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Activitats del mes de desembre

CASAL DE JUBILATS
· Dia 17. Excursió al Mercat de Na-
dal de Perpinyà, sortida a les 8 del 
matí.  PREU 37 €

BIBLIOTECA PÚBLICA DE SALT
· Del 21 de novembre al 31 de de-
sembre. Exposició virtual de les fo-
tografi es presentades al IV Concurs 
de Fotografi a “Fira del Cistell, 2009”
· Del 27 de novembre al 23 de de-
sembre. Exposició sobre l’agenda 
Llatinoamericana.
· Dissabte, 5 de desembre, a les 
11:30: Som-hi a llegir! Activitat adre-
çada a famílies amb fi lls de 0 a 5 
anys, a càrrec de Dolors Arqué
· Dijous, 10 de desembre, a les 
20:00: Trobada del Grup de lectura 
d’obres de fi cció. Llegirem “Hamlet” 
de William Shakespeare
· Divendres, 11 de desembre, a les 
18:00. Concert de Nadal, a càrrec de 
la Coral Rossinyol. Activitat familiar 
per a infants a partir de 5 anys.
· Dissabte, 12 de desembre, a les 
11:30. Concert solidari, organitzat 
pels Infants Valents i Capsa de cur-
culles.
· Dijous, 17 de desembre a les 20:00: 
Cinefòrum. Projectarem “Hamlet” de 
Laurence Olivier.
 
BIBLIOTECA d’en MASSAGRAN
- Divendres 4, a les 6h de la tarda. 
Contes de mitologies, amb en Roger 
de Banyoles
- Divendres 11, a les 6h de la tarda, 
3a trobada del grup de lectura de 
nois i noies fi ns a 13 anys. Comen-
tarem “Tarik de la gran cavana” de 
Pau J. Hernandez
- Dimecres 16, a les 6h de la tarda, 
3a trobada del grup de lectura de 
nois i noies a partir de 14 anys.
Comentarem “Viatge al centre de la 
terra” de Jules Verne
- Divendres 18, a les 6h de la tar-
da. Contes “Ara ho embolicarem tot” 
amb Judit Jodar

Durant les vacances de Nadal obri-
rem els dies 21,22, 23, 28, 29 i 30 
de desembre de 5 a 2/4 de 8h de 
la tarda.

LA MIRONA
· Dia: 04 Grup/Activitat: GRUP DEL 
MES: EL NOTA (Bcn, Hip Hop) + 
HACHE & DJ TITAN (Gi, hip hop) 
Hora: 22:30h. Preu: 5 € 

· Dia: 05 Grup/Activitat: THE ROW 
(Girona, Punk/Rock) + LOS GUAR-
DIANES DEL PUENTE (Girona, Hea-
vy Metal) Hora: 22:30h. Preu: 8/10 € 
· Dia: 07 Grup/Activitat: HOT REG-
GAE FESTIVAL: DIXIE PEACH (UK, 
Reggae/Dub) + DIEGOJAH (Suè-
cia, Reggae/Dub) + REBEL CON-
GO  (Bcn, Reggae) Hora: 23:00h a  
5:00h. Preu: 7 €
· Dia: 11 Grup/Activitat: CONCERT 
JAM SESSION AMB EL ÚLTIMO 
VENENO (La Bisbal, Pop/Rock) 
Hora: 23:00h. Preu: 5 € públic gene-
ral / Entrada gratuïta + consumició 
per músics participants
· Dia: 12 Grup/Activitat: PETIT FOURS 
(REVIVAL) (La Cellera, Pop/Rock) 
Hora: 23:00h. Preu: 3/5 €
· Dia: 13 Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES amb FREE TAXIS (Giro-
na, metal) + SLAIN (Salt, rock/metal) 
diversos estils) Hora: 19:00h.  Preu: 
Gratuït
· Dia:18 Grup/Activitat: CALAVE-
RAS.8 (Girona, Rock/Pop) Hora: 
23.00h Preu: 5/8 €
· Dia: 19 Grup/Activitat: 8è ANI-
VERSARI de LA MIRONA amb OR-
QUESTRA DI-VERSIONES (Girona, 
versions) + JOAN ROVIRA ACUS-
TIK (Tarragona, versions rock/acús-
tic) Hora: 22.00h Preu: 5/8 €
· Dia: 24 Grup/Activitat: III BUBBLE 
CHRISTMAS PARTY – Sessió Bom-
bolla    Hora 00.00 Preu: Gratuït
· Dia: 25 Grup/Activitat: FREDY 
LIVE KARAOKE ESPECIAL NADAL 
– Vine a cantar el teu tema preferit 
amb una banda en directe! Hora: 
00:00h Preu: Gratuït
· Dia: 26 Grup/Activitat: HARDCO-
RE NIGHT (Hardcore) Hora: 22:30h 
Preu: Gratuït
· Dia: 31 Grup/Activitat: CAP D’ANY 
2009 A LA MIRONA (Girona, diver-
sos estils) Hora: 00.30h Preu: 15/20 
€ i 12 € pels grups de 10 persones

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”
EXPOSICIONS
· Sales Central, Aguilera, Roca Del-
pech i Sant Jordi : Pintura, escultu-
ra, Caligrafi a Abstracte, tintats sobre 
roba i altres tècniques orientals, de 
12 Artistes Japonesos Contempora-
nis, de Tokyo.
· Sala El Porxo : Pintura de Francesc 
Yraola, de Girona.

CENTRE DE RECURSOS 
DE LA GENT GRAN
· Dijous 3 de 16:00 a 17:30h. XER-
RADA: RELACIÓ ENTRE PARES, 
FILLS I NÉTS  a càrrec de Jana Pe-
rez, professional de Ventijol
· Dijous 10 de 16:00 a 19:00h. TA-
LLER: ADORNAMENTS DE NADAL 
a càrrec de Carme Garriga
· Dilluns 14 de 9 a 10:30h. CAMINA-
DA SALUDABLE amb l’acompanya-
ment d’una infermera i treballadora 
social
· Dilluns 14 de 17:00 a 18:30h. TA-
LLER: JOC RESPONSABLE a càr-
rec de Joan Carles Uriszar de la Di-
recció General del Joc i d’Especta-
cles de la Generalitat de Catalunya
· Dimarts 15 de 17:00 a 19:00h IN-
AUGURACIÓ D’EXPOSICIÓ ACTI-
VITATS 2009
· EXPOSICIÓ ACTIVITATS 2009 del 
16 de desembre al 15 de gener
· Dijous 17 de 17:00 a 18:00h. XER-
RADA: PREVENCIÓ D’ONADA DE 
FRED a càrrec de Carme Amer de 
Creu Roja
· Els dimarts 1 i 15 i els dijous 3, 10 
i 17 de 10:30 a 11:30h. ALFABETIT-
ZACIÓ a càrrec de Ma. Lluïsa Duran

Els dimecres 2 de 17:00 a 18:00h. 
TALLER DE FISIOTERÀPIA a càr-
rec de Mònica Angulo

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, di-
marts 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.

TEATRE DE SALT
· Dia 4, a les 9 del vespre, 
V.I.T.R.I.O.L.  Cia Jordi Cortés/Alba 
Realitats   PREU 14 €
· Dia 6, a les 9 del vespre .- L’ODIS-
SEA d’Homer. Traducció de Carles 
Riba  Preu 18 €
· Dia 7, a les 9 del vespre .- NON 
SOLUN. Setsejutges i Ring de Tea-
tre. Preu 24 €
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VUIT CARRILS!

Potser el conjunt de forces polítiques municipals, l’equip de govern i 
la mateixa alcaldessa hi podrien haver fet alguna cosa més. Però ens 
doblen l’autopista, amb tot el que això signifi ca d’impacte visual i paisat-
gístic, soroll, trànsit i contaminació. Un bon regal de reis per l’any que ve 
que els saltencs guardarem en la memòria d’aquests anys de gestió. És 
una mala notícia per al parc de les deveses i tot el municipi. Ens pensà-
vem que ens van fer l’autopista perquè en aquells temps el poder polític 
i econòmic, sempre conjuntats, no considerava el territori. I fa uns anys 
es fa ver la variant de Sant Daniel perquè Girona es responsabilitzés 
del seu propi desenvolupament. Però un cop feta la destrossa, ara l’em-
presa privada i el Sr. Nadal aconsegueixen d’imposar-se. I una vegada 
més, ens trinxaran l’esperit i la capacitat de decisió. 
Esperem que aquesta debilitat política no es reprodueixi en les altres 
infraestructures que ens amenacen, sinó ja podrem dimitir de tos els 
esforços que durant tants anys han fet tants saltencs per a millorar la 
nostra qualitat de vida i per a reivindicar-nos com a poble. Esperem 
que aquestes festes ens portin el fi nal d’aquesta crisi econòmica i social 
que tant ens ha perjudicat, que tots aprenguem a viure amb modèstia 
i senzillesa i que el Nadal ens porti a refl exionar sobre quina societat 
estem construint, i que la classe política del nostre país actuï amb seny, 
dignitat i sensibilitat. La democràcia no és només un sistema d’elecció 
de càrrecs, també és una fi losofi a social i un sistema de valors que no 
hem de malmetre gràcies als poders fàctics.
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En Josep Maria Coromines és conegut sobretot per 
ser l’escultor d’aquelles entranyables fi gures que 
ens observen des de l’encreuament entre el carrer 
Àngel Guimerà i el Pacheco, Les Loles. Però en Jo-
sep Maria ha practicat també la pintura, el gravat, el 
relleu i gairebé totes les disciplines artístiques. Hà-
bil i apassionat de tot el que signifi ca treballar amb 
les mans, confessa que és dels que, si té un paper al 
davant, ha de dibuixar-hi alguna cosa, ‘fer-hi algun 
gargot’. Per això, amb aquest caràcter hiperactiu, 

tot i que està prejubilat, no s’avorreix mai. Per això també, allà on ha estat ha fet amics. D’aquí que 
hagi estat el responsable de crear una placa en baix relleu i després litografi es del 25è aniversari 
del Montfalgars (2008) i també del CEIP Taialà (1998), les dues escoles on ha fet de mestre. És 
cosí de segon grau de l’Emilia Xargay, però ens explica que el talent l’ha heretat de la seva mare, 
la Dolors Xargay, mestra durant 50 anys, la major part a la Farga, que ja era molt manetes i també 
distreia els seus alumnes amb minuciosos treballs de marqueteria.

-Així, quan es va jubilar? Com 
ho porta?
-El 2007. I molt bé, perquè va coin-
cidir que el meu fi ll petit va tenir el 
meu segon nét, o sigui que ara fem 
d’avis ‘a tope’ i a més, jo sempre 
tinc coses a fer. És una altra ma-
nera de viure, però és molt agra-
dable. Pensa que des del 2000 i 
fi ns al 2007, a més de professor i 
tutor d’algun dels cursos dels més 
grans, també era el secretari, o si-
gui que tenia molta feina. 

-I també s’encarregava de l’hort, 
m’han dit.
-Sí, sí. Això va ser perquè el com-
pany que se n’encarregava va tenir 
un accident i es va fer mal al genoll. 
Aleshores me’n vaig fer càrrec jo 
provisionalment, però fi nalment 
ho vaig portar durant 7 anys. Hi 
teníem enciams, escaroles, també 
una dotzena de gallines, que feien 
els seus ous, grocs, maquíssims. 
Aleshores la mainada els venien, 

a preu simbòlic, i amb els diners 
obteníem més material per l’hort o 
pinso. I la mainada contentíssima. 
Tots hi volien venir, de manera que 
els que hi anaven eren els qui es 
portaven bé, com un premi.

-O sigui que no parava mai, vaja...
-La gran sort era que visc molt a 
prop del Montfalgars, perquè la 
veritat és que no tenia més hores. 
Marxava a les vuit del matí de casa 
i sovint no tornava fi ns les vuit del 
vespre. És per això que, tot i que 
he gaudit molt de la feina, després 
de 40 anys exercint, ja era hora de 
plegar. Precisament, el secretari 
que em va substituir i la cap d’es-
tudis que hi havia, havien estat 
alumnes meus. 

-Com va ser que es dediqués a 
l’ensenyament?
-En aquell temps jo m’estava pre-
parant per entrar a biològiques 
però al fi nal ho vaig deixar, entre la 

mili i que després em vaig casar, 
doncs mira, em vaig decantar per 
ser mestre. Justament després de 
la mili, vaig estar un any al Brugue-
ra, on vaig aprendre molt i molt. Ja 
en deien el cementiri dels elefants, 
perquè hi havia tot de gent gran, 
grans mestres per a mi. Després 
també vaig estar als serveis d’ins-
pecció, fi ns que vaig entrar al Taia-
là i després al Montfalgars. I ho he 
gaudit molt, la veritat. Segurament 
també estava molt infl uenciat per 
la meva mare, que també va ser 
mestra més de 50 anys. Ella a la 
Farga, que en aquell temps era 
l’escola nacional, on va estar fi ns 
que es va jubilar als 70 anys. 

-Abans del Montfalgars va estar 
a Taialà, hi va estar molt temps?, 
era molt diferent d’aquí?
-És un lloc que hi tinc un afecte 
molt especial. Pensa que encara 
ara, quan són les festes d’allà, hi 
vaig i encara em saluden exalum-

Nom: Josep Maria Coromines Xargay
Edat: 62 anys
Nascut a Salt  
Resident a Santa Eugènia
Professió: Mestre, prejubilat des del 2007. Ha es-
tat mestre 40 anys, primer a Taialà (1970 al 1986) 
i després al Montfalgars des del 1986 fi ns al 2007. 
Des del 2000, a més, va ser el secretari d’aquest 
CEIP.
A més a més: Escultor de les Loles, pintor, ha fet 
també gravats, murals i il·lustracions.

Ensenyant i aprenent
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nes, alguns dels quals ja m’han 
presentat els seus fi lls. Per a mi 
és una satisfacció. Era un lloc, en 
aquella època, força apartat, en-
mig de barracons, però hi havia 
molt bon ambient i em consta que 
m’apreciaven molt. 

