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Activitats del mes de gener

CASAL DE JUBILATS
Propera excursió
· Dia 21.- Visita a la fàbrica DAMM 
del Prat de Llobregat. Dinar i a la 
tarda ball. Sortida a les 8 del mati.  
Preu 36 €

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”
EXPOSICIONS
· Sales Central, Aguilera i Roca Del-
pech - “Pedaços”  Fotografi es de 
Gispert Saget, de Salt.
· Sala El Porxo - Escultures d’esca-
iola pigmentada amb ferro, de Rafel 
Planella,  de Vilablareix.

BIBLIOTECA  PÚBLICA DE SALT 
· Dijous, 14 de gener, a les 20:00h. 
Trobada del Grup de Lectura d’obres 
de fi cció. Llegirem dues obres de 
Thomas Mann, “Mort a Venècia” i 
“L’enganyada”.
· Dijous, 21 de gener, a les 20:00h. 
Cinefòrum. Projectarem “Mort a Ve-
nècia” de Luchino Visconti (1971).
· A partir de gener es realitzaran ses-
sions formatives d’iniciació a la infor-
màtica i internet. Més informació a la 
Biblioteca Pública de Salt.
  
CENTRE DE RECURSOS DE LA 
GENT GRAN
· Dilluns 11 de  16:00 a 17:30h. XER-
RADA: INCONTINÈNCIA, a càrrec 
de Hortènsia Hinarejo
· Dimarts 12 de 16:00 a 18:00h. TA-
LLER DE CANÇONS POPULARS I 
MUSICOTERÀPIA, a càrrec de Jana 
Perez, professional de Ventijol
· Dilluns 18 de 16:00 a 17:30h. XER-
RADA: VIURE I CONVIURE, a càr-
rec de Caixa Catalunya
· Dilluns 25 de 16:00 a 17:30h. XER-
RADA: SEGURETAT VIAL, a càrrec 
de la Policia Municipal
· Els dilluns 11, 18 i 25 CAMINADES 
SALUDABLES, amb l’acompanya-

ment d’una infermera i treballadora 
social
· Els dimarts 12, 19 i 26 i els dijous 7, 
14, 21 i 28 de 10:30 a 11:30h. ALFA-
BETITZACIÓ a càrrec de Ma. Lluïsa 
Duran
· Els dimecres 13 i 20 de 17:00 a 
18:00h. TALLER DE FISIOTERÀPIA 
a càrrec 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.

LA MIRONA
CONCERTS
· Dia:2 .- Grup/Activitat: SESSIÓ A 
LA BOMBOLLA AMB DJ BAILABLE 
(Gi, Pop/Rock/Indie/Electrònica)
Hora: 00:00h Preu: Gratuït
· Dia:5 .- Grup/Activitat: COLLLITA 
2009: Mostra de Grups Guanyadors 
de Concursos de les Comarques Gi-
ronines amb COMET BLUE (Gi, Pop/
Rock) i THE VIOLET FREQUENCY 
(Gi, Rock alternatiu) Hora: 22:30h 
Preu: 5 €. El 100% de la recaptació 
es destina als grups.
· Dia:8 .- Grup/Activitat: COLLLITA 
2009: Mostra de Grups Guanyadors 
de Concursos de les Comarques Gi-
ronines amb ERM  (Figueres, Metal) 
i CAIKO (Banyoles, Rap/Metal)
Hora: 22:30h Preu: 5 €. El 100% de 
la recaptació es destina als grups.
· Dia:9 .- Grup/Activitat: COLLLITA 
2009: Mostra de Grups Guanyadors 
de Concursos de les Comarques 
Gironines amb LA MATA (Palamós, 

Pop/Rock) i MOST (Gi, Rock/Blues)
Hora: 22:30h Preu: 5 €. El 100% de 
la recaptació es destina als grups.
· Dia 15 .- Grup/Activitat: JAM SES-
SION amb ELECTRIC CHEESE 
(Girona, Funk/Fusió)
Hora: 23:00h. Preu: 5 € públic gene-
ral / Gratuït músics participants
· Dia:16 .- Grup/Activitat: BARONIA 
DE SAS MUSIC FESTIVAL amb 
THE ROCK’N’ROLL BROTHER’S 
(La Bisbal, versions rock) Hora: 
22:30h Preu: 2/5 €
· Dia: 23.- Grup/Activitat: MÖONDO 
(Girona, Funk/Experimental) Hora: 
23:00h Preu: 5/8 €
· Dia: 24.- Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES amb grups del SALT THE 
MUSICS
Hora: 19:00h Preu: Gratuït
· Dia 29.-Grup/Activitat: GRUP DEL 
MES: RAYDIBAUM (Barcelona, 
Rock/Pop) + PRAGA (Banyoles, 
pop/rock) Hora: 22:30h Preu: 5 €
· Dia: 30.-Grup/Activitat: LENDAKA-
RIS MUERTOS (Pamplona, Punk) 
+ MEMO (Iruña, Punk/Rock) Hora: 
22:30h Preu: 10/12 €
 
ACTIVITATS
· Dia: 23.- Hora: de 11:00h. a 14:00h. 
Activitat: JORNADA DE MANIPULA-
CIÓ D’EQUIPS DE SO DE PETIT 
FORMAT On: L’Estació Espai Jove 
Preu. Gratuït. Cal inscripció prèvia a 
l’Estació Espai Jove
· Dia: 1 al 31.- Activitat: PROJECTE 
BUCS d’ASSAIG PER A GRUPS 
MUSICALS
On: Terreny al costat de La Mirona
Més informació a: activitats@lamir

TEATRE DE SALT
· Dia 17 a les 7 de la tarda.- EL EN-
CUENTRO DE DESCARTES CON 
PASCAL JOVEN  Joseph Maria Flo-
tats  24/20 €
· Dia 29 a les 9 del vespre.- PRO-
DUCT. Dir. Julio Manrique  12/10 €
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Premsa escrita en català
La Farga, dins els seus límits i modèstia, i com moltes altres petites pu-
blicacions del país, ha contribuït des de fa trenta anys a la normalització 
de la llengua catalana. A banda de les revistes locals, amb la restauració 
de la democràcia i per subscripció popular van néixer diaris amb vocació 
nacional, com l’Avui, o comarcal, com el Punt, amb ànims d’ocupar un 
espai necessari i reivindicat. Però el cert és que han estat els dos grans 
diaris de Barcelona redactats en llengua castellana, La Vanguardia i El 
Periódico, encara que aquest darrer surt també traduït des de fa uns 
anys, els que n’han monopolitzat les vendes. Tots els diaris necessiten 
subvencions públiques, però l’Avui ha estat un fracàs comercial i em-
presarial. No ha estat un mal diari, però el cert és que encara no s’ha 
aconseguit una premsa nacional en català que aconsegueixi canviar els 
hàbits de molts lectors de premsa escrita, com sí que ha succeït amb la 
ràdio i la televisió.  
La compra de la totalitat de l’Avui per part de l’editora del Punt, després 
de l’èxit social i econòmic del seu model de gestió, és un repte històric 
que pot canviar el nostre panorama periodístic. Mancava premsa es-
portiva en català i revistes d’informació general i especialitzades, i en 
els darrers temps s’ha avançat molt. Però encara és necessari un gran 
diari nacional escrit i pensat en català. Però consumir premsa en català 
és també una qüestió de suport institucional i, especialment, de voluntat 
lectora. No es tracta només d’adquirir un bon producte, que sens dubte 
ha de ser exigible, també es tracta de ser decidits en l’ús quotidià de la 
nostra llengua. En un món globalitzat, només és la defensa de la cultura 
pròpia el que ens pot fer veritablement ciutadans reconeguts del món.  
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Segons la Wikipedia, font de coneixement del se-
gle XXI, un maquetista ha de tenir motricitat fi na i 
paciència, ha de ser minuciós, ordenat i una mica 
metòdic. En Moisés, que potser té una mica de tot 
això, confessa que, tot i que la vida el va portar a 
dedicar-se a la planxisteria, sempre havia volgut 
ser fuster. Vés per on que ara, de jubilat, treba-
lla fi ns al més mínim detall la fusta de les seves 
maquetes, gràcies en part, al fet que encara té un 
bon pols, com se n’alegra ell mateix. Però segura-
ment un dels trets més destacables d’en Moisés, i 
del que no en parla la Wikipedia, és una imagina-
ció envejable que li atorga la capacitat de veure 
en objectes de la vida quotidiana les peces que 
poden anar guarnint les seves creacions.

-Parli’m una mica de vostè, sem-
pre ha viscut a Salt?
-Jo vaig néixer a Girona, al carrer 
Nou, justament al número nou. 
Als quatre anys vaig venir a Salt, 
als pisos del Collell, que en deien, 
damunt de ca l’Agell. Després, als 
7, vaig anar a viure a Sant Daniel. 
Quan em vaig casar, als 26 anys, 
vaig venir a viure aquí a Salt i en-
cara hi sóc. 

-Vostè a què s’ha dedicat?
-Jo vaig fer de planxista fi ns que 
em vaig jubilar.

-I d’on li ve l’interès per les 
manualitats? Per què l’ofi ci de 
planxista no s’assembla pas a 
les manualitats que fa amb la 
fusta.
-Mira, jo des que vaig néixer i fi ns 
als 14 anys que volia fer de fuster. 
Però el meu pare va trobar un amic 
que tenia una planxisteria allà al 
carrer Figuerola i em va col·locar 

a treballar allà. Aleshores no hi ha-
via tants cotxes com ara, i és clar, 
quan em van dir que podia anar a 
arreglar cotxes vaig dir ‘de segui-
da!’. I durant 46 anys vaig treballar 
allà mateix.

-El sector de l’automòbil ha 
canviat molt en aquests anys i 
el tipus de feina que feia vostè 
també, suposo?
-I tant! Abans es feia pròpiament 
feina de planxista, avui dia el que 
fan és canviar peces o treballar 
amb pastes. Abans s’arreglaven 
les peces, si convenia s’agafava 
un tros de planxa i se’n feia un tros 
nou. Fins i tot havíem obert bidons 
d’oli d’aquests de 200 litres per 
tallar planxa perquè no n’hi havia, 
això entre els anys 50 i 60. Ales-
hores s’arreglava tot, no es feien 
servir pastes com ara.

-Avui dia té raó que quan s’es-
patlla alguna cosa et diuen allò 

de ‘et surt més a compte com-
prar-ne un de nou’ i les coses no 
s’arreglen.
-Abans s’arreglava tot. En els cot-
xes es canviaven els plafons de les 
portes -aleshores tot anava amb 
cargols- però es canviava només 
les parts fetes malbé, ara es can-
vien les peces senceres. És molt 
diferent. Abans passaves per da-
vant la casa d’un planxista i només 
senties ‘patim patam patim patam’ 
i ara hi passes i no se sent res.

-Aleshores, la seva dedicació a 
les manualitats amb fusta va co-
mençar quan es va jubilar?
-Sí, em vaig jubilar i vaig dir ‘tu, 
alguna cosa has de fer’, almenys 
per fer treballar una mica el cap, 
per no avorrir-me. Aleshores vaig 
començar a fer peces petites, so-
bretot de coses de pagès. Vaig fer 
la matança del porc, l’elaboració 
del vi, eines del camp, carros i tar-
tanes. 

Nom: Moisés Auguet
Edat: 73 anys
Nascut a Girona
Resideix a Salt
Professió: Planxista jubilat
A més a més: En Moisés dedica part del seu 
temps a fer maquetes amb fusta d’antigues eines 
del camp, esglésies, catedrals i fi ns i tot la Coma 
Cros. Els seus treballs l’han fet exposar a les 
Bernardes de Salt, a la Fira del Col·leccionisme 
de Quart, a Camós i a Colomers.

L’art del detall
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-Peces que, algunes d’elles, 
ja no existeixen, peces de mu-
seu...
-Sí. En les exposicions que he fet, 
sota les peces d’eines i màquines, 
sempre hi poso un paperet expli-
cant per a què serveixen ja que hi 
ha molta gent que no ho sap. Si ho 
fas en un poble de pagès sempre 
hi ha algú que diu ‘guaita, això jo 
ho havia fet servir’ o ‘jo a casa en-
cara en tinc un’, però si ho fas en 
llocs menys rurals la gent ja no ho 
coneix.  

