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Activitats del mes de febrer

CASAL DE JUBILATS
• Dia 18 .- Excursió a l’Arboç, municipi 
de la comarca del Baix Penedès, Tar-
ragona. Visita a l’interessant Museu 
de Puntes de Coixí, sortida a les 8 del 
matí.  Preu: 37 €

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”
AULA DE CUINA
• CURSET DE CARPACCIOS, marinats, 
plats i platillos per sucar pa. Els dilluns 8, 
15 i 22, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10.
 
EXPOSICIONS
• Pintura, dibuix, fotografi a i manuali-
tats, dels professors i alumnes de l’Es-
cola de Belles Arts, de Sant joan les 
Fonts. Sales Central, Aguilera i Roca 
Delpech.
• Enric Planas, de Sant Antoni de Vi-
lamajor (B), fotografi es “Retrats”. Sala 
Sant Jordi.
• Comissió de la Cavalcada de Reis, 
de Salt, Fotografi es de la cavalcada. 
Sala El Porxo.

BIBLIOTECA  PÚBLICA DE SALT 
· Dijous dia 11 a les 20:00. Sessió 
del grup de lectura d’obres de fi cció: 
comentarem l’obra “Contes” de John 
Cheever
- Dijous dia18 a les 20:00. Cinefòrum. 
Projectarem “The swimmer” (1969) de 
Frank Perry.
- III Concurs de haikús, amb motiu del 
Dia Mundial per a la No-violència i la 
Pau. 
Durant el més de febrer, exposició 
“Fotoperiodisme a Catalunya, 1976-
2000”, amb la col·laboració del Col·legi 
de Periodistes.
  
CENTRE DE RECURSOS DE LA 
GENT GRAN
• Dimecres 3 de 16:00 a 18:00h. XER-
RADA I TALLER: PREVENCIÓ DE 
CAIGUDES I EXERCICIS A CASA a 
càrrec de Hortènsia Hinarejo i Mònica 
Angulo
• Dilluns 8 de 17:00 a 18:00h. XERRA-

DA: LA PASSIÓ a càrrec de la Passió 
d’Esparreguera
• Dijous 11 de 16:00 a 18:00h. CINE-
MA AL CENTRE: MAMMA MIA
• Dijous 18 de 16:00 a 17:30h. XER-
RADA: LA GENT GRAN COM A PER-
SONES CONSUMIDORES a càrrec 
de OCU, ofi cina de Consum de l’ajun-
tament de Salt
• Dijous 25 SORTIDA: MUSEU ME-
MORIAL DE L’EXILI a La Jonquera 
(demanar informació, cal inscripció 
prèvia)
• Els dimarts 2, 9, 16 i 23 de 16:30 a 
18:30h. TALLER DE BISUTERIA (de-
manar informació, cal inscripció prè-
via)
• Els dimecres 10 i 24 de 17:00 a 
18:00h. TALLER DE FISIOTERÀPIA: 
CIRCUIT/ESTIRAMENTS a càrrec de 
Mònica Angulo
• Dimecres 17 de 17:00 a 18:00h. TA-
LLER DE FISIOTERÀPIA: TERRA a 
càrrec de Mònica Angulo

ACTIVITATS FIXES
• Parc de salut
De dilluns a dijous de 10:00 a 14:00h.-
16:00 a 19:00h.
Divendres de 10:00 a 14:00h.
• Estimulació manual, dilluns i dijous 
de 17:00 a 19:00h. 
• Entreteniments de memòria, dimarts 
de 17:00 a 19:00h. 
• Espai d’esbarjo i trobada, dimecres 
de 17:00 a 19:00h. 
• Caminades saludables, dilluns de 
09:00 a 10:30h. 
• Alfabetització, dimarts i dijous de 
10:30 a 11:30h. 
• Servei de fi sioteràpia, dimecres de 
16:00 a 19:00h.

LA MIRONA
CONCERTS
• Dia:5.- Grup/Activitat: THE BON 
SCOTT BAND (Bcn/versisons AC/
DC)TAN DE BO (Girona, Rock) Hora: 
21:30h Preu: 10/14 €
• Dia:6.-Grup/Activitat: EL PUCHE-
RO DEL HORTELANO (Granada, 

Flamenco/Rock) Hora: 22:00h Preu: 
18/22€
• Dia:12.- Grup/Activitat: CONCERT 
JAM amb FUNDICIÓN TONI MOLI-
NA (Girona, Pop/Rock) Hora: 23:00h 
Preu: 5 € públic general / Gratuït per a 
músics participants
• Dia:13.- Grup/Activitat: GRUP DEL MES: 
LOS MALAGANA (Terrassa, Flamenc/
Rumba) Hora: 23:00h Preu: 5 € 
• Dia:14.- Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES AMB GRUPS DEL SALT 
THE MUSICS Hora: 19:00h Preu: 
Gratuït
• Dia:19.- Grup/Activitat: HIP HOP 
FIGHTERS Hora: 22:00h. Preu: 6 €
• Dia:20.- Grup/Activitat: CARNAVAL 
DE SALT amb SPUTNIK DJ’s
Hora: 00:00h. Preu: Gratuït
• Dia:26.- Grup/Activitat: SIDONIE 
(Bcn, Pop/Rock) Hora: 23:00h Preu: 
12/15 €
• Dia:27. Grup/Activitat: LAX’N’BUS-
TO (El Vendrell, Pop/Rock) Hora: 
23:00h Preu: 11/15 €
• Dia: 28.- Grup/Activitat: BANC DE PRO-
VES AMB GRUPS DEL SALT THE MU-
SICS Hora: 19:00h Preu: Gratuït

ACTIVITATS
• Dia: 20 de febrer
Horari: 17:00h. Preu: 3 €. Cal inscrip-
ció prèvia a l’Estació Espai Jove.
Activitat: TALLER DE MANTENIMENT 
DE GUITARRA I BAIX 
Lloc: ESTACIÓ ESPAI JOVE Organit-
za: CASA DEL MÚSICA | LA MIRONA 
I ESTACIÓ ESPAI JOVE 

TEATRE DE SALT
Dia 6: 21:00h PETITA FEINA PER A 
PALLASSO VELL. Ramon Simó CAET 
i Bitò Produccions.-  Preu 8 €
Dia 21: 12:00h PAGAGNINI Cia. Ylla-
na i Ara Malician.-  Preu 24/20 €
Dia 21-  18:00h PAGAGNINI Cia. 
Yllana i Ara Malician.- Preu 12/10 €
Dia 27-  21:00h COCORICO Patri-
ce Thibaud i Philippe Leygnac.- Preu 
20/17 €
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Construïm el futur
L’habitatge digne és un dels principals drets que les possibilitats actuals 
podrien garantir. Però així com s’ha garantit l’accés a l’educació o a la 
sanitat, l’accés a l’habitatge continua sent un problema irresolt per una 
clara manca de voluntat política. Potser és on els lligams entre política 
i capital es fan més evidents, i tot que darrerament les administracions 
públiques han intentat fomentar l’habitatge protegit i de lloguer, fent  fi ns 
i tot de promotors, la crisi ha deixat al descobert un munt de històries 
personals i familiars dramàtiques, també en el nostre municipi.
Primer va ser l’auge de les hipoteques, que va condemnar molts joves a 
destinar una part important del seu salari i durant tota la seva vida labo-
ral a l’adquisició de l’habitatge. Un autèntic llast per al progrés econòmic. 
Després va ser l’alça de tipus i la pèrdua de capacitat adquisitiva, fet que 
accelerà més l’endeutament, el retrocés econòmic i fi ns i tot la insolvèn-
cia personal. El sistema va permetre a gent amb pocs ingressos, inclo-
sos a un munt de nouvinguts, a accedir  a un habitatge amb aquestes 
condicions. Al mateix temps alguns gestors públics corruptes facilitaven 
i participaven d’un procés que ens ha fet a tots més pobres.           
El dret a l’habitatge és una de les grans assignatures pendents de la 
democràcia. En els temps que corren hi ha gent vivint de nou a sota 
els ponts, famílies amuntegades en pisos minúsculs i molts ciutadans 
pendents de perdre-ho tot. I mentrestant hi ha promocions senceres 
construïdes pendents de vendre, centenars de pisos tancats i immobles 
tapiats o derruïts esperant uns temps millors. Una contradicció inhuma-
na però legal. Amb el menjar i el vestir, l’habitatge és una necessitat vital 
que garanteix la dignitat social i la convivència. És per això, que abans 
que res, s’hi haurien de destinar els diners i les polítiques. Els diners, per 
resoldre els casos més dramàtics. Les polítiques, per evitar que torni a 
succeir, per perseguir els culpables i per garantir un dret sense el qual 
res pot evolucionar satisfactòriament. Cal entendre-ho d’una vegada.
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Immoble, edifi ci, casa, pis, habitatge... paraules 
del món de la construcció -del ‘totxo’, com en 
diem de manera més barroera-. Un tema sempre 
candent, però especialment els últims temps, pri-
mer pel que es va anomenar la bombolla immo-
biliària, ara per la crisi. Darrera de tot plegat, el 
que és evident és que tothom necessita un lloc on 
viure, allò tan bonic de la constitució del ‘dret a 
un habitatge digne’ que, per desgràcia, dista força 
de la realitat. Així, el tema ens toca tan de prop 
perquè, en defi nitiva, parlem de les nostres llars. 
Siguin petites, potser fosques, situades en un in-
dret més o menys confortable, però la nostra llar 
al cap i a la fi . Per això, el testimoni de Joan Paulí, 
al capdavant de la promotora immobiliària Euge-
sa, és d’un interès més que remarcable. 

-Quans anys fa que funciona 
Eugesa?
-Eugesa es va constituir el 31 de 
desembre del 1969 i va tenir el 
seu domicili social en un edifi ci de 
davant de Frigorífi cs del Ter, fi ns 
l’any 1975 que va construir l’edifi ci 
de l’actual domicili del carrer Major, 
182, amb l’objectiu d’ubicar-hi les 
ofi cines en la planta baixa i vendre 
els pisos i aparcaments.

-Gairebé amb els mateixos tre-
balladors, segons tinc entès, un 
fet insòlit en els temps que cor-
ren. És positiu per una empresa 
aquesta continuïtat?
-Jo ho considero molt positiu. El 
coneixement personal entre tots 
els que formen part de l’equip 
humà de l’empresa ha fet possible 
ser efi caços sense perdre llibertat 
i fl exibilitat, gracies al compromís 
de responsabilitat personal de tots. 
Mira, una anècdota que ho il·lustra 
és que en un moment determinat, 
de les cinc noies del despatx, tres 

estaven en estat, compaginant 
sense problemes la gestació i la 
feina. 

-Com va ser que es dediqués al 
sector immobiliari?
-En realitat sempre he estat en el 
món immobiliari, si bé des de di-
ferents vessants. Als 18 anys vaig 
fer oposicions a un organisme que 
es deia Obra Sindical de l’Hogar, 
promotora de l’Administració Es-
tatal i que era la que va construir 
les cases barates Sant Cugat de 
Salt, les de Sant Narcís i d’altres 
arreu de la província de Girona. En 
aquell temps, compaginava la fei-
na amb els estudis del Professorat 
Mercantil. Als 28 anys vaig deixar 
aquest organisme i em vaig posar 
a treballar pel meu compte com a 
gestor administratiu creant l’Agen-
cia Paulí, especialitzat en l’asses-
sorament a la promoció d’habi-
tatges, bàsicament de Protecció 
Ofi cial, tant a particulars com a 
empreses promotores. Des de fa 

molt anys la regenta el meu germà 
Josep. Els coneixements adquirits 
en el món administratiu i fi nancer 
de la promoció d’habitatges, van 
fer que decidís formar part d’una 
empresa privada que ens portaria 
a constituir la societat Eugesa.

-Sempre ha viscut a Salt?
-Vaig néixer a Salt l’11 d’abril del 
1932, al carrer Sant Josep, 27, ac-
tualment carrer Llarg, 29, en una 
botiga de teixits i confeccions, co-
neguda per Can Pepet de la Ros-
sa, que continua el meu germà 
Paco i la seva fi lla Marta amb el 
nom de Confeccions Paulí en un 
altre indret. La casa formava part 
de l’edifi ci de ca la Sileta, propietat 
de la família Ministral, actualment 
construït de nou per Eugesa, previ 
enderroc de l’edifi ci vell. Vaig viure 
en aquesta casa fi ns que a l’any 
1961 em vaig casar i vaig passar 
a residir a Girona. De tota mane-
ra, he estat venint a treballar aquí 
cada dia des de fa molts anys, de 

Nom: Joan Paulí Costa
Edat:  77 anys  
Nascut a Salt
Resideix a Girona 
Professió: directiu de l’empresa EUGESA, cons-
tituïda l’últim dia de l’any 1969.
EUGESA ha col·laborat activament amb entitats 
del poble relacionades amb el món de l’esport o 
del teatre, i també com a anunciants de la revista 
la Farga des dels seus inicis.

“A Salt no hi ha hagut especulació”
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manera que es pot dir que he tin-
gut un peu a Salt i l’altre a Girona, 
com molta gent que també es tro-
ba en aquesta situació.

