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Activitats del mes de novembre

CASAL DE JUBILATS

· Dia 19.- Excursió a la cova del Toi (mo-
ianès). Dinar al baixador de Puig Reig. 
Sortida a les 8 del matí Preu 38 €

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT

· Del 3 al 24 de novembre. “Maus, re-
lat d’un supervivent”: exposició itinerant 
per les biblioteques públiques de Ca-
talunya que té per tema el còmic d’Art 
Spiegelman, guanyador del premi Pu-
litzer de 1992.
· Divendres 6 de novembre, a les 
18:00h. “Contes de tardor”, amb Xavier 
Fàbrega. Activitat familiar per a infants 
a partir de 5 anys.
· Dijous 12 de novembre, a les 20:00h. 
Sessió del Grup de Lectura d’obres de 
fi cció. Comentari d’”Elegia” de Philip 
Roth. Amb la col·laboració de Josep 
Maria Clavaguera.
· Dijous 19 de novembre, a les 20:00h. 
Sessió de Cinefòrum. Projecció de “Ele-
gy” (2008) d’Isabel Coixet.
· Divendres 20 de novembre, a les 
20:00h. Lliurament de premis de IV 
Concurs de fotografi a de la “Fira del cis-
tell, 2009”. L’exposició estarà oberta del 
21 de novembre al 31 de desembre.
· Dissabte 28 de novembre, a les 11:30h. 
Biblionadons amb Elena Ballester (Cia. 
Bambalines). Activitat familiar per a in-
fants de 0 a 5 anys.

LA MIRONA

CONCERTS
· 06/11/09 Grup/Activitat: CONCERT 
JAM amb GRATEFUL BLUES (Girona, 
Blues/R&B)Hora: 23:00h.Preu:5€. Gra-
tuït + consumició per a músics partici-
pants
· 07/11/09  FESTOUR: KAYO MALAYO 
(Terrassa, Ska/Fusió) + OTAZERO (Bar-
celona, Rumba) + AMBAPARÀ (Lleida, 
Rumba)Hora: 22:00h. Preu: 2/5 €
· 13/11/09 Grup/Activitat: LA EXCEP-
CIÓN (Madrid, Hip hop)  Hora: 23:00  
Preu: 15/20 €
· 14/11/09 grup/Activitat: GRUP DEL 
MES: EL NIÑO DE LA HIPOTECA (Bar-
celona, Folk/Rumba) + GRUP PER 
CONFIRMAR Hora: 22:30h.Preu: 5 €
· 15/11/09 BANC DE PROVES amb 
grups del GIRONA XL (Jornada de cul-
tura hip hop de Girona i Salt): ZAKLE Y 
JINK + PRONOSTICO + RESERVADO 
+ FORMA DE MANIFIESTO + TOMAN-
DO FILOSOFIA + HACHE & DJ TITAN 
+ COMITÉ DEL MICRO Hora: 18:00h. 
Preu: Gratuït
· 20/11/09 CEM WINTER FESTIVAL 
2009 (Electrònica): THE REQUES-
TERS + ELEKTRIK + GYPSY FAMILY 
LIVE + MONKEY KIDD Hora: 21:00h.
Preu: 10/13/20 €
· 21/11/09rup/Activitat: MAIDEN’S FEST 

(Metal): STRAVAGANZZA +MORP-
HIUM + HEAD INJURY +  BLACK 
COWBOYS + DOCTRINE DARK Hora: 
19:00h. Preu: 14/16 €
· 27/11/09Grup/Activitat: elbicho (Ma-
drid, Flamenc/Rock) Hora: 23:00h. 
Preu: 17/20 €
· 28/11/09Grup/Activitat: LA PEGATINA 
– FESTA FINAL DE GIRA (Barcelona, 
Rumba) + ARTE PERDÍO (Alacant, Fla-
menc) Hora: 22:00h. Preu: 8/10 €
· 29/11/09Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES: REBELIONS (Girona, Me-
tal)  + THE JOKE (Girona, Punk/Rock) 
Hora: 19:00h. Preu: Gratuït

ACTIVITATS
· Del 3 de novembre al 22 de desembre 
CURS HISTÒRIA DEL ROCK Hora: di-
marts i dijous de 19:30h a 21:30h. Preu: 
60 € Lloc: l’Estació Espai Jove Organit-
za: CASA DEL MÚSICA | LA MIRONA
Col·labora: l’ESTACIÓ ESPAI JOVE
· Dia: 14 i 15 de novembre GIRONA XL 
(Jornada de Cultura Hip Hop de Giro-
na i Salt) Hora: dissabte a les 16:00h 
i diumenge a les 19:00h. Preu: Gratuït 
Lloc: La Mirona i l’Estació Espai Jove 
Organitza: CASA DEL MÚSICA | LA MI-
RONA i  l’ESTACIÓ ESPAI JOVE
· Dia: 01/09 al 31/07  PROJECTE BUCS 
d’ASSAIG PER A GRUPS MUSICALS 
On: Terreny al costat de La Mirona 
Preu: Per confi rmar

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES” 

EXPOSICIONS
· Sales Central, Aguilera i Roca Del-
pech: Obres de l’Agrupació
d’Aquarel·listes de Girona,
· Sales Sant Jordi, Pau Casals i Enric 
Granados: Fotografi es de “Las Bár-
denas Reales”, de Vicenç Rovira, de 
Gualta.
· Sala El Porxo: Tapissos, del Servei 
d’Atenció a la Dona del Consell Comar-
cal del Gironès.
 
CURSOS
·  De cuina: els dimecres de novembre 
a març, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del ves-
pre.
· De cuina de Nadal: els dilluns 16, 23 i 
30 , de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre.

TEATRE

· Dissabte 7, 21h, EL BALL Teatre Na-
cional de Catalunya i Centro Dramático 
Nacional 24 €
· Diumenge 8, 19h, EL BALL Teatre Na-
cional de Catalunya i Centro Dramático 
Nacional 24 €
· Dissabte 14,  21h, LES PRESIDEN-
TES Teatre Polski 24 €
· Diumenge 15, 19h, LES PRESIDEN-

TES Teatre Polski 24 €
· Divendres 20, 21h HOT MIKADO Tea-
tre Polski 30 €
· Dissabte 21, 17 i 21h, HOT MIKADO 
Teatre Nacional de Catalunya i Centro 
Dramático Nacional 30 €
· Diumenge 22, 19h HOT MIKADO Tea-
tre Polski 30 €
· Dimecres 25, 21h, JUKEBOX De Jordi 
Casanovas 14 €
· Divendres 27, 19h, GERARD QUIN-
TANA Cançons urgents per a una crisi 
 20 €
· Dissabte 28, 21h, THE DIRTY CLUB 
Inspiration Exercises 10 €

CENTRE DE RECURSOS PER A LA 
GENT GRAN

· Dilluns 9 a les 17:00h. XERRADA: 
PRENDRE BÉ EL MEDICAMENT, ÉS 
IMPORTANT  a càrrec d’Anna Bus-
quets del Col·legi ofi cial de Farmacèu-
tics de Girona
· Dilluns 23 a les 16:00h. XERRADA: 
BORSA DE LLOGUER SOCIAL a càr-
rec d’Imma Branchat, Ofi cina d’Habitat-
ge de l’Ajuntament de Salt 
· Dilluns 30 a les 19:00h. XERRADA: 
CANVIS POSTURALS a càrrec de 
Sara Cabezón Giménez, infermera del 
Centre de Dia Les Bernardes
· Els dilluns 2, 16 i 30 de 9 a 10:30h. 
CAMINADA SALUDABLE amb l’acom-
panyament d’una infermera i treballa-
dora social
· Els dilluns 2, 16 i 30 de 16:30 a 18:30h. 
CURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL: 
ESPECIAL RETRAT a càrrec de Pere 
Quero
· Els dimarts 3, 10, 17 i 24 de 16:00 a 
18:00h. TALLER DE CONFECCIÓ DE 
NINES (1er grup) a càrrec de Jaqueline 
Arenas
· Els dimarts 3, 10, 17 i 24 i els dijous 
5, 12, 19, i 26 10:30 a 11:30h. ALFA-
BETITZACIÓ a càrrec de Ma. Lluïsa 
Duran
· Els dimecres 4 i 18 de 17:00 a 18:00h. 
TALLER DE FISIOTERÀPIA a càrrec 
de Mònica Angulo
· Els dijous 5, 12, 19 i 26 de 16:00 a 
18:00h. TALLER DE CONFECCIÓ DE 
NINES (2on grup) a càrrec de Jaque-
line Arenas

PARC DE SALUT

De dilluns a dijous de 10:00 a 14:00h.-
16:00 a 19:00h. Divendres de 10:00 a 
14:00h.
· Estimulació manual, dilluns i dijous de 
17:00 a 19:00h.
· Entreteniments de memòria, dimarts 
de 17:00 a 19:00h.
· Espai d’esbarjo i trobada, dimecres de 
17:00 a 19:00h.
· Servei de fi sioteràpia, dimecres de 
16:00 a 19:00h.
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EL VIRUS DE LA CORRUPCIÓ

Durant les darreres setmanes, diversos casos de corrupció han exal-
tat una opinió pública ja prou desencantada. Sens dubte, casos com 
aquests no ajuden gaire a millorar la consideració dels nostres gestors 
públics. El cas Gürtel ha afectat el PP en diverses comunitats autòno-
mes, evidenciant que aquella imatge d’ordre i regeneració que propug-
naven era una fal·làcia. El cas Millet ha sacsejat una de les principals 
institucions culturals del nostre país, amb unes ramifi cacions polítiques 
d’allò més fosques. La sensació és que la corrupció és generalitzada en 
el nostre sistema polític, sigui de la ideologia que sigui, i que el que no 
surt a la llum encara ha de ser més greu.
La corrupció, tanmateix, no és pròpia d’un determinat sistema polític o 
d’una ocupació, sinó del mateix ésser humà, en aquesta època i en totes 
les altres. Afecta a tots els països del món i societats. Els que pensin que 
és inherent a les democràcies, i que sistemes de govern religiosos o mi-
litars n’estan exempts, pequen d’ingenus. Al contrari, és en els sistemes 
lliures on millor es pot fer front a la malversació i fer-la pública. Només 
un veritable poder judicial independent, que actuï amb contundència, i la 
denúncia ciutadana i periodística poden desemmascarar els corruptes. 
Però els polítics també tenen eines i els ciutadans hem d’exigir-los que 
les utilitzin. Hem d’aconseguir que s’eliminin els paradisos fi scals, que 
s’obligui al sistema bancari a actuar amb transparència i que s’efectuï 
una investigació patrimonial exhaustiva a qualsevol individu, i família, 
abans i després d’haver ocupat un càrrec públic. 
Tard o d’hora la història, gràcies a la documentació generada, diferenci-
arà els corruptes dels seus contemporanis. Però és ara que convé -per-
què així podrem exigir responsabilitats- que tots els bancs i caixes, ja 
siguin estatals, d’Andorra o de Suïssa, facin públics els comptes de tots 
els gestors públics, siguin del nivell que siguin. Només així calcularem 
amb més exactitud el grau de corrupció del nostre temps, per vergonya 
de més d’un que es presenta com a exemple i que viu impunement entre 
nosaltres. 
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No farem cap gran descobriment si diem que 
la història de Salt, com la de tants altres pobles 
i civilitzacions, va lligada a la proximitat de l’ai-
gua. En aquest cas, un paper fonamental per la 
vida a la nostra vila s’ha d’atribuir a la sèquia 
Monar. A prop d’ella s’hi instal·laren els primers 
molins, n’obtingueren aigua els primers masos 
rurals de l’època medieval, segles després s’hi 
instal·laren indústries i, encara avui dia, hi re-
guem moltes de les verdures que després po-
drem comprar als mercats. Precisament, per tal 
que els nostres hortolans puguin seguir gau-
dint d’aquest bé escàs, que diuen serà motiu 
de les guerres del futur, s’ha creat la Comunitat 
de Regants de Salt i Girona. El seu president, 
en Miquel Casals, ens explica en quin estat es 

troba la sèquia i quins són els objectius de la comunitat per millorar la situació del regadiu.

