cent de l’alumnat d’ESO, a qui faig 
matemàtiques.” Com podeu ima-
ginar, perplexitat absoluta i total. 
Després afegia: “Tot i així, als de 
batxillerat, si t’he de ser sincer, n’hi 
ha que els he aprovat perquè he 
volgut i perquè he estat benèvol. 
Per exemple, una alumna que vol 
acabar essent periodista, per què 
nassos (amb perdó) vol saber fer 
derivades, integrals i optimització? 
Què ha tret? Un tres? Per mi, aca-
ba essent un sis i, endavant, a la 
selectivitat. No seré jo qui l’obligui 
a fer un altre curs per una assig-
natura que no tornarà a veure mai 
més.”
Amb tot això no sé ben bé el que 
pretenc però si sé que desitjo que 
tots els professors que m’hagin 
patit tinguessin l’ambició de la pri-
mera amiga, l’experiència i savie-
sa de la segona i el pragmatisme 
del tercer.
Feliç tornada a la feina per a tot-
hom.

Héctor Martínez
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Petanca

Hola, amics lectors de la Farga. 
Acabades les vacances, que 

suposo que han anat d’allò més 
bé, ens tornem a reincorporar a les 
feines quotidianes, i aquest és el 
cas d’un servidor, el qual intentarà 
posar-vos al corrent de les notíci-
es del món petanquer del nostre 
club.
Els dies 18 i 19 de juliol van tenir 
lloc les XIV Hores internacionals 
femenines de Salt a les nostres 
pistes del Casal de jubilats. Hi van 
participar un total de 18 equips: 2 
de França, 1 de Lleida, 6 de Bar-
celona i 9 de Girona, als quals vull 
agrair la seva participació.
A dos quarts de sis de la tarda i 
amb la presència de l’alcaldessa 
de Salt, Iolanda Pineda; i de la 
regidora d’esports, Anni Micha-
ret, que anaven acompanyades 
dels regidors Joan Boada, Mingo 
Álvarez i Carles Borrell, es va co-
mençar amb l’acte protocol·lari de 
la presentació dels equips partici-
pants amb una desfi lada, per tot 
seguit escoltar els himnes nacio-
nals de França i Catalunya. Segui-
dament, el president del Club, Jo-
sep Boó, va dirigir unes paraules 
de benvinguda i va animar totes 
les jugadores a fer un bon torneig. 
Tot seguit va prendre la paraula el 
president del Casal, Ezequiel Mir, 
que també va donar la benvinguda 
a les jugadores. L’alcaldessa, Io-
landa  Pineda, va encoratjar totes 
les jugadores a practicar una bona 
petanca i els va donar suport per 
aguantar les 14 hores que queda-
ven per endavant. Tot seguit es va 
fer un refrigeri de benvinguda i a 
les sis de la tarda en punt Enric 
Freixas donava el toc de sortida de 

les Hores. Al vol-
tant de les 9 del 
vespre el primer 
torn de juga-
dores va sopar 
mentre les altres 
continuaven a 
les pistes jugant 
per no parar la 
competició. A les 
11 del vespre va 
sopar el segon 
torn al restaurant 
Muriel, que com 
cada any es va 
esmerçar a fer-
ho bé i ràpida-
ment. A les 3 de 
la matinada es 
va servir un re-
frigeri amb coca 
de Can Currius i 
cava de la regió.
A les 8 del matí es va donar per 
acabat el campionat i després 
d’esmorzar va tenir lloc el lliura-
ment de premis de mans de la 
regidora d’esports, Anni Micharet. 
La classifi cació va quedar així: 1r 
Granollers-B, 2n Bages (França), 
3r Granollers-A, 4t Girona, i 5è 
Mangraners. Després de donar un 
obsequi record d’aquesta edició de 
les XIV Hores a totes les jugado-
res es va donar per fi nalitzat l’acte 
de cloenda.
Voldria agrair a totes les institu-
cions, l’ajuntament de Salt, la Di-
putació de Girona i el Consell co-
marcal del Gironès, el seu suport 
envers el nostre esport, i també als 
anunciants i col·laboradors, sense 
els quals no seria possible tirar 
endavant un campionat d`aquesta 
categoria. Moltes gràcies a tots.