-Així on ha exposat les seves 
peces? 
-He fet una exposició aquí a les 
Bernardes de Salt i a Quart fa tres 
anys que els deixo una peça per la 
Fira del Col·leccionisme. Hi he por-
tat carros, tartanes, el tren d’Olot, 
aquest any hi vaig portar la Cate-
dral de Girona. També he exposat 
a Camós, a Colomers, on per la 
festa de la gent gran els deixo una 
peça perquè la subhastin, i també 
a Riudarenes, que ja m’han dema-
nat que aquest any vinent hi torni. 
Jo per anar demanant a la gent per 
fer exposicions no ho faig pas, ara, 
si m’ho demanen hi vaig encantat.

-Què en fa de les peces, les rega-
la, les ven, se les queda totes?
-No n’he venut cap, no. Ho faig 

com a hobby i algunes me les que-
do, altres les regalo. 

-Mica en mica, però, s’ha anat 
envalentint perquè de peces 
petites ha passat a maquetes 
d’una mida ja considerable com 
la Catedral de Girona o la Coma 
Cros.
-Sí, però ara quan acabi una es-
glésia que estic fent, tornaré a fer 
peces més petites. Tinc pensat fer 
la capella de Núria però més peti-
ta. Ja la tinc fotografi ada tota. 

-I com ho fa per decidir els te-
mes? Busca alguna cosa que li 
agradi i la fotografi a?
-Sí, faig tot de fotografi es del que 
m’interessa i després ho dibuixo. 
No en sé pas, de dibuixar, però 
més o menys, a la meva manera, i 
quan ho veig bé, aleshores ho faig 
servir de plantilla per fer-ho amb 
fusta. Aleshores guardo les planti-
lles de manera que si hagués de 
tornar a fer alguna peça la podria 
tornar a fer sense problemes.

-Però les màquines que ja no 
existeixen, com ho fa per repro-
duir-les? 
-N’hi ha algunes que fi ns i tot he 
anat a Lleida a fotografi ar-les. 
A més, com que jo vaig estar un 
temps a pagès, de jovenet, perquè 

aquí es passava molta gana i els 
meus pares em van enviar a casa 
d’uns parents pagesos, aleshores 
en vaig veure moltes d’aquestes 
eines, i d’altres les he vist en fo-
tografi es.

-Quins materials utilitza per fer 
les seves creacions? 
-La base són fustes de caixes de 
fruita. La gent, com que ho sap, 
passen per aquí i me’n porten. 
Aleshores les desmunto, col·loco 
les peces com em convingui, gra-
pades o encolades, i amb cartolina 
marron ho forro, aleshores no es 
veuen les lletres de les caixes. I 
per cobrir-ho, sovint faig servir bar-
nilles de cortines d’aquestes que 
venen a les botigues xineses. 

-Quina paciència... fi nalment 
sembla que ha aconseguit ser 
fuster!
-Sí, es veu que això ho tenia posat 
el cap!

-I els detalls de les peces, amb 
què els fa? Perquè hi ha faroles, 
arbres... 
-Vaig mirant, a veure, aquí què hi 
aniria bé? Trossets de vidres per 
fer collarets pintats, per exemple, 
caps d’auriculars, cotxets de jogui-
na, la qüestió és rumiar que pot 
anar-hi bé. Ara, per Nadal, hi ha 
moltes fi guretes i molts elements 
que es poden fer servir. Quan pas-
so per paradetes d’aquestes d’arti-
cles de Nadal, ja vaig rumiant què 
podria fer servir. Per exemple, l’al-
tre dia vaig trobar unes campane-
tes petites que m’aniran perfecte 
per la capella de Núria.

-Hi passa gaires hores treballant 
les maquetes?
-Quan puc, quan em deixen els 
néts! Sobretot a l’hivern perquè a 
l’estiu vaig molt a l’hort que tinc a 
Bescanó. Però vaja, sempre que 
puc hi vinc una estoneta perquè 
m’agrada. I a més, tinc la sort que 
de moment el pols encara no em 
falla, perquè el dia que em falli, ja 
no m’hi podré pas dedicar. Perquè 
he vist altres exposicions sem-
blants, però la majoria no són fe-

Entrevista a en Moisés Auguet
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tes totalment a mà. Fan servir un 
torn, la seva maquinària, però el 
que faig jo és tot a mà.

-No deu haver-hi gaire gent que 
faci aquest tipus de manualitats, 
i treballant amb el garatge obert, 
molta gent deu parar a mirar-
s’ho.
-Sí, sí, a molta gent li crida l’aten-
ció. I sobretot escoles, que al fi nal 
el mestre ha de dir, ‘aneu passant 
de tres en tres’ perquè no hi ca-
ben! I hi va haver una dona que 
em volia comprar la maqueta de la 
Coma Cros perquè hi havia treba-
llat molts anys, però fi nalment la va 
trobar massa gran. També recordo 
que un home em va dir ‘mira, jo 
havia treballat aquí’, just en una de 
les fi nestres.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a en Moisés Auguet

Autarquia i racionament

L’autarquia és un sistema eco-
nòmic basat en l’autosufi cièn-

cia econòmica d’un país respecte 
a l’exterior i un estricte intervencio-
nisme de l’estat. Els primers prece-
dents a Espanya daten dels anys 
de la dictadura de Primo de Rivera 
(1923-1930). S’aplicà durant la post-
guerra, de 1939 a 1959, propiciat 
per l’aïllament diplomàtic del règim i 
un nacionalisme econòmic inviable. 
Perjudicà notablement la indústria 
catalana, per la manca de matèri-
es primeres i energia, i difi cultà la 
recuperació del país després de la 

guerra civil (1936-1939), afavorint 
uns nivells de producció molt baixos 
i la manca de productes bàsics. Fins 
ben estrats els anys cinquanta no es 
recuperaren els nivells de renda an-
teriors a la guerra, fet que sumat a la 
repressió política i cultural comportà 
una llarga i dura postguerra.

     El racionament és una mesura 
de política econòmica basada en 
el control directe de la fabricació i 
consum de productes de primera 
necessitat, per la manca de queviu-
res. A Catalunya ja s’aplicà durant 
la guerra, regulat per la conselleria 

de Proveïments. Finalitzada la guer-
ra, la política autàrquica del règim 
comportà el manteniment rigorós 
de la mesura, mitjançant la Comi-
saría General de Abastecimientos y 
Transportes. En vigor fi ns al 1951, 
només permetia a cada família l’ob-
tenció d’una determinada quantitat 
d’aliments mitjançant una targeta, 
fet que propicià la venda clandestina 
d’articles alimentaris a preus des-
orbitats, activitat que rebé el nom 
d’estraperlo. El racionament també 
afectà l’energia, hi hagué manca de 
combustibles i restriccions del sub-
ministrament elèctric fi ns al 1955. 
El canvi de política econòmica per 
impulsar un procés de liberalitza-
ció, la normalització de les relacions 
internacionals i l’ajuda econòmica 
nord-americana posaren fi  a les es-
trangulacions econòmiques i van fer 
possible el retorn del creixement.    

J.C.L.
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El bosc dels miralls trencats (1)

Adéu a les bombetes

Li he assegurat  a en Ramon 
que aquest cop no fallaria. La 

seva insistència ve de lluny, supo-
so que també us ha passat a molts 
de vosaltres:
-Escriu alguna cosa per a La Far-
ga, una ressenya, una opinió, al-
guna cosa sobre les històries del 
grup de lectura de la biblioteca.
Ara fa un mes li vaig dir que sí, que 
m’hi posava, que abans del quinze 
ho tindria . I aquí estic, a dia tretze.
La meva idea inicial és oferir-vos 
un cop al mes fotografi es escrites 
de “moments lectors”.
Treballo fa una colla d’anys a les 
biblioteques públiques de Salt i per 
tant ja fa temps que em passo mol-
tes hores del dia envoltat de llibres i 
lectors. La meva feina, bàsicament, 
consisteix a fer que la trobada entre 
aquestes persones i aquests textos 
sigui feliç: que l’espai hi acompanyi, 
que els escrits siguin de qualitat i 
els documents seleccionats res-
ponguin a les necessitats dels ve-
ïns d’aquest poble.
A partir d’avui i amb voluntat de 
seguir-ho fent mensualment us 
vull explicar alguns d’aquests mo-
ments feliços que visc al llarg de 
la meva jornada laboral. I parlo de 
moments feliços amb tota la inten-
ció. Tinc una tendència natural al 
drama. L’humor, allò que tothom 
diu que és la forma de comunica-
ció més intel·ligent dels humans, 

apareix en comptagotes quan em 
poso a escriure. També “peco” de 
sentimentalisme, la plorera la tinc 
fàcil, físicament, però també amb 
el “boli”. Amb intenció de corregir 
les meves mancances em compro-
meto a explicar-vos, número rere 
número i fi ns que pugui, aquests 
moments “feliços” que la meva mi-
rada és capaç de captar.
Davant aquests alts propòsits d’in-
tentar ser positiu i alegre tot bus-
cant el petit pessic d’humor que 
tenen moltes situacions, la realitat 
s’imposa i començo aquest nou 
serial amb un enterrament.
El 2 de desembre passat va mo-
rir en Pere Rodeja i Ponsatí,  “En 
Pere de Can Geli”, el darrer llibre-
ter “enciclopèdic” i predigital de la 
ciutat de Girona. Els diaris locals 
en varen parlar força, les pàgines 
culturals hi varen dedicar bona part 
del seu espai i alguns columnistes 
“fi xos” hi varen dir la seva, com 
també algun col·lega de professió.
Aquí nomes voldria mostrar el meu 
enorme respecte per la seva feina. 
Sóc d’aquells bibliotecaris que han 
arribat a la professió pel camí de la 
llibreria. Potser per això penso que 
els ofi cis de llibreter i de biblioteca-
ri són molt propers.
En Pere va crear una llibreria caò-
tica, laberíntica, austera, acumula-
tiva, a l’antiga, buscant tenir-ho tot 
(sí, fa uns anys aquesta quimera 

semblava possible). Ell era el catà-
leg d’aquest món, en el seu cap hi 
havia l’Illa del tresor que ensenya-
va el camí del darrer descobriment 
que anàvem a buscar, moltes vega-
des amb urgències compulsives. 
Gràcies, Pere. 
Vaig venir el dia 3 al teu comiat, 
com molts dels lectors d’aquesta 
ciutat veïna. Hi estàvem una mica 
desvalguts, cap cots i més orfes. 
La parròquia de Sant Fèlix impres-
sionant, quin espai tan bonic vas 
triar pel teu darrer adéu. Allà em 
vaig imaginar, o vaig llegir amagat 
darrera una columna en el darrer 
llibre de contes que t’havia com-
prat, que ens esperaves a la por-
ta de sortida de l’església. Quan 
anàvem passant davant teu ens 
oferies un llibre, la darrera joia 
que havies seleccionat especial-
ment per a cadascú de nosaltres 
i que havies guardat pacientment 
en aquells passadissos humits de 
la teva rebotiga. A la manera del 
conte d’en Jorge Amado “La Muer-
te y la muerte de Quincas Berro 
Dágua”.

Un adéu amigable i feliç, el darrer 
moment lector que ens vas regalar.

Jordi Artigal Valls

(1) El conte “Flor Màgica” del llibre de Mercè 
Rodoreda “Viatges i fl ors” comença així: No hi 
vagis! El Bosc dels Miralls Trencats és un bosc 
de pebrers amb fulles tacades de mal...”