-Quan fa que existeix la Comuni-
tat de Regants de Salt i Girona?
-Això va començar l’any 1984-85, 
quan es va intentar recuperar el dret 
a rec, que tinguéssim veu dins la 
conca del Ter, perquè en èpoques 
de sequera no teníem dret a l’aigua, 
al no estar constituïts com a comu-
nitat de regants. Aleshores s’hi van 
posar en Pep Berga, la Rosa Maria 
Puig, els Masó, però després va 
quedar una mica parat. Va ser cap 
el 2006-07 que vam tornar-ho a en-
gegar amb el suport jurídic de l’Ajun-
tament, vam fer uns estatuts i es va 
començar a tirar endavant.

-Es tracta de gestionar el dret a 
rec de les persones que hi tenen 
hort? Qui ho regula això?
-La Comunitat de Regants, com a 
tal, demana a l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) un dret d’aigua i 
estem pendents que ens donin un 
cabal mínim pel rec de les hortes 
de Salt i Santa Eugènia. Sense es-
tar constituïts com a comunitat de 
regants no podíem anar a recla-
mar res, de manera que si baixava 

aigua podies regar i si no en bai-
xava, doncs et quedaves sense. 
Per això ens hem constituït com a 
comunitat, perquè ens tinguin en 
compte i així poder reclamar que 
ens arribi un mínim d’aigua. 

-En aquests moments com s’ob-
té el regadiu?
-En aquests moments la conducció 
d’aigua es fa a través de la sèquia 
Monar. La sèquia és per on passa 
l’aigua que la comunitat de regants 
fa servir, igual que la fan servir les 
centrals que fan corrent, com ara 
és Benjac. El que nosaltres volem 
assolir, i que sembla que així serà 
pròximament, és el dret a aquesta 
aigua. Ara, pel que fa a la titularitat 
de la sèquia no està clara qui la té, 
però es vol intentar crear una co-
munitat d’usuaris que serien el Club 
Piragüisme Salt, Benjac, Aigües de 
Salt, Girona i Sarrià de Ter i la Co-
munitat de Regants, pròpiament.

-Com és que et vas implicar en 
aquest tema? Per què no et de-
diques pas a l’horta?
-No, però sí que hi tinc hort. De 

fet, els estatuts diuen que cal tenir 
propietat dins el terme, per poder 
estar a la comunitat. Jo tinc l’hortet 
per entreteniment però els meus 
pares i els meus avis sí que s’hi 
havien dedicat a l’horta i havien fet 
mercats de planter. Dins la comu-
nitat som gent més o menys de la 
mateixa edat, nascuts a Salt i que 
ho hem vist i viscut sempre, de ma-
nera que sentim gairebé un cert ro-
manticisme per aquest tema. Pen-
sa que, antigament, hi havia hagut 
fi ns a 100 famílies d’hortolans de 
Salt i Santa Eugènia que anaven a 
vendre a gairebé totes les places 
de la província, mentre que ara les 
podríem comptar amb una mà. 

-Per això ha fet falta constituir-
vos com a comunitat? Per què 
cada vegada hi ha menys inte-
rès en les hortes i s’ha anat de-
gradant?
-No ben bé, això és a part. El que 
ha passat és que abans eren de les 
fàbriques les que en feien el man-
teniment. Ha estat al deixar de fun-
cionar la indústria tèxtil quan s’ha 

Nom: Miquel Casals 
Edat: 49 anys
Nascut i resident a Salt
Professió: Tresorer de l’Ajuntament 
de la Bisbal d’Empordà
A més a més: President de la Co-
munitat de Regants de Salt i Girona

Passat, present i futur d’una sèquia històrica
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deixat de fer aquest manteniment 
i s’ha anat degradant. Hi ha trams 
que realment estan molt malmesos.

-Així, a banda d’aconseguir el 
cabal mínim, també us propo-
seu arreglar aquests trams?
-Bé, de fet ja s’ha fet alguna actua-
ció. El Departament d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural (DAR) 
l’estiu passat ens va donar una 
ajuda per fer una actuació d’urgèn-
cia en una reguera fonda a la zona 
del camí del Pont Vell, allà on hi ha 
el Centaure. I ara estem fent tot un 
seguit de reunions i sobretot de-
manant ajudes, donat que som la 
comunitat més nova, la més pobra, 
i de les que tenim més necessitats. 
Cal dir, però, que de moment ens 
estan mimant molt, tant el DAR 
com també els ajuntaments que hi 
estan col·laborant. 

-Alguna millora prevista pel fu-
tur immediat?
-Ara ja tenim compromesos 
200.000 euros que seran per ar-
reglar dos trams de sèquia, un a 
la zona aquesta del Centaure, allà 
a cal Marquès de Camps i l’altre 
a la Marfà, Això és amb la col-
laboració dels Ajuntaments però 
en aquest cas la part important és 
del DAR. Després també hi ha una 
empresa que es diu Regsa, que 
depèn de la Generalitat de Catalu-

nya, que és com una mena d’Adif 
però no d’infraestructures sinó de 
recs, que també està a punt d’ad-
judicar l’estudi de tot el tram de la 
Sèquia, des del seu naixement fi ns 
a Girona. Això seria molt important 
perquè sabéssim l’estat en què es 
troba i què necessitem. 

-Per tot el que em dius, heu re-
près el vol prou amb prou em-
branzida, no?
-Sí, perquè hi ha gent vinculada 
com en Pep Berga o en Josep Vi-
dal que es mouen molt, els ajun-
taments de Salt i Girona també 
s’han mogut i tots una mica anem 
estirant d’allà on podem. Fem un 
bon equip! 

-I el Pla d’Usos de les Deveses, 
que de fet també té com a missió 
protegir tota aquesta zona, hi té 
alguna implicació en tot això? 
-Sí, creiem que hi anirà molt lligat. 
No podem perdre de vista que l’ai-
gua és vida i que aquestes hortes i 
deveses sense aigua no serien res. 
L’aigua és vida per a tots, però, a 
més a més aquí, de tota la vida que 
l’hem tinguda i segurament per això 
apreciem tant el fet de poder man-
tenir aquesta zona i gaudir-ne.

-De fet, la zona de les Deveses 
en sí, ha millorat molt els últims 
30 anys, no? 
-Sí, sobretot el Pla dels Socs, una 

zona que avui dia és gairebé semi-
ajardinada i que, en canvi, la gent 
de la meva edat se’n recordarà, 
quan érem petits la distracció en 
èpoques d’estiu era anar-hi a ma-
tar rates. I pel que fa a les hortes, 
potser sí que hi ha menys gent 
que s’hi dedica però també hi ha 
molta gent que ho té per esbar-
jo, per lleure. Segurament encara 
no s’hi poden apreciar massa les 
actuacions que s’hi han fet però 
esperem que s’hi vagin veient. 
Així, esperem que tot això també 
engresqui la gent perquè netegi la 
seva parcel·la. Perquè, a part de la 
sèquia principal, hi ha totes les se-
cundàries, que antigament tothom 
s’ho arreglava molt, mentre que 
ara, ha anat quedant degradat. 

-Es comenta que hi ha força ro-
batoris als horts, és així? 
-Des que es van posar unes tan-
ques i es regula el tràfi c de cotxes, 
sobretot a les nits, ha deixat d’ha-
ver-hi cert vandalisme i gent que 
s’emportava coses dels horts. Si 
es baixen cada dia les tanques es 
limita bastant i fa que no hi acce-
deixi tanta gent. El que passa és 
que a vegades queden obertes. 
Sí que puntualment sents a dir, 
‘m’han agafat això’, ‘m’han agafat 
allò’, però suposo que passa aquí i 
a tots els horts. I també hi fa l’èpo-
ca que estem vivint, aleshores n’hi 
ha molts que segurament ho fan 
per necessitat, no per vendre-ho i 
treure’n benefi ci.

-Són fets puntuals, doncs.
-Sí, pel que fa al nostre hort, per 
exemple, et puc dir que potser 
un parell de vegades hem trobat 
a faltar alguns tomàquets. Ara, el 
que sí que està fent molt de mal 
aquest any són els porcs senglars. 
Els ajuntaments i el DAR s’han 
de reunir pròximament per pren-
dre mesures, ja que n’hi ha molts. 
Pensa que, pel que fa al blat de 
moro, per exemple, han fet verita-
bles destrosses, fi ns al 25% de la 
collita. La gent que s’hi dedica la 
veritat és que està desesperada, i 
clar, si ja ens queixem que hi ha un 
cert abandó, amb aquestes pro-
blemàtiques encara serà pitjor. Es 

Entrevista a en Miquel Casals
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pot convertir en una plaga urbana 
donat que no tenen depredador, 
només l’home, per això cal pren-
dre mesures. 

-Mantenir aquesta zona és im-
portant també perquè s’ha tor-
nat un símbol de Salt? 
-Sí, i tant, sempre ho ha estat. Si a 
l’estiu et passeges per les hortes 
pots veure unes catifes multicolors 
que fan molt de goig. Per això, tant 
de bo es mantingués molts anys, el 
que passa és que la gent jove no 
hi té massa interès. Les costums 
de la societat han canviat i és molt 
més fàcil anar a comprar un enci-
am preparat que fer tot el procés 
a l’hort. I la gent jove està perdent 
força el gust, també, perquè no hi 
estan acostumats. Un pollastre de 
pagès, per exemple, doncs hi ha 
molta gent jove a qui li agrada més 
el de granja perquè és de més bon 
mastegar... 

-Si ara jo volgués tenir un tros 
d’hort a Salt què hauria de fer? 

Està tot venut, hi ha zones pú-
bliques, com va això?
-Hi ha zones que estan semiaban-
donades, però totes tenen propie-
tari, conegut o desconegut. Ales-
hores es tracta de parlar amb els 
veïns, preguntar de qui és i, nor-
malment, la gent que en vol trobar, 
en troba. A més, aquesta terra és 
molt agraïda de treballar, i si hi te-
nim aigua, doncs és perfecte. 

-Com viviu les èpoques de se-
quera? Com ara la primavera de 
l’any passat, per exemple.
-L’any passat va ser força dur, hi va 
haver gent que havia plantat i esta-
va molt desesperada, fi ns al punt 
que van fer pous particulars per 
mínimament muntar petits recs a 
gota a gota per sortir del pas. Vam 
tenir sort que va ploure a l’estiu i ara 
encara es pot anar fent. També per 
això és importar arreglar la sèquia, 
perquè hi ha moltes fuites. Alesho-
res, si hi ha una concessió d’aigua i 
s’en va la meitat, malament, per això 

ens interessa molt tant a nosaltres, 
com per a les empreses que estan 
fent corrent elèctrica, un control del 
cabal i de la infraestructura.

-L’aigua, com a bé escàs, és un 
tema sovint en litigi. Heu tingut 
gaires trifulgues? 
-La veritat és que, en primer lloc, 
hem d’agrair tan al DAR com als 
ajuntaments de Salt i Girona la col-
laboració que ens estan donant, 
tant econòmica com tècnica. Que 
tot això ens engresca a seguir de-
dicant-nos-hi i a veure si, entre tots 
i amb el temps, aconseguim tenir 
aquesta sèquia, que a més és his-
tòrica, en condicions. Pel que fa a 
l’ACA, a ells també els interessa 
que estigui regulat, i han de decidir 
si ens donen o no el cabal mínim. 
I nosaltres entenem que cal regu-
lar-ho d’alguna manera o una altra, 
sinó seria una disbauxa, i estem a la 
seva disposició, però pensem que si 
n’hi ha, n’hi ha d’haver per a tots. 