-Com ha canviat Salt en aquests 
anys?
-Salt ha canviat molt, com mol-
tes altres poblacions. Només 
cal comparar el Salt dels 5.000 
-7.000 habitants, del meu record, 
als 28.000-30.000 de l’actualitat. 
Aquest creixement ha suposat 
l’expansió urbanística de Salt, cap 
al sud, d’acord amb els correspo-
nents Plans Generals d’Ordenació 
Urbana, aprovats per l’Ajuntament 
de Salt i la Comissió Provincial 
d’Urbanisme, salvat els anys d’an-
nexió a Girona durant els quals es 
regia pels que formulava aquest 
municipi.

-Queda espai per construir més 
habitatges a Salt? 
-Salt té un terme relativament pe-
tit. Pel nord no pot créixer, i ni mai 
que ho faci, ja que la zona de les 
deveses és d’una riquesa ecolò-
gica, ambiental i d’oci de la qual 
Salt pot estar orgullosa, tant per la 
seva preservació com pels bene-
fi cis que aportarà a la qualitat de 
vida de la població. A l’est, toquem 
amb Girona, queda el Mas Masó i 
poc més. A l’oest, l’autopista limi-

ta el creixement  residencial. Ens 
queda el sud, des de l’avinguda de 
la Pau fi ns a la carretera d’accés 
a l’AP -7 i el terme de Vilablareix. 
Aquest sector pot suportar el crei-
xement de Salt pels pròxims anys. 
Tampoc cal oblidar la renovació i 
rehabilitació d’edifi cis obsolets del 
nucli urbà. 

-Què pensa de la pròxima cons-
trucció a la zona dels Frigorífi cs 
del Ter?
-No puc emetre’n un judici perquè 
no ho conec sufi cientment, però 
sí que puc dir que no sempre és 
possible fer les coses a gust de 
tothom, perquè hi ha un factor con-
dicionant que és el cost. Com més 
baix sigui l’aprofi tament del sòl per 
a ús residencial i més alt el desti-
nat a espais lliures i equipaments 
que tots voldríem, mes alt serà 
el cost dels habitatges. Si aquest 
cost sobrepassa el límit raonable 
no seria viable la seva execució. 
Trobar l’equilibri entre allò desitja-
ble i el que és possible és la clau, 
des del meu punt de vista.

-Es podria dir que mig Salt l’ha 
construït Eugesa, com se sent 
quan passeja pel poble?
-Bé, mig Salt és un dir, però sí que 
un bon nombre de ciutadans viuen 
en pisos que ha construït Eugesa. 

Si comptem a tres persones per 
habitatge, sobre els 2.189 constru-
ïts a diferents sectors de Salt, ens 
donaria una població d’uns 6.567 
habitants. Però bé, en tot cas, quan 
em passejo per la vila, les poques 
vegades que trobo el moment, ho 
faig pel barri vell i em sento molt 
bé, saludant vells amics i amigues 
i recordant els jocs d’infantesa, 
l’adolescència, la joventut, els car-
rers, les cases de sempre... com 
també m’agrada veure els edifi cis 
construïts i recordar el seu procés 
des de la compra del terreny fi ns al 
lliurament de les claus.

-Com els ha afectat la crisi?
-Molt, com a totes les empreses de 
promoció immobiliària, un sector 
que va ser el primer en acusar la 
crisi. Al nostre sector, aquesta situ-
ació de crisi global va començar el 
segon semestre del 2007, quan co-
mença a haver-hi alentiment a les 
vendes, ateses les difi cultats dels 
compradors per trobar fi nança-
ment per a la compra d’habitatge. 
A més, el percentatge elevadíssim 
de treballadors que s’han quedat 
sense feina. Tot això comporta que 
no s’iniciïn noves obres i si no es 
resol d’una vegada aquesta situa-
ció de crisi general amb mesures 
adequades per part de l’adminis-
tració o bé que es resolgui la crisi 
per si mateixa recobrant la confi -
ança per part d’entitats fi nanceres, 
empreses i població, no hi haurà 
qui ho aguanti.

-Faci’m una valoració de l’ac-
tuació dels governs en aquest 
sentit
-Seria molt complicat de fer-ne un 
resum sense cansar els lectors de 
la Farga, però una qüestió podria 
ser, per exemple, el fet que a partir 
de l’1 de juliol d’enguany l’impost 
de l’IVA de la compra d’un habi-
tatge passarà del 7% al 8%, quan 
en aquests moments el que con-
vindria es just al revés, per a facili-
tar-ne l’accés. En segon lloc, s’han 
ampliat les condicions mínimes 
dels habitatges arribant a detalls 
que s’haurien de deixar a la lliber-
tat dels arquitectes en la redacció 
dels projectes, donat que això su-
posa un encariment dels habitat-

Entrevista a en Joan Paulí Costa
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ges, que ve a sumar-se al que ja 
va suposar la Ley de Ordenación 
de la Edifi cación estatal en el seu 
dia. Per això, considero que hi ha 
un excés de normes de tota mena 
tant per les grans empreses com 
per les petites, però que ofega les 
petites, amb excessiva burocràcia 
que supera la seva modesta es-
tructura. 

-Sentim parlar sovint de l’espe-
culació urbanística, vostè què 
me’n pot dir, com a expert en el 
sector?
Sovint es fa molta demagògia amb 
aquest terme. El món immobiliari 
ha estat acusat d’especular i, cer-
tament, hi ha hagut casos que han 
saltat als mitjans de comunicació 
però no es pot generalitzar i fer-ho 
extensiu a tot el sector. El promo-
tor immobiliari fa un servei a la so-
cietat construint allò que els Plans 
Generals, aprovats pels ajunta-
ments, permeten, d’acord amb la 
normativa de Catalunya i de l’Es-
tat. Sense la col·laboració dels 
promotors immobiliaris no s’hau-
rien pogut fer els milers i milers 
d’habitatges de protecció ofi cial. 
D’aquesta important aportació dels 
promotors immobiliaris, puc donar-
ne fe, pels anys que vaig ser pre-
sident del Gremi de Constructors 
i Promotors d’Edifi cis de Girona, 
membre de la Federació Catalana 
de Promotors i de l’Associació de 
Promotors d’Espanya. 

Entrevista a en Joan Paulí Costa

CASAL de JUBILATS de SALT. Assamblea General

Benvolgut Soci,
Ens plau per la present, de convocar-te a l’Assemblea General Ordinària del Casal de 
Jubilats i Simpatitzants de Salt, que tindrà lloc al local social, el proper dia 13 de Febrer 
del 2.010, a 2/4 de 5 de la tarda en 1a Convocatòria i a les 5 de la tarda en 2a Convo-
catòria amb el següent:

ORDRE  DEL DIA

1r - Presentació, per a la seva aprovació de, la Memòria d’activitats de l’any 2009.
2n - Presentació, per a la seva aprovació de  l’Estat de Comptes de l’any 2009.
3r - Presentació, per a la seva aprovació de les Activitats i Comptes per l’any 2010.
4t - Precs i preguntes.

Passeig Verdaguer, 1 - Tels. 23 04 98 - 23 85 78 - 17190 SALT( Gironès)

-I a Salt, concretament?
-Pel que fa a Salt, dels 2.189 ha-
bitatges que Eugesa ha construït, 
1.300 són de Protecció Ofi cial. A 
Salt, no hi ha hagut especulació. 
El sector centre s’ha senyalat en 
ocasions com a fruit de l’especu-
lació, amb desconeixement que 
les edifi cacions es van fer d’acord 
amb els respectius Plans Generals 
d’Ordenació Urbana de Salt i Giro-
na que hi havia en el seu moment, 
tots aprovats pels diferents consis-
toris. Precisament, els edifi cis més 
alts de Salt han estat construïts per 
a cooperatives, a les quals no 
se les pot acusar d’especula-
ció perquè són associacions 
sense ànim de lucre, d’acord 
amb els seus estatuts. 

-Des de quan col·laboren 
amb la Farga posant-hi 
un anunci? Se senten vin-
culats a les entitats de la 
vila?
-Em sembla recordar que des 
de les primera edicions. Sem-
pre ens hem sentit vinculats 
a Salt i a les seves entitats. 
Dintre de les nostres possi-
bilitats no hem dit mai no a 
qualsevol col·laboració amb 
les activitats de qualsevol 
entitat, esportiva, cultural, 
teatre, casals de jubilats, les 
parròquies, etc.

-Considera important que 
les empreses es vinculin 

amb l’entorn?
-Les empreses de Salt estem vin-
culades amb l’entorn i considero 
que és importantíssim que dintre 
de les possibilitats de cadascuna 
col·laborem en qualsevol iniciativa, 
encara que només sigui per a do-
nar ànims i suport a les entitats de 
tota mena que amb el sacrifi ci per-
sonal dels seus dirigents i associ-
ats les mantenen i les impulsen en 
benefi ci de tots els saltencs, per 
assolir un millor nivell de vida.

Agnès Cabezas Horno
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Parlem d’història

La Ciutadella de Barcelona

La Ciutadella de Barcelona era una 
fortalesa militar situada a llevant 

de la ciutat, fora muralles, al barri de 
la Ribera, com a conseqüència de la 
Guerra de Successió i per ordre de 
Felip V. Tot i la victòria borbònica, i els 
sòlids recintes de Montjuïc i les Dras-
sanes, es volgué construir una gran 

fortifi cació militar 
per garantir la 
submissió de la 
ciutat i manifes-
tar l’ocupació. 
Construïda sen-
se cap indemnit-
zació en un barri 

que havia contribuït heroicament a la 
defensa de la ciutat, s’hi enderrocaren 
més de mil dues-centes cases, tres 
convents, tres capelles, dos hospitals, 
una parròquia i la desviació del rec 
Comtal, i es fi xà un tribut extraordina-
ri a tot Catalunya per fi nançar-la. Les 
obres, dirigides per l’enginyer militar 
Joris Prosper van Verboom, s’iniciaren 
el 1715 i fi nalitzaren el 1718. Llavors 
es construïren els edifi cis interiors, 
dels quals només en resten l’arsenal, 
el palau del governador i la capella. 
Era de planta pentagonal i ocupava 
més de sis-cents mil metres quadrats, 
amb un baluard a cada vèrtex. 

     El seu enderrocament fou una llarga 
reivindicació popular que s’aconse-
guí entre 1868 i 1888, i en el seu lloc 
se celebrà l’Exposició Universal de 
Barcelona, el 1888, signe de victòria 
i modernitat. Com a porta d’entrada 
del recinte s’edifi cà l’Arc de Triomf i 
els terrenys de la Ciutadella es con-
vertiren en un parc urbà, amb uns 
jardins públics projectats per Josep 
Fontserè. L’antic arsenal, arran de 
l’Estatut de 1932, fou habilitat com 
a seu del Parlament de Catalunya. 
Clausurat el 1939 i convertit en mu-
seu d’art, fou restablert el 1979.    

J.C.L.

Des de la mort del dictador i des-
prés d’un llarg temps en què 

els poders varen establir una ma-
nera de fer i presentar les coses..., 
només tenien ressò i semblaven 
bones aquelles que realitzaven 
els personatges més manejables 
de la comunitat. Afortunadament, 
després d’una generació podem 
recuperar la veritable història i les 
persones signifi catives de veritat del 
nostre poble que jo més d’una ve-
gada havia reclamat des d’aquesta 
revista, tot dient que la història del 
nostre poble era molt més àmplia 
que no, solament, la que represen-
taven d’una manera ofi cial. I això 
vol dir que l’ordre, la raó i la justícia 
són presents avui dia a Salt, i és bo 
per a una societat avançada i d’una 
normalitat democràtica. Un exemple 
ben clar ha estat l’acord de tots els 
grups municipals de donar el nom 
de Teresa Pons i Tomàs a un espai 

de la zona del Veïnat. Gràcies.