Al juliol el club ha participat en di-
versos campionats: XII Hores de 
Granollers, XII Hores de Sant Pol, 
XII Hores de Girona, XVI Hores de 
Porqueres, XVIII Hores de Montili-
vi, i la trobada a Riudellots.
Aquest any els resultats d’aquests 
campionats d’estiu no han estat 
gaire bons per a nosaltres ja que 
els resultats han estat discrets, però 
com sempre dic: hi hem participat.
Les nits de club es juguen cada 
setmana tres dies i encara que la 
participació no és gaire alta, és 
molt fi del, cosa que agraeixo.
El mes de setembre tornarem a 
començar la lliga del dissabte a la 
tarda.
També al setembre començarà la 
lliga provincial, en què participa-
rem nou equips, i està previst aca-
bar-la el mes de gener.

Josep Boó
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Atemptat a la sobirania 
de Salt

Cada any el mateix!

El mes de juny passat es va 
produir un fet lamentable que 

va passar inadvertit per bona part 
de la població, però el qual té unes 
conseqüències desgraciades. La 
Comissió territorial d’urbanisme de 
la Generalitat va obligar l’ajunta-
ment de Salt a fer una reserva de 
terreny per al possible vial de les 
Hortes. Això és gravíssim perquè: 
1r - Aquest vial fou desviat, uns 
anys enrere, una mica més cap a 
Salt per la mateixa persona que 
presideix la comissió
2n - Tots els grups de l’ajuntament 

de Salt havien valorat l’efecte ne-
gatiu d’aquest vial i no el varen 
acceptar
3r - L’ajuntament de Salt no l’havia 
inclòs dins el pla perquè no el con-
siderava factible per on el volen fer 
anar, ja que és un espai natural de 
gran interès
4t - La Comissió territorial d’ur-
banisme ha obligat l’ajuntament 
a incloure aquesta reserva per la 
carretera als plànols del text refós 
del Pla especial de les hortes i les 
Deveses per tal que la Comissió 
doni el vist-i-plau al pla especial

5è - La Comissió territorial d’urba-
nisme està presidida pel mateix 
senyor que l’any 2002 va aprovar 
aquest vial.
6è - Aquest acte no sé com ano-
menar-lo perquè se m’escapa 
dintre el meu vocabulari
7è En conseqüència, Salt està 
sota l’oligarquia de Girona
8è S’ha produït un atemptat gra-
víssim a la sobirania del poble de 
Salt
9è Inadmissible ...

Agapit Alonso i Pont 

Ha tornat a passar, eren prop 
de les 5 de la matinada a Salt, 

la música del concert feia estona 
que havia parat, el correfoc dels 
Diables era a punt de començar, 
i a l’era de Cal Cigarro, els que 
servíem a barraques recollíem, 
suportant amb paciència els pocs 
que, ja per motius d’alcohol, per 
l’edat, per salut, o simplement per-
què havien lligat, havien optat per 
no córrer davant les guspires i els 
petards.
De sobte, esclata la cridòria i les 
corregudes. Què passa? Doncs 
el de cada any a aquestes hores: 

mitja dotzena de cap-rapats piquen 
un desgraciat. Durant més de mig 
minut aquest trist espectacle es va 
desenvolupar al bell mig de la pis-
ta de ball amb tota impunitat, cops 
de puny, coces i cops de casc, fi ns 
que la policia de paisà optà per 
separar-los amb aire salomònic. 
Detencions? Res de res. Identifi -
cacions? Cap ni una. No ha corre-
gut la sang i tot queda en anècdo-
ta. Els agressors, com cada any, 
s’ajunten a la barra i celebren amb 
cervesa la seva gesta… fi ns l’any 
que bé.
Ara, el dia que aquests energú-

mens (tots els coneixem) emparats 
per la impunitat decideixin canviar 
els cascos de moto per les nava-
lles, tot seran titulars de premsa i 
depuració de responsabilitats. Ara 
que hi som a temps, llanço la pri-
mera pedra: un any més, la policia 
ha estat incapaç de mostrar la con-
tundència de què fa gala en altres 
situacions. El dia que la festa ma-
jor de Salt es taqui de sang, ells en 
seran els primers responsables.