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Miquel Casals

Ferrer i Guàrdia

El passat 17 d’octubre va tenir 
lloc un acte de memòria po-

pular (1909-2009) sobre Francesc 
Ferrer i Guàrdia a la plaça de la 
Vila (de les llúdrigues) de Salt per 
recordar la fi gura del pedagog i 
fundador de l’Escola Moderna.
En Miquel-Didac Piñero de l’Es-
cala, historiador i militant destacat 
del moviment llibertari ens va par-
lar “De la Setmana Tràgica a l’afu-
sellament”.  I l’Agapit Alonso feu 
de guia des de la plaça de la Vila 
fi ns a l’antic carrer Francesc Ferrer 
i Guàrdia   de la població (actual 
carrer Fidel Aguilar o antiga carre-
tera de Sant Gregori).
Aquest homenatge el va organitzar 
la Clandestina amb la col·laboració 
de la Confederació General del 
Treball (CGT)

Agapit Alonso i Pont

historia
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La invasió dels Cent Mil Fills de Sant Lluís

Cases ecològiques (i ‘sostenibles’)

Fa poc TVC ens va obsequiar 
amb un reportatge (“Isla Ne-

gra, illa blanca”, una estrena dins el 
programa del 33 “El documental”) 
sobre Pablo Neruda i l’arquitecte 
català Germán Rodriguez Arias, 
exiliat a Xile, i el paper que aquest 
va tenir en la construcció de les tres 
cases que el poeta xilè posseïa, re-
partides en diferents punts del seu 
país, i de manera especial en la de 
Isla Negra, a la riba del Pacífi c, la 
més coneguda i avui casa-museu 

del premi Nobel, on descansen 
també les restes d’ell i de la seva 
tercera esposa, Matilde Urrutia.
A continuació d’aquest documen-
tal, la programació del segon canal 
de TVC oferia justament un altre 
capítol de la sèrie “Cases ecolò-
giques”, que presenta, de la mà 
d’un dissenyador molt entusiasta, 
exemples de cases construïdes 
arreu del món (occidental), gene-
ralment amb la intervenció directa 
dels seus propietaris, seguint cri-

teris d’optimització de l’espai i dels 
materials emprats i ajustant-se, 
com diu el títol, als cànons ecolò-
gics d’estalvi d’energia i minimitza-
ció de l’impacte sobre l’entorn on 
s’aixequen.
L’entusiasme del presentador està 
justifi cat, perquè realment en totes 
aquestes edifi cacions les soluci-
ons aplicades pels constructors 
són intel·ligents, i els resultats són 
impressionants, tant des del punt 
de vista funcional com estètic. 

Amb el nom dels Cent Mil Fills de 
Sant Lluís es denomina l’exèr-

cit provinent de França que ocupà 
Espanya el 1823, acabant amb el 
Trienni Constitucional i restablint a 
Ferran VII com a monarca absolut. 
El contagi revolucionari que Espa-
nya havia produït a diversos països 
europeus la feia un mal exemple. 
Si les potències europees reunides 
en el Congrés de Verona el 1822 
impulsaren pressions polítiques i 
diplomàtiques, foren raons internes 
de la política francesa les que aca-
baren de decidir la invasió, per evitar 
l’amenaça revolucionària a França. 
En els dies previs a l’ocupació funci-
onava a la capital gironina una Junta 
que reunia el consistori municipal i 
el govern polític i militar de la pro-
víncia, que aniria reculant a mesura 
que avançaven els ocupants. Era 
qüestió de dies la rendició de la ciu-
tat i no es pensava en la seva de-
fensa. Seria l’exclusiva milícia dels 
Gefes de Familia la responsable de 
mantenir l’ordre. Només ressalta la 
presència d’una força armada pro-
vinent de Salt que pretenia entrar a 
la ciutat per demanar socors, però 
els denegaren l’entrada. Es dona-
ren instruccions a la població per 
oferir una bona rebuda als invasors 
i preparar-ne l’allotjament. L’exèrcit, 
força nombrós, fou rebut amb tots 
els honors i de forma festiva per les 
autoritats polítiques i eclesiàstiques. 
El mariscal francès quedà tan afala-

gat per la rebuda de la ciutat que li 
regalà, en senyal d’agraïment, una 
bandera espanyola que es desple-
gà en el balcó de l’ajuntament.
S’argumentava la importància estra-
tègica de la província gironina com 
la primera de totes les altres. Els 
castells de Sant Ferran de Figueres 
i d’Hostalric eren dues places fortes 
essencials de cares a resistir, així 
que s’hi dedicarien energies i aten-
cions. S’havia fet una contribució 
especial i s’autoritzava l’exèrcit a 
emprar tots els mitjans coactius ne-
cessaris per obtenir recursos. Però 
fou un fracàs perquè el poble ja es-
tava exhaust. Igualment calia prepa-
rar les forces milicianes al complet, 
però la moral dels pobles i dels seus 
joves dequeia cada dia més. Eren 
molts els que observaven la impos-
sibilitat de fer front a un exèrcit molt 
més nombrós i ben armat. A Girona 
s’havien absentat un gran nombre 
de mossos per escapar del reclu-
tament, davant l’alarma generada 
per rumors d’execucions. En molts 
pobles rurals els nois es passaven a 
les partides reialistes, mentre altres 
havien creuat la frontera.
Els francesos avançaren amb faci-
litat per la defecció de l’exèrcit es-
panyol i la rendició dels diputats a 
Cadis. De seguida es restauraren 
les velles institucions i començà 
un nou període d’exili i repressió. A 
diferència de 1820, la divisió dels 
liberals i el fracàs de les noves 

polítiques econòmiques provocà 
la no mobilització de les masses. 
S’ha defi nit el procés revolucionari 
dels anys trenta com de caràcter 
transaccional, on la liquidació de 
l’Antic Règim s’hauria efectuat per 
una aliança entre la burgesia libe-
ral i l’aristocràcia latifundista, amb 
la monarquia com a àrbitre. Però 
això exclou la participació popular i 
nega el fet revolucionari. La Cons-
titució de 1837 seria la resposta a 
un equilibri d’acord amb aquests 
interessos, però l’experiència del 
Trienni evidencia un projecte revo-
lucionari vinculat a la participació 
del poble. I és què en el primer li-
beralisme existia un potencial de 
transformació social radical.  

J.C.L.

Ferran VII
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Cases ecològiques (i ‘sostenibles’)

Emprenedor o conformista?

Però la impressió que produeixen 
al televident (parlo per mi, és clar) 
resulta ambigua: aquests exem-
ples gairebé perfectes d’habitatges 
presenten algunes contradiccions 
que fan una mica d’angúnia. No es 
tracta de l’enveja -sana o no- que 
causen, sinó de la certesa de sa-
ber que tenen tots els números per 
quedar-se en exemples.
En aquest món nostre destarotat i 
desorganitzat, és impossible que 
aquestes meravelles es puguin 
generalitzar, que se’n puguin be-
nefi ciar al màxim i en el màxim 
nombre les persones, directament, 
i el planeta, de manera indirecta.
Ja podem anar fent fantàstiques ca-
ses ecològiques, i sostenibles (totes 
elles poden presumir de presentar 
unes factures de la llum més baixes 
que les convencionals, i moltes tam-
bé reciclen els residus i les aigües 
brutes, i aprofi ten així mateix l’aigua 
de la pluja que baixa dels teulats i la 
llum del sol), ja ens podem anar es-
carrassant a fer-ho bé, si el sistema 
no en té res, de sostenible...
En primer lloc hi ha la qüestió de la 
propietat. És inevitable, mentre un 
veu les imatges d’aquelles cases 
modèliques, pensar en el ciutadà 
mitjà que no solament no és pro-
pietari de l’habitatge on viu, sinó 
que en paga uns lloguers estratos-
fèrics, sovint de manera despro-
porcionada en comparació amb el 
que ofereixen, en espai i serveis, 
les cases o pisos llogats. I pel que 
fa a la propietat, o està directament 
vetada o s’hi ha d’accedir passant 

pel calvari de les 
hipoteques, la vella 
“solució” (“paguem 
molt, però almenys 
al fi nal la casa que-
darà per a nosal-
tres”) capaç de ge-
nerar una muntanya 
de problemes, tant a 
nivell particular com 
general, com estem 
veient cada dia: el 
mateix sistema hi ha 
quedat entrampat, i 
darrera d’ell tots no-
saltres.
Però això seria “només” a països 
com el nostre, en els països del 
nostre entorn, mínimament arre-
glats. Si pensem en les enormes 
aglomeracions urbanes del plane-
ta, cada dia més grans i caòtiques, 
l’esgarrifança es fa insuportable.
En el documental damunt esmen-
tat, tots els testimonis parlen amb 
admiració i respecte del poeta 
Neruda i de l’arquitecte racionalis-
ta que li va fer els plànols de les 
cases que va aixecar, Rodríguez 
Arias. Entre els records perso-
nals dels durs temps viscuts -dues 
guerres ferotges i el cop d’estat 
de Pinochet, que va succeir poc 
abans de morir Neruda-, en un 
moment donat es toca el tema de 
la propietat, i un dels personatges 
diu que, al seu parer, “no hi havia 
contradicció entre ser comunista i 
tenir propietats”, com era el cas de 
Pablo Neruda. No hi ha més cera 
que la que crema, i el comunisme 

“real” no va estar de punyetes -no 
hi està tampoc en els pocs llocs on 
encara campa, com a Cuba ma-
teix-, i la manera com va gestionar 
la propietat col·lectiva va ser la que 
va ser -un desastre-, i en aquest 
punt per a res es va estar de raons 
espirituals...
Els uns condemnant la propietat i 
anatemitzant-la i els altres fent-la 
de més en més prohibitiva (excepte 
per a les elits econòmiques, és clar), 
i al mig dels dos blocs la majoria de 
la gent, la “majoria silenciosa” del 
doktor Kissinger, a veure-les venir i 
a entomar-les callant i amb esperit 
esportiu, que la maquinària malgrat 
tot no s’ha d’aturar per res.
¿Voleu ser propietaris i viure en 
una bonica casa rodejada de jar-
dins? Doncs és molt fàcil: a l’hora 
de néixer, trieu de fer-ho en alguna 
de les famílies pertanyents a les 
elits econòmiques, i tema resolt.

Fermí Sidera Riera

Foto de la casa de Pablo Neruda a Isla Negra, a la comuna de 
El Quisco, província de San Antonio, a la regió de Valparaíso.

Un dels molts correus que m’ar-
riben per internet va cridar-me 

l’atenció i voldria exposar-lo per 
escrit per tal que cadascú refl exi-
oni sobre el seu contingut.
Comença la història en un poblet 
de pescadors on passa les vacan-
ces un banquer. Mentre passeja-
va pel moll veu arribar una petita 
barca amb el pescador i diversos 
peixos de mida gran.
El banquer va fer elogis al pesca-
dor per la qualitat del peix i a par-

tir d’aquí va començar el següent 
diàleg:
Banquer: Quant de temps t’ha 
portat pescar aquest peix?.
Pescador: Molt poc.
Banquer: Per què no hi estaves 
més temps i pescaves més peix?.
Pescador: Ja tinc el sufi cient per 
satisfer les necessitats de la meva 
família.
Banquer: I què fas amb la resta 
de temps?.
Pescador: Després de pescar 

descanso, juguem amb els meus 
fi lls, faig la migdiada amb la meva 
dona, a la nit vaig al poble a pren-
dre una copa de vi i tocar la guitar-
ra amb els meus amics. Tinc una 
vida feliç i ocupada.

A partir d’aquí el banquer li fa la 
següent proposta:
Banquer: Jo podria ajudar-te. Hau-
ries de gastar més temps pescant 
i amb els ingressos comprar una 
barca més gran. Després amb els 
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Emprenedor o conformista?

Sant Francesc Coll

guanys podries comprar altres vai-
xells i al fi nal podries tenir una fl ota 
pesquera. En comptes de vendre el 
peix a un intermediari ho podries fer 
directament a una factoria, fi ns i tot 
obrir la teva pròpia factoria. Podries 
controlar la producció, el procés i la 
distribució.
Hauries de sortir d’aquest petit po-
ble i anar a la capital, on controlari-

es la teva empresa en expansió.
Pescador: Però quant de temps 
tardaria tot això?.
Banquer: Entre 15 i 20 anys.
Pescador: I després què?.
Banquer: Aquesta és la millor part. 
Arribada l’hora, hauries d’anunciar 
una oferta inicial d’accions i ven-
dre-les al públic. T’hauries fet ric i 
tindries milions.

Pescador: Milions?, I després què?.
Banquer: Després et pots retirar. 
Vas a un poblet de la costa on po-
dries dormir fi ns tard, pescar una 
mica, jugar amb els teus fi lls, fer la 
migdiada amb la teva dona, anar al 
poble a la nit a prendre una copa de 
vi i tocar la guitarra amb els amics.
Li contesta el pescador: En tot 
cas, no és el que faig ara?