Iu Bohigas
L’Iu Bohigas i Blanch, mestre, va 
néixer a Salt l’1 de maig de 1911 
i va morir el 2004. Fill de pares 
hortolans del Veïnat. De petit ana-
va al col·legi  particular del mestre 
republicà Pere Gallostra, al Veïnat. 
Va estudiar magisteri i va exercir 
a Bonmatí l’any 1931. Però ben 
aviat va tenir problemes perquè el 
tarannà republicà, democràtic i de 
llibertat de consciència del mestre 
Bohigas no va agradar al fabricant 
i amo de la colònia de Bonmatí. 
Quan el mestre va treure la creu 
de l’aula, el cacic va moure els fi ls 
per treure Bohigas de lloc. 
Bohigas va ser un membre actiu del 
centre republicà, que no era la seu 
solament d’un partit, sinó, el lloc de 
trobada de tots els republicans.
També era redactor del periòdic 
quinzenal “El Poble de Salt”, òr-

gan del Centre Republicà 
i més tard portaveu de la 
Joventut Republicana.
L’Iu Bohigas formà part 
dels Consell Municipal de 
Salt, representant el Cen-
tre Republicà d’Esquerres 
a les eleccions del 19 d’oc-
tubre de 1936. Després va 
anar al front i allà també ve 
fer de mestre. Es va exiliar 
a França el 1939.
A mitjans dels anys 50 va 
tornar i començà les clas-
ses de català a Girona d’un 

manera clandestina.
L’Iu Bohigas és un clar exemple de 
lluita activa i d’amor al país de veri-
tat malgrat les adversitats que sofrí 
al llarg de tota la seva vida, mai fàcil 
perquè era una persona  amb una 
gran idea i que no es deixava mani-
pular, i amb una voluntat de ferro.
Els homes que iniciaren la cam-
panya democràtica i republicana 
en el nostre poble que portà la re-
pública el 14 d’abril de 1931 van 
ser en llur majoria exdeixebles de 
Pere Gallostra, entre ells l’Iu Bohi-
gas. L’escola del mestre Pere era 
una autèntica forja de ciutadans 
lliures de prejudicis confessionals, 
que haurien pogut determinar la 
fanatització  de les diferents pro-
mocions d’alumnes. Lluny de les 
escoles on es mediatitzaven les 
consciències infantils en nom 
d’uns principis sectaris.  
Jo sempre he pensat que amb la 
restauració democràtica no se li 
varen donar tots els papers que 
mereixia un home d’aquestes ca-
racterístiques i els poders fàctics es 
van estimar més afavorir a elements 
completament manejables o ninots.
I bé, doncs, per tot això, per tots 
els mèrits que l’Iu tenia, que no són 
pocs, seria injust que soterréssim en 
la indiferència la memòria del ciuta-
dà Iu Bohigas. Hi tenim un deure 
d’agraïment i fora bo que les autori-
tats  del poble de Salt preservessin 
un espai públic per al mestre Iu Bo-
higas. És  una urgència històrica.

Agapit Alonso i Pont
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El bosc dels miralls trencats (2)

El fracàs del Comunisme

Escriure.

Del cap de setmana (li agradava 
com a cap i no com a “fi  de setma-
na”), el dissabte era el dia i el diu-
menge la nit. 
Dia de mercat, aquell dissabte 
també va sortir de casa amb ga-
nes de gastar-se la setmanada i 
comprar alguna cosa que li feia 
falta per la casa i que havia estat 
capaç d’apuntar a la llista de pen-
dents. Tenia els seus rituals, tot es 
feia aprofi tant l’anada a la plaça del 
Lleó per comprar el peix, sempre 
intentant aturar el temps.
Però ell aquell dissabte va decidir 
quedar-se a casa. La mandra, la 
bona companyia d’un jove amor o 
vés a saber què, la qüestió és que 
va anar a comprar els diaris i tot el 
que feia falta per fer un bon esmor-
zar.
Es va entaular i va començar amb 
la lectura de les notícies d’esports, 
li agradava llegir les cròniques 
abans dels partits, les comparava, 
en llegia les entrevistes. Seguir per 
televisió el seu equip preferit mai li 
havia agradat, ni a l’època que te-
nia televisor, i escoltar en Puyal el 
posava nerviós, ell volia llegir els 
partits i ho feia la vigília, amb tota la 
calma, esperant les cròniques del 
dilluns, lectura que mai es perdia.
Va seguir amb les notícies locals, 
xafarderies  dels petits pobles de 

la contrada, de la capital, res, poca 
cosa. Només aturant-se per bus-
car la tassa del cafè o mossegar 
el croissant. Llegint a ritme lent i 
a consciència, va seguir amb les 
refl exions dels tres o quatre peri-
odistes que li agradaven. Estava 
en forma, es va animar a llegir les 
cròniques de les pàgines internaci-
onals amb aquella consciència de 
qui llegeix mentides que el posen 
de mal humor. 
S’havia guardat les pàgines del 
suplement literari per al fi nal, eren 
com la cirereta del pastís matinal. 
Les llegiria, com sempre, en lectu-
res parcials, passant les pàgines 
endavant i endarrere. Per comen-
çar anava directa a un columnista 
que li era fi del, s’hi sentia proper, 
admirava la seva escriptura.  Re-
passava els titulars un altre cop, 
entrant en la lectura de la ressenya 
d’alguna novel·la, bé per la fi rma del 
periodista, bé perquè el mateix text 
se l’emportava. Es va trobar llegint 
un article d’un escriptor que ja feia 
temps que cada dissabte tenia dues 
pàgines per ell sol i on es notava 
que tenia absoluta llibertat per par-
lar del que volia. Era un novel·lista 
que li agradava, havia llegit molta 
de la seva obra i en reconeixia la 
capacitat literària, fi ns i tot sentia 
una complicitat en la mirada, enca-
ra que en algunes de les seves opi-
nions n’estava en total desacord. 

També aquell dissabte es va llegir 
l’article amb entusiasme, parlava 
d’una novel·la d’un altre escriptor 
que casualment la tenia a la lleixa 
del menjador, a tocar. Va agafar el 
llibre amb alegria i va entrar-hi len-
tament, assaborint, com aquell que 
tasta un menjar que tot fa pensar 
que serà exquisit.
El matí del dissabte anava passant 
silenciosament. El text que estava 
llegint feia referència a un altre que, 
també casualment, aquella setma-
na havia manllevat de la biblioteca 
pública. El va agafar, començava 
a estar fatigat, però tot portava a 
seguir llegint i ho va fer. Les hores 
passaven, com els trens que corri-
en darrera la fi nestra del seu men-
jador, sense consciència del temps 
ni de l’espai.
Per fi  va tancar el llibre, la lectu-
ra havia estat completa, rodona, 
plena i com sempre es va dir que 
havia d’anar a buscar paper i llapis 
per començar a escriure el que tan-
tes vegades sentia que volia dir per 
acabar de tancar aquelles lectures.
I com sempre, també va pensar que 
havia passat molta estona, moltes 
hores llegint i que aquell dissabte 
demanava un bon dinar. Relaxat, 
però amb un regust amarg, es va 
dirigir cap a la cuina per preparar 
un bon àpat. Era dissabte. Ja es-
criuria un altre dia.

Jordi Artigal Valls

‘Comunisme’ és un mot equívoc 
i desgastat. S’aplica a uns pro-

cessos que només intentaren ser 
models de transició cap a un nou 
model d’organització social mai 
assolit. Quan els bolxevics es fe-
ren amb el poder el 1917, no hi ha-
via cap experiència de tipus socia-
lista anterior a la comuna de París. 
El projecte dissenyat per Lenin i la 
revolució suposava l’extinció de 
l’estat. En el paradís comunista 
l’estat desapareix. Les fases per 
arribar-hi són dues: la substitució 
de l’estat burgès pel proletari (fase 
de transició) i després la seva de-
saparició.
El problema fou com funcionà 

aquest procés de transició. L’únic 
model existent aleshores era el 
de la socialdemocràcia alemanya, 
que pretenia guanyar el poder de 
forma democràtica i supervisar 
l’economia mitjançant el control 
dels bancs. El programa bolxe-
vic en aquest sentit era molt ale-
many. Intentava obtenir el control 
de l’economia fusionant els bancs, 
mentre que el sector empresarial 
en restava al marge. Són els sindi-
cats els que impulsen la interven-
ció en la producció i apareixen els 
primers consells de treballadors i 
els comitès de fàbriques. 
Els empresaris boicotejaren im-
mediatament el projecte, però fou 

sobretot la guerra civil la causant 
de l’evolució posterior. Una guer-
ra que no fou una, sinó tres. Una 
entre els mateixos bolxevics per 
discrepàncies polítiques, la guerra 
entre els blancs i els rojos i des-
prés la guerra dels bolxevics con-
tra els camperols. En la guerra el 
paper dels sindicats fou decisiu. A 
diferència dels partits, tenien una 
afi liació de més de tres milions de 
persones. I foren els que organit-
zaren la producció i feren funcio-
nar el sector productiu durant el 
confl icte. Es va debatre si lliurar 
l’economia als sindicats o unir-los 
a l’aparell de l’estat, i això fou el 
que s’esdevindria.
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Borlaug i la Revolució Verda

La revolta dels mariners del Krom-
stat, juntament amb les revoltes 
agràries i obreres, fou el punt cul-
minant del confl icte entre el par-
tit bolxevic i els sindicats. Aquell 
esquema ideat per anar de baix 
a dalt, des dels soviets d’obrers, 
camperols i soldats, es fossilitza 
en una simple dictadura de comis-
saris del partit. Aquell projecte de 
transició cap a una societat comu-
nista i la dissolució de l’estat es 
convertia en una presència i inter-
venció cada cop major de l’estat, 
controlat per un partit únic.
Fracassada la via de Lenin, la 
segona direcció de transició fou 
l’elaboració del model econòmic 
planifi cat, impulsat de forma sal-
vatge per Stalin. Foren molts i de 
diferents tendències els economis-
tes i tècnics que de 1921 al 1928 
elaboraren aquest projecte com-
plex. Es tractava de substituir el 
comunisme de guerra i el socialis-
me centralitzat per un sistema pla-

nifi cat que prèviament necessitaria 
una transformació de l’organitza-
ció del treball per a un augment de 
les condicions de vida i de treball. 
Però Stalin desvirtuà el projecte en 
pro d’una industrialització forçosa. 
Era una idea nova i arriscada que 
menystingué el concepte de pro-
ductivitat. És una de les claus del 
fracàs econòmic del model comu-
nista soviètic.
Fou la crisi agrària estructural evi-
denciada en les males collites de 
1927 el que provocà un nou virat-
ge stalinista. Calia controlar tota 
la producció agrícola i es forçaren 
processos de col·lectivització, que 
juntament amb el terror polític al 
partit provocaren uns resultats 
desastrosos. S’assolí un cert èxit 
en el sector industrial pesat, però 
amb un cost social molt gran i re-
nunciant als béns de consum. Es 
creia poder passar al comunisme 
en pocs anys i al regne de la feli-
citat col·lectiva. Però el camí cap 

a la societat comunista s’havia 
estroncat per sempre. La transició 
cap a la dissolució de l’estat no es 
realitzaria.
Hem de ser conscients dels errors 
del projecte comunista per a no 
tornar-los a repetir, i analitzar to-
tes les vies que quedaren estron-
cades, si cal retornant als textos. 
Aquest és un món nou i cal cercar 
i proposar models per transformar. 
Com va dir algú, aconseguir una 
societat el màxim d’igualitària per-
què sigui el màxim de lliure. 

Joan Corominas   

Fa uns mesos, el dia 12 del se-
tembre passat, va morir als 95 

anys el professor nord-americà Dr. 
Norman Ernst Borlaug.
En el nostre país la notícia pas-
sà desapercebuda malgrat que 
d’aquest home, que havia obtingut 
el Nobel de la Pau l’any 1970,  es 
va dir que era la persona que més 
vides humanes havia salvat, pos-
siblement més de mil milions.
Què va fer Borlaug? Era doctor de 
Patologia Vegetal per la Universitat 
de Minnesota i accedí com a pro-
fessor i investigador d’Agricultura 
Internacional a la Universitat Agrí-
cola de Texas. Però a l’any 1943, 
atenent una petició del govern de 
Mèxic per intentar reduir la fam de la 
població rural, i amb ajudes econò-
miques de la Fundació Rockefeller, 
va iniciar una recerca per millorar 
la producció de blat. Viatjà per tot 
el món recollint milers de mostres 
de llavors, va fer hibridacions, ex-
perimentà amb fertilitzants i acon-
seguí fi nalment una varietat híbrida 
–el blat Borlaug o “blat miraculós”- 

de tija poc alta però més resistent 
a les plagues i amb un rendiment 
tres vegades més alt. Amb aquesta 
llavor i assessorant les comunitats 
agrícoles de Mèxic sobre l’ús de 
fertilitzants i plaguicides va aconse-
guir que aquest país passés de ser 
defi citari de blat el 1943  a ser-ne 
exportador el 1951.
En aquella època la fam a l’Índia 
era endèmica. Així, a l’any 1943 
es va produir un episodi anomenat 
“Fam de Bengala”, en el qual van 
morir uns quatre milions de perso-
nes a l’actual Bangladesh. Quan el 
govern indi va conèixer l’èxit de Mè-
xic  va demanar l’ajuda de Borlaug. 
Amb la nova llavor, amb fertilitzants 
adequats i aconsellant fer dues 
collites anuals en els llocs on era 
possible el rec, en el període entre 
1967 i 1978 va aconseguir que l’Ín-
dia passés de patir fam per manca 
de cereals a ser-ne exportadora.
També va intervenir al Pakistan, 
que va passar de  4,6 milions de 
tones de blat el 1965 a 8,4 el 1970. 
La Xina comunista, país antiga-

ment molt castigat per la fam, tam-
bé va adoptar els seus mètodes, 
que  es van anar estenent  als paï-
sos d’Amèrica del Sud i del Pròxim 
Orient. Aquesta transformació tan 
espectacular de l’agricultura de pa-
ïsos en desenvolupament va ser 
anomenada REVOLUCIÓ VERDA. 
No cal dir que els països desenvo-
lupats per pròpia iniciativa van anar 
adoptant també les noves tècni-
ques agrícoles, de manera que la 
producció mundial de gra va passar 
de 275 milions de tones el 1965 a 
628 milions el 2005. Gaire bé es va 
triplicar sense que la terra explota-
da augmentés en més d’un 1%.
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La Económica Saltense