Aviat haurem de  dir adéu a les 
clàssiques bombetes de fi la-

ment. D’aquí a tres 
anys a la Unió Euro-
pea s’hauran retirat 
totes del mercat, co-
mençant aquest any 
per les més potents. 
Potser és un bon 
moment per recordar 
la transformació que 
han produït aquests 
senzills objectes en 
la vida humana  dels 
últims cent anys.
Ens costaria ara 
d’imaginar com era 

la vida en un poble –per exemple a 
Salt- abans de la llum elèctrica: la 
trista foscor de les cases a les nits i 
durant les llargues tardes d’hivern, 
il·luminades solament amb un tre-
molós llum d’oli o amb espelmes i 
algun quinqué fumós a les cases 
més riques. I haver d’anar amb un 
fanalet pels carrers  totalment fos-
cos del poble, ja que solament les 
grans ciutats  tenien la dèbil i gro-
ga llum dels fanals de gas.
L’arribada de l’electricitat als po-
bles, a començaments del segle 
XX, va ser com un miracle que va 
portar llum a les cases, als carrers, 
a les escoles, als tallers, a les fes-

tes, al teatre… Encara avui, del 
rebut elèctric en diem el rebut de 
la llum.
I el miracle el devem a un inventor 
nord-americà: Thomas Alva Edi-
son.  Abans d’ell ja s’havia acon-
seguit produir llum amb el corrent 
elèctric fent servir “l’arc voltaic”, 
que consistia a mantenir una des-
càrrega elèctrica lluminosa (un 
seguit de guspires) entre dues 
barretes de carbó. Però era poc 
pràctic: costava d’iniciar l’espurna, 
les barretes es cremaven i s’havi-
en d’anar acostant, gastava molta 
electricitat i havia d’estar a l’exteri-
or. Ja  sabien que fent passar cor-
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Adéu a les bombetes

rent per un fi l conductor molt prim 
es posava al roig i feia una mica de 
llum, però perquè la llum fos blan-
ca i potent caldria escalfar tant el fi l 
que es cremaria o fondria.

Edison va aconseguir que el fi l no 
es cremés posant-lo dins d’un re-
cipient de vidre –la bombeta- del 
qual havia extret l’aire. I va acon-
seguir que no es fongués fent ser-
vir un fi l de carbó que obtenia car-
bonitzant fi bres de bambú.  Així, a 
l’any 1880 va patentar la primera 
bombeta, que tot i durar solament 
unes 30 hores, va ser considera-
da com un gran èxit. L’invent es 
va anar millorant. Es va començar 
substituint el fi l de carbó per un 
de tungstè, que és el metall que 
aguanta temperatures més altes 
sense fondre’s. Però el fi l, tot i no 
fondre’s, s’evapora lentament i 
acaba trencant-se. Es va aconse-
guir disminuir l’evaporació posant 
dins la bombeta una petita quanti-
tat d’un gas inert  que no reaccioni 
amb el tungstè, per exemple nitro-
gen o argó.
Una modifi cació important van ser 
les bombetes “halògenes”, que de 
moment no seran retirades. Con-
tenen una petita quantitat d’un 
gas halogen, generalment brom o 
iode. Aquest gas reacciona amb el 
tungstè evaporat dins la bombeta 
formant un compost que quan toca  
el fi l incandescent es descompon i 
el tungstè es torna a quedar al fi l. 
Així es contraresta l’evaporació i el 
fi lament pot treballar a temperatu-

ra més alta i fer  llum més blanca. 
Són d’aquesta mena, per exem-
ple,  les bombetes dels fars dels 
cotxes. Han de ser de petit volum 
per tal que la mescla gasosa no es 
refredi gens.
Però les bombetes de fi lament 
tenen un inconvenient: produei-
xen massa calor. Solament el 10 
% de l’energia elèctrica gastada 
es converteix en llum, la resta és 
calor despresa. Si les toques et 
cremes.
Per sort es coneixen altres mane-
res “més fredes” de fer llum. Per 
exemple, si passa corrent elèctric 
per un gas a molt baixa pressió, 
el gas es torna lluminós sense es-
calfar-se gaire. El color de la llum 
emesa depèn del gas. Posant-hi 
neó es desprèn una llum vermella 
característica, molt usada en els 
anuncis.
Si el gas utilitzat és vapor de mer-
curi la llum emesa és ultraviolada, 
que no es veu, però que si toca 
certes substàncies les torna “fl u-
orescents”, o sigui, lluminoses. 
En això es basen els tubs fl uores-
cents: tubs de vidre amb vapor de 
mercuri a molt baixa pressió i pin-
tats per dintre amb una substància 
fl uorescent, que és la que emet la 
llum.
Els tubs fl uorescents, que abans 
havien de ser molt grossos i amb 
problemes d’encesa, s’han millorat 
molt. S’ha aconseguit tubs prims 
que enrotllats no ocupen més vo-
lum que una bom-
beta.  Són els “fl u-
orescents compac-
tes”  o “bombetes 
de baix consum” 
destinades a subs-
tituir les bombetes 
clàssiques. Com 
que s’escalfen poc 
l’estalvi energè-
tic és considera-
ble: una bombeta 
d’aquestes de 20 
W fa tanta llum 
com una de 100 W  
antiga, o sigui que 
estalvien un 80% 
d’energia. Tot i ser 
més cares, el seu 

baix consum i la seva major dura-
ció les fa atractives des del punt 
de vista econòmic i ecològic. Però 
tenen un inconvenient del qual no 
es parla gaire. Cadascuna conté 
uns 5 mg de mercuri en forma de 
vapor que és tòxic. Per tant, quan 
n’hi hagi moltes i es comencin a 
fondre no s’haurien de llençar a 
les escombraries. Si es trenquen 
o van a la incineradora el mercuri 
passa a l’aire. S’hauria d’habilitar 
punts de recollida per reciclar-ne 
el mercuri.
Però  encara hi ha una altra ma-
nera de fer llum més freda i, per 
tant, de menor consum energètic: 
els leds. Són unes petites càpsu-
les que contenen dues substàn-
cies “semiconductores”, una que 
té facilitat de perdre electrons i 
l’altra de captar-los. Connectades 
al corrent passen electrons d’una 
a l’altra  desprenent-se energia 
en forma de llum, que pot ser de 
colors diversos, sense gens d’es-
calfor. Tenen l’inconvenient que la 
llum és poc potent. N’hi ha d’ha-
ver molts -un panell ple- i això re-
sulta car. Però ja es comencen a 
fer servir. Per exemple la vistosa 
il·luminació canviant de la torre Ag-
bar de Barcelona està formada per 
leds. I aquí a Salt també estem al 
dia, ja que, com haureu observat, 
des de fa uns mesos tots els se-
màfors  funcionen amb leds.  

Joan Serrat
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El misteri de les ones

Què té la ràdio que ens engan-
xa tant? La ràdio esdevé un 

èxit que ni el paper, ni la televisió ni 
tampoc Internet han pogut vèncer. 
Sap evolucionar amb els temps i 
s’adapta sempre als nous formats. 
Potser és la seva immediatesa i 
continuïtat, potser són els seus 
continguts (la música, les notícies, 
l’esport, l’entreteniment), potser els 
seus grans professionals, potser la 
necessitat humana de companyia 
i comunicació, potser el misteri de 
qui ens parla. Però a casa, al llit, 
a la feina o al cotxe, ens informa i 
ens acompanya, ens entreté, ens 
diverteix, ens uneix a través de les 
ones. D’altra banda, la ràdio i la 
nit. Què tenen aquests dos com-
ponents que funcionen tant?

     Encara que sembli que només és 
cosa de dos, l’emissor i el recep-
tor, la ràdio constitueix un servei 
per a tota una col·lectivitat. Qui no 
recorda la terrible nit del 23F, la nit 
dels transistors? Que important 
ha estat per a la normalització del 
nostre idioma i per a la supervivèn-
cia cultural, que important ha estat 
per a la publicitat i per a les nos-
tres empreses, que important ha 
estat per al nostre esport i la nos-
tra música, que important ha estat 
per saber què passa al món. I que 
important ha estat per a no sentir-
nos sols. És per això que he volgut 
sintetitzar la història de la ràdio al 
nostre petit país.   

     La radiodifusió és la transmissió 
a distància de programes de cai-
re divers mitjançant ones elec-
tromagnètiques. Després de pro-
ves experimentals a Barcelona, 
a fi nals del segle XIX, la primera 
emissió que es creà a Catalunya 
fou Ràdio Barcelona, el 1924, la 
primera de l’estat. Però juntament 
amb Ràdio Catalana, creada el 
1925, foren absorbides per Unión 
Radio de Madrid el 1926. Avui Rà-
dio Barcelona pertany a la Socie-
tat Espanyola de Radiodifusió, la 
cadena Ser. El 1929 començà un 
període de gran auge d’emissores 
radiofòniques arreu del Principat, 
i es creà la Radio Associació de 
Catalunya, molt popular durant els 
anys trenta. 

     Durant el règim franquista no es 
pogué emetre novament en català 
fi ns als anys seixanta. Radio Es-
paña Independiente, anomenada 
la ‘Pirenaica’ i de difícil recepció, 
era una emissora de lluita antifei-
xista i d’inspiració comunista que 
emetia en castellà per a Espanya 
des de 1941 i des de Moscou. Es-
coltar-la comportava el perill de 
sancions i la confi scació de l’apa-
rell, i hem sentit moltes vegades 
com els nostres avis l’escoltaven 
d’amagat com un petit exercici de 
resistència. Traslladat el seu cen-
tre emissor a Romania, va emetre 
amb continuïtat fi ns a la fi  de la 
dictadura, i hi col·laboraren, entre 
molts altres, l’escriptora Teresa 
Pàmies o el polític Jordi Solé Tura. 
Per altra banda, Radio Liberty, es-
tablerta a la platja de Pals el 1951, 
era una emissora nord-americana 
propietat del Comitè Nacional per 
a una Europa Lliure i destinada 
a la Unió Soviètica i l’Europa de 
l’Est, per a fer-hi arribar propagan-
da anticomunista. Després de la 
caiguda del Mur, el 1989, la seva 
continuïtat fou qüestionada i es 
transformà en un servei informatiu 
per aquella zona, però es tancà 
l’any 2001. 

     Ràdio 4, creada el 1976, fou la 
primera emissora que emeté ínte-
grament en català d’ençà 1939. Es 
multiplicaren les emissores locals 

i el 1983, constituïda la Corpora-
ció Catalana de Ràdio i Televisió, 
naixia Catalunya Ràdio, la ràdio 
pública del país, de gran èxit i líder 
d’audiència. I llavors es crearen 
els seus canals, com Catalunya 
Música, el 1987, Catalunya Infor-
mació, el 1992, Catalunya Cultura, 
el 1999, i recentment la ràdio per 
Internet. Mentrestant, Radio As-
sociació de Catalunya i els seus 
canals (RAC1 o RAC105) esde-
venen la primer emissora privada 
del país. També existeixen altres 
intents empresarials de ràdio en 
català i franges horàries en aquest 
idioma de ràdios públiques i pri-
vades espanyoles, inserides en 
diversos grans grups de comuni-
cació. 

     La ràdio. Un invent fantàstic que 
ha servit per a la manipulació so-
cial i política, ideològica i religiosa. 
La ràdio. Un invent fantàstic que 
ha creat grans grups empresari-
als, riquesa i ocupació. La ràdio. 
Un invent fantàstic que en la més 
estricta intimitat ens ha fet sentir 
connectats amb el món i les perso-
nes, informats i entretinguts. La ra-
dio. Què seria de les nostres vides 
i de la nostra història sense aquest 
petit-gran aparell...  