Manel Oliveras

El dia 11 d’octubre de 2009 va 
ser un gran dia per a la co-

munitat de germanes Dominiques 
de l’Anunciata, d’aquí i d’arreu del 
món.  Vam celebrar  la canonitza-
ció del seu fundador.
Francesc  Coll i Guitart va néixer 
a Gombrèn l’any 1812 i va morir a 
Vic l’any 1875.
El pare Coll - tal com és conegut-  
amb la seva intensiva predicació 
va esdevenir una persona molt im-
portant  per la renovació religiosa 
de la societat del seu temps.
Gran impulsor d’un projecte de for-
mació Cristiana  per als joves, so-
bretot per a les nenes, que alesho-

res es dedicaven més a les feines 
de casa (aprendre a cosir, a cuidar 
els germans, al camp...), 
en els llocs de més pobresa. A cau-
sa de  la manca d’aprenentatges 
escolars bàsics, va veure la  ne-
cessitat de crear la congregació de 
germanes, per poder escolaritzar 
aquest col·lectiu tan poc afavorit.
Les primeres escoles de Domini-
ques es van poder fundar  l’any 
1856 i amb el temps s’estendri-
en  per tot el món (Europa, Àsia, 
Amèrica Central, Amèrica del Sud  
i Àfrica).
Va determinar que les germanes 
Dominiques es dediquessin als 
més necessitats, en zones de la 
Catalunya rural, a prop  de les  fà-
briques, i més tard a Astúries a la 
conca minera. L’ensenyament es 
feia a les escoles públiques, però 
a causa de la revolució de Setem-
bre del 1869, les religioses es van 
veure forçades a deixar aquestes 
escoles i fundar els col·legis pri-
vats.
L’any 1999 va ser beatifi cat solem-
nement per Joan Pau II.
Ara, el dia 11 d’octubre de 2009 

ha estat canonitzat, en una gran 
missa solemne, per Benet XVI a la 
basílica de Sant Pere del  Vaticà 
... i nosaltres també hi érem. No 
podíem faltar-hi per viure aquest 
esdeveniment “in situ”. Va ser un 
gran dia  per a tothom, sobretot 
per tot el col·lectiu d’escoles reli-
gioses regides per les germanes 
Dominiques.
Allà, a la plaça Sant Pere del Va-
ticà, es va sentir la veu del Sant 
Pare: “ Francesc Coll i Guitart fa 
honor a la millor tradició religiosa i 
a les arrels cristianes del poble.... 
en la societat d’avui el seu tes-
timoni  és digne de seguir ....que 
la nostra existència arribi a ser un 
himne d’amor a Déu i a la huma-
nitat”.
 Allà, la plaça va vibrar amb els 
forts aplaudiments dels que hi 
érem presents i amb els cors dels 
que no hi van poder ser, però que 
des de la distància enviaven tota 
l’energia del seu pensament.

 Júlia Pujolràs Casadevall
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L’any de l’astronomia

El 2009 ha estat declarat “l’any 
de l’astronomia”. Es comme-

moren els 40 anys de l’arribada de 
l’home a la Lluna i els 400 de la 
publicació del “Siderus Nuncius” 
de Galileu, que va revolucionar el 
model de l’Univers que es tenia en 
aquell temps.
De l’arribada a la Lluna crec que 
el més impactant va ser la visió 
planetària de la Terra. Per primera 
vegada es va poder veure el nos-
tre món –tan gran que ens sembla- 
com una bola blavosa movent-se 
per la negror silenciosa de l’espai. 
Una simple bola  que compartim 
tots els homes i dones, passatgers 
del mateix vehicle, viatjant junts 
per la immensitat espacial, embar-
cats en la mateixa aventura. Amb 
aquesta visió, que ridículs queden  
els enfrontaments ideològics, les 
guerres…!
I pel que fa a Galileu podem dir 
que va trencar el model o imatge 
intuïtiva que la gent tenia del món. 
S’havia pensat des de molt an-
tic que la Terra era plana: un disc 
pla tancat per una semiesfera,  la 
“volta del cel” (la “bóveda celeste”, 
que diuen en castellà). Es creia 
que en aquesta semiesfera es-
taven fi xades les estrelles i que 
girava donant una volta cada dia 
segons un eix que passa per l’es-
trella Polar, l’única estrella que no 
sembla girar. El Sol, la Lluna i els 

planetes quedaven 
per sota d’aquesta 
semiesfera, girant 
també però amb 
moviments propis. 
Arribar a “la fi  del 
món” seria arribar 
a tocar aquesta se-
miesfera.
Més endavant, ja 
en temps de Ga-
lileu, els grans vi-
atges dels segles 
XIV i XV van de-
mostrar que no hi 
ha cap “fi  del món”, 
que anant cap a 
l’oest es pot tornar 
per l’est i que, per 
tant, la Terra no és 
plana sinó esfèrica. 
Però el model no 
va canviar gaire. Es va pensar que 
la “volta del cel” amb les estrelles 
no era una semiesfera sinó una 
esfera que envoltava la Terra, que 
tot l’Univers era una mena de cai-
xa esfèrica tancada.
Galileu va dirigir al cel un telesco-
pi que ell mateix s’havia construït, 
descobrint que la Lluna té mun-
tanyes, que el planeta Júpiter té 
llunes com la Terra… Això el va 
convèncer que era certa la hipò-
tesi que havia formulat poc temps 
abans Copèrnic: que la Terra no 
és  el centre de l’Univers sinó un 
planeta com els altres i que, junt 
amb els altres, gira al voltant del 
Sol. Però la idea sorprenent que la 
Terra es mou era massa revolucio-
nària i quan la va publicar va tenir 
molts problemes. Aquest model 
suposava també un Univers molt 
més gran. Si era la Terra la que 
es movia girant al voltant del Sol, 
això volia dir que no estava tan-
cada per cap esfera celeste i que 
les estrelles deurien ser altres sols 
situats molt lluny, tan lluny que el 
moviment de la Terra no les deixa 
enrera.
Galileu havia obert el camí. El 
perfeccionament dels telescopis i 
l’aprofundiment dels estudis astro-
nòmics van permetre calcular dis-
tàncies estel·lars, descobrint que 
les estrelles que veiem estan molt 

més lluny del que es pensava, tan 
lluny que la seva llum tarda anys a 
arribar-nos.
I al segle XX el model de l’Univers 
es va engrandir molt més encara. 
Es va descobrir que el Sol i totes les 
estrelles que podem veure formen 
un grup anomenat galàxia, que és 
com una enorme espiral que gira, 
formada per milions d’estrelles. I 
que de galàxies semblants n’hi ha 
mils de milions en la immensitat de 
l’espai, tan llunyanes que la seva 
llum tarda milions d’anys a arribar-
nos. L’Univers se’ns ha fet inimagi-
nablement gran.
Pensar això tot mirant un cel este-
lat (en algun lloc sense contamina-
ció lumínica) fa venir vertigen. Som 
tan petits davant d’aquest Univers 
tan immens!  I potser ens pot sug-
gerir preguntes i misteriosos inter-
rogants: ¿Què hi fem en aquest 
petit planeta, un punt insignifi cant 
de l’Univers? ¿Obeeix a algun pro-
jecte la nostra existència? ¿Té al-
gun sentit la història humana?

Joan Serrat
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Apadrinament de la Cúpula Invertida

El diumenge 4 d’octubre i dins 
del programa d’actes de la 

Fira del Cistell, es va realitzar la in-
auguració de la placa identifi cativa 
de l’escultura LA CÚPULA INVER-
TIDA, ubicada a la plaça de Sant 
Jaume i dissenyada per l’escultor 
saltenc Pep Admetlla.
La Cúpula Invertida és una de les 
escultures de la vila de Salt que a 
través del Projecte “Apadrinem Es-
cultures” dels Amics de la UNES-
CO de Girona i amb el suport de 
l’Ajuntament de Salt, ha estat apa-
drinada per l’Associació de Veïns 
del Barri Vell i pels alumnes de  
dos centres docents: l’escola La 
Farga i l’escola El Pla.
L’acte va ser presentat de forma 
brillant per Fina Caselles com a 
representant de l’Associació de 

Veïns del Barri Vell, acompanyada 
per Gemma Boix i Lurdes Sala re-
presentant  la Farga i el Pla, res-
pectivament. Al celebrar-se l’acte 
en un dia festiu no es va poder 
comptar amb la presència dels 
nens i nenes, però els dos centres 
docents ho celebraran de forma 
conjunta i amb tot un seguit d’acti-
vitats durant el mes de novembre.
Durant l’acte hi va haver diversos 
parlaments a càrrec de Dolors Reig 
(presidenta d’Amics de la UNESCO 
de Girona), de l’alcaldessa Iolanda 
Pineda i del mateix artista-escultor 
Pep Admetlla, que va recordar que 
li va fer molta il·lusió portar a ter-
me aquesta obra, en un lloc per 
ell íntim i molt estimat, on jugava 
durant la seva infància, ja que era 
el seu espai natural com a veí del 

Té molta gràcia i la seva solta
el capgirament d’aquesta volta

en l’aigua d’un estany petit vilatge
fent de porta a un teatre de missatge.

La cúpula s’ajeu de cap per avall
orlada de poemes, quin detall!

Però el compàs, fent prodigis, s’ha fet línia
i s’ha anat convertint en una sínia.

barri vell. També va explicar que 
es va proposar crear no només 
una escultura sinó tot un espai es-
cultòric, i per aquesta raó va dis-
senyar a fons el conjunt de la font, 
els bancs, la plaça….Va demanar 
més cura, respecte i manteniment 
del patrimoni escultòric saltenc i va 
anunciar com a primícia la propera 
col·locació d’una nova escultura al 
carrer d’Àngel Guimerà, en l’espai 
resultant de l’enderroc del taller 
Fernando.
Salvador Sunyer també va ser un 
convidat d’honor a l’acte i amb la 
seva senzillesa i acurada sensibili-
tat ens va obsequiar a tots els pre-
sents, amb la lectura d’un poema 
inèdit que ell mateix va escriure 
sobre la Cúpula Invertida i que diu 
així:

Que els vailets no s’hi enfi lin perquè és art,
fa mal efecte i és de mal isard.

Contemplar-la de lluny, quan neix el dia,
t’omple de serenor i d’harmonia.

Ja no cal dir que això és la gran troballa
per al públic, els vells i la quitxalla:

la plaça, el monument, jugar, debatre...
i omplir de ciutadans el nou teatre.

Carme Garriga, Amics Unesco de Girona

LA CÚPULA INVERTIDA

(Salvador Sunyer)
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SANDÀLIES D’ESCUMA
(Mª Àngels Anglada, Ed. Des-

tino.)
En aquests temps que corren tan 
angoixants i depriments us reco-
mano  aquesta novel·la escrita per 
la nostra gran escriptora Mª Àn-
gels Anglada, que  ens transporta 
a l’època grega i ens submergeix 
en un món ple de tendresa i be-
llesa.
Situada al segle III abans de Crist, 
Glauca, una dona grega, explica 
les experiències que ha viscut a la 
seva néta Cleide. D’una família lliu-
re i  benestant, va tenir una infan-

Recomanació: Sandàlies d’escuma

Inici del pla lector a l’Espriu, Fira del Llibre 09

tesa plàcida,  gaudint d’un entorn 
mediterrani amb  vinyes i conreus. 
La música, la poesia i totes les arts 
són presents a la novel·la. 
Des del seu primer amor explicat 
amb una gran tendresa, els viat-
ges narrant la bellesa de les illes 
gregues i d’Alexandría, les infi de-
litats que la porten a un gran pati-
ment, tot ens immergeix en el món 
grec antic  però també proper. 
Un llibre amè, de bona lectura i di-
ferent pel contingut.
La web de l’autora : http://www.es-
criptors.com/autors/angladama/

Carme Torrent

Aquest curs 2009-2010 hem ini-
ciat a l’IES Salvador Espriu el 

Pla Lector que té com a principal fi -
nalitat incentivar la lectura entre els 
nostres estudiants i que substitueix 
el projecte Punt Edu que funciona-
va al centre des de feia tres anys.
Els objectius que es proposa són 
fonamentalment dos:
. A partir de llegir durant 20 minuts 
cada dia, assolir la lectura, el silen-
ci i la concentració.
. A través de la projecció d’una pel-
lícula que hagi estat realitzada en 
base a una novel·la, mirar/llegir i 
escoltar/parlar. Això vol dir mirar la 
pel·lícula, llegir fragments del llibre, 
parlar de les comparacions que es 
puguin fer i escoltar els companys 
quan tenen la paraula. El projecte, 
tal com s’ha plantejat al centre, in-
cideix de ple en la consecució de 
les competències que haurien de 
dominar els alumnes.