Llàstima que una gran part dels 
països d’Àfrica han quedat exclo-
sos d’aquesta Revolució Verda per 
manca de recursos dels pagesos 
pobres per comprar llavors i fertilit-
zants i d’infraestructures per trans-
portar-los. I sobretot per la funesta 
actuació de governs corruptes que, 
en lloc d’ajudar-los, es gasten els 
pocs diners de què disposen com-
prant armes o bé se’ls queden. 
Borlaug va treballar també amb 
èxit en la millora del rendiment  del 
moresc i d’altres cereals.
Ja més gran i retirat de la respon-
sabilitat directiva, no per això deixà 
d’estudiar i investigar. Però cap a 
fi nals dels anys 90 va començar a 
rebre moltes crítiques procedents 
de l’ecologisme més radical i fo-
namentalista.  L’acusaven d’haver 
propagat llavors “no tradicionals” i 
de l’ús de fertilitzants químics, te-
mes tabú en aquest moviment. I 
també pel fet que Borlaug es ma-
nifestés partidari de la investigació 
biotecnològica per intentar obtenir 
llavors transgèniques que perme-
tessin prescindir dels plaguicides. 
Ell contestava: “Diuen això perquè 
tenen la panxa plena. Les crítiques 

vénen de sectors privilegiats, dels 
que viuen en la comoditat de les 
societats occidentals, dels que no 
han vist mai de prop les fams. És 
una crítica elitista i conservadora”.   
A mi les paraules de Borlaug m’im-
pacten. Em revolta pensar que 
existeix una tecnologia que si arri-
bés a tothom podria acabar amb la 
fam del món. Però que no hi arriba 
perquè caldria ajudar els que no 
la poden adquirir, els que no po-
den accedir a la terra, els mancats 
d’informació, els que han quedat 
marginats en el camí del progrés. 
I m’angunieja aquesta nostra soci-
etat tan preocupada per la qualitat 
del menjar, però oblidant que en el 
món encara hi ha més de mil mili-
ons de persones que passen gana 
i que milers de nens es moren diàri-
ament per aquest motiu. Tinc la de-
sagradable sensació d’estar en un 
fals i injust oasi  semblant al d’una 
persona que s’hagués fet una casa 
i un jardí molt maco en el barri més 
pobre de Calcuta i es preocupés 
solament per la contaminació i sos-
tenibilitat del seu jardí, sense mirar 
mai per sobre la paret la gent que a 
fora al carrer s’està morint. 

Joan Serrat

COOPERATIVA  OBRERA  DE  
CONSUM “LA ECONÓMICA  

SALTENSE”
Amb motiu del lliurament a l’Arxiu 
Municipal dels arxius i la bandera 
de la “Económica Saltense” que la 
Cooperativa Delta guardava  des 
que va absorbir aquesta coopera-
tiva del Veïnat, els responsables 
d’organitzar l’acte de lliurament  
em convidaren, com a cooperati-
vista de la Delta, que digués unes 
paraules referents a la història de 
la Cooperativa del Veïnat ( nom 
per la qual era més coneguda que 
per l’ofi cial). Com que jo, d’aquesta 
cooperativa, només n’havia format 
part els últims anys i per tant desco-
neixia força la seva trajectòria, per 
a fer-ne un resum podia donar un 
cop d’ull al llibre d’Actes. Em vaig 
estimar més, però, parlar amb vell 
socis per veure què en quedava a 

la memòria del seu pas per la coo-
perativa com a membres de Junta 
o com a botiguers concertats. Diré 
que la memòria va quedar molt dis-
persa i amb algunes contradiccions 
que té n’adonaves al contrastar les 
opinions. Tot i pensant que la me-
mòria no és massa fi del, recullo les 
opinions majoritàries que potser tin-
dran diferències d’alguna realitat.
En quin any es va fun-
dar la Cooperativa?
Primer vaig intentar 
esbrinar quins eren els 
socis més antics per 
informar-me. Hom deia 
que possiblement l’any 
1928, qui el 29 i qui el 
30. Preguntant, pre-
guntant, ho vaig aclarir 
a Salt. L’Anna de cal 
Peroler, que va estar 
despatxant al taulell de 

la cooperativa de Salt “La Constàn-
cia”, i en Pitu Geli –tots dos tenen la 
memòria molt fi del-, diuen que va ser 
l’any 1928, quatre anys més tard que 
la de Salt. Precisament ho tinc molt 
clar, perquè aquell any el meu germà 
va anar a fer el servei militar, diu l’An-
na.  (Per cert, he estat indagant entre 
els últims membres de la cooperativa 
de Salt La Constància i ningú m’ha 
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sabut dir on varen anar a parar els lli-
bres d’Actes i altres papers). La gent 
del Veïnat em deien que havia estat 
primer la seva cooperativa; doncs 
no, fou primer la de Salt. La coope-
rativa de Salt la “Constància” es va 
fundar l’any 1924. Segurament que 
seguint l’exemple de les cooperati-
ves d’altres pobles i també la de Salt, 
un petit nombre d’assalariats del Ve-
ïnat, imbuïts pels corrents socials i 
per l’estalvi que representava poder 
fer compres comunes, al fi nal de la 
dècada dels 20, van fundar la coope-
rativa. Per a ser-ne socis calia fer un 
ingrés de 25 ptes., que es retornaven 
si plegaves.
Funcionament 
La cooperativa, un cop formada la 
Junta amb els primers socis, es va 
constituir en tres apartats: Junta 
Rectora, Equip de Compres i l’Equip 
de Vigilància. L’equip de vigilància 
controlava que no faltessin existèn-
cies, que estiguessin en condicions 
sanitàries i controlava els comptes; 
l’equip de compres, d’adquirir la 
mercaderia necessària i controlar-
ne l’arribada; la junta rectora porta-
va la direcció  i el control general. 
Els tres equips es reunien plegats 
una vegada al mes i els  equips una 
vegada a la setmana els dissabtes 
al vespre, perquè tots treballaven i 
la feina a la cooperativa no era re-
numerada.  La cooperativa també 
feia de caixa d’estalvis, si les caixes 
ofi cials donaven un 1 per cent, la 
cooperativa donava el 2; els diners 
dipositats servien per a comprar al 
comptat i obtenir millors descomp-
tes. Així va funcionar fi ns a l’any 
1939. Durant la guerra s’enviava 
roba d’abric, sobretot caçadores 
i botes als socis més necessitats 
que eren al front.
Expansió
L’expansió fou ràpida. Tot primer es 

va llogar una botiga allà on avui fi -
gura amb el nº 80 del carrer Major. 
Les botigues, per la competència 
que els representava, ho veien de 
mal ull i, segons diuen, varen rebai-
xar els preus per a no perdre clients, 
però la cooperativa es va imposar. 
Vendre a preus més econòmics ho 
podien fer ja que no s’anava a fer 
negoci; també els afavoria poder fer 
compres a l’engròs per a tot l’any i 
també els tractes amb d’altres coo-
peratives productores.
L’arròs es comprava a Pals, el vi, 
l’oli i la farina a l’Empordà, les cas-
soles a Breda, etc. A l’any 30 la casa 
ja fou propietat de la cooperativa i 
al 32 ja s’havia adquirit la casa del 
costat per a posar-hi la carnisseria 
(encara avui continua com a carnis-
seria, tot i que no té res a veure amb 
l’antiga cooperativa), i també una 
casa del carrer Unió que, ajuntant-
la pels patis, servia de magatzem 
deixant la botiga lliure i no haver de 
passar-hi amb sacs i bots de vi. Per 
a l’oli es va fer un dipòsit soterrat a 
sota del taulell, des  d’on, amb una 
màquina de mesurar, el despatxa-
ven directament. També es va fer 
un forn de pa des del qual es prove-
ïen altres cooperatives. En aquells 
moments ja hi havia 8 treballadors: 
dos fl equers, cinc dependents i un 
encarregat. També s’hi venia fruita 
i verdura procedent de les hortes, 
majoritàriament del Veïnat. Cal dir 
que aquests productes no tenien 
massa requesta perquè qui més 
qui menys tenia el seu hort.
Moneda pròpia
Per a un millor control fi nancer s’edi-
tà moneda pròpia de 5, 10, 25 i 50 
ctms. I  d’una pesseta i de cinc que 
s’encunyaren a can Sarassa, on 
treballava un membre de la Junta. 
Aquesta moneda  també la podien 
utilitzar per comprar en botigues 

concertades, es bescanviava als 
socis amb moneda de curs legal. 
Les botigues concertades eren de 
productes que no comercialitzava la 
cooperativa com: calçat, roba i altres 
productes de la llar. Cada mes , en-
tre botiguers i cooperativa es passa-
ven comptes; es canviava la mone-
da de la cooperativa per moneda de 
curs legal amb el descompte pactat 
del 10%, que anava a engruixir el 
balanç de la cooperativa.
Socis
Per ser soci havies de fer una en-
trada de 25 ptes. I a partir d’aquí 
podies comprar a fi ar fent la liqui-
dació cada setmana quan cobraves 
el sou. En casos anormals d’ingres-
sos, malalties i atur, podies allargar 
la liquidació més dies. Per ser soci 
havies d’anar a jornal; no podien 
ser-ne ni que fossin petits els que 
avui en diem autònoms. Per a les 
compres, pagaments i transaccions 
de moneda s’anotava  tot en una lli-
breta. Aquesta llibreta era molt im-
portat pel tema de les compres; a la 
cooperativa cada 6 mesos es pas-
sava balanç i es repartien benefi cis 
(sempre hi havia benefi cis). Segons 
els estatuts, el 25 % es destinava al 
fons de la cooperativa, un altre 25 % 
al fons cultural i la resta, el 50 %, es 
repartia entre els socis segons l’im-
port de les compres que s’havien 
fet, que es retornava amb moneda 
circulant. Aquest era l’al·licient per a 
motivar els treballadors a fer-se so-
cis: a més de comprar a uns preus 
més econòmics, cada 6 mesos ob-
tenien uns ingressos extres.
Reobertura  
L’any 39, amb el nou règim es tan-
ca la cooperativa i no és fi ns l’any 50 
que torna a l’activitat. De la moneda, 
aprofi tant-ne la matriu, s’esborra la 
paraula “obrera” tal com es veu en 
la nova encunyació; aquesta vegada 



12

La Económica Saltense

Malaguanyada audiència!

A fi nal de la primera setmana de 
gener es va a donar a conèixer 

una dada sensacional: els índexs 
d’audiència de TVE, des que ha dei-
xat d’emetre publicitat, s’han disparat 
amunt, amb grandíssim desconcert 
de les cadenes que frisaven, amb 
una gana de caiman, per quedar-se 
per a elles soles el gran pastís de la 
publicitat. Com que els publicistes 
aposten sempre pel cavall guanya-
dor, és a dir, per les emissores amb 
més audiència, el pam de nas d’An-
tena 3 TV i de Tele 5, sobretot, no pot 
ser més llarg: ara tenen tota la publi-
citat elles, però l’audiència és per a 
la cadena pública espanyola, que, 
entre altres coses, ara emet les pel-
lícules senceres, sense talls pel mig.
Aquesta estupenda paradoxa, que 
presenciem meravellats, ens indi-
ca que, contra el que segurament 
suposaven els dirigents de les ca-
denes privades, la gent n’estava 
-n’està- fi ns al capdamunt de tant de 
bombardeig publicitari, per molt ben 
embolicades que vinguin les bom-
bes que cauen i per molt que es fa-
cin el simpàtic amb els seus divertits 
acudits explicats una vegada rera 
l’altra en forma d’espot. Han acabat, 
a base d’insistència, avorrint fi ns i 
tot les ovelles, i a la que n’han tingut 
ocasió, els telepacients els hi han fet 

el salt, ve-t’ho aquí!
Quedant-nos en el cas concret de 
les pel·lícules, un aspecte a ressal-
tar és el fet que ara, malgrat que 
hagi vingut de manera indirecta 
com a resultat d’una mesura políti-
ca més global, amb aquesta decisió 
governamental es satisfà una vella 
demanda de molts espectadors, 
cinèfi ls o no, però sobretot d’un 
important col·lectiu de directors 
de cinema que veien, horroritzats, 
com a la televisió se’ls trinxaven 
les seves obres -algunes d’elles 
autèntiques obres d’art- sense cap 
mania i sense cap respecte per la 
seva feina i pels productes del seu 
esforç creatiu.
Hi ha encara, però, un serrell per 
comentar, de tint polític. Em referei-
xo al context en què ha sigut possi-
ble a Televisió Espanyola mantenir 
aquest respecte per les obres cine-
matogràfi ques tal com les van con-
cebre i crear guionistes i directors.
Sigui pel motiu que sigui -favoritis-
me per les privades, com s’ha de-
nunciat en determinats àmbits, o 
per decisió política directa-, el cas 
és que la televisió pública espanyo-
la s’ha llançat a la piscina de cap 
i ha decidit tirar sense publicitat i 
sense fer la competència -”deslle-
ial”, deien elles- a les privades, que 