Joan Corominas
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Ens ataquen pels fl ancs... 
i la defensa bada

“Papa!, t’han donat el Nobel 
de la Pau!”. Amb aquest sonor 

anunci va despertar el seu pare 
una de les fi lles de Barack Obama 
el matí del divendres 9 d’octubre, 
segons les cròniques, que també 
es van fer ressò del desconcert 
que va provocar la notícia de la 
concessió del Nobel a un presi-
dent dels EUA que només fa nou 
mesos que exerceix el càrrec. A la 
tertúlia de sobretaula de Catalunya 
Ràdio, per exemple, es va comen-
tar a bastament, i l’Andreu Mayayo 
el va qualifi car sorneguerament de 
Nobel preventiu...
Arcadi Oliveras, economista aban-
derat dels altermundistes (neolo-
gisme del qual té la paternitat, a 
més), i Rafael Grasa, president de 
l’Institut Català Internacional per la 
Pau, tampoc hi estaven gaire con-
formes, i segons aquest últim, el 
premi afegirà “pressió” al president 
del planeta, que es trobarà amb la 
paradoxa d’haver-se de compor-
tar com un pacifi sta essent alhora 
comandant en cap de les forces 
armades del seu país, que es diu 
que reben una inversió del pres-
supost federal que supera la de la 
resta de països del món plegats...
Grasa considera que “res no ha 
fet [Obama] que el faci indigne, 
però res tampoc que el justifi qui”, 
i passa a enumerar tot seguit els 
deures que té l’home davant seu 
per fer si es vol fer mereixedor fi -
nalment del premi que amb tanta 
antelació li ha estat concedit: una 
feinada impressionant! Una de les 
claus que explicarien la decisió del 
Comitè Noruec del Nobel de distin-
gir Obama, segons Grasa, serien 
les ganes d’enterrar no ja la llunya-
na Guerra freda, sinó la molt pro-
pera i calenta guerra auspiciada 
pel doble govern Bush i els lobbies 
armamentistes que li van donar 
suport (i que el van encimbellar a 
la presidència). I aquí és on volia 
arribar: el poder real que tenen les 
grans corporacions armamentistes 
i la seva capacitat d’infl uència (per 
dir-ho suau) en les decisions polí-
tiques.
El president de l’ICIP valora la 
referència reiterada de Barack 

Obama a “components bàsics de 
l’ordre internacional des de fa dè-
cades, abandonats i ridiculitzats 
pels ‘neocons’ durant l’etapa Bush, 
com el multilateralisme, la resolu-
ció pacífi ca de controvèrsies, el di-
àleg, la negociació de bona fe o el 
vell principi jurídic que els pactes i 
acords s’han de complir”. El presi-
dent Obama ha tot just començat 
a girar el rumb de la nau i ja l’hi 
premien d’Oslo estant (oh, sorpre-
sa!), els altermundistes li diuen im-
mediatament que amb això no n’hi 
ha prou (ben vist!) i alhora li fan 
saber que esperen d’ell, per eme-
tre posteriorment (d’aquí a 3 anys 
i 3 mesos) llur opinió fi nal “sobre 
la justícia o no de la concessió”, 
passos en positiu i tangibles: des-
armament total dels arsenals, pa-
rada immediata de la producció 
armamentista, èxit en la revisió del 
Tractat de No-Proliferació Nuclear, 
impuls de campanyes contra altres 
armes, com les químiques i biolò-
giques, reforma de l’ONU i tornada 
al multilateralisme, i solució dels 
problemes de l’Orient Mitjà, de 
l’Iraq i de l’Afganistan... I ja està.
Per criticar, com fa el dirigent de 
l’ICIP, el bonisme i l’admiració in-
condicional dels europeus envers 
O b a m a , 
déu n’hi do, 
la seva llista 
del mercat! 
De debò 
pensen que 
tot això pot 
resoldre-ho 
un home 
sol? I si 
f r a c a s s a , 
t o t a l m e n t 
o en part, 
què passa-
rà? ¿Ens 
diran allò 
de “Veus?, 
ja t’ho deia, 
jo!”, i ens 
queda rem 
altra vegada 
asseguts en 
la reclama-
ció perma-
nent i asse-

nyalant amb el dit ‘els dolents’?
En comptes de tants de jocs amb 
l’esperança improbable i amb la 
decepció possible, ¿per què no 
es dediquen a explicar quins per-
sonatges i quins mecanismes van 
portar el món als carrerons on ha 
quedat encallat? Que ens expliquin 
no pas com és el món, sinó com és 
que és així. Que ens diguin com 
és que en un fl anc hi ha els homes 
poderosos en diners i en l’altre els 
homes poderosos en armes, i al 
mig la massa indefensa i a mercè 
del caprici dels poderosos, sense 
una classe política (no un sol Su-
perpresident isolat) que la defen-
si. I que ens diguin si hi ha alguna 
altra solució més efectiva que les 
refotudes i bonistes campanyes i 
la bona fe (el treball metòdic basat 
en unes regles de joc entenedores 
i justes, per exemple) per desmun-
tar aquest delirant tinglado en què 
ens tenen a tots instal·lats, ara per 
ara sense solució de continuïtat.

Fermí Sidera Riera
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Segona escudella solidària 
d’amics de Boulimbou

Emocionant, solidari, coopera-
tiu i amb un alt grau d’escal-

for humanitària va ser l’acte que 
es va celebrar el divendres 11 de 
desembre a casa d’en Pep Berga i 
la Mercè Camprubí. Es tractava de 
la Segona Escudella Solidària per 
recaptar aportacions per al projec-
te que AMICS DE BOULIMBOU 
està desenvolupant en el petit po-
ble senegalès de Boulimbou (d’on 
provenen alguns joves treballadors 
senegalesos que viuen a Salt).
Tot i la fredor de la nit, més de 150 
persones es van congregar al pati 
i als baixos de Can Berga per com-
partir plegats l’olorosa escudella, 
acompanyada d’una exquisida 
carn d’olla, verdures i altres tastets 
elaborats de forma solidària. 
A la trobada hi va haver una mica 
de tot, primer degustació de la po-
pular escudella per escalfar el cos 
i també moltes converses i retro-
baments entre amics, veïns i co-

neguts. En Pep Berga, com a pre-
sident d’Amics de Boulimbou, va 
agrair l’assistència i col·laboració 
de tots els assistents i va aprofi -
tar per fer públic que L’Agencia 
Catalana de Cooperació i Desen-
volupament havia atorgat 100.000 
euros per poder continuar desen-
volupant el projecte agrari i de re-
gadiu iniciat l’any passat, i que ara 
ja marxa tot sol gràcies a l’esforç 
dels Amics de Boulimbou.
També va informar de la construcció 
d’una casa al poble senegalès que 
serà la seu de l’associació i també 
acollirà a tothom que pugui estar 
interessat a visitar o cooperar en 
aquesta zona del Senegal. Emoci-
onat, va explicar que també s’havi-
en fet ressò de la petició que els 51 
caps de família que hi ha a Boulim-
bou  havien fet a l’associació per 
incentivar l’assistència dels nens i 
nenes a l’escola, a la 
qual també s’ha dotat 
amb diferents llibres i 
materials escolars.
En Xevi Juarez, el ge-
òleg que va fer una es-
tada de més de sis me-
sos a Boulimbou per 
realitzar prospeccions 
per construir el pou i 
controlar l’evolució dels 
treballs, va explicar tèc-
nicament la nova fase 
del projecte. En Roger 
Mata, també geòleg, 
assessor i redactor del 
nou projecte, va fer un 
reeixit discurs qualifi -
cant la tasca d’Amics 
de Boulimbou de pe-
culiar, emocionant, 
solidària... i va remar-
car la importància de 
la dotació econòmica 
atorgada, assenyalant 
que si una entitat tan 
seriosa com l’Agència 
Catalana de Coope-
ració l’havia concedit 
és perquè realment es 
tractava d’un  projecte 
útil i interessant.
En Kande, senegalès 
nascut a Boulimbou i 
treballador a les hor-

tes de Salt des de fa anys, va llegir 
en nom dels seus companys i del 
poble de Boulimbou un emotiu text 
d’agraïment amb un català qua-
si perfecte.... que va arrencar un 
munt d’aplaudiments!
I ja per acabar un bon got d’una 
esplèndida i dolça xocolata desfe-
ta que ens va revifar a tots i ens 
va fer sentir des de molt endins 
unes pessigolletes de satisfacció, 
barrejades amb el convenciment 
d’haver participat en un acte just, 
cooperatiu i de solidaritat entre di-
versos pobles i cultures.
Si voleu saber més detalls sobre els 
projectes i activitats d’AMICS DE 
BOULIMBOU podeu consultar el 
nostre blog: http://amicsdeboulimbou.
blogspot.com/ i si voleu col·laborar amb 
nosaltres us estarem molt agraïts!

Carme Garriga Verdaguer (en 
nom dels Amics de Boulimbou)
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Quatre llibres, una història 
d’amor, romanticisme, triangle 

amorós, vampirs, humans, homes 
llops i fi nalment el cinema…
Aquests són els ingredients per 
fer que una lectura dirigida en un 
principi cap als adolescents s’hagi 
convertit en un fenomen mundial i 
s’hagi tornat a trencar el tòpic. Els 
vampirs i els homes llops ja no són 
dolents i malvats, ideals per pas-
sar una tarda de por i horror. Ara 
els vampirs i els homes llops són 
éssers amb cor i amb sentiments 
i pensaments tan humans que es 
fan temptadors per a les adoles-
cents, noies i  fi ns i tot dones que 
han llegit o llegeixen aquesta sè-
rie.
Sí, sens dubte parlem de la sèrie 
de novel·les de l’autora americana 
Stephanie Meyer: Crepuscle, Llu-
na Nova, Eclipsi i A trenc d’alba; 
un fenomen mundial, primer a les 
llibreries i biblioteques i ara a les 
sales de cinema.
Una història situada al nostre 
temps amb Bella com a protago-

Ullals atractius

Bon dia, Espanya!

nista, una noia atractiva, poca 
cosa, que vol passar inadvertida i 
un pèl especial... canvia de ciutat i 
se’n va a viure amb el seu pare en 
un petit poblet americà anomenat 
Forks. 
Tan punt comença l’institut se sent 
irremeiablement atreta per un cu-
riós company de classe que més 
tard descobreix que és un vampir. 
S’enamoren, però amb els peròs 
i contres corresponents...un amor 
prohibit.
Arriben els vampirs malvats, la 
família Cullen protegeix la Bella i 
en la segona entrega (ara en car-
tellera) apareixen els homes llops, 
el millor amic de Bella és un d’ells. 
Com tenir un amic licantrop i un xi-
cot vampir...si les dues races són 
rivals eterns? 
No explicarem més detalls! Ja que, 
si no, no tindria gràcia llegir els lli-
bres o anar a veure les pel·lícules, 
sens dubte molt recomanable per 
als fanàtics del romanticisme més 
modern. Us animo a endinsar-vos 
en aquest món d’ullals i ungles on 

tot és possible, “hi ha tres coses de 
les que estic completament segu-
ra: primera: l’Edward és un vampir; 
segona: una part d’ell es mor per 
beure la meva sang i tercera: es-
tic incondicional i irrevocablement 
enamorada d’ell”. 

Anna Clarà

Després d’una llarga nit de qua-
ranta anys, un matí, a trenc 

d’alba, sortí el sol que difonia la 
seva llum per tot Catalunya i els 
antics territoris.
Després d’una generació, sembla 
que tot s’ha capgirat i que el sol 
no surt per llevant sinó per ponent  
i, d’aquesta manera, no hi ha cla-
redat a València, molta foscor a 
Mallorca i poques llums a l’Aragó, 
que fi ns i tot ha posat un recurs 
contra l’Estatut.
Per això: Bon dia, Espanya!
Ja no volem ser Imperi, ni Coro-
na ..., però sí que, almenys, ens 
respectin els orígens i no tallin les 
nostres arrels ...
I, així, esperar el dia que les con-
juncions dels astres  i planetes 
afavoreixin l’esdeveniment més 

important de la Història del país, la 
independència, i traslladin un estel 

de l’univers a la bandera ofi cial de 
Catalunya.

Agapit Alonso i Pont
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Arbres i ocells

A l’hivern cauen les fulles i els ar-
bres es vesteixen d’hivern, al re-

vés del regne animal que ens sobre-
vestim per a suportar millor el fred. 
Els arbres de fulla caduca es des-
pullen deixant al terra una catifa de 
tots colors. Si vas per les Deveses el 
paisatge ha canviat completament; 
la natura té això: no cedeix a les mo-
des, però sí als cicles de temporada. 
Esperem que duri per molts anys, 
no sigui que el canvi climàtic distor-
sioni aquesta tradició ancestral que 

fa fredeluc el solstici d’hivern, motiu 
pel qual la natura és com és.
Si aquesta despullamenta forestal 
passa al camp, també succeeix als 
arbres dels carrers de les ciutats. 
I aquí és on trobes ciutadans que 
maleeixen els arbres urbans; no hi 
fa pas res que a l’estiu facin bona 
ombra. Quan arriba l’hivern ja no 
es recorden dels benefi cis que els 
ha aportat: que si les fulles embru-
ten, que si quan plou hi ha el perill 
de relliscades...

Ja sabem que no hi ha 
res perfecte en aquest 
món, però hem d’ac-
ceptar el que millors 
resultats pot donar i els 
arbres, a més de totes 
les seves virtuts reco-
negudes, des d’absorbir 
quantitats de CO2 que 
ens retorna convertit en 
oxigen fi ns a decorar 
els carrers amb tots els 
colors cromàtics, aquest 
hivern un vols de cardi-
nes m’ha fet adonar de 
l’aliment que els pro-
porciona els fruits d’al-
guns d’aquests arbres. 