Per començar aquest projecte amb 
els alumnes de 1r d’ESO, que per 
primer any arribaven a l’institut,  
es va celebrar una Fira del Llibre, 
amb parades d’exposició de lli-
bres de diverses temàtiques i que 
comptaven amb l’assessorament 
dels alumnes de 4t que explicaven 
els continguts i les característiques 
dels diversos gèneres literaris que 
podien trobar els alumnes. Així 
mateix, els aconsellaven sobre la 
forma més convenient de triar un 
llibre que els pogués agradar. 
Una activitat engrescadora on els 
alumnes tocaven, miraven i es-
coltaven, on trobaven la complici-
tat i la companyia d’alumnes més 
grans que ells que els servien 
d’exemple i de guia i on aquests 
mateixos alumnes més grans es 
sentien útils fent una feina que els 
proporcionava a ells mateixos una 
bona experiència .
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Petits gestos

Alí Babá i una colla més de lladres

La història es repeteix, però deu 
ser per qüestions d’evolució, 

que el volum usurpat és més ele-
vat malgrat la crisi. Si Alí Babà va 
ser un mestre, els seus alumnes 
l’han anat superant, ja que ser lla-
dre de guant blanc, ara s’empolai-
na amb vestits regalats i amb exi-
gències d’honradesa per a passar 
desapercebut. Si un dia n’atrapen 
algun perquè els bitllets li surten 
de les butxaques de tan plenes, es 
declaren innocents, el que permet 
allargar els judicis i al fi nal resulta 
que han prescrit, i si s’arriba a con-
demnar algun “innocent” (no n’hi ha 
cap que es consideri culpable), el 
tanquen 4 dies en una cel·la a part, 
amb totes les comoditats possibles 

i fent-se portar el menjar d’un res-
taurant de categoria, no fos que es 
contaminés de pobre, a més de te-
nir els carcellers de criats.
Tots som iguals davant la llei! 
Quanta hipocresia. Si aquests lla-
dregots anessin a la presó amb el 
càstig que no en sortirien fi ns que 
tornessin l’últim cèntim, més d’un 
s’ho pensaria. Però un temps de 
retir com si anessin a un recés i 
anys per gaudir de la pasta arre-
plegada, els dubtes són mínims.
Llegeixes els diaris, escoltes la 
ràdio o mires la tele i els protago-
nistes principals, un dia i altre, en 
són els paràsits xucladors de l’erari 
públic. Com es permet tanta impu-
nitat? Doncs sí, com que les lleis 

les fan diputats amb possibilitats de 
remenar oli, fan la vista grossa i qui 
dies passa legislatures empeny.
A més, està tan estès entre els 
ciutadans que el que és del comú 
no és de ningú, que molt sovint es 
castiga més, a proporció, el petit 
furt que el gran lladre. Qui contro-
la els controladors? Hauria de ser 
una llei amb càstigs exemplars; 
però si fi ns i tot inspectors d’Hi-
senda estan involucrats en la de-
saparició d’erari públic fent ús de 
paradisos fi scals. Podríem arribar 
a pensar que el que no roba és 
perquè no pot, però dedueixo que 
la cobdícia té molt a veure amb la 
moral de cada persona.

Ramon Torramadé

Sóc un amant dels “petits gestos” 
en favor del reciclatge, l’educació 

ambiental i el sentiment col·lectiu que 
aquest món, el nostre, no és etern i, 
com a conseqüència, cal tractar-lo 
amb delicadesa. Per això mateix, 
quan vaig llegir ara fa uns mesos que 

es preveia dur a terme un projecte de 
l’anomenat “bicing” a Girona em vaig 
sentir orgullós i, alhora, sorprès.
La idea és bona, l’objectiu, millor i 
la fi nalitat, inmillorable. No he vist el 
projecte i ni tan sols m’he molestat a 
tornar a llegir sobre el tema, ja que 

un cop vista la 
seva execució 
crec, des de la 
meva ignoràn-
cia i amb la co-
moditat de dir-
ho des del sofà 
de casa, que no 
em cal cap més 
informació. Sé, 
perfectament, 
que no es pot 
començar una 
casa per la teu-
lada: no puc 

implantar un sistema d’impuls de 
la utilització d’un mitjà de transport 
quan no hi ha un servei òptim per la 
seva correcta circulació, que, al meu 
parer, és l’inconvenient més gran 
que hi trobo. Què pensaríeu si un dia 
algú intentés impulsar la utilització de 
gòndoles sobre l’Onyar o el Ter a Gi-
rona? Sense parlar, és clar, de la no 
previsió d’estendre el servei a locali-
tats com Salt, entre d’altres.
Tot i així, no m’agradaria que consi-
deréssiu aquest escrit com una crí-
tica gratuïta a tot plegat. Al contrari, 
prefereixo que decidiu veure-ho com 
una empenta o un toc d’atenció pre-
cedit, per suposat, d’un llarg aplau-
diment per la valentia que comporta 
apostar per la fi losofi a, tan poc reco-
neguda, dels “petits gestos”.

Héctor Martínez
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Setmana i Diada del Jubilat

Cada vegada que m’engresco a 
escriure la crònica de la Set-

mana i Diada del Jubilat del nostre 
Casal, noto que s’apodera de la 
meva persona una lleugera espur-
na de compliment, amb el propòsit 
justifi catiu, mitjançant  aquest es-
crit, de donar a conèixer el desen-
volupament de les activitats durant 
aquests dies, als socis lectors de 
la revista, que per algun  motiu  no 
ens han   pogut  acompanyar, de-
sitjant que ho facin el  proper any. 
Durant la setmana anterior al Di-
nar de Germanor, a les pistes de 
petanca i durant tres tardes conse-
cutives, va tenir lloc la lliga social  
entre quatre equips del Casal de 
les Bernardes i el nostre, durant 
les tardes del  dilluns , dimarts i di-
mecres, amb la sort que  la  pluja 
ens va respectar les set partides 
programades.  Repartiment de 
premis fent menció a la classifi ca-
ció dels nostres representants del 
Casal,  Dolors Gamundi, Paquita 
Colom i Pere Fornells, en segon 
lloc, i  Pilar Vilà, Joaquim Panella 
i Josep Ros Fornells, en el  quart 
lloc. A  continuació degustació d’un  
petit piscolabis per a tots els parti-
cipants i acompanyants. 
Dijous, sortida excursionista pels 
voltants del Baix Empordà, amb 
la visita a la població de Caste-
lló d’Empúries. Divendres, Teatre 
amb l’actuació d’un grup  de Sant 
Narcís, i segons els comentaris a 
la sortida del teatre,  varen agra-
dar a la majoria dels espectadors.  
Cloenda de la Setmana del Jubilat 
amb el ball del dissabte a la tarda, 
quedant guanyadors en el concurs 
de Tango la parella matrimonial, la  
Teresa i en  Josep, balladors molt 
coneguts dins els nostres balls 
quinzenals. 
La nostra Diada, portada a terme el 
diumenge 27 de setembre, queda 
programada  al matí  en l’activitat 
del  Concurs de Petanca per a Ju-
bilats de la Província.  Donem les 
gracies al nostre nou rector de la 
Parròquia de Sant Cugat, mossèn 
Felix, per la seva delicadesa ora-
tòria, mencionant  la festivitat del  
Casal i els nostres socis difunts. 
Esperem que el proper any ens faci 

companyia  al Dinar de Germanor.      
I ja hi som, un any més celebrant 
aquesta 35 Trobada, a l’hotel “ La 
Terrassa “ de Platja d’Aro, comen-
çant els actes protocol·laris per la 
presentació  de les autoritats pre-
sents, anomenades pel secretari 
del Casal. En primer lloc, la Sra. 
Iolanda Pineda, alcaldessa de 
l’Ajuntament de Salt, acompanya-
da pel seu espòs. La Sra. Mireia 
Mata, directora dels Serveis Terri-
torials de Governació i Administra-
cions Públiques de la Generalitat 
de Catalunya.  La Sra. Margarita 
d’Arquer,  regidora dels Serveis 
Personals de l’Ajuntament de Salt, 
acompanyada pel seu espòs.  El 
Sr. Antonio Peris, president del 
Consell de Govern de la Gent 
Gran del Casal “ Les Bernardes “, i 
esposa.  La Sra. Aurora Sánchez, 
Assistenta Social del Casal ano-
menat, i el Sr. Ezequiel Mir i espo-
sa, al qual se cedeix la paraula per 
honorar-nos amb la seva salutació 
de benvinguda. 
En la seva primera presentació 
com a president d’aquest Casal,  
agraeix l’assistència de socis i fa-
miliars al dinar acompanyant els 
homenatjats, encoratja la tasca  
feta per l’actual Junta Directiva i 
recorda als membres reemplaçats, 
les parelles matrimonials  Magda-
lena Batallé i Josep Palmerola, 
i  l’homenatjada minuts més tard, 
juntament amb les  parelles de 
casats fa 50 anys,  Isabel Rodrí-
guez i  Josep Jorquera. Finalitza 

la salutació, esperant retrobar-nos 
tots de nou en la propera Diada, i 
demana més involucrament parti-
cipatiu en les tasques del Casal  a 
tots els socis.   
A continuació parla la Sra. Mireia 
Mata, que se sent molt honorada 
al poder compartir amb tots no-
saltres aquest dia tan assenyalat 
i esperat  pels socis del Casal, ja 
que l’any passat, degut a altres 
compromisos, no li va ser possible 
assistir-hi
Per fi nalitzar el protocol de salu-
tacions, pren la paraula la nostra 
alcaldessa, Sra. Iolanda Pineda, 
recordant i felicitant a les persones 
que avui ens acompanyen a rebre 
les atencions i homenatges,  i amb 
paraules de suport  al president i 
Junta Directiva, perquè el  Casal 
continuï tirant  endavant totes les 
seves activitats.
S’anomenen les cinc parelles de 
Casats fa 50 anys, i aquest any 
tenim la satisfacció que ens hono-
rin les formades per Josep Pineda 
Coll i Maria Sanjuan Bonet,  Josep 
Casellas Salló i Maria Quer Gime-
no,  Miquel Virolés Planas i Enri-
queta Vila Bosch,  Josep Perra-
mon Clermont i Remei Vila Bosch,  
Josep Jorquera González i Isabel 
Rodríguez Cuesta.  Reben les cor-
responents atencions i obsequis 
per part de les autoritats que ens 
acompanyen a la Taula Presiden-
cial. 
Donant punt fi nal als homenatges 
commemoratius d’aquest trenta-
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Setmana i Diada del Jubilat

cinquè aniversari, ens ocupa la sa-
tisfacció de sentir-nos novament 
acompanyats pels  Avis del Casal 
d’aquest any 2009,  la Sra. Maria 
Naspreda i Serra de 86 anys, i el 
Sr.  Pere Crous Palmada, a les por-
tes de complir-ne  86. Com anèc-
dota em deia en Pere “i qui fi lmarà 
, si un servidor no podrà fer-ho al 
rebre les atencions“. Crec, pel que  
vaig observar , que va tenir temps 

de tot,  de sentir-se homenatjat i 
fer el que li agrada tant, fi lmar la 
trobada de germanor. Ambdós 
acompanyats per a rebre el obse-
quis ben merescuts,  per la Sra. 
Angelina Casas, esposa del presi-
dent del Casal, i el Sr. Pere Prat, 
membre de la Junta Directiva. De-
sitgem a tots els homenatjats be-
nestar i felicitat, i que durant molts 
anys  ens puguin acompanyar,  per 

a compartir amb nosaltres aquesta 
festa tan entranyable i signifi cativa.  
Després   d’un bon àgape a gust 
dels presents, temps per a ballar i 
a les set en punt sortida de l’últim 
autocar al nostre punt d’origen.
Benvolguts socis, amics i familiars, 
gràcies per acompanyar-nos, i po-
der gaudir de la vostra presència 
unes hores inesborrables.  