-Aquesta proximitat ha canviat 
entre alumnes i mestres?
-Els mestres s’han d’anar emmot-
llant amb el temps, han d’adaptar-
se cada dia. I costa força, sobretot 
als més grans, adaptar-se a tots 
els canvis que hi ha hagut. No-
saltres ja vam viure la immigració 
dels 70, de castellans, andalusos, 
però la mainada, segurament per 
la llengua, s’integraven més ràpid. 
Ara trobo que costa una mica més. 
A més, avui dia la mainada passa 
moltes hores sola i molts al carrer, 
on no aprenen res de bo. O d’al-
tres estan tancats a casa, però es 
passen el dia mirant la televisió o 
amb videojocs i tampoc no fan els 
deures...

-Quines classes feia, vostè?
-A Taialà feies tot el curs tu mateix, 
era més unitari. Aleshores, però, 
com que ja van veure que m’agra-
dava molt el dibuix, vaig començar 
a fer més classes de manualitats. 
A més, a Taialà  vam crear el que 
vam anomenar Coto Escolar ‘Nova 

Terra’, al passar dels barracons Es-
cola del Patronat de Suburbis Ger-
mans Sàbat, a la nova escola el 
1973, teníem una aula  de treballs 
artístics, dirigida per mi i destina-
da a una selecció d’un petit grup 
d’alumnes que hi venien a hores 
establertes. Abans de fi nalitzar el 
curs fèiem una exposició i veníem 
les obres. La recaptació servia per 
iniciar el nou curs amb un bon fons 
de material pictòric i artístic, i se-
guir el procés amb nous projectes. 

-I al Montfalgars, quines classes 
feia?
-Al Montfalgars ja va ser diferent, 
a banda de la tutoria, ja hi havia 
els especialistes en cada matèria. 
Jo normalment feia naturals, que 
m’encantava, perquè jo sempre 
dic que la natura és la font d’ins-
piració principal, també matemàti-
ques o física i química. I a plàstica, 
fèiem molts treballs amb fusta, de 
marqueteria, com per exemple for-
migues, de diverses mides, també 
pintàvem els ous de les gallines 
de l’hort, en teníem tota una col-
lecció, o les dibuixàvem. 

-Ja veig que devia dibuixar fi ns i 
tot a la classe de matemàtiques!
-Mira, amb els que hi col·laborava 
sovint era amb els d’història. Tenia 
molt bona amistat amb dos arque-

òlegs, un era l’Esteve Verdaguer i 
l’altre, que venia en aquell temps 
molt grenyut, amb xiruques forada-
des, pantalons de vellut... era l’Eu-
dald Carbonell. Som molt amics, de 
fet, el primer llibre de prehistòria que 
va sortir de Girona, el van escriure 
l’Eudald i l’Enriqueta Pons, i a mi 
em va encarregar tots els dibuixos. 
Jo l’havia fet venir a vegades a l’es-
cola a fer un taller de prehistòria, a 
fer foc, eines, etc.

-Quan va començar a interessar-se 
per la part artística a nivell personal?
-Doncs ja de petit, m’agrada-
va molt dibuixar. Era el típic que 
mentre escoltava a classe anava 
dibuixant coses. De tota manera, 
quan vaig començar a fer quadres 
de debò va ser al casar-me, quan 
vam comprar el pis. Aleshores vo-
líem decorar una mica les parets i 
anàvem a veure galeries i, ostres, 
tot era caríssim. Nosaltres tení-
em sous molt petits i hi havia uns 
preus... sobretot els que més ens 
agradaven! Aleshores vaig comen-
çar a comprar olis i a pintar els pri-
mers quadres, que els guardo com 
una relíquia. Després n’he venut 
molts i n’he regalat molts també.

-I l’escultura, com va ser que 
s’hi interessés?
-Va ser un amic meu, en Josep Ma-
ria Simón, que és fi ll de l’Escala, que 
havia sigut professor del Montesori, 
i que em va dir ‘això t’agradarà’. Ell 
era molt bon escultor, ens vam fer 
molt amics i em va ensenyar a fer 
motllos i altres tècniques. 

-Amb què es queda doncs, amb 
quina disciplina artística gau-
deix més?
-Amb l’escultura. I com més difi cul-
tat presenta el material a treballar, 
més m’agrada. És diferent fer fun-
dició que no pas pedra, per exem-
ple. És que per a mi, els quadres 
són una cosa més ràpida, tens una 
estoneta i pots pintar una marina o 
un bodegó, en pots fer fi ns i tot més 
d’un, els que no t’agraden descar-
tar-los. Mentre que amb escultura 
és diferent, t’ho has de pensar, tre-
ballar-ho dies i dies... és diferent.

Entrevista a en Josep Maria Coromines
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-Com va ser que fes Les Loles?
-Va ser un encàrrec d’en Pere Vila, 
el constructor, per promocionar l’edi-
fi ci. La seva mare es deia Dolors i la 
mare del propietari del terreny també 
es deia Dolors, aleshores d’aquí ve 
això de Les Loles. Haig d’agrair molt a 
uns amics marbristes del Pont Major 
que em van deixar una nau, un espai 
per a mi sol, amb palets i una grua 
per poder treballar-les. Cada dos per 
tres venien i em deien, ‘com va, Jo-
sep Maria?’, perquè clar, Les Loles, a 
mida natural, era una feina feixuga. 

-I exposicions, n’ha fet?
-Sí, algunes. Aquí a Girona i també 
en diverses galeries de Barcelona. 
I la veritat que tinc força peces re-
partides per diferents llocs. A Cole-
ra, en un restaurant, hi ha un relleu 
que en vaig dir ‘Les dones de la 
platja’, i tothom que hi passa li toca 
el cul a una de les noies! Està a 
l’alçada d’una de les taules i clar, 
ve molt a mà. Ara que m’he jubi-
lat tinc molts projectes, un munt 
d’encàrrecs i també tinc la idea de 
treballar en un estil més personal, 
en pintura sobretot, treballar amb 
l’espàtula, que m’agrada més. Tot i 
ser clàssic, ja hi ha gent que m’ho 

diu que els meus quadres són ‘Co-
romines’, doncs vull acabar de re-
marcar això i treballar els meus te-
mes, com són Girona, les marines 
que m’encanten, etc.

-És de Salt, vostè? 
-Vaig néixer aquí a Salt, al carrer 
Sant Pere, al Veïnat, que ara se’n 
diu Josep Maria de Segarra, a prop 
de la que ara es diu plaça del Ve-
ïnat, que abans es deia plaça de 
Sant Pere. Per tant, tota la vida he 
estat en aquest barri. Ara, tot això 
ha canviat molt. Aquí estem entre 
Santa Eugènia i Salt, els imparells 
pertanyem a Girona però és com 
si fóssim de Salt, perquè anem a 
comprar i ho fem tot aquí a Salt. 

-Això era una mica ‘terra de ningú’... 
-Sí, una mica. Pensa que tothom ja te-
nia els carrers asfaltats i aquí aquest 
carrer deien ‘encara hem de passar 
una canonada grossa, per abocar bé 
les clavegueres’ i encara era tot un 
fangueig, que va durar anys.  

-I està content amb la iniciativa 
de l’apadrinament d’escultures 
per part de les escoles? 
-Sí, i tant. La Farga, on va treballar 

tants anys la meva mare, ha apa-
drinat Les Loles i el Montfalgars, 
però ja de Girona, ha apadrinat 
una altra escultura meva que hi ha 
a l’entrada del centre, que és una 
foca. Està molt bé la iniciativa. El 
que em sap una mica de greu és 
que a la vila hi ha algunes escul-
tures força deteriorades i això, és 
clar, no agrada gaire. Tot i que, en 
més d’una ocasió, hem fet certes 
actuacions de restauració a Les 
Loles, però pobres, tenen el nas 
ben trencat. A veure si amb els 
apadrinaments aconseguim que 
es mantinguin en més bon estat.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a Josep Maria Coromines

El noucentisme

Moviment cultural, polític i ideolò-
gic iniciat a Catalunya i propi de 

principis del segle XX (1906-1931). 
Comença amb l’any de la Solidaritat 
Catalana, de l’inici del Glossari d’Eu-
geni d’Ors, de l’aparició de La Naci-
onalitat Catalana de Prat de la Riba 
i del I Congrés de la Llengua Cata-
lana. Postula els interessos de la 
burgesia catalana i formula models 
i projectes que estableixen pautes 
de comportament social amb vista a 
una acció reformista. Es basa en la 
capacitat humana d’ordenació de les 
coses per damunt de les forces de 
la natura. Els seus ideals són el raci-
onalisme, el classicisme i la sobrie-
tat. El llibre que representa aquests 
ideals és La ben plantada (1911), 
d’Eugeni d’Ors, pare del concepte. 

Aquesta ideologia reacciona contra 
el Romanticisme i el Modernisme, i 
representa un acostament als valors 
del món clàssic grecollatí, identifi cat 
amb el mediterranisme, la serenitat, 
la mesura i el rigor.  
El Noucentisme fou assumit per En-
ric Prat de la Riba en la seva tasca 
política al front de la Mancomunitat 
(1914), per fer de Catalunya un país 
desenvolupat. Dins l’obra cultural cal 
destacar la codifi cació de la llengua 
catalana de Pompeu Fabra, l’Institut 
d’Estudis Catalans, la Biblioteca de 
Catalunya i la xarxa de biblioteques 
populars, així com la poesia de Jo-
sep Carner, Guerau de Liost i Car-
les Riba. La literatura és igualment 
concebuda com a propiciadora dels 
valors pels quals s’ha de regir la so-

cietat de l’època, amb perfecció for-
mal i exemplaritat temàtica. Així com 
la poesia i l’assaig gaudeixen d’un 
conreu notable, la novel·la i el teatre 
retrocedeixen. En l’àmbit arquitectò-
nic destaca pel monumentalisme i el 
neobarroquisme (grups escolars de 
Barcelona, el 1917, o palaus de l’Ex-
posició Universal de 1929) i pel me-
diterranisme escultòric, representat 
per Maillol, Casanovas i Clarà.

J.C.L.
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Al pa, pa, i al vi, vi

Interessant disquisició la que va 
fer Joan Barril en El Periódico 

a fi nals de setembre (“Paraules 
deformes”) sobre l’ús, l’abús, de 
determinades paraules i expressi-
ons, de resultes del qual aquestes 
perden el seu sentit original per 
donar-ne un altre de bord. Un dels 
exemples que posava era el de 
l’adjectiu «feixista» i els seus de-
rivats: «El feixisme, per desgràcia, 
va ser una cosa molt seriosa per 
utilitzar-la com a insult sobre gent 
que es limita a no estar d’acord 
amb nosaltres. Un feixista és algú 
que busca en el grup la seguretat 
i la impunitat de la seva violència 
sobre els altres. Un feixista no 
atén lleis, sinó uniformes», deia 
l’articulista. I llàstima que es que-
dava aquí i se n’anava a comen-
tar altres exemples d’actualitat, 
perquè es podria haver entretingut 
un moment, per simple associació 
d’idees, sobre l’ús i abús que van 
fer els feixistes, durant la guerra i 
tots els anys posteriors, de l’adjec-
tiu “nacional” aplicat a les seves 
tropes, primer, i després a tots els 
organismes que van crear i a to-
tes les accions -de govern i de tota 
mena- que van perpetrar. El van 
aplicar a tots els ordres de la vida, 
al nou ordre polític i social que van 
imposar, i ho van fer amb total im-
punitat -només faltaria!- i amb la 
total acceptació de la majoria de la 
societat.
I tant és així, tanta va ser la pe-
netració d’aquest adjectiu impropi 
(o no) en la ment col·lectiva, que 

l’hem pogut sentir i veure’l escrit en 
parlaments i escrits d’escriptors, 
periodistes i fi ns i tot d’historiadors 
(!) d’una esquerrania contrastada. 
L’apropiació semàntica va tenir -i 
encara en té- un èxit total, desbor-
dant.
I seguint estirant el fi l, ¿què en di-
ríem de la utilització de l’adjectiu 
“nacional” avui dia, sobretot per 
part dels que es declaren a tort i 
a dret “no nacionalistes”, aquest 
sofi sme infecte que cap manual de 
retòrica admetria? Si els feixistes 
eren els “nacionals”, els republi-
cans eren una altra cosa... Sem-
blantment, si els “no nacionalistes” 
actuals (majoritàriament hereus 
ideològics d’aquells) parlen i ac-
tuen en nom d’un suposat àmbit 
“nacional” (entomeu la paradoxa!), 
què carai són els altres, tot i for-
mar part de la mateixa sacrosanta 
unitat ‘nacional’? Aquí hi ha alguna 
cosa que no lliga, no us sembla? 
Algú aquí amaga l’ou, però costa 
ben poc descobrir-lo: la mateixa 
‘retòrica’ que gasten, el seu peculi-
ar llenguatge, els traeix i posa l’ou 
al descobert!
I d’oca a oca, tiro perquè em toca: 
dia sí dia també, ara hem de veu-
re com passa una cosa paral·lela 
amb l’adjectiu “nazi”, que els “naci-
onals” d’avui dia encolomen sense 
cap rubor als “nacionalistes” que 
no són nacionalistes espanyols, 
és a dir, als que no són “no naci-
onalistes” com ells... L’anàlisi no 
s’aguanta dreta: “nazi” ve de “na-
tionalsozialismus”, que és la ideo-

logia del partit d’Adolf Hitler empa-
rentada amb la dels feixistes espa-
nyols o franquistes, que jo sàpiga. 
Doncs res, els vells i nous “nacio-
nals” espanyols tracten de “nazis” 
els nacionalistes no espanyolistes 
de la Península (catalans i bascos, 
sobretot) sense cap empatx. Una 
manera fantàstica de girar el mitjó 
sense immutar-se davant els ulls 
de tothom, un joc de mans que en 
català en diem fer passar bou per 
bèstia grossa.
I, ves quina casualitat -la història 
és la que és, i és tossuda-, resul-
ta que qui va posar en circulació 
l’apòcope “nazi” va ser ni més ni 
menys que Joseph Goebbels, el 
ministre de Propaganda, aquell 
que va fer famosa la frase “una 
mentida repetida mil vegades aca-
ba essent una veritat”...
L’article de Joan Barril acabava 
amb “la gran lliçó de llenguatge” 
que va impartir aquells dies el pre-
sident Lula da Silva als periodis-
tes en relació amb el confl icte que 
l’enfronta a Hondures, amb la seva 
ambaixada assetjada i amenaçada 
pel president impostor Michelet-
ti: “Una cosa és un Govern interí 
i una altra és un Govern colpista. 
Per més que adornem la violació 
de la legalitat hondurenya amb 
paraules, aquell Govern “de fac-
to”, aquell Govern “interí”, aquell 
Govern “il·legal” fonamentat sobre 
l’acció repressiva de les Forces 
Armades és un Govern colpista. I 
un cop d’Estat no és res més que 
la usurpació del poder a partir de 

l’amenaça, la coacció i la vi-
olència de personatges que 
no compten amb la ratifi ca-
ció explícita dels seus ciuta-
dans”. 
No estarà de més recordar, 
doncs, que el Govern fran-
quista, instituït per la força 
de les armes franquistes 
sublevades, les forces soi-
disant “nacionals”, era un 
Govern colpista. I aquells a 
qui aquesta veritat com un 
temple no els agradi, ja po-
den anar dient missa, i en el 
llenguatge que vulguin.