Es veu que aquesta espècie d’ar-
bres produeixen unes boles on s’hi 
amaguen unes granes que agra-
den a aquests ocells. Veus vola-
des de 10 a 20 cardines espellu-
cant aquestes boles que contenen 
unes granes semblant a un pinyó 
petit i així les veus saltironant de 
branca en branca, d’arbre en arbre 
on van trobant el seu aliment. És 
curiós perquè es veu que també 
en cauen a terra i els coloms i par-
dals també se n’alimenten.
Podem pensar que aquests arbres 
resulten onerosos quan el carrer 
queda ple de fulles i cal recollir-les, 
a més de la neteja necessària, pel 
perill que si plou embossin els em-
bornals i aquí sí que el servei de 
neteja és correcte, perquè normal-
ment, cada dia passa una màquina 
recollint-les, quan abans ha passat 
un empleat amb un bufador apartant 
les de la vorera cap a la calçada. 
Que resulta car aquesta recollida 
de fulles? Pot ser sí, però que no 
ho són tots els serveis municipals? 
Més cars ens resulten, però, serveis 
privats com el gas, la llum i el telèfon 
que paguem sense excusa.

Camina Mira i Observa

Salt i l’AP-7

Des que tinc ús de raó, recor-
do l’autopista com un element 

més del paisatge urbà de Salt i 
dels seus voltants. 
La sortida de l’autopista de Salt és 
altament transitada, i l’ha d’agafar 
tothom que vulgui o hagi d’anar a 
Girona i a tots els pobles del voltant. 
I també qui vulgui o hagi d’anar a 
Salt, és important no oblidar-ho. 
No vull pas parlar ara del possible 
augment de carrils de l’autopista, ja 
que no em correspon i confi o que 
se n’ocupi qui en tingui la respon-
sabilitat. Prefereixo que ens fi xem 
en com afecta l’autopista a Salt, al 
seu dia a dia, als seus habitants.
Quan véns des de França, el primer 
que veus pròpiament saltenc són 
els pisos de la  Gassol, els Frigorí-
fi cs del Ter, l’escorxador: testimonis 
del gran desenvolupament que va 
experimentar el poble els anys 60. 

Quan véns de Barcelona, en canvi, 
pots contemplar el que és “la ciu-
tat nova”: els hotels nous (hotels a 
Salt!), la torre de l’espai Gironès, els 
concessionaris de cotxes de luxe.
Ara mateix aquests dos punts de-
limiten l’amplada del nostre poble, 
o almenys del nostre poble urba-
nitzat. Són dues realitats en una, el 
que fa anys eren Can Tona i Can 
Pixera. Enmig, el poble pròpiament 
dit: el barri Vell, el carrer Major, etc.
És innegable, doncs, que l’accés 
a l’autopista i la mateixa autopista 
condicionen el poble, almenys geo-
gràfi cament. Passa pràcticament a 
un pam de les deveses i és ben visi-
ble (i per desgràcia, també audible) 
des de molts punts del municipi. 
El fl ux de vehicles és constant, impa-
rable. Cotxes alemanys, holandesos; 
camions russos; motos franceses.
Però són realment conscients, els 

ocupants d’aquests vehicles, que 
surten de l’autopista per un poble 
que es diu Salt? Compren als co-
merços del poble? S’interessen 
per la idiosincràsia del municipi? 
Expliquen a algú que un dia van 
passar per Salt, un poble enganxat 
a Girona (o era al revés?). És molt 
probable que la resposta a totes 
aquestes preguntes sigui no.
Els veiem passar i ells ens veuen 
de passada. Són aquí mateix i al-
hora molt lluny. 
Si a mi em regalessin avui un he-
licòpter, no sabria què fer-ne: no 
tinc carnet, no en sé portar, però 
tinc lloc on guardar-lo. L’hauria de 
deixar a algun amic o conegut, i 
ell en trauria partit. L’autopista és 
per Salt com aquest helicòpter: la 
guardem, la notem, però no ens 
aporta res de palpable. 

Manel Vidal I Boix
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La feina que comporta, a més a més, fer bé la feina

Drets humans (paraules i fets)

Si les paraules fossin d’obligat com-
pliment, una altra seria la respon-

sabilitat d’uns dirigents que haurien 
de fer possible que la qualitat de vida 
s’imposés a la realitat del dia a dia. 
Passa, però, que moltes de les pro-
clames no tenen més fi nalitat que de-
pendre de la voluntat dels governants 
i així Els Drets Humans segueixen el 
camí que marquen els especuladors.
Aquests dies de fred i de Nadales lle-
gim al diari del 5 de desembre: ”Salt 
té 138 persones sense llar i 736 ciu-
tadans més en perill de perdre-la els 
propers mesos” i hom es pregunta 
de què serveixen tots aquests pro-
tocols de protecció si quan palpes 
la necessitat els resultats són tan 
diferents? O és que el sostre no és 
una necessitat vital per al respecte, 
la convivència i la qualitat de vida?
Tots hem sentit moltes vegades 
que el diner no té escrúpol i va fent 
sense un con-
trol. Doncs bé, 
a què vénen 
tantes procla-
mes de benes-
tar en boca dels 
dirigents quan 
tanta gent no 
se’n surt? L’en-
gany deu ser 
la virtut de qui 
podria o hauria 
de poder evi-
tar situacions 
impròpies d’un 
país civilitzat.
Algú podria dir 
que la situació 
en què es troba 
aquesta gent, 

se l’han buscada; per ser poc pre-
visors, per escoltar cants de sirena 
o per voluntat pròpia. Sentirem de 
tot, però allà on no arriben els ne-
cessitats, hi haurien d’arribar les 
autoritats. Són moltes les possibles 
causes que poden infl uir per arribar 
a aquestes situacions de trobar-se 
al carrer per manca de pagament, 
sigui de la hipoteca o del lloguer, 
però quan es deixa  que el mer-
cat faci d’àrbitre, els més desval-
guts en resulten  perjudicats. Prou 
que el govern, amb el diner públic, 
ha corregut a tapar els forats a la 
banca. Per què no, a qui en pateix 
més les conseqüències d’aquesta 
disbauxa d’oferir crèdits a tort i a 
dret? El capital és qui ens governa 
i no deixa d’aprofi tar-se’n. 
L’Ajuntament de Salt té previst bus-
car una solució per als afectats o els 
convidarà que vagin a pidolar a Càri-

tes? No sé amb quin esperit viuen els 
que pateixen aquesta marginació, 
però si hom passa pel passeig dels 
Països Catalans, en un tram ben curt 
entre els carrers Manuel de Falla i 
Ramón y Cajal, s’adonarà que més 
de 20 cases, habitades fa poc, tenen 
portes i fi nestres tapiades, fruit de 
l’especulació. Per què no es podien 
llogar a preus assequibles a qui les 
necessités? És clar, aparedades, no 
fos que algun necessitat les ocupés. 
La propietat privada hauria de tenir 
una fi nalitat, no la usura de l’especu-
lació com a sistema. 
L’ONU va proclamar els Drets 
Humans precisament per evitar 
aquestes injustícies, però va dei-
xar la seva aplicació a mans del 
sistema capitalista amb el resultat 
fi nal que la situació empitjora dia a 
dia per als més necessitats.

Ramon Torramadé

Era a la sala d’espera del CAP de 
Salt (per motius que no vénen al 

cas) quan vaig començar a sentir un 
munt de comentaris referents als ho-
raris, el tarannà i, fi ns i tot, de la feina 
(pròpiament dita) dels doctors de la 
consulta i dels metges en general.
Quan cometem un error, sovint 
acostumem a evadir les responsa-
bilitats i no cercar les solucions per 
elaborar un bon diagnòstic de tot 
plegat. Per contra, quan nosaltres 

formem part del diagnòstic la cosa 
canvia, i el fet d’haver estudiat du-
rant una pila d’anys una carrera o la 
planifi cació de desenes de persones 
durant dies de feina cauen en l’oblit 
i creiem que la culpa que la nostra 
visita s’hagi endarrerit cinc minuts 
o que aquell pacient que ha arribat 
després que jo sigui atès abans és 
culpa, sense cap tipus de dubte, del 
doctor, perquè, és clar, “no fan res”, 
“arriben tard i a sobre van amb pres-

ses” o “no en tenen ni idea de què 
diagnostiquen, quan jo només venia 
a actualitzar la recepta”.
I és que com ja pronosticava el tí-
tol, la feina que comporta, a més a 
més, fer bé la feina.
Dedicat a l’esforç que realitzen, a 
diari, totes aquelles persones de-
dicades als serveis mèdics de fa-
milia i, en concret, al personal del 
CAP de Salt.

Héctor Martínez Romero
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No en el sentit de ser un personat-
ge famós o conegut, sinó la im-

portància de les petites coses que fem 
les persones senzilles, les del poble, 
les que intentem dia a dia  fer petits 
gestos de solidaritat, de convivència, 
d’esforç, de millora, d’ajuda...
La importància de sentir-se important 
no sol ser per gust, sinó per necessitat. 
La persona humana, psicològicament 
parlant,  tant en el camp del treball, 
com en les arts, com en el món de 
l’intel·lecte, té la necessitat de sentir-
se autorealitzat, autosatisfet, autovalo-
rat. La gratifi cació és important per no 
caure en el desencís espiritual. A qui 
no li agrada una paraula bonica, un 
gest, un molt bé, un et felicito? L’ésser 
humà de per si necessita motivacions 
per desenvolupar-se i avançar, i algu-
nes persones més que altres.
Qui decideix quan una cosa és impor-
tant o no? Certes vegades el que és 
molt important per algú, per un altre no 
ho és, però en tot  cas la importància 
i el respecte van units. No ens n’ado-
nem i moltes vegades sense voler fe-
rim sensibilitats, i no es tracta de tenir 
la “pell més fi na” es tracta de pensar 
que  cadascú és diferent: la tolerància 
a la diferència és fonamental.
En una entrevista una persona  famo-
sa  deia: ”necessito l’aplaudiment del 

públic, però encara necessito més  el 
reconeixement dels meus amics i de 
les persones properes...” 
Voldria des d’aquest petit espai, donar 
les gràcies a totes les persones que 
fan feines feixugues, feines dures, 
però imprescindibles per a la societat, 
per als que se senten infravalorats, 
amb sous mínims...  als que tenen 
veu, però que ningú escolta. Ells i 
elles  també són importants.
Voldria donar les gràcies a  les per-
sones grans, als avis i àvies, que ens 
han obert tants camins i que tenen la 

virtut de ser “savis” perquè la vida els 
ha ensenyat i el que han viscut no ho 
trobem en els llibres. L’experiència  és 
una gran enciclopèdia i des d’aquí els 
volem recordar, perquè mereixen tot 
el nostre respecte i estimació.
Voldria donar les gràcies a totes les 
persones que m’han animat amb un 
somriure, amb una paraula,   amb una 
abraçada... a totes elles gràcies per 
aquesta injecció d’ànim, amb aquest 
petit gest m’heu fet sentir “important”. 
La vostra opinió per a mi és important 
perquè vosaltres m’importeu!

Júlia Pujolràs

La importància del ser
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Cançons urgents per una cri-
si.

El dia 27 de novembre es va pre-
sentar al nostre teatre una obra 
diferent. Gairebé dues hores amb 
una gran entrada de públic i amb 
la participació dels gegants de 
Salt, els músics dels marrecs i els 
castellers locals que van sortir en-
tre el públic abans que esclatés 
com una bomba el primer tema, 
Barcelona amb colors. 
Gerard Quintana, envoltat de grans 
músics com són: Francesc Bertran 
a la guitarra, en Xavi Lloses als te-
clats, Ermengol Mayol a la bateria, 
la veu de la Judit Farres i l’actriu 
Diana Kerbelis, varen ser el con-
trapunt ideal perquè el Quintana 
cronista amb unes orelles de burro 
se sentís capaç de dir les veritats 
com els nens i els bojos. 
Una proposta  ben acceptada pel 
públic present i sent  molt partici-
patiu. Representa un escenari de 
carrer amb uns músics on es tro-
ben amb un concert inesperat.