Ferran Márquez  i Morgade
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Enric Fita i Maria Torremilans, 65 aniversari

Xerrada amb itinerari escultòric per a la gent gran

És un privilegi i una satisfacció 
poder comentar l’esdeveniment 

dies enrere de l’homenatge familiar 
a dues persones molt vinculades i 
estimades en aquest Casal, em re-
fereixo a la MARIA TORREMILANS 
PLANAS i al seu marit, l’ENRIC 
FITA TURON, amb la celebració 
del seu 65 Aniversari de Boda. 
Hi afegeixo també l’enhorabona 
del president i de la Junta Direc-
tiva del Casal, desitjant-los un bon 
benestar dintre les seves possibi-
litats i mancances, i tenir-los ben 
aviat de nou rondant entre nosal-
tres. Trobem a faltar l’Enric, els 
dissabtes quinzenals practicant el 
seu entreteniment més satisfactori 
i preferit: el ball. Foguejant els di-
aris durant la setmana i escoltant 

les seves anècdotes de temps 
passats, ja que l’experiència als 
seus noranta-un anys no li fa om-

bra per obstaculitzar mentalment 
els records viscuts. 
Moltes felicitats, Maria i Enric.

JUNTA CASAL

El Centre de Recursos de la Gent 
Gran de Salt també ha volgut 

participar a la campanya de sensibi-
lització del patrimoni escultòric de la 
vila de Salt, i a fi nals del mes passat 
(amb la col·laboració dels Amics de 
la UNESCO de Girona) es va dedi-
car una tarda sencera a conèixer de 
primera mà  el projecte “Apadrinem 
Escultures” que s’està portant a ter-
me amb la dedicació de centres do-
cents i entitats del nostre poble. 
Gràcies a les interessants explica-
cions del senyor Jordi Dalmau i als 
seus comentaris després d’haver vi-
sionat el DVD “UN SALT D’ESCUL-
TURES” (on s’alternen les imatges 
de les escultures de Salt amb les 
veus, textos i poemes de personat-

ges il·lustres i també de molts sal-
tencs), el nombrós grup de persones 
que hi va assistir es va sentir ben 
engrescat per iniciar una passejada 
de descoberta de les escultures de 

l’entorn més proper al Barri Vell.
La visita o itinerari escultòric  guiat 
per Carme Garriga va comptar amb 
tot un seguit de sorpreses, ja que 
es tractava d’anar cercant de forma 

lúdica detalls interessants, 
elements ocults i aspectes 
poc coneguts de les escul-
tures, que anaven sorgint a 
mesura que es resolien di-
vertits enigmes i endevina-
lles populars.
Properament també es farà 
una visita comentada per 
l’escultor Enric Sala al taller 
d’escultura de l’Escola Muni-
cipal de Belles Arts, i es farà 
una continuació de l’itinerari 
escultòric.

Carme Garriga, Amics 
de la Unesco de Girona
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Composicions amb 
fulles seques

Aquest any, a causa del bon 
temps i les altes temperatures 

que ens han acompanyat fi ns fa 
pocs dies, sembla que s’ha endar-

Ara ja sí!, que si passegem pels carrers i entorns del nostre poble podrem recordar bocabadats  aquell frag-
ment de poema infantil que diu així “ TARDOR, TARDOR, TOT HO CANVIES DE COLOR”. I arribada la tardor 
comencen a caure les fulles i ens trobem amb immenses catifes de formes i colors diferents que ens empe-
nyen a recollir-ne, ja sigui per gaudir de la seva bellesa o bé per convertir-les en elements decoratius.

Però les fulles de tardor constitueixen un element efímer i poc durador, ja que tot i haver estat assecades amb 
cura amb una premsa especial o bé entre paper absorbent i el pes de les pàgines d’un llibre, són extremada-
ment fràgils, delicades i es trenquen amb facilitat. Per aquesta raó us vull proposar diversos procediments i 
recursos que ajuden a convertir-les en materials més resistents i alhora permeten crear composicions plàsti-
ques adients per: la decoració de la llar, els aparadors comercials o be les creacions escolars.

A) Podem vernissar directament les fulles acabades de recollir ( i aplanades només 
durant unes hores entre diaris i el pes d’alguns llibres) amb diverses capes d’una 
barreja al 50% de cola blanca  i aigua; amb un vernís fi xador com l’utilitzat per fi xar 
les pintures amb ceres; directament amb làtex o amb productes específi cs comprats 
en comerços especialitzats. Un cop aplicat el vernís es pot aprofi tar per decorar-les 
amb purpurina, paperets o altres elements que s’adhereixen a les fulles.

B) Podem folrar les fulles per les dues cares emprant plàstic adhesiu del que s’utilitza 
per protegir els llibres de text, i retallar-les tot resseguint la forma però deixant uns 
mil·límetres de marge perquè el plàstic s’hi pugui adherir bé. Es poden fer composici-
ons globals de fulles diverses de grans dimensions, ja que hi ha rotllos de plàstic de 
diverses longituds, i a més conserven relleus, textures i certa elasticitat.

C) També es poden plastifi car directament amb la màquina plastifi cadora ( habitual en 
els centres escolars i actualment molt assequible per a ús personal en ofertes de 
superfícies comercials). S’ha de tenir en compte, però, que les fulles i tiges no poden 
presentar massa relleu perquè podrien malmetre els rodets de la plastifi cadora, i que 
un cop plastifi cades queden del tot planes i llises sense cap mena de textura.

rerit l’entrada de la tardor i ha costat 
veure com les capçades dels arbres 
anaven perdent les seves tonalitats 
verdes, per donar pas amb elegàn-

cia a tot un calidoscopi de colors: 
torrats, marrons, ocres, vermells i 
daurats que són un regal per la vista 
i suggereixen múltiples sensacions.
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Composicions amb 
fulles seques

Emprant els anteriors recursos es pot aconseguir realitzar diverses composicions creatives amb fulles, ja que 
deixen de ser un material efímer i de temporada per convertir-se en elements més resistents, perdent, això 
sí!, part de la seva frescor i altres propietats sensorials i tàctils, però mantenint intactes les formes, els matisos 
i els colors.

I ja només ens cal fer volar la imaginació o recórrer a l’enginy per :

• Realitzar mòbils cercant l’equilibri estètic, tot alternant fulles de diversos colors, formes 
i mesures.

• Crear composicions planes amb fulles i altres elements encolats o pintats, tot formant ca-
tifes, serveis de taula o vistosos vitralls d’ombres i transparències per  decorar fi nestres, 
parets i aparadors.

• Elaborar punts de llibre, imants de nevera... o safates de tardor tot adherint i vernissant 
amb làtex: fulles i paper de seda sobre una base de safata de pòrex destinada a ús ali-
mentari.

BONA TARDOR  I GAUDIU DE LES FIRES DE FORMA CREATIVA!

Carme Garriga i Verdaguer
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Marató de donació de sang a Salt

Novetats en la programació juvenil de Salt

El Rober de Càritas

Després de molta feina, molta 
suor i, sobretot, molt d’esforç 

sense cap ànim de lucre, es va 
aconseguir dur a terme la primera 
marató de donació de sang a Salt. 
Sota el lema “Salt dóna sang” es 
van aconseguir rebre dues-centes 
quaranta donacions, de les quals  
quaranta  van  ser  nous  donants.  
Es  van  quedar  al  camí  unes  
vint-i-tres  persones  que,  per dife-

rents motius, no van poder donar-
ne. Tot i així, des del banc de sang 
i teixits les sensacions que es van  
transmetre  durant  tota  la  jornada  
van  ser  rebudes  molt  positiva-
ment  i  s’anima  a  tothom  a conti-
nuar donant-ne sempre que vulgui 
quan tornem a Salt o adreçant-te, 
cada dia, a l’Hospital Josep Tru-
eta de Girona. Aquest, només és  
un exemple del gran esforç i de-

dicació que duu a terme un gran 
nombre de persones i, des d’aquí, 
volem donar les gràcies a tothom, 
a tots els participants, als donants, 
als nouvinguts i als de sempre, als 
col·laboradors, ajuntament i ciuta-
dans de Salt. Perquè, recordant el 
lema sobre l’estalvi d’aigua, cada 
gota compta.

Héctor Martínez

Cursos per aprendre costura o 
sobre l’ús de les noves xar-

xes socials com facebook, twitter 
o bloggers, són les principals no-
vetats de la programació juvenil 
de tardor de Salt. Fins a fi nals 
d’any, s’han programat 5 cursos i 
una desena d’activitats. A banda 
d’aquestes novetats, la programa-
ció Tardor Jove inclou un curs de 
cuina de bolets i un altre de cui-
na de Nadal, que aniran a càrrec 
de Les Cuineres de Salt, i un curs 

de socorrisme bàsic. A més, els 
joves de Salt podran fer les seves 
propostes als cursos a la carta de 
l’àrea de Joventut. 
Pel que fa a les activitats, durant 
aquesta tardor hi haurà tardes te-
màtiques de karaoke i de cinema, 
coincidint amb les vacances de 
Nadal, el 3r Campionat de Buzz i 
el VIII Campionat de Pro-Evolution 
Soccer 10. També es farà una sor-
tida de tardor amb una activitat de 
paintball.

El divendres 9 d’octubre Càritas 
Salt va inaugurar la 2ª botiga 

“EL ROBER” situada al local  del 
Bloc B3 del Grup St.Jaume (c/Tor-
res i Bages-Ramon i Cajal).
És un goig poder anunciar l’am-

pliació d’aquest servei, ja que la 
“venda” de roba de segona mà en 
molt bon estat  i amb preus simbò-
lics, és  una bona oportunitat  per a 
moltes persones en aquest temps 
de crisi, i al mateix temps aques-

tes aportacions ens ajuden econò-
micament per altres projectes. Per 
això RECORDEM QUE TOTHOM 
POT VENIR A LES BOTIGUES-
ROBER de Càritas i d’aquesta ma-
nera ens AJUDEU A AJUDAR.

Els horaris són:
• Botiga c/Pache-
co: tardes de di-
lluns a divendres 
de 5 a 2/4 de 8
• Botiga Bloc St. 
Jaume: dilluns i 
dijous de 10 a 12 
mati i  dimecres 
de 4 a 6 de la tar-
da.

La programació Tardor Jove inclou 
també activitats de salut per for-
mar joves com a agents de salut. 
També s’organitzarà per primera 
vegada la gimcana ‘Salux’, per en-
senyar hàbits saludables als nois i 
noies i organitzada pels mateixos 
joves, i es podrà veure l’exposició 
‘Sota pressió’, que té com a objec-
tiu comprendre la pressió de grup i 
mostrar com superar-la. 