Francesc Ortega (voluntari 
a les barraques de la festa 

major de Salt)



24

EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Polici a Local 092
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Pública de Salt 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal  972240506
Centre Obert Infantil 972402373
Centre Social  972235105
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Escola Bressol El Lledoner 972238388
Escola Bressol El Carrilet 972237580
Escola de Belles Arts 972244235
Estació Jove 972405007
Mercat Municipal 972233826
Museu de l’Aigua 972402148
Ofi cina Ambiental 972235128
Pavelló d’Esports Municipal 972240012
Piscina Municipal 972236021
Policia Municipal 972249192
Ràdio Salt 972249151
 972249152
Teatre de Salt  972402004

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP Devesa 972401583
CEIP El Gegant del Rec 972232127 
CEIP El Pla 972406106
CEIP La Farga 972235637
CEIP Mas Masó 972941382
CEIP Silvestre Santaló 972238619
CEIP Veïnat Gertrudis Moret 972400092
CIFO 972405570
Escola d’Adults 972241410
E. d’Educació Especial La Maçana  972235930
IES Salvador Espriu 972240246
IES Vallvera 972231919
Institut SES 3 972 234975
UOC (U. Oberta de Catalunya) 972405067
Ntra.Sra. Del Roser (Dominiques) 972233681
Pompeu Fabra  972405702
Vilagran 972241757

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 972201737
Bombers 085
Casa de Cultura “Les Bernardes”  972234695
Casal de Jubilats de Salt  972230498
Centre d’Atenció Primària 972243737
Centre de dia (Les Bernardes) 972425267
Correus 972237081
Hospital Psiquiàtric 972182500
Hospital Santa Caterina 972189000
Hotel d’Entitats 972242088
 972241128
Institut geriàtric Torras 972400563
Jutjat de Pau 972234012
Llar de Jubilats “Les Bernardes”  972232663
 972239061
Mossos d’Esquadra 972245446
Notaria de Salt 972230100
Parròquia de Sant Cugat 972234686
Parròquia de Sant Jaume 972236190
Piscina coberta 972236021
Residència assistida “Les Vetes” 972401014
Residència Geriàtrica “Nostra Llar” 972239199
Tanatori del Gironès 972249050

ESCOLES DE MÚSICA I DANÇA
Nou Espiral 972242999
[Interval] 972440483

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

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

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

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

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

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya 972235878

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

FARMÀCIES de Guàrdia
Farmàcia: DAVESA, Major de Salt, 20.  
(972230568)
Dies: 7, 15, 23 de setembre.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  
(972230103) 
Dies: 3, 19, 20, 28 de setembre.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 
(972233518) 
Dies: 8, 16, 24 de setembre.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 
(972233645)
Dies: 1, 9, 17, 25 de setembre.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 
(972237704)
Dies: 2, 5, 6, 10, 11, 18 de setembre.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 
(972243412)
Dies: 4, 12, 13, 21, 29 de setembre.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 
(972231249)
Dies: 14, 17, 22, 26, 27, 30 de setembre.