Fermí Sidera Riera
Ruïnes de Gernika, bombardejada per l’aviació nazi durant la guerra 
contra la República espanyola
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Salt decideix

Bukowski i el poder del nihilisme

Salt no serà menys i també de-
cidirà. És una gran notícia que 

deixa en evidència, juntament a mol-
tes altres viles i ciutats del país, les 
limitacions de la nostra legislació, de 
la nostra democràcia i de retruc de 
la nostra classe política. S’ha cons-
tituït una comissió organitzadora per 
a la consulta per la independència a 
Salt, gràcies a l’empenta d’una so-
cietat civil que es reivindica com a 
tal. Resulta que la democràcia ens 
permet elegir lliurement els nostres 
representants, però resulta que hi 
ha consistoris, grups polítics i fi ns i 
tot bisbes que s’oposen al fet que la 

ciutadania sigui consultada. És una 
paradoxa incomprensible que de-
valua la legitimat no del sistema de 
llibertats ni de les institucions demo-
cràtiques, sinó de qui les desvirtua 
en el seu nom.
No es tracta d’imposar una resolu-
ció. Es tracta de sol·licitar un parer 
a la ciutadania sobre què és el que 
volem ser i d’acceptar-ne els resul-
tats, siguin els que siguin. És per 
això que la col·laboració ciutadana 
per fer factible la consulta, i la par-
ticipació popular en la mateixa con-
sulta, és tan important. El que inte-
ressa és aconseguir una gran mo-

bilització social que refermi el dret 
de decidir que tenen tots els pobles 
i que regula la declaració de drets 
humans, per vergonya dels qui ens 
donen lliçons de justícia social. 
Aconseguim que Salt ofereixi una 
lliçó de ciutadania responsable.

Joan Corominas

Amb Charles Bukowski (An-
dernach, 1920 - Los Ángeles, 

1994)  s’esdevé un cas únic: l’es-
criptor que beu queda quasi del tot 
eclipsat per l’alcohòlic que escriu.
Autor de més de cinquanta llibres, 
Bukowski té un estil completament 
personal; tot i que innegablement 
infl uït per la literatura de John Fan-
te, a qui escriuria el pròleg de Ask 
de Dust (Pregúntale al Polvo, en 
versió espanyola). 
Aquest estil de Bukowski se sus-
tenta en la cruesa dels seus relats, 
molt sovint basats en experiències 
personals (que l’autor no es preocu-
pa de dissimular en cap moment). 
Per a aquestes aparicions autobio-
gràfi ques, Bukowski fa servir el seu 
alter ego Henry Hank Chinaski.
La poesia de Bukowski és barroe-
ra, sòrdida, visceral... fi ns i tot quan 
parla d’amor. Hi és present sempre 
un sentit de l’humor inherent en 
l’autor, àcid i que denota un cert 
menfotisme. Bukowski dóna a en-
tendre sovint que escriure no és res 

més que una via d’escapament per 
a ell; que a ell el que li agrada real-
ment és ser a l’hipòdrom apostant 
pel seu cavall preferit, o emborrat-
xant-se al bar més fosc que trobi. 
És aquí, doncs, on apareix una de 
les característiques diferencials de 
Bukowski: si bé quasi tots els es-
criptors parlen de treball, esforç o 
tenacitat a l’hora de referir-se a la 
seva feina; Bukowski deixa que el 
seu geni creatiu faci la feina.
És considerat una fi gura prepon-
derant del “realisme brut” nord-
americà, ja que el seu món literari 
refl ecteix de manera fi dedigna la 
decadència del que Bukowski veia 
al seu país i a la seva ciutat.
L’alcohol és sempre present i molt 
sovint protagonista en els seus relats, 
Bukowski no es penedia de beure, ni 
tenia intenció de deixar de fer-ho.
La prostitució, els rodamóns, la po-
esia o les dones de la seva vida són 
altres temes que Bukowski va ex-
plotar amb assiduïtat.
Des d’un punt de vista personal, el 

que més admiro de 
Charles Bukowski 
és la conseqüència 
que va tenir en vida: 
allunyat d’ambients 
literaris que devia 
considerar exces-
sivament pedants i 
autocomplaents, va 
dedicar-se a escriu-
re (i a beure); i grà-
cies a això disposem 

avui dia d’una literatura provocativa, 
rica i plena de matisos.
Us en deixo un poema de mostra:

A la que se llevó mis poemas
Algunos dicen que debemos elimi-
nar del poema 
los remordimientos personales, 
permanecer abstractos, hay cierta 
razón en esto, pero 
¡POR DIOS! 
¡Doce poemas perdidos y no ten-
go copias! 
¡Y también te llevaste mis cuadros, 
los mejores! 
¡Es intolerable! 

¿Tratas de joderme como a los 
demás? 
¿Por qué no te llevaste mejor mi 
dinero? 
Usualmente lo sacan de los dormi-
torios y de los pantalones borrac-
hos y enfermos en el rincón. 
La próxima vez llévate mi brazo iz-
quierdo o un billete de 50, 
pero no mis poemas. 

No soy Shakespeare 
pero puede ser que algún día ya 
no escriba más, 
abstractos o de los otros. 
Siempre habrá dinero y putas y 
borrachos 
hasta que caiga la última bomba, 
pero como dijo Dios, 
cruzándose de piernas: 
veo que he creado muchos poetas 
pero no mucha poesía. 

C. Bukowski

Manel Vidal
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Sabies que...?

Els Reis Mags

CARPE DIEM,  provinent del 
llatí, vol dir “viu el moment”. 

Va ser el poeta llatí Horaci,(any 65 
aC) qui va  usar per primera ve-
gada aquesta  expressió a l’Oda. 
També es pot traduir com “ aprofi -
ta l’oportunitat, perquè pot passar 
que demà ja no existeixi”.
Com  més grans ens fem, més ens 
adonem que el temps se’ns esca-
pa i no és qüestió de perdre’l  “ba-
llant amb homes lletjos” (això ho 
vaig llegir en algun lloc, i em va fer 
somriure).
El temps, aquesta cosa que fuig, 
que no valorem, sempre amb 
presses, amb preocupacions, so-
lem tenir el pensament ocupat per 
problemes, disgustos, malente-
sos, vanalitats, i ell, el temps, va 
passant...
Pensant en el passat (que tot just 
era ahir) o pensant en el futur (que 
serà demà) i ell va passant...quan 
ens pararem a contemplar l’ara?, el 
moment just en què estem. Aquest 
en què pensem en nosaltres, a 
gaudir d’aquesta música que ens 
enamora, a veure’l passar tot es-
tant amb tu mateix, ...deixar que el 
temps s’escoli fl uidament, com l’ai-
gua del riu, tot i els entrebancs de 
les pedres, ella va passant...
“ Els pensaments tenen passat i es 
projecten cap al futur, no en l’ara, 
i  l’ara és el que jo visc, per tant  jo 

he d’estar en l’ara”
“Sempre pots fer front a l’instant 
present,  però no pots fer front a 
una projecció mental, no pots fer 
front al futur”
“ L’etern present és l’espai dintre 
del qual es desenvolupa la vida i la 
vida és ara”
Del llibre  “El poder de l’ara” de 
l’Eckart Tolle.
2000 anys de temps cronològic  
separen aquests dos escriptors, 
però no de pensament.
“El nostre temps” és molt impor-
tant,  hauríem de “ ballar-lo” fent 
allò que ens aporta una millora 
personal, ballar-lo  amb aquelles 

persones que ens fan sentir bé, 
que ens estimen, no esperar res 
dels que no ens volen- és clar que 
no podem agradar a tothom!!!- , 
ballar-lo amb el  respecte i la com-
prensió,  ballar-lo amb els pen-
saments positius, ballar-lo amb 
l’empatia, ballar-lo amb les bones 
maneres, sense perdre les for-
mes, ballar-lo en  llocs on trobem 
pau i  harmonia, ballar i no deixar 
de ballar malgrat que no tinguem 
música, i saber escollir els balls 
adequats en cada moment de la 
nostra vida.

Júlia Pujolràs

Que n’és de bonic el rostre d’un in-
fant davant la cavalcada, amb el 

cos inert i els ulls en esclat d’estelada.
I reprenc del record, aquella estufa 
de ferro colat alliberant perfum de 
taronja i serrill, mentre que per les 
clivelles d’aquells allargassats fi -
nestrals de l’escola, s’hi fi ltraven els 
càntics il·lusionats de la infantesa.

Són tres reis mags 
Que vénen de l’Orient
Per adorar el príncep
Tra-lara-lal-lal-lara…

Si n’hi ha un de negre
Que no me’n fa pas de por
És el que l’adora
Tra-lara-lal-lal-lara…

Tot l’any havíem de fer bondat  
perquè s’acomplís la promesa 
dels tres personatges: el conte 
d’en Patufet, la Ventafocs, la  fi reta 
d’alumini, aquell cavall de cartró o 
aquella nina, que ja acaronàvem 
en somnis.
Sí, els tres reis eren i són encara 
com el pastís d’un bon àpat, l’en-
xaneta que corona el Castell, el 
punt i fi nal d’unes festes on el de-
vessall de tendresa ens impregna 
de pau.
Sempre he cregut que la il·lusió és 
el motor de la felicitat. I és per això 
que demanaré a aquests tres mags 
que us portin la capsa de la màgia. 
No us afl igiu si no hi trobeu res a 
dins, més…en obrir-la, els seus 
efl uvis us ompliran l’esperit de la 

il·lusió de l’Infant, de força per tirar 
endavant i de la innocència neces-
sària per entendre el món.
Bones Festes!

Dolors Vilagran i Amat
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El país del Sol Naixent

Entre cerveses, música i rialles, 
al “Cu-cut” va començar la 

nostra aventura... em varen ofe-
rir anar al país del Sol Naixent, ja 
m’havien posat la mel a la boca! 
Mesos després de valorar-ho vaig 
acceptar l’oferta, passaríem dues 
setmanes a la capital, Beijing!
Fer llistes, els visats, passaports, equi-
patge, recomanacions, medicaments... 
tot era poc per començar a preparar 
el viatge, els nervis anaven creixent a 
mida que s’acostava la data.
Arriba el dia, ja tenim les maletes 
a punt, els bitllets, passaports i cap 
a l’aeroport!
Quin viatge més cansat! Arribem 
rebentats a Pequín, per la diferèn-
cia horària era com si fossin les 5 
del matí a Catalunya! Tot i així in-
tentem aguantar fi ns a la tarda per 
no notar el Jet Lag. Ens trobem 
amb els nostres  amfi trions, i des-
près de deixar les maletes i dinar, 
anem a donar un volt mentre pla-
negem les visites del dia següent . 
La nostra aventura ha començat!
Ens aixequem aviat cada dia per 
anar a visitar els edifi cis i llocs 
més emblemàtics de Pequín:  El 
Temple del Cel, la Ciutat Prohibi-
da, la plaça Tiananmen ... edifi cis 
amb història i curiositats infi nites. 
El primer dia vàrem visitar el parc 
de Tiantan Gongyuan, on hi ha el 
Saló de la Oració per la bona colli-
ta (Temple del Cel), l’Altar Circular 
i la Bòvila Imperial del Cel. Vàrem 
anar-ho visitant a poc a poc, con-
templant cada racó i fent moltes 

fotos.  La curiosi-
tat d’aquest parc 
és que a la Bò-
vila Imperial està 
rodejada pel mur 
de l’eco, una sin-
gular construcció 
rodona d’uns 60 
metres i un pot 
col·locar-se a 
qualsevol lloc del 
mur i la seva veu 
podrà escoltar-se 
clarament en punt 
oposat, ja que el 
so es transmet 
recorrent la paret.  
Abans d’anar a dinar ens va que-
dar una mica de temps per anar a 
veure la plaça Tiananmen, que és 
la plaça més gran del món, i sa-
ludar en Mao Zedong, el fundador 
de la República Popular de Xina.  
L’endemà vàrem visitar la immen-
sa Ciutat Prohibida, on han viscut 
la majoria d’Emperadors Xinesos, 
ens hi vàrem passar tot el dia vi-
sitant la Ciutat, amb temples, pa-
lauets, les cases dels criats, els 
jardins... realment una ciutat dins 
d’una ciutat!
Al vespre anem a celebrar la Diada 
de Catalunya a un bar prop del llac 
de Houhai, organitzada pel nostre 
amfi trió i el Casal Català! Van pen-
jar una senyera a l’entrada i ens và-
rem sentir com a casa, ja que van 
venir molts catalans que treballa-
ven o estudiaven a Pequín! 
Després de la nit de gresca, vàrem 

descansar i a la tarda, de compres 
per Pequín! Amb la calculadora 
amunt i avall regatejant!  I a dor-
mir aviat que l’endemà ens tocava 
anar a veure la Gran Muralla! 
La llarga Gran  Muralla Xina va apa-
rèixer davant nostre després d’un 
llarg recorregut amb una furgoneta, 
anàvem amb un grup d’estudiants 
espanyols i vam arribar de bon matí 
a la Muralla, a un part poc turística 
però tan o més espectacular...! No 
vam parar de fer fotos i més fotos i 
la muralla es perdia per les carenes 
de les immenses muntanyes...qui-
nes construccions pot fer la huma-
nitat...! Després d’un matí pujant la 
muralla amb un sol esplèndid ens 
mereixem un bon dinar! Més tard, 
després de descansar un ratet..., 
anem a visitar un carrer amb pa-
radetes de pinxos...però no uns 
pinxos qualsevol! Pinxos de serp, 
anguila, estrelles de mar, escor-
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El país del Sol Naixent

pins, larves...molts de vosaltres us 
esgarrifareu però la serp no era pas 
gaire més diferent de la sèpia que 
posem a l’arròs!
Avui toca... el Palau d’Estiu! Des-
prés d’agafar el metro fi ns a l’últi-
ma parada i un autobús fi ns a la 

seva última parada...per fi  arribem 
al Palau d’Estiu! Només d’arribar 
s’estén davant nostre l’immens 
llac Kunming, amb la seva illeta 
al centre i el Pont dels disset arcs 
per arribar-hi.  Vàrem anar a l’illeta 
a veure el temple que hi havia i a 
observar la panoràmica del Palau 
d’Estiu des d’allà, després vàrem 
recórrer la riba del llac fi ns que và-
rem arribar al Palau d’Estiu... quina 
passada! Immens i ple d’escales! 
Abans però vàrem visitar la barca 
de marbre, però que ara és de fus-
ta, una construcció molt curiosa! 
Més tard vam tornar a posar rumb 
al Palau d’Estiu mentre observà-
vem un Temple Negre! Finalment 
vam arribar a la part més alta de la 
muntanya on hi ha el Palau d’Estiu 
i la Pagoda de Buda.  Finalment 
vam acabar de visitar el Palau i 
vam anar a descansar! Per sopar 
vam provar uns pinxos de tots els 
gustos i molt picants!