De terrat en terrat

Aquest és un espectacle que se 
situa en un moment de la història 
que afl oren les vergonyes del po-
der. En un temps de grans xifres 
i estadístiques negatives, aquest 
recital vol ser un contrapunt per re-
dreçar la història, però el que se’ns 
ofereix és un pe-
daç a un globus 
ple de forats.
El teatre va fer 
un  ple total. Va 
ser un especta-
cle diferent. La 
interpretació i 
el missatge van 
ser conseqüents 
amb la realitat. 
Així ho va enten-
dre el públic, que 
ho va expressar 
amb forts aplau-
diments. Va ser 
un ambient fami-
liar i l’eufòria va 
esclatar amb “El 
boig de la ciutat”. 

Al fi nal va rebre un pastís d’un del 
seus fi lls per ser el seu aniversari. 
Des de La Farga li desitgem tota 
la felicitat del món i que per molts 
anys ens pugui delectar amb els 
seus recitals.

Josep Pla
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Personatges amb testos

Amb l’objectiu de potenciar la participació de totes aquelles persones que ens poden aportar idees plàs-
tiques interessants i fàcilment realitzables, tant a la llar com en els centres docents, aquest mes des de 

l’espai “Pessics d’Art i Ecologia” us vull presentar l’Eva Arroyo, una saltenca mare d’en Rubén i l’Hel·lena, que 
forma part de l’Associació de Pares i Mares de l’Escola Gegant del Rec.

A l’Eva li encanten i té com a hobby els treballs i les creacions manuals, que elabora amb paciència aconse-
guint un detallisme i una estètica acurada molt especial. Ella és l’encarregada de dissenyar les típiques roses 
de Sant Jordi, que després un grup de mares del Gegant del Rec elaboren seguint les seves directrius, i apro-
fi ten per vendre-les durant la jornada de Sant Jordi,  obtenint així fons per a l’escola. Cada any l’Eva procura 
cercar un  nou disseny, emprant materials originals i diversos, i les seves roses tenen tant d’èxit que si no us 
acosteu aviat a la parada segur que us en quedareu sense!

També és l’autora de les titelles fetes amb culleres de fusta i curiosos detalls de tela i altres  elements, que 
serveixen als nens i nenes de l’escola per representar la llegenda del Gegant del Rec, donant vida als perso-
natges de: el Gegant, la Mifaginia, el senyor de la Muntanya, el senyor del Tro i el Pelat de la Pilastra. Durant 
el curs passat i dins les propostes del taller de famílies del Pla Educatiu d’Entorn, en el centre es van anar 
elaborant un munt de titelles amb diferents tècniques, fi ns i tot es va construir un teatre titeller per poder ma-
nipular-les i realitzar  representacions.
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Personatges amb testos

Carme Garriga i Verdaguer

En aquesta ocasió l’Eva ens vol mostrar com es fan uns petits personatges o fi guretes, elaborats a partir de:

• Petits testos de terra cuita que confi guren la base del cos 
• Boles de cotó premsat, de fusta o de porexpan per construir el cap, les mans, els peus 
• Trossos de cordonet daurat, platejat o bé netejapipes acolorits per fer les extremitats
• Plastilina, pasta d’estucat, fi ls, llanes per imitar els cabells
• Trossos de feltre, cartolines, teles diverses, cintes, ulls movibles ... per realitzar els vestits i altres detalls 
ornamentals.
• Silicona per enganxar les diverses parts del cos, vestiments i elements decoratius.

En primer lloc cal cobrir amb pintura acrílica de colors vius el test de terra cuita escollit per fer el cos,  i amb 
un to que imiti la pell del personatge que es vol crear es decoren les boles que formaran: el cap (la més gran), 
els peus (les mitjanes) i les mans (les més petites), els elements de la cara es dibuixen amb retoladors per-
manents o amb un pinzell fi .

A continuació es munten a cada punta d’un cordonet les boles que faran de mans i en un altre les boles que 
formaran els peus, s’uneixen les dues extremitats aprofi tant el forat de la part superior del test i un cop estabi-
litzades, ja es pot enganxar el cap amb silicona. I és aleshores quan ja podem composar i adherir els cabells, 
els barrets, els llaços...amb els materials que considerem més adients.

Com podreu comprovar observant les imatges d’aquests divertits personatges, tot i la simplicitat dels mate-
rials es poden aconseguir creacions que poden servir com a elements de decoració de la llar, per fer regals 
de Nadal, de naixement, d’aniversari... I si voleu que els materials a emprar siguin més barats i sostenibles, 
podeu substituir el test de terra cuita per retalls d’oueres, i les boles de mans i peus per petits elements de 
pasta italiana. US ANIMEU A PROVAR-HO!
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Concurs de Nadales

Premis El setè cel

Jornada de portes obertes de tennis en cadira de rodes

Un alumnes de l’escola 
la Farga guanya el con-

curs de Nadales convocat per 
l’Ajuntament
Un alumne de 5è de primària 
del CEIP La Farga és l’autor 
de la Nadala amb què l’Ajun-
tament felicitarà les festes als 
saltencs i saltenques. Moha-
med Maaroufi  ha guanyat la 3a 
edició del Concurs de Nadales, 
que ha comptat amb la partici-
pació de més de 160 alumnes 
de les escoles de Salt. 
Per tercer any consecutiu, 

l’Ajuntament ha convocat el concurs 
que està adreçat a tots els estudiants 
d’educació infantil i primària dels cen-
tres d’ensenyament de Salt. 
En aquesta edició, i a banda del 
guanyador, en el concurs s’han 
premiat també les obres presen-
tades per Mahamadou Ceesay, de 
P5 de l’escola la Farga, en cicle 
infantil; Cristina Soler Arenys, de 
2n de primària de l’escola Mare 
de Déu del Roser, en cicle inicial; i 
Martina Gonzàlez, de 4rt de primà-
ria de l’escola Pompeu Fabra, en 
cicle mitjà. 

La novel·la ‘Cera’, de 
Miquel Pairolí, guanya 

la 3ª edició dels premis li-
teraris El Setè Cel.
La novel·la ‘Cera’, de l’es-
criptor Miquel Pairolí ha 
estat l’obra guanyadora de 

la 3ª edició dels premis literaris de 
Salt El Setè Cel. Es tracta d’una 
història ambientada els anys 60 
ofereix un retrat de la moral i de la 
sociologia dels anys del franquisme 
i la seva llarga ombra posterior. Els 
premis es van lliurar el 18 de de-

sembre passat a la Biblioteca Pú-
blica de Salt. Xavier Sibecas Pijoan 
ha resultat ser el guanyador del lot 
de llibres que s’ha sortejat entre els 
participants en la votació popular 
dels premis Setè Cel.

El dissabte dia 28 de novembre 
es va dur a terme a les nostres 

instal·lacions la primera jornada de 
portes obertes de Tennis en Cadi-
ra de Rodes.
Els jugadors Kiko Tur i Alvarito, nú-
meros 1 i 2 d’Espanya , van fer una 
exhibició amb els nostres alumnes 
de competició.
A continuación,  el seleccionador 
nacional va impartir una classe 
magistral  sobre tennis en cadira 
de rodes.

Carles Sastre
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Què és Dansem?

Teatre de Salt

Si teniu ganes de veure un es-
pectacle de dansa molt espe-

cial, i a més col·laborar amb una 
causa solidària, us hi esperem! 
Serà el dissabte 23 de gener del 
2010 a Girona, al Centre Cultural 
de La Mercè, i el dissabte 30 de 
gener al Teatre de Salt. Totes dues 
funcions a les 9 del vespre.

DANSEM és un espectacle enge-
gat per un grup d’escoles de dansa 
de Girona i Salt: Escola Cont-Class 
(Girona), Estudi Ghazal (Girona), 
Nou Espiral de Salt (Salt) i Escola 
de Ball Avança (Girona). Un projec-
te que busca trobar una simbiosi 
entre el que pot oferir la dansa i les 
necessitats dels menys afavorits, a 

través de Càritas 
Interparroquial 
de Girona i Cà-
ritas Salt.
Buscant un es-
pai i un context 
on exposar tre-
ball i idees, les 
escoles s’han 
trobat amb la re-
cerca d’aportaci-
ons altruistes de 
Càritas, i amb 
aquest esperit 
de col·laboració 
s’ha desenvolu-
pat aquesta pro-
posta: un espec-
tacle de dansa 
variat, diferent, 
on s’uneixen 
grups d’edats 
diferents, d’es-
tils variats, però 
amb un mateix 
esperit.
L’objectiu és re-
collir donatius 
per ajudar a 
portar a terme 

els diferents projectes i serveis 
de Càritas a Girona i a Salt. I a la 
causa s’hi ha afegit la companyia 
de dansa Exotika de Barcelona i 
per suposat les institucions locals, 
que han cedit els espais del Centre 
Cultural La Mercè, de Girona, i el 
Teatre de Salt, oferint la possibilitat 
que l’espectacle tingui dos passis 
perquè ningú es quedi amb ganes 
de veure’l.
Podeu adquirir la vostra entra-
da anticipada a qualsevol de les 
escoles de dansa que participen 
a l’esdeveniment i als locals de 
Càritas que s’anunciarà més en-
davant. També podreu comprar-la 
directament a la taquilla de la sala 
des d’una hora abans de l’espec-
tacle.
El preu per als adults és de 8€, per 
als nens de 5 a 12 anys és de 5€ 
i els menors de 5 anys tenen l’en-
trada gratuïta.
Per a més informació podeu con-
sultar el web que s’ha creat ex-
pressament per aquesta ocasió: 
http://www.dansem.tk/
Els qui formem Càritas, no ens que-
da res més que agrair aquestes pro-
postes i col·laboracions que rebem i 
no podem deixar d’admirar la sensi-
bilitat de la gent i de com la pobresa 
no deixa indiferent, commou els cors 
de les persones de bona voluntat i 
les empeny cap a la solidaritat.
Us hi esperem, comptem amb vo-
saltres!

Càritas Salt 
Agrupació de parròquies.

El Teatre de Salt acollirà dues 
de les coproduccions del Ca-

nal de la temporada.
El Canal Centre d’Arts Escèni-
ques Salt/Girona estrenarà al 
Teatre de Salt dues de les seves 
coproduccions de la Temporada 
2009-2010. Es tracta de les obres 
Dues Dones que Ballen, dirigida 
per Àlex Rigola i Fin de Partida, 
dirigida per Krystian Lupa.
Es tracta de dos esperats mun-
tatges que en coproducció amb 

el Teatre Lliure i el Teatro de la 
Abadía (i d’altres coproductors), 
respectivament. Rigola dirigirà 
un duel interpretatiu entre dues 
grans actrius, Anna Lizaran i 
Alícia Pérez, a Dues dones que 
ballen, un text de Josep Maria 
Benet i Jornet. L’espectacle s’es-
trena aquí i després farà tempo-
rada al Teatre Lliure. 
El prestigiós director polonès 
Krystian Lupa, de qui ja hem vist 
tres dels seus espectacles al Te-

atre de Salt dins el marc del Fes-
tival Temporada Alta, abordarà 
per primera vegada un text de 
Samuel Beckett, Fin de partida, 
amb José Luís Gómez com a ac-
tor, i també per primer cop en una 
producció de factura espanyola, 
amb el Teatro de la Abadía com a 
productor i El Canal com a copro-
ductor entre d’altres. 
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Acte de cloenda del projecte 
“Learning LAB for Integration” a Girona

Notícies de Ràdio Salt

El passat dia 20 de novembre se 
celebrà a l’Hotel d’Entitats de 

Salt  l’acte de cloenda del projecte 
“Learning LAB for Integration” lide-
rat per Espiral, Entitat de Serveis i 
que ha treballat la formació i inser-
ció laboral de persones amb disca-
pacitat a Girona. La fundació priva-
da Astres de Girona va amenitzar 
aquest acte, destinat a presentar 
els resultats del projecte, amb un 
tast de l’obra de teatre que prepara 
per estrenar el mes que ve.
Hi van assistir els participants en 

el projecte, professionals 
en el sector i familiars de 
persones amb discapacitat 
intel·lectual.
El president de l’entitat, 
Joaquim de Toca, conside-
ra que els resultats que ha 
produït el projecte facilitarà 
notablement la tasca dels 
professionals en aquest 
camp, ja que “hem aglutinat 
bones pràctiques d’integra-
ció en aquest sector”.
Fruit del treball que Es-

piral, Entitat de 
Serveis, conjun-
tament amb Po-
int Europa, de 
Cornwall (Anglaterra) i 
de  Comperio, a Letònia, 
s’ha creat una base de 
dades a la pàgina web 
del projecte, on podeu 
disposar d’aquestes bo-
nes pràctiques d’arreu 
d’Europa. Aquesta pàgi-

na web, no només permet accedir 
i conèixer diferents organitzacions 
a nivell europeu, sinó que permet 
també incloure qualsevol exemple 
de bones pràctiques. Hi podeu ac-
cedir a:
www.sufuturo.eu 