per altra banda pagaran part dels 
seus ingressos publicitaris per fi -
nançar TVE. És un salt mortal, però 
amb xarxa, ja que darrera la televi-
sió pública hi ha l’Estat amb la seva 
màquina de fer bitllets per tapar els 
forats que calgui.
De seguida que TVE va anunci-
ar que feia el pas, van sortir veus 
des de Catalunya dient que això 
era impensable que passés a TVC, 
malgrat les pressions que també 
rep, diuen, de les privades i de de-
terminats partits liberals perquè en 
segueixi l’exemple. “No caerá esa 
breva”, doncs, a Catalunya, no hem 
pas de “patir”... I per tant aquí, per 
molt pública que sigui la televisió 
pública catalana (i 
la resta d’emissores 
de la CCMA), ens 
haurem de continuar 
menjant-la amb pata-
tes, això és, amb tots 
els talls publicitaris 
que convinguin, i com 
més n’hi hagi millor 
(per a ells).
Les emissores de 
TVE i de RNE, com 
que tenen fi nança-
ment estatal, es po-
den permetre la lli-
cència i anar tirant del 

es fabriquen a Barcelona. Més tard 
es fa una matriu nova sense aquesta 
paraula. La reobertura ja no va te-
nir tanta clientela; la repressió havia 
atemorit els ciutadans, ja que anar a 
comprar a la cooperativa els feia mal 
vistos als ulls de certs botiguers/auto-
ritats del nou règim. Tot i així, els socis 
van anar augmentant agafant altra 
vegada nova embranzida. Es varen 
fer obres de reforma que es pagaren 
al comptat, però a partir d’aquí va co-
mençar la davallada. També la nova 
administració de la cooperativa ja ac-
tuava diferent, el comptable ja cobra-
va i aquell voluntariat tant desinteres-
sat dels fundadors havia canviat. Els 
benefi cis anaven minvant, ja no es 
comprava al comptat, fi ns al moment 
que ja no es repartien benefi cis i els 
preus eren els mateixos del mercat. 
Ja no es podia comprar a l’engròs i 

fi ns i tot el pa que es venia es com-
prava a d’altres fl equers. Els deutes 
s’anaven acumulant, els crèdits no 
es podien pagar, fi ns que als anys 
70, la Cooperativa Delta de Girona la 
va absorbir fent-se càrrec de tots els 
deutes.
Final
Es va intentar de nou tornar-li l’ac-
tivitat, però les despeses costoses 
i les noves tendències  mercantils 
dels supermercats ho feren inviable. 
També la mentalitat obrera canvia-
va al tenir més poder adquisitiu, el 
que va motivar tancar la cooperati-
va com a botiga. Ja l’anterior Junta 
s’havia venut la casa on hi havia la 
carnisseria i la casa del carrer Unió. 
La Cooperativa Delta encara man-
té en propietat la casa de l’inici de 
la cooperativa, el primer pis de la 
qual va cedir a l’Ajuntament de Salt 

com a local de l’Escola d’Adults i la 
planta baixa llogada al mateix ajun-
tament com a local social..
Aquesta informació  no és exhaus-
tiva perquè  l’he obtinguda oralment 
d’una part de les persones relaci-
onades durant molts anys amb la 
cooperativa o d’altres que n’estaven 
informades  per diversos motius, en-
tre elles l’Anna Roca i en Pitu Geli de 
Salt; d’en Fidel Guillemes i Torrent 
i d’en Josep Castanyer i Isern que 
foren de la Comissió de Compres; 
de Josep Valls i Palmada, compta-
ble, de la Joana Ferrer com a botiga 
concertada; de Pepita Barber i Ros i 
també d’altres socis de la Coopera-
tiva, que amb les seves aportacions, 
a més d’informació, em van perme-
tre de poder contrastar opinions.

Ramon Torramadé
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La (in)coherència del poder

De la multinacional a la nacional

Els personatges públics, aquells 
que estan exposats als focus 

mediàtics, han de fer front a uns 
quants factors externs que els 
anònims no tenim en compte en 
el nostre dia a dia. Em refereixo a 
personatges públics més o menys 
“seriosos”: polítics, periodistes, 
grans empresaris o gent vinculada 
a l’esport.
Aquestes persones tenen l’obliga-
ció de ser (o semblar) coherents, 
de mesurar les seves paraules i 
han de fer front al pas del temps 
amb la major dignitat que siguin 
capaços. Aquest últim factor és 
només aplicable a aquells que pre-
tenguin tenir una carrera pública 
de llarg recorregut, i va molt lligat 
amb el primer ítem al qual m’he re-
ferit: la coherència.
Tots sabem que Josep Piqué pri-
mer era comunista i va acabar al 
PP, que Jiménez Losantos, tres 
quarts del mateix, i que Figo juga-

va amb el Barça i se’n va anar al 
Madrid. Els principis són quelcom 
molt relatiu, i de fet ningú obliga a 
ningú a tenir-ne uns d’estipulats. 
Però és una qualitat, la de tenir 
principis (siguin quins siguin) que 
valoro especialment.
Pel que fa al desgast que provoca el 
pas del temps (sobretot quan ets en 
el punt de mira dels mitjans), hi ha 
dues maneres d’actuar. La primera, 
i més freqüent, és agafar-se tan fort 
com sigui possible al càrrec, forçar 
la continuïtat. La política és plena 
d’exemples de personatges que han 
allargat la seva estada al poder fi ns a 
límits surrealistes. La segona, i molt 
més meritòria, és tenir clar que, quan 
s’ha desenvolupat una tasca amb 
èxit i es considera que s’ha acabat 
el teu torn, el millor és plegar. No per 
cansament, sinó per principis.
En aquest sentit, destaca per sobre 
les altres la fi gura de Pep Guardiola. 
L’entrenador del Barça s’ha convertit 

en un tema recurrent per la premsa: 
cada dia apareixen articles en els di-
aris catalans analitzant per què ha dit 
A i per què no ha dit B. Se li valora 
la capacitat de treball, el sentit del col-
lectiu, la intel·ligència tàctica, la humi-
litat obsessiva que demostra... Però 
m’agradaria destacar també una qua-
litat que potser queda enterrada per 
totes aquestes altres: la conseqüèn-
cia, el fet d’afrontar el pas del temps 
amb la màxima coherència i sentit 
comú.
Estar en la primera línia de foc, 
on Guardiola es troba des de fa 
un any i mig, desgasta a tothom. 
Perds hores, amics i cabells.
És per això que cada cop tinc més clar 
que arribarà un moment en què Pep 
Guardiola anunciarà que deixa l’elit, 
que se’n va a entrenar alevins. Perquè 
és conseqüent, perquè té les regnes de 
la seva carrera i la paella pel mànec.
I tant de bo m’equivoqui.

Manel Vidal

pressupost, al qual Catalunya col-
labora cosa de no dir (i per això no 
es diu, o es diu tan poc com es pot i 
malament). Les cadenes públiques 
de ràdio i TV catalanes, en canvi, 
per poder sobreviure han de tirar 
del pressupost “autonòmic” i a més 
a més de la publicitat, ara com ara 

-i per molts anys, mentre siguem 
una autonomia- imprescindible.
És una cosa lacerant, perquè a ban-
da del respecte com a espectadors, 
hi ha pel mig una altra qüestió d’im-
portància cabdal com és la llengua: 
les emissores gratuïtes parlen totes 
castellà, excepte Ràdio 4 i una peti-

ta part de la producció del centre de 
TVE a Sant Cugat, i tots sabem de 
quins fi ls més prims pengen totes 
dues.
Com anava allò de “ser cornuts i 
pagar el ‘veure’”?...

 Fermí Sidera Riera

Quan l’antic sistema necessi-
tava relleu generacional per 

l’extinció biològica dels homes del 
règim, les oligarquies capitalistes 
del país varen posar davant del 
nou sistema els personatges que 
varen considerar més convenients 
per a desenvolupar les activitats de 
governar i conduir el país allà on 
volia el poder, és a dir, el nou ca-
pitalisme. Perquè si les oligarquies 
fan la preselecció abans d’arribar 
el poble a les urnes, és més fàcil 
que els representants del poble 
que surtin elegits defensin els inte-
ressos dels poders fàctics.

I després d’una generació hem 
vist que els ciutadans, més que 
ser habitants lliures d’un país, som 
súbdits de les multinacionals. Tot 
gràcies a la capacitat de la gent 
de donar per bo tot el que ens po-
sen al davant, vull dir pels mitjans 
de comunicació i cercles d’opinió 
ofi cialistes. I d’haver permès que 
la burgesia liderés el procés. Pre-
cisament, això és el que havien 
dissenyat els poders i van establir 
la monarquia tecnòcrata i posar de 
cap el país dins el capital fi nancer.
També, l’oligarquia catalana va tenir 
molt fàcil establir les seves multina-

cionals, que foren el F.C. Barcelona 
i algun que altre cuiner ... Però això 
sol no representa ni de bon tros la 
catalanitat a nivell mundial i desen-
volupament del fet nacional català. 
I les veritables multinacionals es fre-
guen les mans, perquè si Catalunya 
només aporta això a la globalització, 
el país és súbdit i no sobirà.
De fet, és difícil que una societat 
molt dogmatitzada des de segles 
per una multinacional d’església 
cristiana es converteixi de cop i 
volta en una altra cosa. I és més 
fàcil que la gent passi d’uns dog-
mes a uns altres i d’uns amulets 
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Salt

Un dels motius pels quals vaig 
decidir començar a escriure a la 

Farga era perquè em sentia orgullós 
de pertànyer a una entitat, sense cap 
ànim de lucre, i amb la possibilitat de 
conèixer més coses sobre la meva 
ciutat: Salt.
D’un temps ençà que escolto so-
vint el seu nom allà a on vaig i, 
també sovint, no és precisament 
per aportar-hi res positiu i, perso-
nalment, no m’agrada gens.
Sense anar més lluny, recordo l’es-
crit d’un lector que es queixava de 
tots aquells que només saben veu-
re les mancances dels altres i els 
recordava que per poder parlar de 
Salt era necessari estar-hi immers 

en els seus carrers, viure-hi i formar 
part de la seva història, amb molt 
bon criteri. 
Ahir, em trobava immers en la meva 
estona de connexió amb les xarxes 
socials (com gran part dels joves 
d’avui dia) i observava un dels grups 
als quals m’havia adherit- “Jo també 
vull que vingui “callejeros” a Salt.” - i 
m’adonava del meu error, poc des-
prés, quan vaig llegir el que gran part 
dels internautes hi deien. I és que 
gran part d’ells eren admiradors del 
programa, perquè desitjaven que 
tothom veiés les “condicions” en què 
vivien els habitants de Salt, que tot-
hom fos conscient del “problema de 
la immigració” i de la “passivitat” de 

tots els seus dirigents. Dec viure en 
una altra ciutat.
Només per acabar, i per demostrar 
que la ignorància és un dels pitjors 
mals coneguts, diré que en una sala 
d’espera vaig sentir dir a un veí de 
Salt que després de vint anys vivint 
aquí s’hi trobava genial, que havia 
après dues llengües i que encara 
no comprenia com, quan tornava 
a la seva terra, havia de veure en 
alguna de les parets dels seus car-
rers la cicatriu (paraules textuals 
seves) del missatge que unes lle-
tres de ferro predicaven:
TODO POR LA PATRIA

Héctor Martínez

a unes marques i, en conseqüèn-
cia, d’una multinacional a una altra 
o altres, siguin la Coca-Cola, la 
Nestlé, la Ford, els Bayers, Roland 
Poulenc, etc.  I d’aquesta manera, 
avui dia,  el culte al consum  s’ha 

ben instal·lat dins la comunitat.
Si de veritat els ciutadans tenim 
coneixement de la importància del 
fet  nacional, com a element indis-
pensable per a la integració social 
i d’arrelament, hauríem d’anar tots 

a votar a la primera consulta popu-
lar sobre la independència de Ca-
talunya, perquè voldria dir que la 
consciència nacional preval sobre 
qualsevol altra cosa.

Agapit Alonso i Pont
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Si haguéssim de defi nir la parau-
la PAU diríem: seguretat, és la 

solució pacífi ca als confl ictes, és de-
sarmament, és absència de guerra, 
d’oposició, és el resultat d’una har-
monia personal interior i harmonia 
amb la natura... La pau ha d’estar 
basada en el respecte, en els drets 
de les persones (llibertat, justícia, 
igualtat, dignitat...), és la relació en-
tre individus o grups d’edats i siste-
mes, els confl ictes dels quals s’hau-
rien de solucionar amb regles sense 
fer servir la violència... La pau és 
desitjada per un mateix i pels altres. 
Malauradament, estem lluny de viu-
re en un món de pau, perquè no hi 
pot haver pau si continua havent-hi 
tantes injustícies, tanta violència, els 
atemptats, els maltractaments, l’ex-
plotació en el treball, la destrucció 
del medi ambient... Aquestes situa-
cions estan molt lluny de resoldre’s, 
els confl ictes no fan altra cosa que 
afavorir la pobresa i la marginació.  
La pau està en perill, d’aquí ve la ne-
cessitat d’una educació per la pau a 
les escoles.
El 30 de gener, els centres es-
colars celebren el dia de la PAU 
en record de la mort de Glandhi. 
Aquesta iniciativa va néixer el 
1964 per fomentar l’educació en i 

per la concòrdia, la tolerància, la 
solidaritat i la no violència.
Mohandas Karamchand Gandhi 
va néixer el 2 d’octubre de 1869 a 
Porbander, India. Aquest bon polí-
tic, pensador i gran pacifi sta és un 
dels representants més importants 
a favor de la lluita no armada, se’l 
coneix pel sobrenom de MAHTMA, 
que signifi ca “GRAN ÀNIMA”; també 
és conegut per BAPU, “pare”. Gand-
hi no va rebre mai el premi Nobel de 
la Pau, tot i que en va ser nomenat 
5 vegades; dècades més tard, el 

comitè que donava el premi declarà 
la injustícia de tal omissió. Des de 
fa més de 60 anys, l’aniversari de 
la mort de Gandhi ens recorda que 
la pau s’aprèn, deia ell “ NO HI HA 
CAMÍ PER A  LA PAU, LA PAU ÉS 
EL CAMÍ”. El 30 de gener de 1948, 
un fanàtic hinduista assassinà el MA-
HATMA, una vegada més la maleïda 
violència va vèncer el pacifi sme i el 
món va plorar la seva pèrdua.
Que la PAU, PAZ, PACE, PAIX, PE-
ACE, SHALOM, SALAM, PAX,... 
sigui en nosaltres.