L’endemà ens preparem per mar-
xar de Beijing! Agafem el tren per 
anar a Datong, un poble on hi ha 
unes coves i està a sis hores de 
distància! Vàrem arribar-hi a la 
tarda i després que ens oferissin 
hotels, en vam triar un. Vàrem dei-

xar-hi  les coses i vam 
anar a sopar, aquella 
nit provaríem les nits 
de Datong, les més 
autèntiques ja que 
érem els únics occi-
dentals de tot el local.
L’endemà visitaríem 
un temple penjant i 
les coves 
de Datong...
una experi-
ència molt 

curiosa ja que vam arri-
bar-hi amb taxi! Vam arri-
bar-hi a mig matí  perquè 
el trajecte amb taxi tam-
bé va ser llarg... quina 
passada! Això sí que és 
un Temple Penjant i no 
les “casas colgantes” de 
Cuenca! Més tard vàrem 
anar a les coves de Da-
tong,  quaranta-cinc co-
ves en total! Totes plenes 
d’immensos Budes!
Després d’aquest cap de 
setmana a Datong, vam 
tornar a Pequín...la nos-
tra experiència arribava 
a la seva fi , el dilluns 
agafàvem l’avió de tor-
nada a terres catalanes, 
ens passaríem tot el dia 
viatjant i arribaríem el di-
lluns al vespre...
D’aquest viatge n’he 
après molt, m’ha canviat, 

vaig arribar amb jet lag psicològic! 
Em va costar molt tornar a la rutina 
i cada cop que ho recordo se’m di-
buixa un somriure als llavis. Us re-
comano viure una experiència així, 
marxar de la rutina i anar a veure 
món.  Vaig tornar pensant en el 
pròxim viatge!... Doncs bé, de ma-
nera molt resumida, us he explicat 
la meva vivència, espero escoltar 
algun dia les vostres, perquè re-
alment val la pena conèixer món i 
gent nova. Fins una altra aventura! 
Gào chí!

Anna Clarà
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Una societat que maltracta els 
seus infants és una societat 

malalta. Els maltractaments que 
couen més són els que es produ-
eixen en la família, que és precisa-
ment la que té l’encàrrec principal 
d’educar els infants, envoltar-los 
d’afecte i facilitar-los els elements 
necessaris perquè puguin créixer i 
desenvolupar-se com Déu mana. 
També es donen casos d’infants 
que són tractats amb violència o 
amb desconsideració al carrer –el 
fenomen dels meninos da rua, al 
Brasil, és tristament emblemàtic– 
o a l’escola –on alguns són sotme-
sos al famós bullying–. O en indrets 
pretesament paradisíacs, on es 
practica el turisme sexual amb la 
implicació de nombrosos menors. 
O en terrenys més escabrosos, 
de vegades plens de mines, com 
els que trepitgen els nens soldat o 
altres infants desarmats immergits 
en uns confl ictes que no han pro-
vocat. Un altre àmbit on, des de fa 
menys temps, hi ha víctimes infan-
tils és el del ciberespai, en el qual 
es donen situacions ben lamenta-
bles i absolutament reprovables 
de pornografi a infantil. I encara 
podríem afegir-hi el treball infantil, 
el fenomen dels refugiats i despla-
çats o el dels infants que viuen en 
condicions miserables. 
Davant aquest panorama, la soci-
etat mira de reaccionar. I ho fa en 

Dignifi car la infància

Un Nadal diferent?

diferents àmbits, des del global fi ns 
al local. Darrerament s’ha llançat 
una “Crida mundial per a una nova 
mobilització a favor de la infància”, 
coincidint amb el vintè aniversari 
de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els Drets de l’Infant. 
Una convenció que, segons Ann 
Veneman, directora d’Unicef, és el 
tractat internacional més ratifi cat 
del món, concretament per 193 pa-
ïsos, però que encara no és prou 
respectada. L’actual Crida s’ha fet 
per iniciativa del Bureau Internatio-
nal Catholique de l’Enfance (BICE) 
i a Catalunya ha estat difosa per la 
Comissió de la Infància de Justícia 
i Pau. És una bona eina de sensi-
bilització.
En l’àmbit local són moltes les ini-
ciatives existents perquè els drets 
dels infants no quedin en paper 
mullat. Algunes es mouen en el ter-
reny de la prevenció. Altres procu-
ren pal·liar els efectes negatius que 
diferents situacions problemàtiques 
exerceixen sobre els infants. Sense 
sortir de Salt i de l’àmbit religiós ca-
tòlic es pot esmentar la tasca que 
realitzen, des de fa molts anys, col-
legis d’inspiració cristiana com ara 
el CEIP Mare de Déu del Roser, 
de les germanes Dominiques de 
l’Anunciata. El fundador d’aquesta 
congregació, Francesc Coll, va ser 
canonitzat el passat mes d’octubre 
a Roma. O la feina educativa que 

fan moviments com l’Escoltisme, 
que enguany commemora els seus 
cinquanta anys d’existència. O bé 
la tasca social que realitzen, a favor 
de la infància, entitats com Càritas, 
a través dels Serveis d’Intervenció 
Educativa, o el centre La Caseta, 
fundat per Sor Clara Villoslada. O 
la tasca cultural de les corals Ros-
sinyol i Alimara i del Cor parroquial 
de Sant Jaume de Salt. I, per des-
comptat, tota la tasca catequètica 
que es du a terme tant a la parrò-
quia de Sant Cugat com a la de 
Sant Jaume. I, mirant i remirant, 
encara trobaríem altres entitats i 
persones que treballen incansable-
ment en aquesta direcció.
Nadal arriba, un any més, amb 
l’anunci d’un Déu fet infant en la per-
sona de Jesús de Natzaret. I d’un 
Déu que es fa proper als infants, els 
estima i els valora: “Si no torneu a 
ser com els infants, no entrareu pas 
al Regne del cel” ´(Mt 18,3).
El Déu de Jesucrist encoratja els 
esforços que es fan per combatre 
tota forma de violència i discrimi-
nació contra els infants. I beneeix 
d’una manera especial les perso-
nes que treballen dia rere dia per 
dignifi car la infància.

Josep Casellas
Rector de la parròquia 
de Sant Jaume de Salt

Vaig arribar a Salt el 21 de se-
tembre. Pocs dies abans, una 

persona activa i compromesa en 
la vida del poble em preguntà: 
“Abans de conèixer ben bé Salt, 
quina impressió en tens?”. Després 
de pensar-hi un moment li vaig dir 
el que pensava: “Salt és un poble 
amb identitat, un poble treballador 
i un poble d’immigració”.
Han passat dos mesos llargs, vaig 
coneixent persones, grups, entitats i 
associacions. M’interessa la vida i les 
activitats veïnals i del poble, i em rei-
tero amb les tres característiques de 
Salt: identitat, treball, immigració.
Avui, si em permeteu, m’entretin-
dré en una refl exió molt personal, 

però que vull compartir, sobre la 
segona característica: “un poble 
treballador”. Aquest serà el primer 
Nadal que passaré a Salt, que, des 
que m’hi vaig empadronar, és tam-
bé el meu poble. Serà un Nadal 
diferent, ple de caliu humà i comu-
nitari; aquí m’hi trobo a gust. Però 
la sensibilitat humana d’aquestes 
festes no ens pot allunyar del sen-
tit crític, sobretot quan en “un poble 
treballador” com Salt ja fa temps 
que no hi ha feina per a tothom. 
Els subsidis de l’atur s’acaben i les 
necessitats augmenten, només cal 
mirar les estadístiques de Càritas 
Salt i dels Serveis Socials.
Veiem, amb impotència, com s’han 

hagut d’anar acomiadant treballa-
dors i treballadores de petites i mit-
janes empreses. L’atur i les indem-
nitzacions són solucions d’emer-
gència, però no duren sempre, i el 
futur és incert i poc rialler, sobretot 
pels que ja no són tan joves i han 
de mantenir la família.



13

Un Nadal diferent?

Bon Nadal

Fa dies vaig enviar un correu 
per internet a un amic. Hi vaig 

adjuntar una postal on li desitjava 
“Pau, Felicitat i Bones Festes”. Em 
va contestar que encara estàvem 
en el període estiuenc i que pel 
Nadal encara faltaven mesos.
Ves per on, com ens anem tornant! 
Resulta que només per Nadal pots 
desitjar pau i felicitat, però la veritat 
és aquesta. Estic d’acord que les 
diades nadalenques, tradicional-
ment entranyables, propiciat per 
la fredor dels curts dies d’hivern i 
l’escalfor de les llars, aporten als 
humans la necessitat d’expres-
sar les emocions i els sentiments 
més amagats en el nostre interi-
or. El muntatge del consumisme 

d’aquestes diades, amb el suport 
de la publicitat i dels mitjans de 
transmetre-la, donen coratge a les 
persones a sentir-se caritatives, 
educades, benefactores, humani-
tàries, amigables, respectuoses, 
és a dir, com àngels del cel. No ho 
trobo gens malament, tot al con-
trari, el que em pregunto és, per 
què passada la diada de reis ja 
ningú no es recorda dels desitjos 
expressats dies abans? Tot torna 
a la normalitat, com si la pau i la 
felicitat només hagués de durar 
aquells dies festius. Als enemics ja 
se’ls ha acabat el perdó nadalenc. 
Com si donant, col·laborant o aju-
dant econòmicament una causa 
humanitària ja en tinguessin prou 

per a la resta de l’any.
Sóc el menys indicat per opinar el 
que cadascú fa en aquest sentit. 
La voluntat meva és d’entendre, 
posant un exemple, per què la res-
ta de l’any fotem cop de porta als 
nassos a aquell que ens ve a pido-
lar, si per Nadal li vàrem donar una 
teula de torró?, què ha canviat?, 
ens falta sentir la cançoneta de 
cada any....”noche de paz, noche 
de amor, nananana...nananana”, 
per sentir-nos més humans?.
Com que el món jo no el canvia-
ré, sabeu què?, agafo dotze grans 
de raïm i quan arribin les campa-
nades de mitjanit me’ls menjaré. 
¡Feliç any nou!

Manel Oliveras

Però les coses sempre tenen una 
causa, i les causes de l’anome-
nada crisi fi nancera, immobiliària, 
de la construcció, etc., són ben 
conegudes i evidents. Des de les 
grans banques i empreses multi-
nacionals, fi ns a les no tan grans i 
més properes, hi ha hagut un abús 
incontrolat de guanys i benefi cis 
econòmics. Els governs han pre-
ferit fer el despistat, amb l’excusa 
de no fer “intervencionisme” o la 
justifi cació que “el mercat es regu-
la per ell mateix”, mentre uns pocs 
privilegiats s’enriquien especulant.
En canvi, quan hi ha hagut la fallida, 
els governs s’han afanyat a “interve-
nir”, per salvar la situació econòmi-
ca, amb diners que són de tots, tam-

bé dels aturats i acomiadats. Però 
els diners no es fonen. Quin govern 
s’atrevirà a demanar comptes i que 
retornin els diners que han anat a 
butxaques multimilionàries que han 
provocat la crisi econòmica?
Des de les comunitats parroquials 
volem acompanyar, fer costat i de-
fensar el dret de tantes famílies, 
que no tenen perquè pagar el re-
sultat de les males gestions econò-
miques i l’enriquiment de privilegi-
ats. El Manifest del Primer de Maig 
passat, fet pels moviments obrers 
cristians, deia: “Des de l’Església 
hem de fer una clara denúncia pro-
fètica contra tot allò que atempta 
contra els drets fonamentals dels 
treballadors, especialment dels 

més desvalguts del món obrer. De-
manem als governs que sàpiguen 
estar al seu lloc exercint el control 
sobre la responsabilitat social de 
les empreses”.
Aquest serà un Nadal diferent, per 
a mi en positiu, si a Déu plau, però 
per a molts d’altres serà negatiu. 
Que l’etern Infant de Betlem, que 
va haver de néixer en la misè-
ria, solidari amb els que ni tenen 
ni poden, ens ajudi a nosaltres a 
consumir menys i a compartir més, 
començant per les famílies que 
pateixen al costat de casa. Potser 
així, per a nosaltres i per ells, sigui 
també un Nadal diferent.