Naixements

Jeroni Casellas i Larrodé 24-1-99
Joan Casellas i Larrodé 10-6-00
Pere Casellas i Larrodé 18-2-01
Adam Bouchnaf 17-5-08
Artur Damota i Mallorquí 4-4-09
Noeli-Tatiana Funez i Funez 7-4-09
Sedia Jasteh 19-4-09
Smail Ouggour 23-4-09
Gonzalo Vargas i Silva 26-4-09
Ismail Kizai 27-4-09
Zi Kun Guan 27-4-09
Anurit Kaur 28-4-09
Monserrat Fajardo i Griñan 29-4-09
Gerard Galan i Escoriza 29-4-09
Lina Fath 4-5-09
Saibo Magiraga 4-5-09
Aroa Valle i Vega 6-5-09
Noa Cuestas i Jiménez 7-5-09
Ulematu Sawanegi 8-5-09
Mohammed Ilyas Bendje Bbour 8-5-09
Aina Pagès i Hernández 8-5-09
Nil Pagès i Hernández 8-5-09
Aymaan Abid Sheikh 8-5-09
Ayoub Chbabi 8-5-09
Mariamu Baldeh 9-5-09
Luqman Boubes i Fegrachi 9-5-09
Hassan Bouchaaca 10-5-09
Paula Alcalde i Ruiz 11-5-09
Monserrat Sedano i Martínez 12-5-09
Xènia Muñoz i Tordera 12-5-09
Youssef Talbi 12-5-09
Núria Xifra i Pla-Xiribert 14-5-09
Laia Bolíbar i Orellana 15-5-09
Marc Bosch i Alarcon 15-5-09
Adam Lakbir 17-5-09
Ayoub El Harrak 17-5-09
Laia Butragueño i Zelaya 17-5-09
Yakuba Sawanem 18-5-09
Marc Soler i Gifreu 18-5-09
Rayane Menouar 19-5-09
Abdelmalik  Kaddouri 20-5-09
Impenda Yarite 22-5-09
Narcís Vidal i Garcia 22-5-09
Axel Gómiz i Muñoz 25-5-09
Obed Mayoko Mazimuni 25-5-09
Biel Mas i Villareal 25-5-09
Lucia Fernández i Espigares 25-5-09
Baar-Eddin Eodahbi 26-5-09
Ainhoa Ortega i Sánchez 26-5-09
Joan Campos i Barreiro 26-5-09
Sainey Bojang Usie 28-5-09
Modibo-Federic Kante 28-5-09
Hamidou Diallo 29-5-09
Jonathan Isaac Ferrera i Quezada 29-5-09
Tirsa Ferrer i Garcia 29-5-09
Yasmina Annouhi Douiri 29-5-09
Gina Fu Gordo i Matas 31-5-09
Inas Bouhout 1-6-09
Anas Bouhout 1-6-09
Daniela Quiros i Suarez 1-6-09
Amina Smail 2-6-09
Malika Salmi 2-6-09
Oriol Pibernat i Samsó 3-6-09
Sara Victòria Batista i Araujo 3-6-09
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Naixements i casaments

Casaments
Fernando Fernández Sio 
Marilia Batista do Nascimiento 8-5-09

Rudy-Daniel Benítez Amador 
Zoila-Maria Cruz Amador   16-5-09

Melvin-Daniello Raudales Madrid  
Yessica Espino Caceres 17-7-09 
 Jaume-Joan Roca Sedano 
Jéssica Gallardo Pérez 15-5-09 