Júlia Pujolràs

La pau
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A les sis de la tarda començava una dolça i calenta xocolata per a tots els assistents, grans i petits, que va 
continuar en una improvisada cantada col·lectiva de nadales i cançons als tres reis Mags. Mentrestant, el jurat 
es reunia per admirar els nombrosos fanalets que concursaven i se les enginyava per decidir quins serien els 
premiats davant de la qualitat plàstica que manifestaven.

Tot i la fred i l’enrenou que suposen les celebracions nadalenques, sempre hi ha persones amb empenta, 
disposades a crear caliu de poble i fer viure aquestes festes als més menuts de forma entranyable i alhora 

creativa, és el cas de L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DEL BARRI VELL, que enguany ha tornat a organitzar LA 
SEGONA EDICIÓ DEL CONCURS DE FANALETS DE REIS, on poden participar tots els nens i nenes del 
barri i de la vila de Salt. Per aquesta iniciativa dinamitzadora i creativa, en aquesta ocasió els vull dedicar de 
forma amplia l’espai PESSICS D’ART.

Les bases del concurs són molt senzilles, ja que tant les mides dels fanalets i el sistema d’il·luminació són 
totalment lliures, així com el tema a escollir i la tècnica emprada per realitzar-los. Quant als materials, es pot 
emprar qualsevol dels que s’utilitzen per l’expressió artística: papers, teles, plàstics, coles, lluentons…, però 
també d’altres que procedeixin de la reconversió o reciclatge d’objectes diversos.

L’acte es va celebrar la tarda del dissabte 2 de gener de 2010 en el bar del teatre de Salt. De quatre a sis de 
la tarda els nens i nenes podien lliurar el seu fanalet identifi cat amb un text o pseudònim, i alhora aportaven 
un sobre tancat on fi gurava el nom del participant, l’edat i l’adreça.

Fanalets al Barri Vell

“Només amb ulls de nen veuràs de tots colors el món”
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Fanalets al Barri Vell

El jurat estava format per persones vinculades a la Junta directiva de l’Associació de Veïns (Fermí Cunill i Tona 
Torras) i per altres vinculades al món de l’Art i de l’Educació ( Miquel Font i Carme Garriga) i es va valorar l’ori-
ginalitat del tema, l’expressivitat dels materials emprats, el tractament estètic dels elements plàstics i sobretot 
el treball realitzat pels nens i nenes sempre amb la implicació i col·laboració de les seves famílies.
Per poder equilibrar els premis es van establir tres modalitats : els més artístics, els més ecològics, els més 
originals i es van establir  tres premis per categoria, tasca difícil, ja que en algunes ocasions s’encavalcaven 
perquè hi havia fanalets que reunien les tres característiques.
Finalment, a les set, amb el bar del teatre ple de gom a gom i davant de les atentes mirades, brillants i plenes 
de neguit dels nens i nenes es van començar a repartir els premis que van quedar distribuïts de la següent 
manera:

CATEGORIA ECOLÒGICA

CATEGORIA ORIGINALITAT

Primer premi: 
Abril (2 anys)
Segon premi: 
Carla Massaguer (5 anys)
Tercer premi. 
Queralt Rafart  (5 anys)

Primer premi: 
Ian Fernández (7 anys)
Segon premi: 
Laura Ruiz (2 anys)
Tercer premi: 
Marc Puigdevall (2 anys)

Primer premi: 
Bruna Saiols (5 anys)
Segon premi: 
Guim Planells (11 anys)
Tercer premi: 
Àngels Sayols (6 anys)

CATEGORIA ARTÍSTICA 
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Fanalets al Barri Vell

Carme Garriga i Verdaguer

Cal destacar la concessió d’un premi especial per un 
gran fanal realitzat amb paraigües, que ornamentava de 
forma espectacular la façana del carrer Llarg de la família 
Manero-Heras. Felicitats doncs per en Carles, la Nuri, en 
Noel i la Carolina! I segons paraules del president, amb 
aquest premi es vol animar totes les famílies a engalanar 
amb fanalets artesans els balcons i façanes del Barri Vell 
durant les festes de Nadal.

Es van valorar també tots els altres fanalets presentats i davant de l’alegria de tothom, cap participant es va 
quedar sense premi. Finalment i després de la fotografi a de  grup, els nenes i nenes van anar cap a les seves 
cases convençuts i esperançats que els tres reis Mags d’Orient seran  aquest any molt generosos i sabran 
valorar el seu esforç i tasca creativa en l’elaboració del fanalets.

Cal destacar el grau d’implicació de les famílies i el vincle col·laboratiu que es crea entre pares, fi lls i amics tot 
realitzant aquests tipus d’activitats tradicionals, artesanes i plenes d’en-
giny. A continuació podeu veure unes imatges de la Laura, en Pau i la Laia 
durant el procés d’elaboració del seu fanalet, amb la tècnica de reconver-
tir un dèbil globus  en un bonic fanalet tridimensional i transparent.
 Per si no ho heu fet mai, els passos a seguir són aquests: 

A) infl ar i lligar un globus per evitar que l’aire s’escapoleixi.
B) Embolcallar-lo amb trossets de paper transparent emprant cola blanca
C) Retallar i adherir elements decoratius, en aquest cas estrelles de paper
D) Vernissar tot el conjunt per donar- li consistència i millorar els aca-
bats.
E) Un cop acabat el fanalet es rebenta el globus, i es forada la part su-
perior per col·locar-hi el sistema d’iluminació i el bastó que permetrà sub-
jectar-lo.

I ja només queda anar a esperar ses Majestats d’Orient amb la llum del 
fanalet que farà més càlida aquesta nit màgica i plena d’il·lusió.
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Els ulls dels pobres

Cavalcada de Reis a Salt

Pere Casaldàliga/Joan Guerrero. 
Pròleg de Francesc Escribano.

Edicions 62
És un llibre per tenir-lo a prop. La 
poesia del bisbe Casaldàliga tras-
pua una sensibilitat envers  els 
seus  pobres fruit del seu amor i 
coneixença de llatinoamèrica.

Les fotografi es de Joan Guerrero, 
en blanc i negre, són d’una tendre-
sa i honestedat aclaparadores.
No cansa llegir els poemes, menys 
encara mirar les fotografi es, llegint 
i mirant és com si ens acostéssim 
una mica més als nostres germans 
més desfavorits. Un regal de llibre.

Carme Torrent

Un any més, l’agraïment més 
sincer a tots els que treballen 

per fer sortir la cavalcada pels car-
rers del poble. Amb la col·laboració 
d’un munt de gent, els infants de la 
nostra vila  han viscut un dia, millor 
dit  una nit de màgia anant a espe-
rar els Reis Mags de l’Orient.
Quelcom de diferent hem viscut 
aquest any, hi ha col·laborat la 

gent de sempre, els joves i els 
grans,  els d’aquí i cada vegada 
més els d’allà. Som un poble inte-
grador per a qui vol integrar-se i la 
participació en els actes   i activi-
tats populars n’és la via més visi-
ble i més autèntica. Vegeu-ne una 
petita mostra. Visca els Tres Reis 
de l’Orient!!

Carme Torrent
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Centre de Recursos 
per a la Gent Gran 

S’inaugura el nou equipament juvenil ‘El satèl.lit’

4a edició dels Premis Literaris ‘Setè Cel’

Més de 5.000 persones s’han 
dirigit al Centre de Recursos 

per a la Gent Gran de Salt en el 
seu primer any de funcionament 
per participar en les activitats orga-
nitzades o demanar-hi informació. 
Aquest centre es va inaugurar fa un 
any amb l’objectiu que es convertís 
en un espai per oferir una atenció 
integral a la gent gran, donant-los 
assessorament, orientació i gestió 
de recursos especialitzats. També 
es pretenia transformar-lo en un 
espai d’esbarjo i d’entreteniment, 
combinat amb la cura de la salut. 
Durant aquest any, s’han portat a 
terme tallers de fotografi a, de plan-
tes medicinals, d’automassatge o de 
psicomotricitat; xerrades sobre les 
successions, el testament vital o so-
bre aspectes de la salut; exposicions, 
caminades saludables i sortides.  
Del total de 5.108 persones que 
s’han dirigit al Centre de Recur-
sos, 599 ho han fet per participar 

en els tallers; 238, a les 
xerrades; 367 han visitat 
les exposicions que s’hi 
han presentat; 210 han as-
sistit al taller de fi sioteràpia 
i 109 han pres part en al-
guna de les sortides que 
s’han programat. A més de 
les propostes organitza-
des, cada tarda més d’una 
vintena de persones acu-
deixen al centre per a fer-
hi activitats d’estimulació 
manual o d’entreteniment 
de la memòria.
El Centre de Recursos per 
a la Gent Gran està situat 
a la plaça de la Vila i comp-
ta, a banda de les activitats i tallers 
que s’hi programen, amb un parc 
de salut i un servei d’atenció per-
sonalitzada de fi sioteràpia. En el 
parc de salut, s’hi poden fer exerci-
cis físics amb els nou aparells que 
hi ha instal·lats. Cadascun dels 

aparells té una funció determinada 
que pretén millorar la coordinació 
i la mobilitat de la gent gran. En-
tre altres, el Parc de Salut disposa 
d’una roda giratòria per treballar la 
cintura o uns pedals de bicicleta. 

L’Ajuntament de Salt i la Secre-
taria de Joventut de la Gene-

ralitat van inaugurar a mitjan ge-
ner el nou equipament juvenil ‘El 
Satèl·lit’. L’espai, situat al carrer 
Doctor Ferran, serà un punt de tro-
bada per als nois i noies del muni-
cipi, s’hi portaran a terme cursos 
i també se cedirà per a activitats 
organitzades pels mateixos joves.
‘El Satèl·lit’ ocupa l’espai de l’an-
tiga Escola de Belles Arts de Salt, 
que s’ha rehabilitat per adequar-lo 
a les noves necessitats. Els treballs 
de reforma i rehabilitació han anat 

a càrrec dels alumnes de l’Escola 
Taller de paleteria que, dins el seu 
procés de formació, s’han encarre-
gat de les obres.
El nou equipament, d’uns 80 metres 
quadrats, compta amb diferents es-
pais: sala amb ordinadors per a fer-hi 
cursos d’informàtica, una sala poliva-
lent per a reunions i tallers i un petit 
despatx. ‘El Satèl·lit’ serà un espai 
complementari a l’Estació Jove i s’hi 
portaran a terme alguns dels cursos i 
tallers que l’Estació programa dirigits 
a nois i noies de 12 a 30 anys. La 
gestió de l’espai, doncs, es farà des 

de la mateixa Estació.
El nom d’’El Satèl·lit’ s’ha decidit a 
través d’un procés participatiu or-
ganitzat per l’Estació Jove. Els par-
ticipants van presentar més d’una 
trentena de propostes, a través del 
Facebook i a la mateixa Estació, i 
entre els més votats, fi nalment es 
va escollir ‘El Satèl·lit’. 
La rehabilitació de l’espai ha supo-
sat una inversió de 76.704€, dels 
quals 54.404€ provenien d’una 
subvenció de la Secretaria de Jo-
ventut de la Generalitat. La resta 
els ha aportat l’ajuntament.