Fèlix Mussoll
Parròquia de Sant Cugat
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La corrupció, un mal endèmic

Pujol, De Madre i altres...

Un mal endèmic que es podria 
mitigar força si els partits po-

lítics -amb possibilitat de gover-
nar- tinguessin la voluntat d’intentar 
buscar-hi un remei. Llavors que no 
vinguin fent-se els sorpresos com 
si fos una novetat del dia, un fet 
puntual, quan fa anys que és una 
pràctica corrent. Primer de tot, no 
hi ha un mínim de control perquè 
se suposa que qui podria fer-ho i 
que tindria l’obligació de respondre 
d’aquests escandalosos robatoris, 
fa el despistat perquè d’una manera 
o altra també hi deu sucar-hi. Cada 
dia surten revelacions que a més 
d’un ex i actual governant li hauria 
de caure la cara de vergonya i re-
sulta que encara es fa l’innocent.
Com que les rodes de molí ja formen 
part de l’aliment de la població, el 

poder econòmic ja es veu amb cor 
d’administrar-nos qualsevol infor-
mació que ens cridi l’atenció per a 
desviar-nos de la realitat. Una reali-
tat que empobreix més i més, cada 
dia, la població que depèn de la força 
del treball. I per distreure’ns d’aques-
ta crisi ens posen la por al cos amb 
la grip porcina que van treure de la 
calaixera i perquè no ens adonés-
sim que els porcs són ells, la varen 
batejar com la grip A que la fa més 
senyora. Mira que n’han sortit de de-
núncies d’aquesta batejada grip A, 
que segons sembla és un producte 
d’alguna multinacional farmacèutica, 
d’acord amb els governs que tallen 
el bacallà, per ampliar uns benefi cis 
fraudulents que paguem tots, que 
es distreuen de les prestacions de la 
Seguretat Social que repercuteix en 

la salut dels usuaris.
És tan gran l’engany, que 
qualsevol persona que vulgui 
estar informada, el pot arribar 
a copsar. Sí que ofi cialment 
ens emplenen el cap amb 
l’augment de la grip A, com 
no fa tant amb la grip aviària. 
Sobretot no toqueu cap ocell 
que trobeu mort, i sortia aquell 
personal que per a recollir l’au 
morta anaven vestits amb 
una roba especial per defensar-se 
de la pesta. Per no fer el ridícul no 
es van publicar els resultats. Ara toca 
la grip A amb 150 morts a tot el món, 
quan amb la grip normal són milers 
les defuncions. Això sí, cal vacunar-
se perquè aquesta grip A és molt pe-
rillosa .

Ramon Torramadé

Després d’una generació de go-
verns burgesos, l’altre dia l’expre-

sident Pujol va declarar que ”remenar 
segons quines coses, ... podríem 
prendre mal ...”, perquè ell podria 
dir d’aquell o de l’altre ..., respecte a 
l’assumpte dels fi nançaments irregu-
lars dels partits ... Així, el senyor Pu-
jol ens diu que els representants de 
la ciutadania que varen sortir elegits 
en les llistes dels partits ho varen ser 
per la gran presència dins de la soci-
etat d’unes determinades formacions 
polítiques que superaven el llistó eco-
nòmic de campanyes establert i, lògi-
cament, les faves sortien dels grups 
més poderosos econòmicament. I 
això anava en detriment dels grups 
més humils i febles que al no poder 
tenir tant efecte mediàtic, la ciutadania 
no els votava. Això és un frau, i si els 
representants de la ciutadania varen 
sortir d’aquesta manera condiciona-
da, vol dir que quasi totes les elecci-
ons passades són irregulars. Caram!
Curiosament, els partits que accep-
ten aquestes formes d’actuació són 
els que ocupen més temps el poder.
Al cap de pocs dies Manuela de 
Madre, en resposta a la sacseja-
da que s’està produint dins el món 
de la política, va dir, referint-se a 
un polític de la seva formació, que 
“creia en la seva innocència, per-

què suposava  que el polític ha fet 
les coses dins de la legislació ...”
Però la legislació l’han fet els polítics 
dins la generació passada, és a dir, 
ells. I potser molt elàstica ..., perquè 
una gent que és capaç de permetre 
que els diferents departaments d’un 
organisme puguin encarregar di-
versos treballs  sense control, quan 
aquests no arriben a una determi-
nada quantitat econòmica, i resulta 
que, de tot plegat s’han fet més de 
quatre mil treballs (lògicament, jus-
tifi cats pel seu departament), però 
n’hi ha que són una bona collona-
da..., ja t’ho pots esperar tot. Vull dir 
que la legislació que han fet aquests 
senyors que van sortir elegits d’una 
manera anòmala segons la teoria  
d’aquest article és vàlida? Perquè 
no sabem si amb la mateixa quan-
titat econòmica igual per a tots els 
grups polítics, els representants se-
rien els mateixos...?
I, després la senyora de Madre 
va dir que aquí no es posaven les 
persones a dit. Caram! Senyora ... 
estem en el país on hi ha més se-
cretaris generals, directors de tota 
mena i càrrecs nomenats a dit, 
perquè si no haurien de fer oposi-
cions i això és més difícil.
A més, si hi afegim que en les elec-
cions del 29 d’abril de 1984, l’alcalde 

de la ciutat de Girona i actual secre-
tari general del socialisme gironí, a 
fi  de superar la llei que no permetia 
que els alcaldes fossin diputats al 
parlament i per tal de no dimitir d’al-
calde i ser nomenat diputat, junta-
ment amb l’alcalde de Lleida, burla-
ren la llei presentant-se cadascú en 
la circumscripció de l’altre.
Totes aquestes actuacions produei-
xen una desafecció a la política i fa 
que el ciutadà no vagi a votar i su-
posa afavorir els mateixos que han 
ocupat el poder aquesta primera 
generació, perquè tenen tota l’es-
tructura muntada i també els seus 
líders, elits i fi gures preparades. 
En el fons, el que s’està tractant 
és que,  en la segona generació 
d’aquest sistema, siguin les matei-
xes famílies, grups i oligarquies es-
tablertes –no des de la restauració 
monàrquica, sinó  des dels plans de 
desenvolupament dels anys 60-,  si-
guin els qui portin el timó del país. 
El fet que ho corrobora més clar 
és la pressa  de tancar el pla d’in-
fraestructures de Catalunya per als 
propers 20 anys. Qui us penseu que 
farà l’administració i les obres? Les 
mateixes grans empreses i grups fi -
nancers que ho han fet fi ns ara. Però 
se’ls permetrà canviar de nom.

Agapit Alonso i Pont
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Selva de tenebres

“SELVA DE TENEBRES”
Un llibre escrit i il·lustrat per 

gent de Salt
El passat dilluns 9 de novembre, 
a la Llibreria 22 de Girona, es va 
fer la presentació del segon llibre 
del saltenc Frederic Mayol. L’obra 

es titula “Selva de Tenebres” i està 
adreçada bàsicament a un públic 
juvenil, encara que pot interessar 
a tots els lectors en general. L’acte 
va ser presentat i dinamitzat per 
l’escriptora Asha Miró, i va comp-
tar amb la presència de l’editora i 

també de la il·lustradora Delphi-
ne Labedan.
Hi ha la coincidència que tant 
l’escriptor Frederic Mayol com la 
il·lustradora Delphine Labedan 
són treballadors de l’Ajuntament 
de Salt. A en Frederic el troba-
reu enfeinat entre documents a 
l’Arxiu Municipal i a la Delphine 
envoltada de pinzells i pintures a 
l’Escola Municipal de Belles Arts, 
d’on ella és la directora.
Davant d’un nombrós públic i 
en un ambient totalment distès, 
Asha Miró, l’escriptora d’origen 
indi, com alguns personatges de 
Selva de Tenebres, va anar for-
mulant a en Frederic i a la Delp-
hine tot un seguit de preguntes 
que ella va anomenar “tafaneres” 
i que feien referència tant a la 
trama argumental de la història 
com a la documentació, la font 
d’inspiració... però també a la 
bellesa i l’encert de les imatges 

que l’il·lustren (de colors intensos 
a la portada, i en delicats tons que 
es degraden del blanc al negre a 
les pàgines interiors).
Això sí, es va parlar molt però amb 
prudència per no arribar a revelar 
la trama ni les múltiples sorpre-
ses que només podran descobrir 
aquells que en facin una lectura 
atenta.
Si esteu un xic intrigats i voleu gau-
dir d’un petit tastet del llibre, només 
cal que consulteu el següent vídeo 
que trobareu al youtube.
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=gfMZd5HAhI8

Carme Garriga
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Estrelles de paper

S’apropa Nadal altra vegada i ja es respira a l’ambient quelcom d’especial! Els nens i nenes, però sobre-
tot els responsables de les escoles, llars d’infants i centres d’esplai, comencen a pensar com decoraran 

les portes, les fi nestres, els espais comuns o simplement l’avet de Nadal. El repte consisteix a cercar algun 
element original i creatiu que permeti desenvolupar en els infants tot un seguit d’habilitats plàstiques i alhora 
contribueixi a donar aquell toc de gràcia especial a l’espai que es vol engalanar.
També és important acotar el tema dels elements nadalencs a realitzar, ja que la seva barreja o diversifi cació 
excessiva pot arribar a crear un ambient massa saturat i poc estètic. En una societat multicultural com la que 
estem immersos és assenyat (sense renunciar a les nostres creences ni tradicions populars) cercar un motiu 
decoratiu amb unes connotacions o simbologia de caire universal i present en diferents cultures. 
La iconografi a de les estrelles reuneix aquests requisits, perquè des dels inicis del temps i a totes les con-
trades han estat considerats com a símbols de llum, veritat, esperança i noblesa que brillen i destaquen en 
la foscor; des del punt de vista esotèric, ja prenen altres signifi cats tot depenent del nombre de puntes que 
posseeixen i de com estan orientades.

“ Un cistell d’avellanetes
Sempre quietes,

sempre inquietes,
dormint de dia

i de nits despertes”
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Estrelles de paper

Carme Garriga i Verdaguer

Així, doncs, us presento dues propostes per confeccionar estrelles: planes, amb relleu i també volumètriques, 
que estan pensades per ser realitzades amb paper i cartolina i tant poden servir per decorar els vidres de les 
fi nestres, com per elaborar felicitacions o bé per penjar-les de forma individual o col·lectiva, formant composi-
cions, gradacions i estructures mòbils.
Si seguiu les instruccions visuals dels vuit diagrames del primer esquema, aconseguireu realitzar  estrelles 
planes, que posseeixen l’encant de donar una sensació de relleu ja que les puntes es poden anar desplegant 
i girant a partir de les incisions realitzades. Resulten interessants i molt estètiques, tant si es realitzen amb 
material d’un sol color, com si s’empren papers metal·litzats i acolorits per les dues cares, ja que els efectes a 
l’atzar i del retallat ajuden a crear espais en positiu i en negatiu que les fan més atractives.
Per realitzar la proposta  del segon esquema cal partir d’un quadrat de cartolina, en el qual plegarem de forma 
exacta i acurada les línies mitjanes i les diagonals tot marcant amb força els doblecs (1)

Tot seguit es practiquen uns talls a cada extrem 
dels plecs de les mitjanes i es pleguen els dos 
costats cap al centre, encavalcant-los i unint-ho 
amb una grapa. Així es van formant les qua-
tre puntes de l’estel que aconsegueixen més o 
menys volum en funció de com es pleguen i de 
l’espai on s’adhereixen les grapes (2)
Ens podem quedar amb una estrella de quatre 
puntes o ajuntar-ne dues i aconseguir una preci-
osa estrella volumètrica de vuit puntes (3)
I ara ja només ens cal estimular el pensament 
creatiu i anar experimentant els efectes que po-
dem aconseguir: si juguem amb suports quadrats 
de materials i colors diversos, o  si prèviament  
els pintem i decorem amb diferents tècniques de 
pintura, amb ceres toves, tèmperes, retoladors o 
bé recursos d’encolada i de mitjans d’impressió.
Tot seguit us mostro una petita galeria d’imatges, 
on podeu comprovar com pot variar un mateix 
tipus d’estrella en funció de la imaginació, la tèc-
nica i els materials emprats. BONES FESTES!
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Les Cuineres de Salt 
al Firatast

Guia de lectura sobre els carrers

Incubadora creativa a Salt

LES CUINERES DE SALT’ POR-
TEN GALTA DE CAVALL I UNA 

COCA PER A CELÍACS A LA 15A 
EDICIÓ DE FIRATAST GIRONA.
‘Les Cuineres de Salt’ van partici-
par el mes passat a la 15a edició 
de Firatast, on van introduir la carn 
de cavall. El grup va presentar un 
plat cuinat amb galta de cavall per 
recuperar aquest tipus de carn a 

les cuines i defensar-ne el gran 
valor nutritiu. A més, i per primera 
vegada, van elaborar una coca de 
xocolata i coco apta per a perso-
nes celíaques. 
Aquest és el tercer any consecutiu 
que ‘Les Cuineres de Salt’, format 
per 24 dones, han participat, amb 
el suport de l’ajuntament, al Fira-
tast, on sempre han obtingut un 

gran reconeixement per part del 
públic participant. En aquesta edi-
ció, el col·lectiu va voler promou-
re els productes característics del 
territori i, per aquest motiu, en els 
plats que hi van presentar s’hi van 
poder trobar ingredients caracte-
rístics de les hortes saltenques, 
com el salsifí. 

LES BIBLIOTEQUES DE SALT, 
GIRONA I SARRIÀ DE TER 

EDITEN UNA GUIA DE LECTURA 
SOBRE ELS CARRERS
Les biblioteques públiques de Giro-
na, Salt i Sarrià de Ter han editat una 
nova guia de lectura, ‘Un passeig 
pels carrers de Girona, Salt i Sarrià 
de Ter’. És una selecció bibliogràfi -
ca sobre alguns dels personatges 
il·lustres gironins, saltencs o sarri-
arencs, a qui s’ha dedicat el nom 

d’un carrer, una plaça, una rambla 
o un centre docent. De la guia, se 
n’han editat 3.000 exemplars.
L’objectiu fi nal és, com en totes les 
guies de lectura, difondre el fons do-
cumental de les biblioteques posant 
un èmfasi especial en l’àmplia col-
lecció local de què disposen. Tots 
els materials que s’hi referencien es 
poden trobar a les biblioteques i, a 
més, se cita un seguit de recursos 
que es poden trobar a Internet. 