Lluís-Xavier Vila Tarrés  
Mònica Gelada Soldevila 18-5-09

Juan Clensa Regàs 
Dolores Güell Canaleta 20-5-09 

Alain-Romaric Tchakounte Yangheu  
Cristeta Matzen Nsegue 21-5-09

Mariano Coronado Olivares 
Alexandre Vendrell Valmisa 1-6-09

Yousset El Yaakoubi  
Elisabet Tarrés Salgado 3-6-09

Raul-Ouet Amador Lazo  
Vanesa Pellejero Hernández 5-6-09

Alexander-James Ryan  
Silvia Saborido Carlos 6-6-09

Cristian Pagès Ortolà  
Elena Barragan Serrano 6-6-09

José Manuel Palacios Palacios  
Ana Belmonte Zamora 14-6-09

Javier Ma. Soto Garcia-Villegas 
Piedad Valeros Granados 20-6-09

Josep Turró Moncanut  
Concepció Gispert Pisserra 20-6-09

Xavier Cabarrocas Franco 
Mònica Cumplido Manzanares 20-6-09

David Lagos Moreno 
Vanesa Conejero Rodríguez 26-6-09

Marca Besalú del Rio 
Isabel Moreno González 3-7-09

Francesc Xavier Alquezar Urcola  
Mònica Sanchis Plana 4-7-09

Juan Antonio Montiel Carrasco 
Yolanda Aranda Sogias 7-7-09

Sergio Álvarez Ruiz  
Yolanda Bollo Garcia 11-7-09

Jordi Vila  Nou  
Verónica Area Costas 17-7-09

David Ezquioga Roura 
Rosa Merino Bravo 18-7-09

Defuncions

Fernandez Pedrosa Carmen de 91 anys 19/05/2009

Colomera Franquet Jesus de 61 anys 20/05/2009

Gallardo Torres Antonio de 88 anys 22/05/2009

Vila Payet Pedro de 81 anys 25/05/2009

Torramilans Matamala Joaquim de 80 anys 28/05/2009

Perez Gregorio Natividad de 91 anys 03/06/2009

Frigole Riera Montse de 95 anys 04/06/2009

Aparicio Rico Jose de 74 anys 26/05/2009

Funes Molina Juan de 86 anys 05/06/2009

Casadevall Castañer Maria de 80 anys 07/06/2009

Ibars Sarrau Concepció de 97 anys 09/06/2009

Niell Muntaner Josefa de 94 anys 10/06/2009

Saballs Porcell Adela de 93 anys 12/06/2009

Martinez Vence Angel de 37 anys 11/06/2009

Ramio Puig Francisca anys 72 anys 15/06/2009

Fernandez Gutierrez Dolores de 50 anys 17/06/2009

Iglesias Bahamonde Encarna de 74 anys 17/06/2009

Torrent Algans Emilio de 88 anys 18/06/2009

Carreras Batalle Jose de 84 anys 22/06/2009

Merino Lopez Cristo de 87 anys 23/06/2009

Sola Gassio Joan de 80 anys 26/06/2009

Amblas Verdaguer Marcelina de 79 anys 27/06/2009

PuigalRas Peracaula Jose M. de 85 anys 28/06/2009

Martin Sanabria Teresa de 95 anys 01/07/2009

Vidal Planells Raimundo de 82 anys 02/07/2009

Borrell Carrera Josefa de 84 anys 07/07/2009

Negre Sola Josefa de 75 anys 07/07/2009

Planas Sinol Enriqueta de 85 anys 07/07/2009

Gusta Blanch Jose de 57 anys 08/07/2009

Jawo Hassana A 3 Mesos 09/07/2009

Rodriguez Ortega Maria A 96 anys 10/07/2009

Blanch Reixach Amalia de 82 anys 09/07/2009

Sola Dominguez Isabel de 90 anys 11/07/2009

Puig Corominas Menna de 78 anys 13/07/2009

Prado Piñon Herminia de 89 anys 20/07/2009

Laguarda Costa Jose de 84 anys 21/07/2009

El Hazzaoui Hafida de 47 anys 22/07/2009

Almansa Zafra Antonio de 81 anys 23/07/2009

Plana Carreras Enriqueta de 81 anys 24/07/2009

Merkt Weibel Richard de 73 anys 27/07/2009

Diaz Linde Juan de 79 anys 28/07/2009

Navarro Suarez Manuel de 69 anys 30/07/2009

Orozco Sanchez Justa de 83 anys 30/07/2009

Nono Vidal Manuel de 78 anys 01/08/2009

Modrego Muniente Josefa de 76 anys 04/08/2009

Sanchez Arrebola Francisco de 74 anys 05/08/2009

Torrent Genis Francisca de 80 anys 14/08/2009

Jimenez Sanchez Carmen de 91 anys 15/08/2009

Prados Monforte Mercedes de 82 anys 19/08/2009

Riuro Ribot Narciso de 88 anys 21/08/2009

Sara Samri 3-6-09
Ayoub Akhiat 4-6-09
Vera Juliette Quezada i Martínez 4-6-09
Venera Diakite Ceesay 5-6-09
Vounaida El Yaakoubi i Tarrés 5-6-09
Ibrahim Lakraa 8-6-09
Mustapha Ceesay Jammeh 8-6-09
Prab Kaur 9-6-09
Anas Chahbouni 9-6-09
Lina Chen 10-6-09
Yahya El Madi  10-6-09
Ludovic Rubio i Batista 11-6-09
Monir El Garbí 11-6-09
Fatoumata Kinteh Jobe 12-6-09
Lamin Camara 12-6-09
Júlia Ventura i López  13-6-09
Khaled Mokhtari 13-6-09
Mostafá Madani 13-6-09
Alejandro Montiel i Aranda 14-6-09
Boubacar Barry 14-6-09
Charaf-Eddine Abdessamie 15-6-09
Andreu Planas i Real 16-6-09
Andreu Roig i Dueñas 16-6-09
Aaron Torres i Ródenas 17-6-09
Martina Reverter i Sánchez 18-6-09
Marwa Ochen 19-6-09
Lluís-Mateo Ruiz i Aranibar 20-6-09
Louay Dahrou 21-6-09
Salim Sawaneh 22-6-09
Ami Idoia Jammeh i Rivera 22-6-09
Jula Touray Drammeh 23-6-09
Tafopa Fomekong 23-6-09
Akram El Bazi 23-6-09
Xheila Ye 23-6-09
Asly-Isabel López i Molina 23-6-09
Kaoutar Yachou 25-6-09
Mariama Fofana 19-5-09  
Diana Balde 26-6-09
Hatim Lakhadar 26-6-09
Tamara Heredia i Amador 26-6-09
Chaimae El Bakrioui 27-6-09
Toumani Diakite 27-6-09
Pablo Santos i Carreras 27-6-09
Yacng Touray 28-6-09
Siriman Traore 29-6-09
Matias Fdo Bogado i Benegas 29-6-09
Abdrahamane Cisse 29-6-09
Romayssa Choua 30-6-09
Lilian-Soad López i Zambrano 30-6-09
Favour Dennis i Eribo 30-6-09
Marc Salido i Tarradas 2-7-09
Júlia Santos i Amayulas 4-7-09
Laia Rodríguez i Nuncira 6-7-09
Paula Rodríguez i Nunciara 6-7-09
Hanaa Boukarma i Benchallal 6-7-09
Sinaí Hernández i Bilillas 7-7-09
Núria Palahí i Barragan 7-7-09
Abdec Badiou i Idris 8-7-09
Oriol López i Benjumea 8-7-09
Paula Carmona i Casas 8-7-09
Zoubir Graffour 9-7-09
Hatoumata Cisse i Simaha 10-7-09
Dani Bejarano i Merino 12-7-09
Mouhamadou Laminne i Diarra 14-7-09
Mariam Touray 14-7-09
Hamza Sawaneh i Ceesay 15-7-09