Estació Jove

Foto: Maimona Bar
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Nova web municipal

L’Ajuntament de Salt presenta 
una nova pàgina web munici-

pal que possibilita els tràmits elec-
trònics 
L’Ajuntament de Salt ha impulsat 
els tràmits electrònics a través 
de la nova pàgina web municipal 
(www.salt.cat). A partir d’ara, els 
ciutadans podran demanar l’ús 
d’equipaments municipals, sol-
licitar volants d’empadronament o 
obtenir documents sense moure’s 
de casa. A més, el nou web, amb 
un disseny renovat, incorpora una 
galeria d’imatges del municipi amb 
més de 500 fotografi es. 
Perquè un ciutadà pugui accedir 
a aquests nous serveis, haurà de 
dirigir-se una única vegada a l’Ofi -
cina d’Atenció al Ciutadà per acon-
seguir el certifi cat digital que acre-
dita l’autenticitat de la persona que 
fa els tràmits. Per altra banda, les 
empreses que vulguin participar 
en una licitació d’obres municipal 
també podran fer-ho i seguir des-
prés el procés de licitació, havent 
tramitat abans el certifi cat digital. 
La nova pàgina web de Salt incor-
pora també un Geoportal, que per-
metrà fer un seguit de consultes ge-
ogràfi ques del municipi: conèixer el 
planejament urbanístic, els carrers 
i el catàleg de patrimoni, així com  
l’ofi cina virtual del cadastre.
El web municipal incorpora també 
una pàgina d’imatges de Salt, amb 
més de 500 fotografi es. Les imat-
ges recullen racons de la vila, del 
patrimoni cultural i natural de Salt 
o d’esdeveniments, com la Festa 
Major o la Fira del Cistell.  L’ob-
jectiu és que els ciutadans de Salt 

puguin penjar-hi també les seves 
pròpies fotografi es dels diversos 

espais o esdeveniments del mu-
nicipi.
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Excursió a Castelló d’Empúries

Voldria començar aquest escrit 
donant les gràcies a les perso-

nes que amb paciència i resigna-
ció llegeixen les meves senzilles 
cròniques de les excursions que 
realitza aquest Casal, conscients 
del motiu de donar-les a conèixer.
Per tant, valgui el comentari de la 
sortida programada el dijous 17 
de setembre d’enguany per la co-
marca del Baix Empordà. Esmor-
zem en el restaurant convingut, i 
a continuació ens dirigim al poble 
medieval empordanès de Castelló 
d’Empúries, on la setmana abans 
els visitants varen gaudir i reviure 
el festival de Terra de Trobadors. 
Acompanyats per un guia expert i 
ben documentat respecte als llocs 
visitats durant dues hores, visitem 
primerament l’edifi ci cobert de l’an-
tic safareig, molt ben conservat. Es 
va cobrir per lliurar de mals pensa-
ments als pobres frares joves del 
convent, ja que des de les seves 
cel·les observaven els pits de les 
dones que rentaven la roba. Per-
meteu-me aquest breu comentari, 
per fer més alegre la lectura.
Arribem fi ns a l’edifi ci on es troba ubi-
cat el Museu de la Farinera, i de ve-
ritat que recomano aquesta visita als 
fl equers de la província, a nosaltres 
ja ens acompanyava un exfl equer 
d’aquest ram, en Josep Perramon, i 

vam tenir assessorament doble (guia 
i visitant). De les moltes explicacions 
referides pel guia, us comentaré les 
retingudes mentalment, no allargant 
la crònica. Aquest notable edifi ci de 
tres plantes era un antic Molí alimen-
tat pel cabal del rec, donant abast 
a la turbina generadora d’energia, i 
quedant transformat en una fàbrica 
pels anys 1950, amb la modernitza-
ció de la seva maquinària, per a la 
consecució i elaboració del blat. En 
el nostre passeig pels tres pisos, ob-
servem l’excel·lent conservació de 
les estructures de fusta i amb una 
netedat a tenir en compte, i que no 
ens deixa indiferents la contemplació 
de diferents màquines exposades 
com a peces de museu.
Continuem les nostres visites, 
per dirigir-nos fi ns a una plaça on 
s’aposenta la Basílica de Santa 
Maria, d’estil gòtic i amb unes di-
mensions pròpies d’una Catedral, 
reconeixement que li atorguen els 
empordanesos, construïda i aixe-
cada durant dos-cents anys. Pu-
gem els graons per veure de més 
a prop, endossades a la seva por-
talada, les fi gures fetes de marbre 
dels apòstols. Entrem i aturada a 
la part dreta d’aquest majestuós 
temple, per escoltar les virtuts i de-
talls de la pica baptismal romàni-
ca, fora de servei avui en dia, però 

que quedi clar que als nascuts els 
fan cristians en altres llocs de l’es-
glésia. Parla també de l’orgue res-
taurat i que durant la guerra civil li 
varen sostreure tubs per a fondre i 
destinats per a fi nalitats bèl·liques. 
A l’Altar Major, dedicat a Santa 
Maria, gaudim amb la visió del seu 
bellíssim retaule. Entrem al Museu 
Parroquial on s’exposen imatges, 
objectes d’orfebreria, adorns litúr-
gics i peces arqueològiques, do-
nant per fi nalitzat el recorregut en 
aquest lloc sagrat. 
Després d’una breu caminada pels 
carrers francament nets d’aquesta 
població, arribem a l’edifi ci conegut 
per la Presó. A l’entrada apreciem la 
solidesa de la seva porta i una volta 
de pedra formant arcs. A l’ interior es 
troben petites cel·les, que segons ens 
expliquen tenien cabuda per a quatre 
i sis persones. Al centre el conside-
rat pati, amb molt poca claredat. Els 
condemnats a mort, que eren perso-
nes jutjades per crims comesos, els 
portaven a aquest lloc tan funest, i un 
servidor fa el pensament que ja molts 
d’ells devien morir-se molt abans que 
arribés la seva execució, degut a la 
escassetat dels menjars servits a tra-
vés de fi nestrons enreixats, i als en-
frontaments entre ells mateixos per a 
cruspir-se el que podien, afegint-hi la 
manca d’higiene i salubritat. 

Fetes les visites 
adients, tornada al 
restaurant per dinar. 
Després de l’àgape, 
temps per bellugar 
les cames amb una 
mica de música, i a 
l’hora prevista tor-
nada al nostre punt 
d’origen, amb el 
desig que els nos-
tres excursionistes 
del Casal hagin 
passat una vetllada 
agradable, ja que 
aquesta és la nostra 
intenció i respon-
sabilitat en aquest 
afer. A reveure i fi ns 
a la propera.

Ferran Márquez i 
Morgade
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Crida contra els lladres

El detall interessa

Fa uns mesos, per fi , es va des-
muntar la degradada font del 

mur de l’escola La Farga. Una peti-
ta obra que suposà una gran millo-
ra. Fins i tot s’aprofi tà per pintar tota 
la paret, encara que en algunes zo-
nes directament sobre el rajol. Pot-
ser és una menudesa, però moltes 
vegades les ciutats, el caràcter de 
les ciutats, es fan de coses senzi-
lles. No és qüestió de molts diners, 
o de grans projectes urbanístics, 
sinó de sensibilitat. Petits actes 
que fan que la vida de les perso-
nes sigui més fàcil, més agradable. 
Sovint són detalls que passen de-
sapercebuts, però que inconscient-
ment ens fan sentir reconfortats.
La façana del temple de 
Sant Cugat, per exem-
ple, s’ha de conservar 
envellida o rehabilitar 
completament, però qui 
va permetre que es pin-
tés aquella franja longi-
tudinal tan antiestètica? 
Per què no s’arreglen les 
clapes del Mas Llorens, 
ara seu de l’Escola de 
Belles Arts? I totes les 
altres clapes i façanes 
deteriorades? I tots els 
cables elèctrics de totes 
èpoques, amb tota mena 
de suports? I les senya-
litzacions pràcticament 
esborrades d’alguns car-

rers? Com és possible que places i 
estructures relativament recents pre-
sentin un aspecte tan malmès? Exis-
teixen velles voreres tortuoses, però 
també paviments nous amb lloses 
trencades, esquerdades i fi ns i tot 
desaparegudes. També alguns es-
pais oberts abandonats, amb obres 
a mig fer o encerclats amb qualsevol 
mena de tanca. I l’estat del parc de 
les deveses, és prou acurat? No es 
podria millorar la vegetació de la pla-
ça de Sant Jaume, per exemple? Els 
distribuïdors de trànsit mal pintats de 
verd, com el del passeig Països Ca-
talans, com no millorarien si el ciment 
fos substituït per quelcom de vegeta-
ció, per mínima que fos!

La retirada progressiva de les an-
tenes de molts balcons i fi nestres 
és un exercici digne de lloança. 
Un petit esforç que ha millorat la 
seguretat i la imatge pèssima de 
molts immobles. Les grans infra-
estructures són necessàries, és 
clar que sí. Però no signifi quen la 
recollida i tractament de les dei-
xalles, per posar nous exemples, 
o els mateixos parcs infantils, una 
elevació de la qualitat de vida? 
Existeix una altra equació possible 
i complementària: petites actuaci-
ons = grans benefi cis. I és que el 
plaer dels sentits també facilita el 
benestar, l’íntim i el col·lectiu.     

Joan Corominas

El passat 12 d’octubre a les 
11 de la nit vaig ser testimo-

ni d’uns fets que no havia vist 
mai a Salt. Resulta que 3 homes 
forts van rebentar la porta de casa 
meva. No sé què volien ni què 
buscaven, però el que sí vull dei-
xar constància és que la violència 
emprada en aquest acte no l’havia 
vist mai. Quan els vaig descobrir 
anaren corrents cap al carreró del 
bloc Sant Jaume. I un d’ells va tor-
nar per recollir els estris del roba-
tori. Després vaig fer una batuda 
pel Grup Sant Jaume i vaig veure 
portals rebentats, carros del súper 
tirats pel terra, cadires abandona-

des en diferents llocs i enmig dels 
cotxes, ampolles i una bravada a 
l’aire que no sé de què era.
Lògicament, vaig avisar la policia 
i no ha estat la primera denúncia 
que he fet respecte a robatoris i 
actes vandàlics, però sí que és la 
primera crònica, perquè la violèn-
cia emprada no era normal.
Si això succeeix en el centre d’una 
població de 30.000 h. censats de 
Catalunya i que diuen estem a l’any 
2009 ... I parlo de l’acte en contra 
meu i de com estava aquell carrer 
del Grup Sant Jaume, que sens 
dubte feia hores que aquells 3 ho-
mes eren allà; i això és normal?

Jo faig una crida a totes aquelles 
persones que hagin estat víctimes 
de coses semblants per a trobar-
nos i veure què fem. El meu telè-
fon és el 972 235 860 (de 2 a 5 de 
la tarda i de 9 a 12 de la nit).
Com a ciutadans lliures no podem 
permetre de cap de les maneres 
que la violència i els actes vandà-
lics de gent, que per alguna cosa 
ho deuen fer, s’apoderin de la co-
munitat, i si faig aquesta crida tan 
directa és perquè la violència que 
vaig veure no l’havia vist mai. I de 
ben segur que si no es fa res anirà 
en augment .

Agapit Alonso i Pont
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Els impostos i el tabac

Ja sap el que fa el govern a l’ho-
ra de pujar els impostos del ta-

bac, no pel preu els fumadors can-
viaran d’hàbit. Quan vas pel carrer 
t’adones de la quantitat de burilles 
que decoren el terra; sobretot al 
voltant de les parades d’autobús, 
sort que de tant en tant són recolli-
des pels escombriaires. Què pas-
saria si com a mostra d’incivisme 
allí es quedessin? No deixarien 
pas de fumar, però potser s’ado-
narien del seu comportament tan 
poc social i buscarien la manera 
de dipositar-les en un cendrer.
El cas és que si el tabac produeix 
o no el càncer, els fumadors s’ho 
miren de reüll ja que veuen que 
els responsables de la sanitat, 
que n’haurien de donar exemple, 
d’amagat o a plena llum no deixen 
el vici.
Aquests dies, per necessitat, he 
hagut d’anar a l’hospital Santa Ca-
terina i allà, a tota la vora de tanca 

de l’avinguda de la Pau 
fi ns a la porta d’entrada 
de l’hospital, les burilles 
hi són amuntegades a 
milers i al no ser biode-
gradables, resisteixen to-
tes les inclemències me-
diambientals. Recollir-les 
deu ser perdre el temps 
perquè a continuació al-
gun altre desaprensiu re-
petirà l’acció.
Podria ser també que els fuma-
dors, com a bons contribuents a 
l’erari públic, són més tolerats del 
que caldria si és que de veritat el 
tabac és més perjudicial per al 
cos humà que d’altres contami-
nants autoritzats i silenciats. Per 
un costat està prohibit fumar en 
molts llocs, per l’efecte actiu i pas-
siu de certes malalties i per l’altre 
és un monopoli a mans del govern 
que l’ofereix públicament a qui el 
desitja, et diuen que no, però, tu 

mateix. Ara, pitjor seria prohibir-lo 
perquè de sota mà correria com 
les drogues. 
De bo no en deu ser gens, el tabac, 
però són tants els productes perju-
dicials per al cos que ens empas-
sem cada dia que ja es necessiten 
ganes de manipular per assenyalar-
ne un. Amb tot no estaria malament 
un reciclatge personal de burilles, 
almenys semblaria que vivim en un 
poble cívicament responsable.