La guia es pot trobar a qualsevol 
de les biblioteques, a les webs res-
pectives i se’n farà una tramesa a 
centres educatius, culturals i cívics 
dels tres municipis.
A més, la Biblioteca Pública de 
Salt ha creat un bloc amb informa-
ció sobre altres saltencs que han 
donat nom a carrers de la nostra 
vila. Es pot consultar a l’adreça:
http://carrersdesalt.wordpress.com

Salt tindrà la primera incuba-
dora per a empreses creativo 

culturals de Catalunya
La Diputació de Girona, el Depar-
tament de Governació i Adminis-
tracions Públiques de la Genera-
litat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Salt van presentar el novembre 
passat la Incubadora creativocul-

tural i de serveis auxiliars de Salt, 
que ha entrat a la convocatòria de 
l’Eix 1 del Fons Europeu de De-
senvolupament Regional (FEDER) 
per als ens locals de les comar-
ques gironines. 
L’objectiu de la incubadora, que 
s’ubicarà a les instal·lacions de la 
Coma-Cros, és la creació d’ocupa-

ció lligada a la indústria cultural i 
creativa a Salt. La iniciativa es di-
rigeix a promoure i facilitar la cre-
ació d’empreses que treballin en 
l’àmbit de la cultura i els seus ser-
veis auxiliars, oferint-los un espai 
i els recursos necessaris perquè 
puguin tirar endavant el seu pro-
jecte empresarial. 
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Projecte pilot per a 
la formació esportiva

ELS CLUBS I ENTITATS ESPOR-
TIVES DE SALT S’IMPLIQUEN 

EN LA FORMACIÓ ESPORTIVA 
DELS ALUMNES DEL MUNICIPI.
Els clubs i entitats esportives de 
Salt participen en un projecte pilot 
per promoure la formació esporti-
va dels alumnes del municipi. Més 
de 250 estudiants de primària i 
secundària de Salt participen en 
la proposta amb activitats extraes-
colars.  Paral·lelament, més d’un 
miler d’alumnes de primària assis-
tiran a les propostes incloses en el 
Pla Català d’Esport a l’Escola. 
Per aquest curs escolar i en el marc 
del Pla Educatiu Entorn, s’ha acon-

seguit la implicació de bona part dels 
clubs i entitats esportives del munici-
pi. Concretament, hi participen la UE 
Coma-Cros, el Club Patinatge Salt, 
el Club Bàdminton Salt, Nou Espi-
ral, el Salt Gimnàstic Club, l’Hoquei 
Club Salt, el Club Bàsquet Salt, el 
Club Tennis Salt, el Judo Salt, el Club 
Piragüisme Salt-Ter i l’Handbol Club 
Gironès.  A més, també s’ha aconse-
guit fi nançament a través d’una sub-
venció de la Diputació de Girona per 
la compra de material esportiu per a 
la realització d’aquestes activitats.
L’organització d’aquestes activi-
tats, que impliquen els clubs de 
Salt, pretén la cohesió i la interac-

ció d’alumnes de diferents centres 
educatius del municipi en una ma-
teixa activitat. A més, amb el fo-
ment de l’esport, es vol promoure 
l’aprenentatge d’una activitat es-
portiva i també valors com la cohe-
sió de grup o el respecte. 

El programa de ràdio El món a 
Salt, de l’associació EINA, guar-

donat als premis Francesc Candel.
El programa de ràdio fet per nois i 
noies nouvinguts, El món a Salt, de 
l’Associació per a la recerca i l’acció 
comunitària EINA, de Salt, ha estat 
guardonat en la VI edició dels Pre-
mis Francesc Candel. La fundació 
Lluís Carulla, qui atorga els premis, 
ha destacat que l’associació ‘està 
contribuint efi caçment a la transfor-
mació dels nostres pobles (...) cap 
a formes d’organització social més 

cooperatives, més responsables i 
més contemporànies’. També han 
considerat que aquesta entitat ‘a tra-
vés de la formació, del coneixement 
dels recursos del territori i del suport 
a processos organitzatius (...) acon-
segueix sensibilitzar i dinamitzar la 
comunitat en l’àmbit veïnal’.
Amb l’experiència El món a Salt, 
iniciada el gener del 2008, l’as-
sociació ha aconseguit que joves 
immigrants d’entre 16 i 20 anys 
hagin millorat la competència co-
municativa tant a nivell de llen-

guatge oral com escrit en català, 
hagin practicat el treball en equip i 
la cooperació, hagin realitzat, pro-
duït i enregistrat un programa de 
ràdio i hagin gaudit fent-lo, i a més 
a més, s’han fomentat i consolidat 
les relacions interpersonals.
Els premis atorgats per la Funda-
ció Lluís Carulla consten de cinc 
mencions dotades de 3.000 eu-
ros cadascuna i estan destinats a 
guardonar les bones pràctiques en 
l’àmbit de la integració dels ciuta-
dans catalans d’origen estranger.

El món a Salt

20è aniversari de la fundació d’Umpah-Pah

En motiu del 20è aniversari de 
la fundació d’Umpah-Pah, En-

derrock i Música Global el passat 
novembre es van portar a terme 
tot un seguit d’accions per retre ho-
menatge al grup gironí. La iniciati-
va va incloure un número especial 
de la revista amb el DVD En direc-
te al MMVV 1991, una exposició 
fotogràfi ca i l’edició del disc Més 
raons de pes. Tribut a Umpah-Pah 
(Música Global, 2009), dirigit per 
Pep Blay i Jordi Puig.   
Aquesta tardor s’han complert 20 
anys del naixement d’una banda 
referencial per al pop-rock català 
modern: Umpah-Pah (1989-1996). 
Coincidint amb aquest aniversari, 

el número 169 d’Enderrock (no-
vembre 2009) ha dedicat la porta-
da a Umpah-Pah. Amb la revista 
també s’hi ha inclòs el DVD inèdit 
En directe al MMVV 1991 que re-
cull un dels millors concerts oferts 
pels gironins i, tot i ser un docu-
ment pòstum, és el primer directe 
que s’edita del grup. Les imatges 
corresponen al 28 de setembre 
de 1991, en un recital celebrat al 
Mercat de Música Viva de Vic en-
registrat pel programa Sputnik de 
Televisió de Catalunya.
A més, Música Global Discogràfi ca 
ha editat el 30 de Novembre Més 
raons de pes. Tribut a Umpah-Pah, 
un disc d’homenatge al grup gironí 

que li reten una vinte-
na d’artistes, co-dirigit 
pel periodista musical 
Pep Blay i el promotor 
musical Jordi Puig. 
Mostren la seva ad-
miració incondicional 
al llegat musical de 
la formació Amparo 
Sánchez ( Amparano-
ia) , Santa N (Carlos 
Ann i Mariona Aupí) 
Miquel Abras, Love of 
Lesbian, Le Croupier, 
Egon Soda, Bunbury, Ivan Ferrei-
ro, Xavi Lloses, Gossos, Mazoni, 
Mishima, Refree, Shuarma, Pau 
Vallbé , Abús + Plouen Catximbes. 

foto: Xavier Mercadé/ Enderrock
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Assemblea popular per a la consulta sobiranista

El dimecres 18 de novembre, a 
les 9 del vespre, va tenir lloc a 

l’Auditori de la Coma-Cros de Salt 
l’assemblea popular per a la pre-
sentació i constitució de la comissió 
organitzadora de la consulta per la 
Independència a Salt. Amb èxit de 
públic assistent, unes 140 perso-
nes, i el suport inicial d’una quinzena 
d’entitats locals, s’engegà el procés 
per a participar en la segona onada 
de consultes convocada per la coor-
dinadora nacional, el 28 de febrer. 
Per part de Salt Decideix van inter-
venir Ferran Burch, Marta Guillau-
mes, Rafael Sala i Xevi Vilardell, 
portaveus i coordinadors de la co-
missió local. Van exposar el procés 
de constitució de la coordinadora i 
el nombre proposat de comissions, 
les seves funcions i responsables. 
I van esperonar als assistents in-
dividuals i a les entitats a partici-
par en l’organització de la consulta 
a nivell de voluntariat, tant en els 
seus aspectes materials com eco-
nòmics, per possibilitar la campa-
nya, la constitució de les meses i 
la participació ciutadana, el princi-
pal repte plantejat pels portaveus.
Van assistir, per part de la coordi-
nadora nacional, Uriel Bertran i Eli-
senda Romeu, que es posaren a 
disposició dels organitzadors i esta-
bliren els protocols d’actuació per a 
garantir la formalitat de la consulta. 
Sense el suport de les institucions 
catalanes, fet que lamentaren, i par-

tint de l’exemple d’Arenys de Munt 
i de l’experiència i materials que 
proporcionarà la consulta del dia 
13 de desembre, van insistir en la 
necessitat d’aprofi tar seriosament 
el moviment generat. Uriel Bertran 
va establir el 30% de participació 
com una fi ta desitjable i assolible, 
i va ressaltar la supervisió interna-
cional per a garantir la legalitat de 
l’actuació. Igualment s’alertà de la 
campanya contrària dels mitjans 
espanyols de comunicació.
De cares a mobilitzar la ciutada-
nia, es destacà la campanya porta 
a porta, les urnes mòbils formal-
ment constituïdes, que uns dies 
abans del dia de la consulta ja 
treballarien, la unitat de la pregun-
ta, per a globalitzar el procés, i el 
dret de vot dels majors de setze 

anys i de tots els empadronats als 
municipis consultats, inclosos els 
nouvinguts, fet que a Salt té una 
rellevància especial per la seva 
estructura demogràfi ca. Bertran va 
comunicar que es podrien realitzar 
consultes a les Illes, al País Valen-
cià i a la Catalunya Nord, i va re-
lacionar l’alt nombre de municipis, 
uns 150 el 13 de desembre, que 
s’estan preparant per efectuar-les, 
molts d’ells a les comarques giro-
nines. Es comentà  la importància 
de la implicació de les capitals de 
comarca i les grans ciutats, i que 
la població amb dret a vot i fi ns i 
tot el nombre de votants un cop 
fi nalitzat el procés, superarà la po-
blació d’alguns estats de la Unió 
Europea. 

La comissió de comunicació

Excursió a la Colònia Güell i Cripta

Benvinguda  sigui la pluja cai-
guda el dijous 22 d’octubre, 

i que ens va acompanyar en la 
nostra sortida excursionista durant 
tot el dia. Aquest regal d’aigua cai-
guda, sigui o no sigui aprofi tada, 
ens ha de conscienciar de la vàlua 
i  benefi cis que ens aporta, impe-
dint i endarrerint una futura deser-
tització del nostre entorn, degut a 
l’incontrolable de moment canvi 
climàtic. Confi em  que els governs 
de les nacions prenguin les decisi-

ons i responsabilitats més oportu-
nes  per rebaixar  les grans conta-
minacions existents del CO2, amb 
el deure i obligació de deixar als 
nostres futurs  descendents, llocs 
mes  assequibles,  amb la fi nalitat  
que pugin  gaudir dels benefi cis 
que aporta aquest nostre planeta, 
la benvolguda Terra.
Feta aquesta refl exió, m’endinso 
en el comentari de la nostra sortida 
excursionista amb la visita a la Co-
lònia Güell, ubicada a prop de  la 

població de Santa Coloma de Cer-
velló. Aquesta vegada ens sentim 
acompanyats per un grup de  sei-
xanta, distribuits en trenta per fer 
les visites amb els corresponents 
guies. El núvols, benèvols, deixen 
de plorar escassament durant una 
hora, i aprofi tant aquest  petit des-
cans plujós, ens encaminem pels 
carrers d’aquesta colònia, a les or-
dres d’un guia atent i molt coneixe-
dor dels  temes a parlar. Parada en 
un parc, i atentament escoltem els 
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desenvolupaments històrics por-
tats a terme pels fundadors de la 
colònia tèxtil Güell, aprofi tant una 
gran masia per transformar-la en 
fàbrica, i en els terrenys llindants 
construir vivendes, escoles per a 
nens i nenes, guarderia i centre 
mèdic, tota una revolució social be-
nestant per als seus treballadors, 
amb el fi  primordial  de conservar i  
mantenir els llocs de treball. Falta-
va un edifi ci destinat al recolliment 
espirtual i cabuda dels feligresos 
creients d’aquella època, l’esglé-
sia, i el Sr. Eusebi Güell completa 
la  il·lusió fundadora i mecènica, 
encarregant la  seva construcció al 
genial visionari  arquitecte Antoni 
Gaudí.    
Degut a la seva mort, els hereus, 
obligats per altres motius socials 
que van sorgint en aquells anys de 
revoltes i vagues generals, cancel-
len el projecte presentat per Gaudí, 
quedant inacabada l’obra comen-
çada, dissenyada i semblant a la 
que es feia  a Barcelona, el temple 
de la  Sagrada Família. Per fi na-

litzar el nostre recorregut, visitem 
la Cripta de la Colònia Güell. Mol-
tes explicacions per part del guia 
d’aquest lloc, referents a la seva 
constucció,  avui en dia  transfor-
mada en  església, els mètodes i 
tecnologia empleada per Gaudí, 
apreciats  en la visió del suport 
equilibrat de les  columnes incli-
nades, donant la sensació d’una 
arquitectura moderna. Dins aquest 
petit temple, a part de la imatge 
del Sagrat Cor i altres,  no podia 
faltar-hi la nostra Verge Morene-
ta de Montserrat, i la veritat sigui 
dita, Antoni Gaudí era una persona 
molt religiosa.
Fetes aquestes visites, amb una 
duració de dues hores, fem ruta 
cap a un  restaurant de la població 
de Vallirana, on cadascú pot esco-
llir el que li ve de gust. Temps per 
dinar, i a l’hora prevista ruta cap 
a Barcelona, per visitar el Museu  
Nacional d’Art de Catalunya. De-
gut a la persistent pluja,  agerma-
nada amb el vent, basses d’aigua 
i obstacles  fi ns a les escales,  la 

meitat dels excursionistes es que-
den dins l’autocar, i la resta durant 
una hora, aproximadament, la de-
diquen al recorregut per les dife-
rents sales, admirant els quadres 
exposats de pintors i  escultures. 
Recollida de paraigües,  obligats 
a deixar-los  en el guarda-roba, i 
tornada cap a l’autocar sense gua-
rir-nos de la pluja, que ens havia 
deixat,  i vatua l’olla, carregats de 
paciència durant una hora, sortim 
de  Barcelona. Esperem que en la 
propera sortida excursionista per 
al mes de novembre, el temps ju-
gui al nostre favor aquell dia. A re-
veure, benvolguts excursionistes. 