Visualització de la pel·lícula que es va fer del projecte

Obra de teatre de la Fundacio Privada Astres, que treballa amb per-
sones amb discapacitat intel·lectual

Els oïdors del programa Frec a Frec de Ràdio Salt que condueix Pili Fernàndez i Rosado, un any més vàrem 
ser convidats pel Circ Raluy amb motiu de la seva actuació a les Fires i Festes de Girona.
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A la Mirona

Petanca

25 anys de Ràdio Salt

Hola, amics, Bon Nadal a tots. 
Com sempre intentaré expli-

car-vos una mica la vida quotidia-
na del nostre club. Els guanyadors 
del mes de novembre de la lliga 
dels dissabtes a la tarda han sigut: 
1r Manel Ros, 2n Pere Fornells i 3r 
Josep Ros Fornells, tots tres van 
recollir uns petits lots de productes 
nadalencs com a premi.
A la lliga provincial federada, els 
resultats són els següents:  Roses 
2 – Salt7,  Salt 5 -  Avinyonet 4,  
Salt 2 - Girona 7, i  Can Gibert 5 
- Salt  4. Cal remarcar la victòria 
sobre  l’Avinyonet  que no havia 
perdut cap partit en tota la lliga.
El dia 22 de novembre vam fer 
l’esmorzar de germanor entre tots 
els jugadors que cada diumenge 
juguen la lliga i també ens hi va-
ren acompanyar els jugadors de 
l’Avinyonet que eren a Salt per 
disputar el partit de lliga.

El dia 28 es va celebrar la tradicio-
nal Castanyada per als socis de la 
petanca, no vàrem  ser gaire colla, 
però les castanyes van ser molt 
bones.
El dia 8 de desembre es va jugar 

el campionat del dia de la Inmacu-
lada que cada any fem en aquesta 
data. Un total de 14 equips hi varen 
participar en la modalitat de duple-
tes i amb sorteig i caps de sèrie.  
Es va començar a dos quarts de 

També els oïdors de Frec a Frec vàrem celebrar 
anticipadament, el mes d’octubre, acompanyats 
per la Pili, els 25 anys de Ràdio Salt amb un di-
nar al restaurant Vilanova, que, a més, va estar 
amenitzat pel conjunt saltenc Samfaina.

El passat 23 d’octubre Ràdio Salt 
va fer una festa a la Mirona per ce-
lebrar els seus 25 anys en antena. 
La festa va reunir tant oïdors com 
col·laboradors i treballadors de la 
ràdio. Hi van actuar el grup Sam-
faina, La Maria Rosa i Planeta Lula 
i es va fer un sopar popular.
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L’Espai Gironès col·laborarà amb 
els dos clubs de bàsquet de la 

ciutat de Girona, tant el masculí com 
el femení, amb l’objectiu de continu-
ar impulsant i donant suport dins 
l’àmbit esportiu, i concretament del 
bàsquet, a la província de Girona.
Aquest acord té com a principal 
objectiu promoure la pràctica de 

l’esport i del bàsquet entre els més 
joves, i per aquest motiu donarà 
suport a ambdós clubs de bàsquet: 
el Sant Josep Girona i l’UniGirona 
durant la temporada 2009 / 2010, 
els quals es troben a la “Adecco 
LEB ORO División Nacional Mas-
culina” i a la “1ª División Nacional 
Masculina”, respectivament.

Una de les propostes a destacar 
d’aquest conveni és la intenció de 
realitzar, entre altres, tornejos de 
3x3, d’exhibició, o el dia del bàs-
quet a les immediacions del centre 
comercial i comptar per totes elles 
amb els integrants del primer equip 
juntament amb tot l’staff tècnic.

Héctor Martínez

El passat 28 de novembre 2009 
i amb motiu de l’Aniversari del 

CENTRE EXCURSIONISTA SAL-
TENC, CES, 25 anys de federat; 31 
anys de la seva fundació, així com 
50 anys del renaixement excursio-
nista a Salt, la FEDERACIÖ D’EN-
TITATS EXCURSIONISTES DE 
CATALUNYA, Alpinisme i Escalada 
va concedir-nos l’Assemblea Extra-
ordinària a Salt, la 2ª  que se cele-
bra a la nostra vila. Amb l’assistèn-
cia d’uns 100 assembleistes de tot 
Catalunya se celebrà en la sala de 
Federacions de la piscina UFEC.
El president de la FEEC va fer un 
reconeixement al CES per la seva 
activitat tot i no disposar d’una 
secretaria. L’actual president del 
CES, Jaume Santana i Vicens, un 
dels fundadors, el nº 5, va donar les 
gratituds als assembleistes i acom-
panyants, així com als regidors de 
tots els representants polítics, Srs 
Jaume Torramadé,  J. Boada i A. 
González; l’Ajuntament fou repre-
sentat pels regidors Sr. Borrell i la 
Sra. Ani Micharet, els quals també 
feren una breu benvinguda. 
El CES, per gentilesa  de l’ajunta-
ment del llibre de Salt, el qual el 

president del CES, va donar el pri-
vilegi al Sr. Emili Serra i al Sr. Cri-
tòfol del lliurament a la FEEC. El 
Sr. Cristòfol fou la principal ànima 
del CES i soci nº 1 i el Sr. Serra 
el president del Casal de Jubilats 
que el 14 de novembre de 1978, 
amb reunió de Junta aprovaren 
el CES com a secció del Casal i 
també soci. Els assembleistes fo-
ren obsequiats amb un esmorzar  i 
refrigeri a l’acabament.
Al llarg del matí  foren molts els so-
cis que passaren per l’Assemblea.
El president del CES va presentar 
els membres de la Junta als repre-
sentants federatius, encoratjant-
los en la tasca de l’Entitat. També 
s’instal·là uns plafons amb fotos 

de les activitats més importants de 
l’Entitat: cim del Mc Kinley, Alaska,  
Kilimanjaro, Àfrica, cim de l’Ebrús, 
Caucas.  Fits-Roy, Patagònia.  Cer-
vin i Mont Blanc, Alps. Aconcagua, 
Argentina. Així com diverses fotos 
de la serralada Blanca a l’Equador 
i Perú. Diversos documents de 
fundació dins el Casal, diversos 
lliuraments concedits al CES. I del 
aniversari lliurats per la FEEC i el 
centre Excursionista de Catalunya 
de Barcelona. 
Agraïment al Sr. Lluís Barba de 
la UFEC, per les facilitats al CES 
per les instal·lacions i facilitats per 
l’Assemblea i a tot el personal.
Molt atentament els saluda 

Jaume Santana i Vicens

deu fi ns a l`hora de dinar, una fan-
tàstica escudella i carn d`olla feta 
pels amics de sempre, en Llobet, 
en Toni i en Jaume. Moltes gràci-
es a ells per fer-nos llepar els dits. 
En acabat de dinar es va continuar 
la competició fi ns al fi nal, els gua-
nyadors van ser l`equip de  Xevi 
Mir i Antonia Espinosa, 2n Pere 
Canadell i Pere Fornells, 3r Joan 
Roldan i  Paquita Colom i el 4t  Ma-

nel Ros i Carles Ros, tots ells van 
rebre uns magnífi cs lots de Nadal.
El dia 5 de desembre va tenir lloc a 
l`Hotel la Terrassa de Platja d’Aro 
el sopar de lliurament dels premis 
de la temporada 2009 que orga-
nitza cada any la Federació Cata-
lana de Petanca, on el Salt tenia 
una nodrida representació: Magda 
Vila, Fina Espinosa, Montse Espi-
nosa, Isabel Rodríguez, Yolanda 

Jorquera, Teresa Carretero, Lluís 
Roca, Joan Martín i Xavier Suárez. 
Varen recollir els premis correspo-
nents de mans del president de la 
Federació Catalana, el Sr. Josep 
Orlando Díaz .
Només em cal desitjar-vos un Bon 
Any 2010.

Josep Boó i Alech

Petanca

Acord de col.laboració

Centre Excursionista Saltenc
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anunci garatge andreu
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El Salvador Espriu solidari

El fred modifi ca la trajectòria dels peixos

Els alumnes de batxillerat de 
l’IES Salvador Espriu inicien la 

seva col·laboració amb la campa-
nya de Càritas “apadrinar una avi”, 
una iniciativa que “permet oferir un 
nou espai de participació solidària 
a la gent jove dins el programa Ser 
Gran en Dignitat de Càritas Dioce-
sana de Girona, que té com a fi nali-
tat pal·liar la solitud de les persones 
que estan soles.”
En aquest projecte, Càritas expli-
ca la doble voluntat que ha mogut 
aquesta experiència: per un costat, 
ajudar la gent gran que es troba 
en centres residencials i pateixen 
solitud i, per l’altra, ajudar la gent 
jove a donar part del seu temps als 
altres i sentir-se membres útils de 
la societat. Això s’aconsegueix a 
partir de la relació intergeneracio-
nal que posarà en contacte els dos 
col·lectius.

Els joves estu-
diants van tenir 
una sessió d’infor-
mació on se’ls va 
explicar el projec-
te i es van poder 
inscriure i tindran, 
abans de comen-
çar l’activitat,  ses-
sions de formació 
per preparar-los 
per a la tasca que 
els espera. Igual-
ment, des de l’or-
ganització se’ls 
farà un seguiment 
de l’activitat que 
porten a terme i 
se’ls ajudarà en 
aquells problemes 
que puguin sorgir.
L’activitat que han 
de fer els joves 
és acompanyar 
un avi o una àvia 
durant una hora 
aproximadament 
un cop cada quin-
ze dies. Estar 
amb ells, conver-
sar, escoltar-los i 
establir una complicitat que permeti 
el diàleg i la comprensió entre la 
persona gran i la jove.
Tal com diu Càritas, “el projecte és 

una oportunitat per reivindicar el 
paper de les persones grans i po-
tenciar un envelliment digne, i el 
més important, que aquestes per-
sones se sentin reconegudes i va-
lorades”.

La primera novel·la de Pierre 
Szalovski, escriptor nascut a 

París però resident al Quebec, ha 
estat guanyadora del premi revela-
ció Archimbault 2009.
És molt apropiada per llegir en els 
propers dies de Nadal, on podrem 
posar en pràctica, amb amics, fa-
miliars i noves oportunitats que 
constantment la vida ens ofereix, 
la pràctica d’una més real i  autèn-
tica  relació amb els altres, que és 
el que intenta transmetre aquesta 
novel·la.
En un altre Nadal, concretament el 
de 1998 al Quebec, un nen d’on-
ze anys demana ajuda al cel per 
solucionar un problema personal. 

El cel com a resposta  li envia una 
gran tempesta de neu gelada.
El fenomen atmosfèric provoca 
que allà on hi havia incomunicació, 
invisibilitat, pressa... s’esdevé un 
canvi positiu en la relació no no-
més en la trajectòria dels peixos,  
sinó en la metàfora que represen-
ten en l’aquari de la vida, a les per-
sones que cada dia la casualitat 
ens posa al davant dels nostres 
ulls i tothom hauria de mirar amb 
atenció, perquè al darrera hi ha 
l’autèntic sentit de viure.
Cada dia tot és possible, els som-
nis es poden complir.