Camina Mira i Observa
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Temporada Alta

Club Petanca Salt

Cada disabte es juga a partir de 
les 16.00h la lliga pel sistema 

de puntuació individual i sorteig 
cada setmana amb una assistèn-
cia bastant nombrosa, i amb cares 
noves, que és el més important, els 
guanyadors del mes de setembre 
van ser 1r Pere Fornells, 2n Quim 
Parés i 3a Angelina Mas. Tots ells 
van rebre el premi que els va cor-
respondre de mans de l`amic Quim 
Parés delegat dels jubilats.
També els diumenges al matí es 

juga la Lliga d`hivern amb, de mo-
ment, no massa participació però 
hem de tenir en compte que varis 
jugadors participen a la lliga inter-
clubs i fi ns el mes de gener no es 
podran incorporar a la lliga social.
A la lliga interclubs de la Federació 
Catalana, de moment el Salt està 
classifi cat al mig de la taula amb 6 
punts de 12 possibles, havent gua-
nyat els 2 partits de casa i perdut 
els 2 desplaçaments.
Els resultats de moment han sigut 

els següents: 
SALT-5, CIUTADELLA DE RO-
SES-4,  AVINYONET -6,  SALT -3,  
GIRONA -7,  SALT -2 , i  SALT -5 ,  
CAN GIBERT -4.
Durant aquest mes de setembre 
varis equips han participat a diver-
sos campionats no federats que 
han organitzat alguns clubs.
El 27 de setembre, diada del Ca-
sal, va tenir lloc el campionat in-
terclubs de la gent gran en el qual 
van participar un total de 8 equips 
de Figueres, Montilivi i Salt. Les 
partides es van jugar a temps o a 
13 punts ja que l`horari no es po-
dia modifi car, i els guanyadors van 
ésser l`equip del Salt format per 
Magda Vila, Narcís Ros i Antonio 
Echave. El 2n classifi cat va és-
ser l`equip de Montilivi format per 
Miguel Moreda, Josep M. Macias 
i Eloy Manjon, 3r Paquita Colom, 
Pere Fornells i Dolors Gamundi i el 
4t l`equip de Figueres de Antonio 
del Fresno, Ana M. Pérez i Isabel 
Carranza. El president del Casal 
de Jubilats de Salt va fer l`entrega 
de premis als guanyadors i tot se-
guit tots cap a Platja d`Aro a fer el 
dinar de germanor que dóna per 
acabada la Diada del Casal de Ju-
bilats de Salt.

Josep Boó i Alech 

EL DESARROLLO DE LA CIVI-
LIZACION VENIDERA. DANI-

EL VERONESE.
Versió de la casa de les nines. 
Intèrpret: Carlos Portalupi, Maria 
fi gueras, Ana Garibaldi, Mara Bes-
telli, Rolando Serrano.
El dia 16 d’octubre s’ens presen-
ta aquesta obra amb una durada 
d’una hora i vint minuts. 
Amb aquesta obra s’estrena la 
temporada 2009 – 2010. 
Daniel Verone és un dramaturg i 
director de teatre que realitza les 
seves pròpies produccions musi-
cals i escenogràfi ques. És membre 
fundador del grup de teatre El Pe-
rifèric de objetos, creada el 1989, 
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Temporada Alta

que basa la seva experimentació  
en el treball d’integració d’actors i 
objectes. Ha obtingut més de tren-
ta premis de teatre a tot el mon.
L’obra en si és l’estendard del fe-
minisme, una dona abandona la 
seva família i fuig de la vida matri-
monial  convencional

TODOS LOS GRANDES GOBI-
ERNOS HAN EVITADO EL TEA-
TRO INTIMO.
Versió d’Hedda Gabler. El mateix 
director Daniel Verone.
Intèrprets: Fernando Llosa, Elvira 
Oneto, Claudio Da Passano, Silvia 
Sabater i Marcelo Subiotto.
El dia 17 d’octubre s’ens presen-
ta aquesta obra d’una hora i cinc 
minuts. 
És la historia d’una inconformista 
que no sap adaptar-se a la seva 
vida quotidiana que li proporciona 
el seu marit i al fi nal acaba amb 

ella mateixa i la seva vida. És un 
atac al testament matrimonial.

Han sigut unes interpretacions 
molt bones però el desenvolupa-

ment de les obres ha sigut molt 
complexa i difícil, cosa que estem 
acostumats en la Temporada Alta.

Josep Pla
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Fotos: Pere Quero
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Policia Municipal 972249192
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
Ràdio Salt 972249151
 972249152
Teatre de Salt  972402004

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP Les Deveses 972941290
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
 Secretaria: 972238578
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 DANSA
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: 3, 19, 27 de novembre.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 7, 8, 16, 24 de novembre.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 4, 12, 20, 28, 29 de novembre.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 5, 13, 21, 22, 30 de novembre.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 6, 11, 14, 15, 23 de novembre.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 1, 9, 17, 25 de novembre.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 2, 10, 18, 26 de novembre.

Per inserir publicitat en aquesta secció, modifi car, ampliar o incloure alguna dada, cal que us poseu en contacte 
amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 85 78 o mitjançant el correu electrònic lafarga@revistalafarga.net
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Elaboració:
En primer lloc, en un bol, bateu la mantega i el sucre 
fi ns que ens quedi una crema. Afegiu els rovells d’ou 
i barregeu-los.
A continuació, afegiu la farina i el llevat tamisats, i les 
clares a punt de neu. Per acabar la massa, afegiu-hi 
els 100 g de xocolata fosa.
A part, peleu les peres, talleu-les a làmines fi nes i re-
serveu-les.
Finalment, untar amb mantega i farina un motlle de 
forn. Aboqueu-hi la meitat de la massa, i damunt col-
loqueu una capa de làmines de pera. Cobriu-ho amb 
la resta de la massa, i fi nalment poseu-hi damunt les 
làmines de pera restants.
Poseu-ho a coure al forn a 160º  uns 40 minuts apro-
ximadament. 

Recepta de la Sra. DOLORS VALENTÍ I PLANAS
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 2 peres Conference
- 200 g de mantega
- 150 g de sucre
- 6 ous
- 100 g de farina
- 15 g de llevat en pols
- 100 g de xocolata de cobertura
- sucre glas

Coca de pera i xocolata
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Naixements, casaments i defuncions

Als lectors de la revista La Farga

Casaments

Xavier Pascual prats
Núria Mancebo Viera 4-9-09

Juan Montalban Ruiz 
Isabel Torres Gonzàlez 8-9-09

David Bueno Ligero
Mónica Castillo Gil 29-8-09

Roger Blanch Guix
Gisela Olea Tejero 9-9-09

Abdelaziz Oussaia
Esther M. Sánchez Mora 25-9-09

Samir Foutta 
Maria Celia Montoro Jaa Jote 25-9-09

Fco-Javier López Bonillo
Laura Pujol Esteban 2-10-09

Juan Gabrel Padilla Rodríguez
Silvia Fernández Cuadros 26-9-09

Mohamed Cámara 
Hasa-Sanade Krubally krubally 7-10-09

Abudou Tarworeh Gumaneh
Madinding Jammeh 9-10-09

Osaro-Godoy Obasuyt 
Nekpen-Coueth Igierobo  9-10-09

Naixements

Unai Garcia i Pintado 22-8-09

Rayan Haibout 23-8-09

Gabriel  Etino Sasere i Ediku 24-8-09

PaulinaNiurka Moran i Teran 28-8-09

Kepa Martínez i Uriarte 26-8-09

 Ian Peralta i Montero 26-8-09

Abdelhakim Ait Tanghart 26-8-09

Abdelkader Buzidi 26-8-09

Laira López i Ruiz 27-8-09

Habiceton Drammeh 27-8-09

Sara Navarro i Soler 30-8-09

Aissa Magiraga i Magiraga 26-8-09

Samiha Saho 28-8-09

Adaya Rodríguez i Bueno 1-9-09

Mohamed-A. Aloui i Zaibel 31-8-09

Laia Rebull i Santos 31-8-09

Àngel-Pau Gràdez i Gutiérrez 20-8-09

Adil Hamouoan  2-9-09

Marc Arkhipov 1-9-09

Isaac Santanna i Fuentes 2-9-09

Wissal Chlih 3-9-09

Lucia Herreros i Cano 28-8-09

Ana Victoria Ribeiro i Coutinho 3-8-09

Safa Lamkdmi 27-8-09

Aaron Diaz i Cruz 1-9-09

Arame-Fall Sanneh 3-9-09

Manal el Khabrazi 8-9-09

Abril Roca i Masó 7-9-09

Salim Jebbo 9-9-09

Soufi ane El Hadrouji 9-9-09

Youssef Mankour 9-9-09

Chaimae Nguiri 12-9-09

Joel Busquets i De Jesus 27-8-09

Mohammed  Ouassar 12-9-09

Defuncions

Maldonado Ginesta Dolores, 84 anys 23/09

Simon Bermejo Jose, 82 anys 25/09

Biosca Ventura Juan, 74 anys 28/09

Garcia Piera Adelaida, 91 anys 01/10

Reverter Casals Miguel, 72 anys 02/10

Garcia Cepeda Aderita, 91 anys 06/10

Escobar Atencia Jose, 65 anys 06/10

Esparraguera MartI Montserrat, 85 anys 09/10

Marti Teixidor Maximo, 83 anys 11/10

Romans Planas Isabel, 86 anys 10/10

Isa Bajaha 1-9-09

Nayara Gonzalez i Reyes 8-9-09

Ian Garcia i Lazo 11-9-09

Mariam Khayat i Sghir 12-9-09

Pedro-A. De Souza i Silva 13-9-09

Adam Tahrioui 13-9-09

Yasmin Mouhitou i Menjri  7-9-09

Eire Fernández i Bao 13-9-09

Jheremy-Z. Lanza i Gonzàlez 14-9-09

Oussama  El Yaouti 16-9-09

Yassine Boulahfa 14-9-09

Mounir Radaidan i Bouabdeli 11-9-09

Anas Karkach 17-9-09

Aja-Hidara  Trawally 15-9-09

Younes Oulgour 19-9-09

Ana-V. Espinoza i Archaga 19-9-09

Keira Kieter i Montas 16-9-09

Mohamed Ahnouch 16-9-09

Aya Manouach 20-9-09

Soufi ane Benmoussa i Nechim 21-9-09

Aisatil Fofana 22-9-09

Bernat Xamani i Soler 18-9-09

Umaru Konteh 21-9-09

Adam Zariouh 21-9-09

Martina Pareja i Velez 18-9-09

Didac Pareja i Velez 18-9-09

Verónica Nimako 24-9-09

Yousef Khouri i Mejia 22-9-09

Boubacar Barry 23-9-09

Chihabeddin Atriika 24-9-09

Akua-ofosua Bonam 16-9-09

Laia Quesada i Aguilar 19-9-09

José A. Amador i Heredia 25-9-09

Achraf Kaddouri 23-9-09

Les pàgines de la revista de Salt, La Farga, estan a disposició de qualsevol lector 
que tingui alguna opinió sobre el poble o tingui alguna cosa a dir de qualsevol 

tema que com a veïns de Salt ens pot afectar; tant li fa que sigui sobre la grip A 
com de l’ampliació de l’autopista o el pla d’usos de les Deveses, 

de la sanitat o de l’ensenyament.
Per carta, a l’adreça de la revista 

o per correu electrònic a lafarga@revistalafarga.net. 
Només cal posar-hi l’adreça del remitent i un número de telèfon.

CONSELL DE REDACCIÓ
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2009

Temperatura Màxima: 32,5º els dies 11 i 25 de setembre.  
Temperatura Mínima: 9º el dia 16 de setembre.

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

Pluja acumulada: 68,1 litres.

Evolució de les temperatures de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2009

Escacs

Sudoku

Solució:

L’acudit foll

El temps

1. Dg5+  Txd5  2. Th1  Txh1  
3. Txh1++

Juguen blanques i fan mat 
en tres jugades

Pluviometria de l’11 de setembre al 10 d’octubre de 2009