 Ferran Márquez 

Excursió a la Colònia Güell i Cripta
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Del Big Bang a l’energia fosca

Estic segur que molts de vo-
saltres, mirant passar els cot-

xes des del costat de l’autopista, 
haureu notat que el seu so és més 
agut quan s’acosten i es fa més 
greu quan s’allunyen (passa d’un i, 
i, i… a un u, u, u…). I això encara 
es nota millor amb la sirena d’una 
ambulància.
Aquest fenomen anomenat EFEC-
TE DOPPLER és fàcil d’explicar. 
Sabem que el que fa que un so 
sigui agut o greu és la freqüència 
de les seves ones: tenen molta fre-
qüència les dels sons aguts i poca 
les dels greus.  Doncs bé, quan el 
cotxe s’acosta les ones del seu so 
ens arriben més juntes (amb més 
freqüència), ja que en el temps 
entre ona i ona el cotxe se’ns ha 
apropat una mica. Inversament, 
quan el cotxe s’allunya les ones del 
seu so ens arriben més separades 
(amb menys freqüència), ja que 
entre una ona i la següent el cotxe 
s’ha apartat una mica de nosaltres. 
Mesurant el canvi de freqüència 
del so es podria fi ns i tot calcular 
la velocitat del cotxe. Això ja s’ha 
aplicat en Medicina: fent servir les 
microones de les ecografi es es pot 
calcular, per exemple, la velocitat 
amb què  la sang  travessa el cor.
La llum també es propaga per ones 
i el seu color depèn de la freqüèn-
cia: el  violat correspon a les ones 
de més freqüència i el vermell a 
les de menys.  Però amb la llum, 
l’efecte Doppler no es pot observar 
en el moviment dels vehicles, ja 
que la  velocitat d’aquests vehicles 
és insignifi cant comparada amb la 
velocitat de la llum: 300.000 km 
per segon. 
Però sí que s’ha pogut observar 
aquest efecte en els moviments 
estel·lars de velocitats molt més 
grans. La llum d’una estrella cor-
respon a la que fan  els gasos de 
la seva part externa, principalment 
l’hidrogen i l’heli. I la llum que fan 
aquests gasos és una barreja de 
llums de diferents colors (diferents 
freqüències) que es coneixen molt 
bé i que es poden veure sepa-
rant-les amb un prisma, obtenint 
així L’ESPECTRE DE LA LLUM. 
Doncs bé, quan una estrella en 

el seu moviment 
s’acosta a nosaltres 
les llums del seu es-
pectre augmenten 
de freqüència, o si-
gui els colors “viren” 
cap al violat. Mentre 
que si s’allunya els 
colors “viren” cap al 
vermell. Això permet 
calcular la velocitat 
de l’estrella.
Però quan a mitjan 
segle XX els grans 
telescopis construïts van permetre 
observar no solament les estrelles 
de la nostra galàxia sinó també les 
galàxies llunyanes, que apareixen 
al telescopi com puntets llumino-
sos, es va tenir una gran sorpresa: 
totes les galàxies es mouen allu-
nyant-se entre si com els punts 
dibuixats sobre un globus quan 
el globus s’infl a. Aquest fenomen 
s’anomena INFLACIÓ o EXPAN-
SIÓ DE L’UNIVERS.
Si tot l’Univers s’està expansio-
nant contínuament es pot pensar 
que procedeix d’un punt on estava 
concentrada tota la seva massa i 
energia i, per tant, un punt d’una 
densitat i temperatura inimagina-
bles. Es creu que aquest punt va 
explotar produint-se el BIG BANG 
(el Gran Pet), començant així l’ex-
pansió que encara continua. Es 
calcula que això va passar fa uns 
13.700 milions d’anys.
No és que les galàxies siguin els 
trossos de l’explosió (com si fos-
sin els trossos d’un projectil), sinó 
que tota la massa de l’Univers es 
va anar expansionant, com s’ex-
pansiona un gas comprimit, i a 
mesura que augmentava el volum 
i disminuïa la  temperatura les par-
tícules elementals de la matèria 
se separaven, quedaven lliures, i 
es podien agrupar formant àtoms 
i aquests, estrelles i les estrelles, 
galàxies.
En aquesta teoria s’havia pensat 
que la velocitat amb què se sepa-
ren les galàxies aniria disminuint 
amb el temps, ja que entre les galà-
xies hi ha atracció gravitatòria que 
frenaria el moviment. Fins i tot es 
pensava que –tal com passa quan 

tirem una pedra enlaire- arribaria 
un moment en què el moviment 
s’invertiria, les galàxies tornarien a 
acostar-se entre si i, potser al cap 
de molts milions d’anys, tornarien 
a trobar-se en un punt: xocarien. 
El Big Bang es convertiria en un 
Big Crunch.
Però a fi nals dels anys 90, cap-
tant la llum de galàxies molt més 
llunyanes, sorgí una nova sorpre-
sa. Sabem que la llum d’aquestes 
galàxies ha tardat  milions d’anys 
a arribar-nos i que, per tant, les ve-
iem tal com eren fa milions d’anys. 
La sorpresa va ser descobrir que 
en aquella època les galàxies no 
es movien  a més velocitat que ara 
sinó a menys. O sigui que L’EX-
PANSIÓ DE L’UNIVERS ÉS UN 
MOVIMENT ACCELERAT. Com 
que tota acceleració suposa una 
força que empeny, i tota força que 
es desplaça consumeix energia, 
per explicar l’acceleració de les ga-
làxies  s’ha hagut d’imaginar que 
tot l’Univers està ple d’una miste-
riosa energia desconeguda que no 
podem detectar amb experiments. 
Se li ha donat el nom d’ENERGIA 
FOSCA.
Això passa sovint en el món de 
la Ciència: es desxifra un misteri i 
se’n troba un de nou. I mai s’arriba 
–ni s’intenta fer-ho- al Gran Miste-
ri: per què hi és l’Univers?

Joan Serrat
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Salt Gimnàstic Club

Club Petanca Salt

El CB Salt s’actualitza

Hola, amics petanqueros. En 
primer lloc us informaré dels 

resultats de la lliga provincial que 
es juga cada diumenge, encara  
que per motius de dates hi ha agut 
algun canvi. Els resultats d’aquest 
últim mes són els següents: Lloret 
4-Salt 5, Salt 5- Riudellots 4,  Salt 
5 - Figueres 4,  i Campdevanol  5 
- Salt 4. Ara mateix s`ha acabat la 
primera volta i a la segona intenta-
rem almenys fer els mateixos resul-

tats o millorar-los, si és possible.
A la lliga dels dissabtes a la tarda, els 
guanyadors han sigut: 1ª Emília Vila,  
2ª  Pilar Vila i 3r  lloc  Narcís Ros. El 
delegat Sr. Parés els va lliurar els lots 
corresponents. Per motius del canvi 
d`hora hem avançat l`hora de co-
mençament, que ha quedat per dos 
quarts de quatre de la tarda.
La lliga dels diumenges es conti-
nua jugant  sense cap entrebanc 
i patint cada dia més fred. De mo-

ment, 3 o 4 jugadors sembla que 
dominen la classifi cació, pero que-
da molt per jugar i hi poden haver 
sorpreses.
El proper dia 8 de desembre es farà 
el clàssic torneig social del pont de 
la Constitució per sorteig entre els 
jugadors que s’hi apuntin i també  
farem un dinar de germanor.
Només em cal desitjar-vos Bon 
Nadal i Bon Any Nou 

Josep Boó i Alech

El Club Bàsquet Salt fi nalment 
s’ha posat “a la moda” i té el 

seu blog propi. L’aventura va co-
mençar l’any passat, aviat farà un 
any, quan el coordinador del club 
i un parell de jugadors van decidir 
que s’havia de fer alguna cosa, 
que ens havíem d’actualitzar. 
Des de llavors, hem intentat, i es-
tem intentant, informar al màxim 
de les notícies que puguin passar 
en general al club, i en particular 
als equips, dels seus resultats i 
partits, etc. Recentment també 
s’ha introduït un Canal al Youtu-
be, en què els equips ens poden 
enviar vídeos dels seus partits, 

també tenim un grup al Facebook, 
creat per Xavier Enríquez, un an-
tic membre del club. Fins i tot te-
nim un fòrum en què us animem 
a participar, i per si no en feu prou 
també tenim unes adreces d’inte-
rès, un mapa per arribar al pave-
lló per als equips de fora, i tot un 
reguitzell de coses que vosaltres 
mateixos podreu anar descobrint a 
http://cbsaltv.blogspot.com
Estem treballant cada dia més per-
què la pàgina sigui més coneguda 
i per fer un C.B. Salt més conegut, 
per tant esteu convidats a entrar-hi 
i a enviar-nos (a través del formu-
lari de contacte que també hi tro-

bareu) qualsevol aspecte que cre-
ieu que ens pot servir d’ajuda, tant 
de suggeriments, com de queixes, 
a nivell de club...
Per acabar, ens agradaria afegir 
que estem treballant en un projec-
te. Per als més petits de la casa el 
C.B. Salt vol crear una escola de 
bàsquet, si hi esteu interessats us 
podeu dirigir a les ofi cines del club 
o demanar-ne informació a la web.
Esperem la vostra visita a http://
cbsaltv.blogspot.com, FINS AVIAT 
I FORÇA SALT!

L’equip de cbsaltv.blogspot.com

12 esportistes del Salt Gim-
nàstic Club han estat selec-

cionats per la Federació Catalana 
de Gimnàstica per formar part del 
Pla de Tecnifi cació de gimnàstica 
artística masculina i de gimnàsti-
ca artística femenina, pel període 
2009-2010.

En la categoria masculina els se-
leccionats són  Jeroni Casassas 
Sayols, Tomeu Casellas Casassa, 
Gerard Corominas Touron, i Ignasi 
Trota Prieto. En categoria feme-
nina les seleccionades són Clàu-
dia Vilà, Laura Casassa,  Carla 
Fernández, Mireia Brugués, Nora 

Fernández, Teresa Jordà, Clàudia 
València i Laura Bechdejú.
Els entrenaments es porten a ter-
me en les instal·lacions estrena-
des l’any passat a Salt i que són 
les de més nivell de l’Estat, i en 
concentracions puntuals al centre 
d’alt rendiment de Sant Cugat.
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El quadern gris

Musical: “Hoy no me puedo levantar”

Festa de la castanyada al Ceip Mas Masó

El  23 d’octubre arriba a Tem-
porada Alta la nova producció 

del Centre d’Arts Escèniques Salt–
Girona, aquesta adaptació literària 
de Josep Pla, prèviament estrena-
da al Festival Grec de Barcelona, 
amb gran èxit de crítica i públic. 
Amb una durada d’una hora i trenta 
minuts, i magnífi cament interpre-
tada per grans actors de la petita 
i gran pantalla, com són: Joan An-
guera, Ivan Benet i la Montserrat 
Carulla, com ja ens té acostumats 
en les seves grans interpretacions 
compartides pels altres dos actors.
L’espectacle gira al voltant de l’obra de 
Pla, El Quadern Gris, escrit als anys 
setanta, basada en el seu dietari. Des 
dels vint anys fi ns als setanta. 
Són relats de les seves vivències, en 

les quals es relata el Pla jove -Ivan Be-
net-, El Pla madur -Joan Anguera-, i la 
Montserrat Carulla seria la seva mare 
o alguna dona de la seva vida.  
Explica la seva època d’estudiant, 
el Palafrugell natal, la ferum d’una 
bona carn d’olla, les dones, les sor-
tides en barca per la Costa Brava, 
les sardanes, les festes majors, el 
perfum d’unes  sardines. Tot fa que 
en sortir del teatre tinguis ganes de 
llegir els seus llibres i aprendre a 
estimar la nostra terra, Catalunya.
Josep Pla és l’escriptor català, des 
del meu punt de vista, més conegut 
i traduït arreu del món. Medalla d’Or 
de la Generalitat concedida pel pre-
sident Josep Tarradellas al 1980.  
El públic va aplaudir molt els actors i 
l’actriu. Una gran obra que compar-

teixo totalment, em va entusiasmar 
i em va deixar bones sensacions.  

Josep Pla 

El dia 31 d’octubre una colla 
d’amics de Salt van anar a 

veure el musical MECANO, Hoy 
no me puedo levantar, que actual-
ment s’està representant al teatre 
Tívoli de Barcelona.
El tema va de dos amics que se’n 
van a Madrid per a triomfar com a 
grup musical, en el context de la 
“moguda madrilenya” dels anys 80. 
A partir d’aquí  totes les situacions 
bones, dolentes i tràgiques que es 
viuen  a l’escenari fan participar en 
gran mesura els espectadors, que 

canten, riuen i alguns ploren en 
determinats moments.
Com a punt a destacar haig de dir 
que gran part de l’èxit rau en el cos 
de ball, en el qual, i amb un paper 
molt principal, hi ha el ballarí saltenc 
Lluís Burch, la qual cosa  ens va fer 
molta il·lusió, ja que porta molts anys 
en el món del ball, tant fent classes 
en moltes escoles de ball, una de les 
quals és Espiral de Salt, en la Uni-
versitat de Barcelona, etc., com fent 
actuacions de creació pròpia com 
Músic Box, amb la qual va guanyar el 

premi de coreografi es 2009 al 
Teatre de Salt.
Las representació, que dura 3 
hores i mitja amb un descans 
de 20 minuts, no es fa llarga ja 
que va passant de situacions 
divertides a vertaderament trà-
giques que deixen un regust 
agredolç. En fi , que pots passar 
una bona estona encara que 
no siguis fan de Mecano, ja que 
qui més qui menys hem sentit 
les seves cançons que van 
marcar una època.