(Fotografi a: Pere Quero)

L’Ajuntament de Salt ha obert la 
convocatòria per a la 4a edició 

dels Premis Literaris ‘Setè Cel’. Els 
premis inclouen dues modalitats, 
de novel·la i de recerca, i s’entre-
garan durant la propera Festa Ma-
jor, al mes de juliol. El termini per a 
la presentació d’originals acaba el 
23 d’abril. 
Pel que fa al Premi de Novel·la, hi 
opten totes les novel·les en català 
editades entre l’1 de gener i el 31 
de desembre de 2009 per un autor 

en actiu. La proposta de novel·la 
guanyadora la fan els saltencs i 
les saltenques, els clubs de lectu-
ra i els usuaris de les biblioteques 
públiques de les comarques giro-
nines. 
Pel que fa al Premi de Recerca, hi 
poden optar tots els treballs de re-
cerca de l’àmbit de les humanitats 
o de les ciències relacionats amb 
el municipi de Salt. Per presentar-
s’hi, els treballs han d’haver estat 
realitzats per alumnes de segon 

de batxillerat d’un Institut d’Educa-
ció Secundària de les comarques 
de Girona durant el curs 2007-08 o 
2008-09 i han d’haver obtingut una 
qualifi cació igual o major a 8. Han 
de ser originals, en català i no han 
d’haver estat premiats en cap altre 
concurs. 
El Premi de Novel·la està dotat 
amb 3.000 €, mentre que el de 
recerca és de 500 €. Els premis 
‘Setè cel’ s’entregaran durant la 
Festa Major de Salt.
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El Pla Local d’Habitatge 
de Salt preveu impulsar l’habitatge social 

La Fundació IReS calcula que més de 110 infants
 van patir violència de gènere a la llar a Salt el 2008

Volta Ciclista a Catalunya

El Pla Local d’Habitatge de Salt 
preveu la transformació de les 

zones més denses i l’impuls de 
l’habitatge social. L’Ajuntament 
ha aprovat el document, presentat 
el desembre passat, que té una 
vigència de sis anys i que ha de 
marcar les polítiques municipals 
en matèria d’habitatge. Entre la 
trentena d’actuacions previstes, el 
Pla també inclou la consolidació 
de l’Ofi cina Local d’Habitatge, la 
rehabilitació d’habitatges o la cre-
ació d’un observatori local. 
El Pla Local d’Habitatge ha estat 
una iniciativa promoguda pel Ser-
vei d’Habitatge de la Diputació de 
Girona que ha de permetre conèi-
xer més bé els principals dèfi cits 

de l’habitatge al municipi i 
establir quines han de ser 
les polítiques municipals 
en aquesta matèria. La re-
dacció del Pla s’ha portat 
a terme entre els mesos 
de novembre de 2008 i 
octubre de 2009, i, un cop 
aprovat pel ple municipal, 
tindrà una vigència de sis 
anys, fi ns al 2015. 
Entre altres informacions, 
el document conclou que 
el parc d’habitatges de 
Salt era, a fi nals de 2008, 
d’11.471 habitatges, dels quals 
1.163 estaven buits. A més, hi ha-
via 1.311 habitatges iniciats, que 
es creu que s’acabaran en els 

pròxims tres anys. L’estudi preveu 
que, fi ns al 2015, s’ha de disposar 
de 1.730 noves llars al municipi, 
amb una mitjana de 246 cada any.

Els fi lls i les fi lles de les dones 
que pateixen violència masclis-

ta també en reben les conseqüèn-
cies. Segons la Fundació IReS, a 
Salt, l’any 2008, 116 infants van re-
bre els efectes de la violència mas-
clista a la pròpia llar. Es tracta de 
nens i de nenes que viuen el terror 
de presenciar o de rebre directa-
ment agressions físiques i psicolò-
giques en l’àmbit familiar. Pel que 
fa al Gironès, 707 nens i nenes van 
ser víctimes de la violència mas-
clista i a Catalunya, 29.733.
La Fundació Institut de Reinserció 
Social-IReS elabora anualment es-
tudis sobre la quantitat d’infants que 
pateixen aquesta xacra i el nombre 
que rep atenció especialitzada a 
Catalunya i les Illes Balears. Els 
objectius principals són fer visible 
la problemàtica i ampliar el nombre 

de nens i de nenes que reben trac-
tament, un percentatge que arriba 
només al 3% aproximadament.
Per a la majoria de la societat es 
tracta d’una situació invisible per-
què es considera que els infants 
són víctimes col·laterals, però la 
realitat és que necessiten atenció 
especialitzada 
per evitar, entre 
altres conse-
qüències, que 
repeteixin quan 
siguin adults 
els models de 
conducta vio-
lents que han 
conegut. “S’ha 
d’acabar la falsa 
creença que els 
problemes dels 
infants se solu-

cionen quan s’atenen les dones 
víctimes de violència masclista. 
Això no és així, necessiten un trac-
tament diferent, com tampoc és 
veritat que afecti les famílies amb 
pocs recursos i d’immigrants”, diu 
la directora de la Fundació IReS,

Montserrat Tohà.

Salt acollirà per primera vegada 
una sortida d’etapa de la ‘Vol-

ta’ Ciclista a Catalunya, en la 90ª 
edició del pròxim mes de març de 
2010.
El 17 de desembre passat es va 
signar el conveni entre l’Ajunta-
ment de Salt i la ‘Volta’ Ciclista a 
Catalunya, al Saló de Plens de l’ 
Ajuntament. Per primera vegada 

a la seva historia la ‘Volta’ a Ca-
talunya, incorporarà la vila de Salt 
una de les mes habitades de la 
província, amb una infraestructura 
important i amb gran rellevància al 
esport en general i al ciclisme en 
particular, essent seu en diferents 
anys de competicions ciclistes im-
portants tant a nivell català com de 
la Catalunya Nord.
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Noves places 
d’aparcament en zona blava

Lliurament de premis del 14è concurs 
de Pessebres de Salt

Espai lúdic

Un any més, l’espai lúdic “La 
Crinera”, ubicat al parc natu-

ral de les Deveses de Salt, ha fet 
les delícies dels petits amb una 
passejada  amb carruatge. Tam-
bé ha ofert 4 dies d’activitats amb 

El 9 de gener passat va tenir 
lloc a la Casa de Cultura ‘Les 

Bernardes’ el lliurament de pre-
mis del 14è Concurs Popular de 
Pessebres de Salt que organitza 
el Club Tramuntana amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Salt i 
altres entitats. L’acte de lliurament 
va comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Iolanda Pineda, i el 
regidor de cultura, Carles Borrell. 
Els organitzadors es van mostrar 
satisfets per l’elevada participació 
d’enguany.
El premi de la modalitat escolar 

va ser per l’escola Vilagran. En 
la modalitat d’entitats, per la Fun-
dació Les Vetes. En la modalitat 
tradicional  el primer premi va ser 
per la família Olivets-Martínez, i 
han obtingut accèssits la família 
Berta-Cabañas, la família Sidera-
Buch i la senyora. Pietat Raset. 
En la modalitat infantil, el primer 
premi se’l va endur la família Ma-
tas-Tortosa, i el segon la família 
Martínez-Ucero, i accèssits per 
a les famílies Vall-llosera-Nonell, 
Joquima Soler i Nora Terme, i la 
família Brugés-Bretcha.

els seus ponis al Parc Infantil de 
Nadal, activitats patrocinades  per 
l’Ajuntament.
La Crinera ha ofert els 4 dies de 
Nadal passejades per dins les se-
ves instal·lacions. Podeu compro-

var a les fotos que aquest Lúdic 
cada dia s’integra més en el nostre 
entorn de les Deveses, on els pe-
tits aprenen a muntar a cavall i a 
estimar la nostra natura.

Pitu Pla

L’Ajuntament de Salt posa en fun-
cionament dues noves zones bla-
ves. Concretament, són 69 places 
d’aparcament que s’habiliten al 
costat del nou Centre d’Atenció 
Primària (CAP) i en un tram del 
carrer Francesc Macià. Al Passeig 
Marquès de Camps, entre l’escola 
El Pla i el centre sanitari, s’habili-
ten 34 places d’estacionament de 
zona blava. 
La posada en funcionament 
d’aquestes places, segons infor-

ma el mateix ajuntament, respon a 
una demanda dels responsables i 
els usuaris del mateix CAP per la 
manca d’aparcament i de rotació 
que hi havia a l’entorn del centre. 
Una situació similar es produïa al 
carrer Francesc Macià, entre els 
carrers Pep Ventura i Folch i Tor-
res. En aquest cas, la demanda 
provenia dels comerciants de la 
zona. En aquest carrer, hi haurà 
ara 35 places de zona blava. En 
els dos casos, els treballs s’apro-

fi ten per repintar i millorar la se-
nyalització d’aparcaments per a 
minusvàlids. 
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Al fi nalitzar la primera part de la 
temporada 2009 – 2010, m’ha 

semblat adient anar a veure una 
obra al teatre de Girona. Obra que 
és estranya, però crec que s’havia 
de veure per  l’èxit obtingut. 
Amb una durada de dues hores 
i mitja i sota la direcció de Josep 
Mª. Pou,  també com a intèrpret 
principal, i vuit actors més, tots 
d’una gran vàlua professional, ens 
han introduït en un món  de profes-
sors i alumnes.
Un grup de nois que es volen men-
jar el món i un grup de mestres – 
massa tips uns i massa ganes al-
tres – tots s’arrisquen junts en un 
llarg viatge de coneixements, i que 
intenten involucrar els seus alum-
nes en la cultura en general. Inten-
ten fer-ho d’una manera divertida, 
de complicitat entre els mestres i 
els alumnes. També introdueix el 
típic professor homosexual, inter-
pretat per en Pou. Ell mateix al fi nal 

de l’obra ens fa la següent refl exió, 
“Som aquí per ajudar els joves a 
saber, tant de bo que a l’acabar la 
funció sortim del teatre una mica 
més joves i savis”.
Ni més joves ni més savis, però 
sí amb la convicció de veure una 
obra molt ben interpretada per tots 

els actors, cosa que va  obligar a 
sortir a rebre els aplaudiments di-
verses vegades.

Josep Pla

Hola amics, bon any a tots. Co-
mencem l`any igual com el 

vàrem acabar parlant de petanca, 
doncs bé, els resultats de la lliga 
dels dissabtes a la tarda del mes 
de desembre van ser els següents: 
1r, Pere Fornells, 2n, Angelina 
Font i 3r Pere Palou. L`amic Quim 
Parés els  va fer entrega d’uns 
lots de Nadal, com correspon en 
aquestes dates.
El 26 de desembre, diada de San 
Esteve, vam celebrar el tradicional 
torneig Memorial Josep Cebrián  
en recordatori de l’home que va 
instaurar aquesta festa tan impor-
tant per al Casal i la Petanca Sal-
tencs. Un total de 42 jugadors es 
van inscriure per disputar el cam-
pionat, en el qual se sortegen els 
jugadors per muntar els equips. 
Hi van haver 4 grups de 4 equips i 
es van classifi car els 2 primers de 
cada grup, per enfrontar-se amb 
eliminatòria directa fi ns arribar a 

la fi nal. Les partides, degut a la li-
mitació del temps, es feien a cop 
de xiulet amb una durada incòg-
nita. Els quatre fi nalistes van ser 
els equips formats per: 1r, Joan 
Roldán, Montse Cabrellez i Josep 
Mª Macias; 2n, José Toledo i Loli 
Vázquez; 3r, Pere Canadell, Anto-
nia Curt i Pere Prat i 4t classifi cats, 
Manel Granda, Montse Espinosa i 
Antoni Sorríbas, els quals van re-
bre de mans del president Ezequiel 
Mir i del secretari Ferran Márquez 
uns lots nadalencs preparats per 
a l’ocasió. També van participar a 
l`acte d’entrega de premis els fi lls i 
un nebot del Sr. Cebrián, que van 
ser presents en aquest acte. Tot 
seguit es va fer el tradicional ver-
mut de Sant Esteve amb una  molt 
nodrida concurrència.
La lliga dels diumenges al matí 
continua en marxa i ja tenim una 
jugadora candidata a guanyar 
aquesta competició, tot i que en-

cara falten algunes jornades per 
acabar la lliga.
També voldria dir-vos que els 
campionats organitzats per la Fe-
deració començaran la segona 
setmana de febrer, ja trobareu els 
anuncis corresponents al tauler 
del club.
Els resultats de la lliga federada  
són els següents: SALT 5, LLO-
RET 4,
 RIUDELLOTS  4, SALT  5, no hi 
ha més resultats, ja que la lliga ha 
fet un descans per les festes de 
Nadal.                                                                              
Aprofi to aquest espai per recor-
dar als socis que en cas de voler 
demanar la baixa  del Casal o del 
Club Petanca o bé canviar el nú-
mero de compte bancari  ens ho 
comuniquin  a secretaria, ja que 
ens cas contrari les despeses ban-
càries són molt importants, moltes 
gràcies.

Josep  Boó i Alech

Els nois d’història

Petanca



22

la farga 265 tr.indd   22la farga 265 tr.indd   22 29/10/09   13:05:2129/10/09   13:05:21



25

L’estel de nadal ha il.luminat 
el Mas Masó!