Fatumata-Binta Diallo i Bah 15-7-09
Mohamed Sillah 15-7-09
Layla Boutarfa i Moussaoui 17-7-09
Aya Lemkadem 19-7-09
Kouda Keita i Keita 19-7-09
Pau Cortada i Nàcher 19-7-09
Oussama Emoucan 20-7-09
Asmae El Khadri 20-7-09
Tida Baajiie 21-7-09
Wissal El Abdi 21-7-09
Deborah-Carolina Zilch 21-7-09
Yasmina Massa 22-7-09
Houda Benhammi 22-7-09
Anas Boulouiha Beckoula 22-7-09
Hiba Hlal Sarghini 23-7-09
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Elaboració:
Talleu la ceba i els alls tendres a làmines molt fi netes, i sofregiu-
ho poc a poc en una paella amb una mica d’oli. Quan estigui cuit, 
poseu-hi una mica de salsa de tomata.
En una paella a part amb una mica d’oli, fregiu-hi els bolets a 
foc fort. Quan s’hagin begut el líquid, poseu-hi sal al vostre gust 

i afegiu-los al sofregit. Afegiu-hi el brou i deixeu-ho coure uns 25 minuts. Quan comenci a bullir, afegiu-hi les 
llesques de pa partides i sense la crosta.
Passat aquest temps de cocció, passeu-ho tot per la batedora; s’hi afegeix una picada feta amb les ametlles 
torrades i els 2 grans d’all. Deixeu-ho coure tot junt uns 10 minuts més. Rectifi queu de sal i si es vol, afegiu-hi 
una mica de pebre.

Recepta de la Sra. DOLORS BOSCH PRUNELL

del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 400 g de bolets variats (xampinyons, rossinyols…)
- 4 tomates madures o salsa de tomata
- 6 alls tendres
- 2 cebes mitjanes
- 2 l de brou de pollastre
- 2 llesques de pa
- 20 g d’ametlles torrades
- 2 grans d’all
- sal

Sopa de bolets
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Temperatures i pluviometria 
de l’1 al 31 de juliol de 2009

Temperatura màxima: 39,5º el dia 23 de juliol.  
Temperatura mínima: 11,5º el dia 18 de juliol.

Dies de pluja: 3 dies de pluja
Precipitació màxima en un dia: 15,4 l el dia 5 de juliol. 

Pluja acumulada: 24,6 litres.

Evolució de les temperatures de l’1 al 31 de juliol de 2009

Escacs

Sudoku

Solució:

Pluviometria de l’1 al 31 de juliol de 2009

L’acudit foll

El temps

1.  D e8+   Cxe8
2.  Cf7+    Rd7
3. Ae6++

Juguen blanques i fan mat en 
tres jugades.
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anunci Eugesa

AA32