Josep Mª Pla  

El passat 28 d’octubre va venir al 
Mas Masó la Maria Castanyera . 

Al matí ens va visitar aula per aula, i 
de passada va recollir les castanyes 
que els nens havien portat. Anava 
explicant  que a la tarda no vindria 
perquè marxava de viatge i ja tenia 
la maleta preparada. Nosaltres ens 
vàrem esglaiar: com es fa una casta-
nyada sense la Maria Castanyera? 
Al migdia, el senyor Quim, amb l’aju-
da d’alguns pares i mares de l’AM-
PA,  va torrar les castanyes. Aquest 
curs estrenem torradora: en Benet 
Boada, marit de la Dolors Morera, 
(coordinadora d’Educaciói infantil), i 

els seus amics en Robert Blanch i 
en Josep Arbat, ens han obsequiat 
amb una magnífi ca torradora . Són 
uns artistes i des d’aquí els volem 
fer arribar el nostre agraïment. A la 
tarda, però, vàrem tenir sort. Quan 
la castanyera  ja sortia amb una ma-
leta immensa, va  aturar-se i ens va 
explicar dalt de l’escenari anècdotes 
de tots els països que havia visitat: 
portava un instrument musical dels 
indis americans, ens va ensenyar 
una cançó mexicana, vàrem ballar 
música de l’Índia, etc. Tots hi érem 
representats, fóssim del país que 
fóssim. Hi va haver un moment molt 

emocionant quan els alumnes de 
primària es van alçar i per sorpresa 
de tothom ens van cantar una cançó 
de halloween que havien preparat 
amb la professora d’anglès. Les ma-
res que ens van venir a veure també 
s’ho van passar molt bé.  Després 
ens van repartir les paperines de 
castanyes i una beguda. A  les cinc 
tothom cap a casa, ja que havíem 
d’agafar forces per anar a Fires. 
La Maria, per descomptat, va mar-
xar corrents a agafar l’avió i el curs 
vinent ens farà cinc cèntims de les 
seves aventures. 

Carmen Soler Sala
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Són incompatibles els arbres i 
fanals, a l’hora d’urbanitzar els 

carrers de Salt? Jo diria que no. El 
que caldria és que quan es planifi ca 
es tingui en compte que no poden 
anar junts al mateix clot, arbres i fa-
nals, ja que aquí sí que són incom-
patibles, perquè quina missió té un 
fanal? Il·luminar el carrer.
Pel que fa al carrer Miquel de Palol 
i algun més de l’entorn, o varen fa-
llar els càlculs o el llapis va anar a 
la seva. I no és que hom no ho par-
lés amb el tècnic responsable dels 
treballs quan es va fer la reforma; 
la resposta fou que en el projecte 
calia plantar tants arbres i que si 
no se seguia la planifi cació, a l’ho-
ra de presentar factura aquesta no 
seria acceptada perquè no com-
plia els requisits. Molt bé, el plan-
çó feia 2 m i el fanal 4, per tant a 
l’hora de la inauguració feia el su-
fi cient goig necessari amb una il-
luminació correcta. No sé si no es 

comptava que l’arbre creixeria i el 
fanal quedaria estabilitzat; el cas 
és que ara, després de 4 anys, el 
llum queda camufl at entre el bran-
catge de l’arbre i la lluminària del 
carrer. Sobretot a la primavera, es-
tiu i tardor  perd el 50 % d’efi càcia 
i per acontentar la queixa d’algun 
veí per la manca de llum, no es va 
trobar altra sortida que deixar el 
pobre arbre més pelat que un pal 
de telèfon, amb el resultat que tor-
na a brotar a la primavera i torna a 
amagar la llum necessària.
Pensant que els serveis tècnics de 
l’ajuntament un dia se n’adonari-
en i resoldrien la situació, al veure 
que passava el temps i es conti-
nuava amb la mateixa tàctica de 
martiritzar l’arbre, sense un resul-
tat concloent, vaig proposar al re-
gidor d’urbanisme, obres, activitats 
i medi ambient, de tallar aquests 
arbres que acompanyen els fanals 
i plantar-hi algun arbust, com s’ha-

via fet en altres llocs, i deixar el fa-
nal a la vista que pogués complir la 
seva missió d’il·luminar el carrer.
Com que la solució que li oferia 
era  molt dràstica, li vaig proposar 
que abans d’actuar consultés amb 
l’associació de veïns. No sé si ho 
va fer; el cas és que ha passat més 
d’un any i tot continua igual i no 
m’agradaria gens que novament 
es repetís l’esporgada sense resul-
tats positius. Si és que creuen que 
els arbres són necessaris, jo crec i 
afi rmo que sí, el que s’hauria de fer 
és canviar els fanals de forma o de 
situació i deixar que els arbres con-
tinuïn fent ombra a l’època estival i 
embelleixin el carrer, a més de mi-
llorar la qualitat de vida a l’absorbir 
molt de CO2, que és el responsa-
ble de molta contaminació. 
Deixem que tant els arbres com 
els fanals puguin complir amb la 
seva missió.

Camina Mira i Observa  

Arbres i fanals

Trinxat i trossejat

Des de sempre, Salt ha estat un po-
ble important perquè, entre altes 

coses, el progrés sempre es recorda 
de nosaltres i no ens deixa de banda.
Així, l’any 1850 la carretera nova, 
Girona-Manresa, va fer una bona 

destrossa a les terres agrícoles del 
terme.
A fi nals del segle XIX s’inauguren 
els primers trams del FFCC Olot-
Girona i suposa la segona repas-
sada al pla de Salt.

Els anys 60, l’aeroport 
de Viloví va facilitar la via 
nord-sud.
El 21 de juny de 1971 s’in-
augurava l’A7 o autopis-
ta del mediterrani i brutal 
partició del terme. 
Al mateix temps, amb la 
sortida de l’A7, nova trin-
xada a l’estil de 1850 i a la 
del carrilet.

Ara, en la segona meitat  d’octubre 
del 2009 , el ministeri de Foment 
dóna el vistiplau a l’ampliació de l’A7 
a quatre carrils per banda. Això s’es-
tén amb el consentiment de les auto-
ritats catalanes.
Amb tant de progrés d’est a oest i 
de nord a sud, suposo que alguna 
cosa ens deu tocar ...  I els saltencs 
són els més “progres” del món.
Per això, quan facin la futura am-
pliació de l’A7, els saltencs haurí-
em de posar-nos a banda i banda 
del vial amb banderetes de plàstic 
i mostrar signes d’alegria i el nos-
tre agraïment  perquè el progrés el 
tenim sempre ben present.

Agapit Alonso i Pont 

Arbre de nit Llum de dia
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Policia Local 972249192
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Pública de Salt 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal  972240506
Centre Obert Infantil 972406663
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  972238578
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 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: 5, 6, 14, 22, 25, 30 de desembre.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 2, 10, 18, 27 de desembre.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 7, 15, 23, 26, 31 de desembre.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 16, 24 de desembre.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 1, 9, 17 de desembre.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 3, 11, 19, 20, 28 de desembre.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 4, 8, 12, 13, 21, 29 de desembre.

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



29

Elaboració:
Amb un batedor munteu les clares d’ou. A continuació 
barregeu-les amb l’ametlla en pols i el sucre.
Folreu una plata amb paper vegetal i unteu-lo amb 
mantega. Amb una mànega pastissera feu pilonets de 
la pasta que heu preparat damunt el paper, intentant 
que no es toquin entre ells. Al damunt de cada piló 
hi poseu una ametlla crua. Escalfeu el forn a 180º. 
Cal introduir la safata i deixar-ho coure. Cal estar a 
l’aguait perquè estarà cuit de seguida. 

 

Recepta de la Sra. TERESA RODRÍGUEZ MARTÍN
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 250 g d’ametlla marcona crua
- 250 g d’ametlla en pols
- 350 g de sucre de llustre
- 4 clares d’ou

Ametllats
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Naixements, casaments i defuncions

Resum del Ple del 16 de novembre de 2009

Casaments

Miguel Castro Bernabé
Vulissa-Isabel Siles Guzman 17-10-09

Juan Ruiz Luque
Muruelis Luque Aguilera 17-10-09

Naixements

Yasmina Ochen 1-10-09

Núria Coll i  Arguedas 3-10-09

José Giménez i Reyes 4-10-09

Lídia-Joana Nicolae 5-10-09

Brioghet-Alaizt Mendoza i Càceres 7-10-09

Souleymane Traore 8-10-09

Nihad Loukili 9-10-09

Ayoub Attahiri 14-10-09

Sikina Vallow 14-10-09

Youssef Massen 14-10-09

Jonathan Eloghosa i Oyiboke 16-10-09

Layla Zarkooni 16-10-09

Bintu Danso 17-10-09

Mariam el Arabi 18-10-09

Yina Zafi ra Coetés i Sinisterra 18-10-09

Anniela Refaeli Karden i Mayorga 19-10-09

Alexander Minhphuc Cao i Reina 21-10-09

Anthony Trias i Martínez 21-10-09

Marc Arraz i Gual 21-10-09

Soria Cano i Rogríguez 21-10-09

Ainara Vázquez i Moreno 22-10-09

Ali Sawanech i Jawara 22-10-09

Asmaa el Mhamdi i Malki 23-10-09

Hamza Rida 23-10-09

Mohamed Amine i Ourti 23-10-09

Samba Touray i Vallow 23-10-09

Defuncions

Angela Romero Belmonte, 26 anys 16/10/2009

Antonio Heredia Silva, 11 anys 21/10/2009

Narciso Oliveras Xifre, 61 anys 01/11/2009

Salvador Feixas Congost, 73 anys 31/10/2009

Joaquin Brugada Roca, 82 anys 02/11/2009

Pilar Figuerola Pages, 89 anys 06/11/2009

Pedro Vilalta Sabates, 54 anys 06/11/2009

Florencio Dominguez Caro, 87 anys 07/11/2009

Jose Jimeno Delgado, 72 anys 10/11/2009

Manuel Neila Carmona, 41 anys 12/11/2009

Arcadia Rodriguez Gahete, 93 anys 13/11/2009

Jose Costa Ros, 82 anys 14/11/2009

El ple comença amb la interven-
ció del defensor del ciutadà 

que presenta al Ple el seu informe 
de l’any 2008.
Amb els vots contraris de CiU i IC-
V- IPS s’aprova el conveni amb el 
Centre de Promoció de la Cultura 
Popular i Tradicional pel que aquest 

s’instal·larà a la Coma Cros.
Amb el vot favorable de tots els 
regidors s’aprova demanar al De-
partament de medi ambient i habi-
tatge que consideri la implantació 
d’una línia de tramvia que enllaci 
Salt amb la projectada entre Giro-
na i l’aeroport.

Amb l’abstenció del regidor del PP 
i el vot favorable de la resta es va 
aprovar el conveni de fi xació del 
preu just de la fi nca situada al car-
rer Sant Dionís 39, que permetrà 
desencallar les obres en aquest 
sector.

Jofre Ferrer i Pumarola

Ebrahima Fofana 24-10-09

Jairus-Osaherumwen Oronsaye 26-10-09

Maria Feldrihan 27-10-09

Mustafa Magiraga 28-10-09

Doaae Darrazi 31-10-09
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de d’octubre al 10 de novembre de 2009

Temperatura Màxima: 28,5º el dia 11 d’octubre.  
Temperatura Mínima: 0,5º el dia 10 de novembre.

Dies de pluja: 8 dies de pluja.
Precipitació màxima en un dia: 31,6 litres el dia 6 de novembre. 

Pluja acumulada: 107,3 litres.

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

Encreuats
Solució:

L’acudit foll

El temps

Horitzontals
1.- Estossegar.  2.- S. Amolla. E.  3.- 
Va. Sals. Rn. 4 .- Arc. Co. Sua. 5.- larO.  
Dicti.  6.- Onada. Feix. 7.- Tes. Ss . Ple. 
8.- As. stoL. An. 9.- T. Geodís. Ç. 10.- 
Sembradora

Verticals
1.-Esvalotats. 2.- S. Aranès. E. 3.- Ta. 
Cras. GM. 4.- Oms. oD. seB.  5.- soaC. 
Astor. 6.- slloD. Soda. 7.- Els. iF. leD. 8 
.-Ga. Scep. So. 9 .- A. Rutila. R. 10.- Re-
naixença.

Horitzontals
1- Fer moments d’expiració convul-
sius. 2- Si? ben bé no. Afl uixa. Car-
dinal. 3- Es dirigeix. Clorur de sodi 
(plural). Consonants. 4-Porció d’una 
corba. Símbol del cobalt. Excreta 
suor. 5- Al revés, dit parlant. Imposi 6- 
Ona. Tiges disposades paral·lelament 
i lligades. 7- Nom de lletra (plural). 
Consonant repetida. Reunió general 
d’una corporació. 8- El qui excel·leix 
amb un esport. Al revés, part en que 
es divideix un tot que s’ha de distri-
buir (plural). Al revés, símbol del sodi. 
) 9- La primera de la tercera. Cavitat 
d’una pedra Revestida d’una substàn-
cia cristal·litzada (plural). Consonant. 
10- Que sembra ( femení)

Verticals
1- Arremorats, avalotats. Cardinal. 
Nadiu d’una vall catalana. És i és el 
començament, 3- Femení de Ton. 
Gruixut. Fabricant de cotxes. 4- Lli-
natge català. Al revés, nota musical. 
Al revés, petó. 5- Al revés, desordre 
complert. Ocell de presa. 6- Al revés 
i plural, raig d’aigua. Aigua carregada 
d’àcid carbònic. 7- Pronom Personal. 
Al revés , l’última part d’una cosa. Al 
revés, dit. 8- Símbol del Gal·li. Escèp-
tic, sense cap ni peus. Sensació pro-
duïda en l’òrgan de l’oïda. 9- La pri-
mera de l’abecedari. Brilla com l’or. La 
primera que té raó. 10 Renaixement.

B. Pérez G.

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