 Manuel Sánchez, Escola del Pla

Dues àvies que participen en el programa

Un noi desenvolupant l’activitat

Una sessió de formació al jovent
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Taller d’estrelles

A la nostra escola CEIP EL PLA 
DE SALT, durant el mes de no-

vembre s’han realitzat, dins el cicle 
TALLERS DE FAMÍLIES, dues tro-
bades dedicades a elaborar estre-
lles ornamentals de Nadal amb la 
col·laboració de pares i mares.
A la primera sessió es van elaborar 
estrelles decoratives tot aprofi tant i 
reconvertint gots i altres envasos 
de plàstic i d’alumini. A la segona 
trobada es van construir estrelles 
en volum a partir de gots de cartró 
i també aprenent a plegar i a donar 
volum a un quadrat de cartolina.
Amb la realització d’aquest taller, 
assessorat per Carme Garriga i 
emmarcat dins del projecte del Pla 
d’Entorn de Salt,  es pretenia com-
partir un espai d’intercanvi cultural, 
col·laborar amb la proposta deco-
rativa dels alumnes de Cicle Supe-
rior, implicar els pares i mares en 
activitats de l’escola, crear a par-
tir de material de rebuig i sobretot 
afavorir al màxim les relacions in-
terpersonals.
Al fi nalitzar l’activitat es va prepa-
rar un berenar i es va convidar les 
famílies a participar el dia en què 
es muntin les decoracions nada-
lenques de l’escola.
La valoració global d’aquesta acti-
vitat  és molt positiva i ens anima 
a seguir realitzant els altres tallers 
que es faran properament.

Sònia Subils
CLIC CEIP EL PLA
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Els aparcaments de l’hospital:  la vergonya de Salt

L’hospital és un lloc  on van 
els malalts. S’entén que hi ha 

d’haver facilitats, per exemple, un 
pàrquing per als cotxes perquè de 
terreny ja n’hi ha. Doncs com vaig 
dient, tot és pagant i, a més, s’ha 
de fer una caminada de 500 m, 
tant la gent gran com els malalts.
La gent del país estem acostumats a 
pagar sempre per tot, en aquest cas 
per anar a l’hospital i deixar el cotxe 
al pàrquing, però la gent de fora, per 

exemple l’emigrant sense feina, po-
den pagar aquest pàrquing? Pensem 
en els pobres que van amb diverses 
criatures petites caminant, una a l’es-
quena i una altra a la panxa, els han 
de deixar on poden i espavila’t!
Fins ara es podia aparcar a cada 
costat de la carretera, però ja s’han 
inventat un sistema  per treure un 
dels costats  que feia de pàrquing, 
així quan vas a l’hospital estàs 
obligat a anar a deixar el cotxe al 

pàrquing de pagament
Quan vas a un supermercat, et tro-
bes el gran pàrquing, al camp de 
futbol el gran pàrquing, i jo pregun-
to als polítics: per què quan es fa 
un hospital, que és fa per a gent 
malalta, no es fa un pàrquing?
Tots un dia o un altre estarem ma-
lalts i serem grans, potser que feu 
un pensament.

Pere Casas i Ezquioga

Taller de mares del CEIP Mas Masó

Hem començat un nou curs, al 
col·legi Mas Masó , i com l’any 

passat hem tornat a engegar el ta-
ller de mares. Amb aquest taller el 
nostre objectiu és que les mares 
trobin un espai on aprendre la nos-
tra llengua, mentre es diverteixen 
fent diferents activitats.
L’any passat tot era nou i no sabí-
em què és el que els interessaria a 
les mares de la nostra escola, així 
que vam començar poc a poc, fent 
un taller de decoració de fi guretes 
de guix i un altre de bijuteria. L’èxit 
va ser impressionant, a més algu-
nes de les mares que van partici-
par en aquestes activitats, després 

van col·laborar en l’organització de 
la festa de fi nal de curs.
Aquest any  proposem uns tallers en-
cara més interessants, de la mà de la 
nostres mares Isabel, Isa i Juana.
El primer trimestre, el taller que ja 
està funcionant és el de fl ors se-
ques, amb un munt d’idees per fer, 
punts de llibres, caixes de fusta de-
corades,  etc. i aprofi tant aquest ta-
ller muntarem el pessebre i la deco-
ració de Nadal. Per aquest pessebre 
comptem amb la col·laboració de la 
Sra. Neus de la Ferreteria Salt, que 
ens ha deixat la maqueta del naixe-
ment per poder-lo posar a l’escola.
Pel segon trimestre tenim una 

oferta espectacula, dansa del 
ventre. Imagineu-vos les mares 
ballant totes juntes, al ritme de la 
música i passant-ho d’allò més bé, 
mentre van creixent els llaços de 
convivència entre totes elles. I per 
què no, potser s’anima també al-
gun pare a ballar.
Finalment, en el tercer trimestre 
aprofi tarem l’espai del taller per or-
ganitzar totes les activitats i reuni-
ons participatives que fan implicar 
el major nombre de mares i pares 
en la festa de fi nal de curs i prepa-
rar  l’exposició del taller de fl ors.
En part, la festa és una excusa 
perquè les famílies ens retrobem 

i tots cooperem muntant 
actes unitaris per a tots els 
alumnes i per a totes les fa-
mílies. Pensem que aques-
ta és una manera més de 
sumar esforços per l’ambi-
ent d’integració de l’escola. 
Aquestes tasques les fem 
amb l’acompanyament i as-
sessorament de la Fundació 
SER.GI. Esperem que les 
propostes d’aquest any tin-
guin tanta acceptació o més 
que l’any passat i puguem 
consolidar aquest projecte, 
ja que és molt important per 
a nosaltres que les mares i 
també el pares de la nostra 
l’escola vulguin participar 
en les activitats de l’escola 
dels seus fi lls.

AMPA col·legi Mas Masó
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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 972230498
               Secretaria 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: 7, 15, 23, 24 de gener.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 4, 12, 20, 28 de gener.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 8, 16, 17, 25 de gener.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 1, 9, 10, 12, 18, 26 de gener.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 2, 3, 6, 11, 19, 27 de gener.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 5, 13, 21, 29 de gener.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 5, 7, 14, 22, 30, 31 de gener.

Per inserir publicitat en aquesta secció, modifi car, ampliar o incloure alguna dada, cal que us poseu en contacte 
amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 85 78 o mitjançant el correu electrònic lafarga@revistalafarga.net
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Elaboració:
Salpebrar el lluç al vostre gust i col·locar-lo en una 
cassola, preferiblement de terrissa.
A part, en una paella amb oli calent, posar a coure 
els alls picats sense deixar que es daurin. Afegir-hi 
una mica de julivert picat, una cullerada de farina, 
unes gotetes de vinagre i un raig de brou bullint. 
Remenar-ho i deixar-ho bullir tot junt uns 5 minuts.
Passat aquest temps, posar aquesta salsa damunt 
les rodanxes de lluç i deixar-ho bullir uns 5 minuts 
més o fi ns que el peix estigui cuit. Servir-ho deco-
rat amb julivert picat.
 

 

Recepta de la Sra. MARINA EXPÓSITO ROCH
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

- 4 rodanxes de lluç d’uns 250 g cadascuna
- 4 grans d’all
- julivert
- 1 cullerada de farina
- unes gotes de vinagre
- brou de carn 
- oli
- sal

Lluç amb salsa suau d’all
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Naixements, casaments i defuncions

Resum del Ple del 21 de desembre de 2009

Casaments

Jonathan Gargallo Artasowai
Elena Virolés Sánchez 12-9-09

Cristiano Javier González Zambrano
Cindy Aleinn Torres 24-10-09

Roberto Parral Femenias
Carisa Rodi Onova 2-11-09

Juan Torres Ortega
Juana Jiménez Martínez 21-11-09

Joaquin Juárez Lluma
Susana Luque Silva 21-11-09

Naixements

Leoni Ficho de Aquino i da Costa 10-10-09

Anatoliy Strokhov i Prymark 14-10-09

Ariadna Nasui i Carol 23-10-09

Kassim Njie i Njie 24-10-09

Alba Alfaro i Mato 30-10-09

Alejandrina Figueroa i Velázquez 30-10-09

Chaimae el Hitani 31-10-09

Maha Nhaji 2-11-09

Wen Jing i Zhang 3-11-09

Mody Cissokho 4-11-09

Paula Rivas i Henor 5-11-09

Farah el Hayani 5-11-09

Endy Yael Rojas i Sánchez 5-11-09

Ruth Vilardell i Serrano 7-11-09

Manal Bahri 9-11-09

Halak Maallam 9-11-09

Julen Paz i Ruiz 11-11-09

Isatou Jaiteh 11-11-09

Ayoub Farchich 11-11-09

Mahmouo Boubman 11-11-09

Fatoumata Danso i Njie 12-11-09

Heber Ramon Espinoza i Moreira 14-11-09

Omayama Bouniss 14-11-09

Andrei Madalin i Lupu  14-11-09

Defuncions

Xucla Grabulosa Francesc, 61 anys 18/11/2009

Gaye Mavena Mariama, d’un mes i mig 18/11/2009

Roca Colomer Juan, 86 anys 21/11/2009

Mayeu Pages Petronila, 97 anys 23/11/2009

Girones Basumbas Ramona, 82 anys 22/11/2009

Barrera Sararols Maria, 86 anys 23/11/2009

Paneque Sanchez Juan, 70 anys 26/11/2009

Cullell Puig Maria Dolores, 65 anys 28/11/2009

Espinal Parreño Rafaela, 90 anys 02/12/2009

Teixidor Passolas Pere, 81 anys 07/12/2009

Brotons Castaño Francisca, 84 anys 07/12/2009

Bosch Dalmau Felipe, 95 anys 07/12/2009

Barrachina Eutrimo Antonio, 77 anys 08/12/2009

Mohammed Alanrewaju, 31 anys 04/12/2009

Lopez Lozano Antonia, 68 anys 09/12/2009

Ricart Barcelo Salvador, 84 anys 10/12/2009

Vilar Bertran Esteban, 75 anys 13/12/2009

Feliu Simon Pilar, 90 anys 14/12/2009

Costa Ros Jose, 82 anys 14/11/2009

Per acord de tots els grups s’apro-
va donar el nom de plaça dels 

colors a l’espai dels antics tallers 
Hernando i el de Passeig Teresa 
Pons i Tomàs a l’espai entre la Coma 
Cros i can Patrac.
També per assentiment de tots els 
present es va derogar un article de 
la ordenança de convivència.
Amb el vot en contra ic-v-ips s’apro-
va les modifi cacions al conveni entre 
l’ajuntament de Salt i l’escola ERAM 
per la cessió d’espais a la Coma Cros.
Amb el vot favorable de tots els 
grups s’aprova  oposar-se a les mo-

difi cacions del projecte del gasoduc-
te Martorell-Figueres.
Amb tots els regidors a favor s’acor-
da sol·licitar assessorament al CIL-
MA per la construcció d’un tercer i 
quart carril a l’A-7.
Només amb els vots de l’equip de 
govern i el vot contrari de IC-V- IPS 
i l’abstenció de CiU i PP s’aprova re-
soldre les al·legacions i aprovar pro-
visionalment una sèrie de modifi caci-
ons al Pla parcial sector Mas Masó.
Amb l’abstenció del regidor popular 
s’aprova l’aprovació inicial de l’orde-
nança de publicitat visible a la ciutat.

Amb el vot favorable de tots els partits 
s’aprova que es pugui tramitar deter-
minades obres menors pel procedi-
ment de comunicació prèvia.
Per assentiment es va aprovar de-
manar una nova prorroga d’un any 
per projecte Salt-70.
Amb el vot de tots els regidors es va 
aprovar demanar a la Generalitat la 
competència d’inspeccionar i sancio-
nar els establiments oberts al públic.
Tots els grups van estat d’acord fi -
nalment en l’aprovació dels plans 
NEUCAT i SISMICAT realitzats per 
la universitat de Girona.

Kaoutar Manouach 17-11-09

Hamza Boutahri 17-11-09

Jugegi Trawally i samangary 19-11-09

Alejandro Cortés i Valladeres 21-11-09

Paula Cáceres i Ruano 21-11-09

Paula Càceres i Rodríguez 21-11-09

Lucia Reyes i Ferrer 21-11-09

Emmanueli Dumwonyi 22-11-09

Àlex Romero i Alcócer 24-11-09

Kilian Bruno i Correia 25-11-09

Hawa Saidy 26-11-09

Adama Saidy 26-11-09
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de novembre al 10 de desembre de 2009

Temperatura Màxima: 24,5º el dia 15/11/09.  
Temperatura Mínima: 1º el dia 2/12/09.

Dies de pluja: 1 dia de pluja.
Precip. màx. en un dia: 7 litres el dia 29/11/09. 

Pluja acumulada: 7 litres.

Evolució de les temperatures

Sudoku

Escacs

Solució:

L’acudit foll

El temps

Pluviometria

1. CH5 +  TXC
2. TXC+   RXT
3. T6++

Juguen blanques i fan mate 
amb tres
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