Nadal al Gegant del Rec

Nadal ha omplert de màgia la 
nostra escola. La mainada  s’ha 

il·lusionat els darrers dies abans de 
les vacances de Nadal amb l’ambi-
ent nadalenc que ha impregnat tota 
l’escola. La darrera setmana van ar-
ribar els tions a tots els cicles. Els 
alumnes d’infantil i cicle inicial s’afa-

nyaven cada dia a omplir-
los el plat de menjar amb 
les peles de la fruita dels 
seus esmorzars. Els nois i 
noies de cicle mitjà i supe-
rior s’afanyaven a decorar 
passadissos una vegada 
superats tots els exàmens 
trimestrals. Els professors 
i professores preparaven 
els poemes, les portades, 
les notes...tot amb l’esperit 

dels ensenyants 
que porten la 
feina al cor. Les 
professores de ci-
cle inicial, amb la 
feina afegida de 
portar el pes de la 
decoració de les 
entrades, que ha 
quedat molt gela-
da com veureu a 
les imatges. I s’hi 
van afegir les mares de l’Ampa amb 
un pessebre preciós. 
Tot plegat va esclatar en una gran 
festa el darrer dia. Primer els petits i 
després els grans, vàrem  anar a re-
citar i cantar al teatre de l’escola amb 
una gran participació per part de les 
famílies. Entremig, el tió va anar ca-

gant, no en sentíeu la ferum? Ah, i 
els patges reials van venir a recollir 
les cartes per als Reis Mags i van 
repartir caramels a tothom. 
Ara, com diu el poema “l’escola és 
tancada...” i ens espera a tots i a to-
tes passades les festes per retrobar-
nos-hi amb més ganes que mai.

Carme Soler

El dijous 17 de desembre vaig 
assistir al festival de Nadal del 

CEIP El Gegant del Rec. El teatre de 
Salt es va fer petit per encabir-hi els 
260 nens que té l’escola i els seus 
respectius familiars. No s’hi cabia. 
Molta gent dreta, gent de tot arreu. 
L’escola acull unes 19 cultures d’ar-
reu del món i tots ben junts, a les fos-
ques, esperàvem que s’obrís el teló 
per veure el que havien preparat els 
nostres fi lls per aquesta data asse-
nyalada. Alguns no saben ni què és 
això del Nadal.
El guió de l’espectacle, més o menys 
ja el sabia. Tinc dues fi lles a aquesta 
escola que des de fa dies exploten 
de nerviosisme i il·lusió tot recitant-ne 
trossos pels racons de casa.
Classe per classe surten a l’escenari 
per cantar, recitar i els més grans in-
terpretar tot un seguit de frases, ver-
sos i cançons de caire nadalenc.
Fins aquí tot previsible. Nens disfres-
sats de pastors, d’àngels, dimonis, 

fanalets… desfi lant per un escenari 
que els va gran però que acontenten 
l’atenta mirada dels pares i avis dels 
petits intèrprets. Molt maco. Gran 
aportació escènica i gran treball i paci-
ència de tot l’equip de mestres. Teatre, 
audio, vídeo… tot un espectacle!
Però hi ha un moment de tot plegat 
que cal destacar. Un gest, una cosa 
senzilla que destil·la una manera de 
fer, una voluntat d’aquesta escola que 
és digne d’un moment de refl exió.
Tornem al principi. Tot fosc, tots ben 
junts esperant que s’obri el teló. I 
comença… 5 nens simètricament 
col·locats dalt l’escenari. Imatge im-
pactant amb una força estranya. Es-
tan d’esquenes. Cadascun amb ves-
timentes típiques de la seva cultura 
familiar. Magreb, Catalunya, Llatino-
amèrica, India i Àfrica.
Al fons, projectat, magnífi ques imat-
ges i músiques de paisatges i ciu-
tats del Marroc. El nen vestit d’àrab 
es gira. Un focus l’il·lumina i ens diu 

unes paraules amb l’idioma 
dels seus pares. Ooohhh 
… què ha dit? Aplaudiments 
d’un sector del públic.
Continuem. Sons de gra-
lles, imatges de Catalunya, 
Girona i entorns propers 
projectats al fons de les pe-
tites siluetes. Es gira un altre 
nen, aquest amb barretina. 
Benvinguts a l’espectacle de 

Nadal del Gegant del Rec, la nostra 
escola . Esperem que a tots us agra-
di tant com a nosaltres preparar-ho. 
Disfruteu de l’espectacle i moltes 
gràcies… (o alguna cosa així). Més 
aplaudiments. Ara més gent comen-
ça a entendre de què va tot això. 
Continuen les imatges, músiques i 
benvingudes en castellà, indi i des-
prés en una llengua africana. 5 nens, 
5 símbols de les 19 cultures de la 
nostra escola, del nostre poble.
Dalt l’escenari 5 nens drets perfecta-
ment alineats com tòtems solemnes. 
Ells són el present i el futur, la rea-
litat feta evidència, la integració i la 
diferència agafades de la mà amb un 
objectiu comú. Amb certa seriositat i 
com si d’un ritual es tractés, els ulls 
d’aquests nens miren atentament a 
tot el públic. Miren al passat de fi t a 
fi t. Miren els seus pares i familiars 
mentre aquests, encisats per la força 
de la imatge i inconscientment apre-
nent moltes coses, aplaudeixen bo-
cabadats l’espectacle.
I per un moment tot s’atura. Un mo-
ment de trobada entre dues mirades. 
Un avís, un advertiment, una il·lusió… 
una realitat? Tota una lliçó.
Una llum es passeja per totes les 
mirades i aquell moment congelat 
recobra vida entre els aplaudiments 
i la baixada del teló. S’acaba la intro-
ducció. Comença l’espectacle.

Pere Serrat i Manén
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Escola Dominiques

Adéu als aparcaments

Durant moltes dècades els po-
bles i ciutats varen veure in-

crementar la circulació de vehicles 
al carrer i planifi caren les vies ur-
banes per facilitar-ne la mobilitat. 
Aquesta circumstància anava en 
detriment d’altres usuaris que va-
ren veure com el seu espai queda-
va reduït.
En la dècada dels 90 la Generali-
tat va donar un impuls per modifi -
car els criteris de redistribució de 
l’espai públic en dos aspectes: re-
partiment equitatiu entre vianants i 
vehicles, i moderació de les velo-
citats en les vies urbanes. També 
es va començar a incorporar les 
típiques rotondes per donar segu-
retat i hagilitat a encreuaments i 
entrades de població. Tots aquests 
impulsos eren una còpia de l’expe-
riència efectiva que es portava a 
terme als Països Baixos.
A partir d’aquest moment l’Ajunta-
ment de Salt s’adhereix a aques-
tes iniciatives i incorpora en els 
plans parcials d’urbanització de 
carrers uns criteris de redistribució 
equitativa entre vehicles, vianants 
i ciclistes, al mateix temps que in-
centiva a moderar les velocitats. 
Tots aquests criteris els varen apli-
car la major part de poblacions de 
Catalunya.

Els resultats al cap d’un temps són 
perceptibles pels vianants i ciclis-
tes, que veuen com la seva se-
guretat s’ha incrementat i, com a 
resultats col·laterals, es redueixen 
els sorolls i la contaminació.
En general a Salt tenim diversos 
tipus de demandes d’aparcament; 
els residents que tenen un espai 
privat en propietat o de lloguer, els 
que han de deixar el vehicle al car-
rer per raons diverses, els que ar-
riben a Salt per fer qualsevol curta 
gestió i tornen a marxar i els que 
vénen a Salt per la necessitat d’uti-
litzar determinats serveis ubicats 
dins la població (UOC, esports, 
Eram, Entitats, etc.)
En resum, ampliem voreres, habi-
litem espais per a ciclistes i redu-
ïm la calçada dels vehicles, però 
al mateix temps anul·lem espais 
d’aparcament.
Aquesta circumstància, moltes 
poblacions la varen valorar i bus-
caren alternatives, atenent al tipus 
de demanda d’aparcament, ex-
cepte Salt.
Arran de la falta de planifi cació ens 
trobem que a sectors de la pobla-
ció com el de la Coma Cros ( i no 
és l’únic), on s’ubica una zona es-
portiva, un institut d’ensenyament 
secundari i la diversitat de ser-

veis que va acumulant la mateixa 
factoria cultural, l’oferta d’espai 
d’aparcament sigui insufi cient amb 
els tres llocs habilitats a les seves 
rodalies.
A la trobada amb els veïns del 
carrer Sant Dionís i el regidor cor-
responent de l’ajuntament per pre-
sentar el projecte d’urbanització 
del carrer, es va fer advertiment 
sobre la falta d’aparcaments en el 
sector, que provocaria el que s’ha 
exposat. La resposta de l’autoritat 
en aquell moment no podia ser 
més clara: “Si no hi ha aparcament 
en el sector, com a últim recurs, es 
pot anar a l’aparcament de l’Hospi-
tal de Salt”.
Ja ho sabeu saltencs, si aquest úl-
tim recurs també us falla, a la T2 
d’El Prat de Llobregat ara hi ha 
aparcaments.
Diuen que moltes vegades no hi 
ha preguntes tontes, sinó, respos-
tes absurdes.

Manel Oliveras

Com cada any, els alumnes de 
l’escola Dominiques  hem fet 

el concert de Nadal.
Els més grans, el curs de 6è, fem 
la representació dels pastorets. 
Aprofi tant aquest esdeveniment els 
diners recollits de les entrades van 
íntegrament a la Marató de TV3, ja 
que som escola col·laboradora.
Els alumnes de 4t.també han orga-
nitzat una recollida d’aliments bà-
sics (llegums i oli de gira-sol) per 
Càrites, participant així en el lema 
“Aquest Nadal, tothom un plat ca-
lent a taula”. Donem les gràcies a 
totes les famílies per haver ajudat 
a tan noble causa.

Equip directiu i mestres
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Impunitat al carrer Llarg

Temps era temps, el carrer 
Llarg era una arteria principal 

de la vila, on una munió de petits 
comerços donaven vida i color a 
una trista i dura postguerra. Les 
necessitats eren moltes i genera-

litzades, però els veïns s’ajudaven 
i es respectaven. Hi havia sentit de 
comunitat i educació. Avui, afortu-
nadament, aquells temps de ca-
restia i difi cultats han passat, però 
el carrer ja no és el mateix. Avui 

el carrer Llarg, tot i 
la seva especifi citat, 
és una via urbana 
que suporta tot tipus 
de vehicles, veloci-
tats inadequades i 
senyalitzacions poc 
respectades, amb 
el perill que tot això 
comporta tant per 
als vianants com per 
als mateixos immo-
bles. 
Però l’assumpte 
comporta, a banda 
d’una qüestió de le-
galitat, una qüestió 

de civisme. La gran majoria de ve-
ïns accepten i entenen algunes de 
les mesures adoptades, inclosa la 
reducció de places d’aparcament. 
La creació d’una àrea d’estacio-
nament en el carrer del Rec, en 
part vigilada, ha permès que amb 
un petit esforç de tothom la situa-
ció es pacifi qui. A tots ens agrada 
poder estacionar davant de casa, 
però intentem col·laborar. El que 
no és tolerable és que la llei no 
sigui igual per a tothom i que hi 
hagi individus que reiteradament 
infringeixin, i de vegades enca-
ra amb sornegueria, la legalitat. 
Una legalitat que ha de ser, d’una 
banda, exigida pels ciutadans que 
compleixen tot i les incomoditats, 
i per l’altra, imposada i garantida 
per les autoritats polítiques i polici-
als del municipi.    

Nati L. Bosch   

Les  Rescloses 
i els  aprofi taments  d’aigua

Llegint el tema d’assaig dels pri-
mers premis SETÈ CEL del lli-

bre editat per l’Àrea de Cultura de 
l’Ajuntament de Salt, m’ha fet ado-
nar que la nova manera de cons-
truir rescloses al riu per augmentar 
el nivell de les aigües i aconseguir 
un millor aprofi tament, difereix molt  
poc de la manera de construir-les 
250 anys enrere, segons la  ver-
sió  que es recull en la història del 
Molí, protagonista de la narració 
del mencionat premi SETÈ  CEL.
La nova modalitat que va servir per 
construir la resclosa del Pla dels 
Socs, no va ser res més que posar 
en pràctica un ús que ja s’està fent 
per diversos països europeus, fi ns 
i tot al País Basc, que permet em-
bassar aigua o també protegir mar-
ges de les riuades sense introduir 
materials que poden degradar la 
qualitat de l’ecosistema. La tècnica 
és fer un entramat de socs de fusta 
verda, lligant-los amb uns passa-
dors de ferro perquè formin un cos 
resistent, al darrera unes feixines 
de branques d’arbres de ribera i pe-
dres que aguantin les feixines fi ns 
que aquestes arrelin per contacte 
amb l’aigua i per llei natural man-
tinguin ferma la resclosa contra els 

embats de les riuades.
Doncs bé, segons la narració de 
la construcció de la resclosa del 
Molí, que data del 1780, ja seria 
un avantpassat de la nova modali-
tat de construir rescloses. Diu que: 
“La presa del riu era feta amb esta-
ques ben gruixudes de pi verd que 
es clavaven a les graves del fons 
del riu, reforçades amb pedres de 
dimensions escaients i rames. Els 
pins per a construir l’assut, que 
tallaven a la mateixa mata del riu 

del costat de la resclosa, havien 
de ser verds perquè la fusta verda 
no es podreix mai si està coberta 
d’aigua.”
Per això no es volia morir mai el 
vell, sempre s’aprenen coses no-
ves, encara que en aquest cas, la 
novetat és l’antiguitat del sistema. 
70 anys remenant fusta i és la pri-
mera vegada que sento a dir que 
la fusta verda no es podreix mai si 
està colgada d’aigua. 

Camina Mira i Observa



28

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: 1, 9, 17, 25 de febrer.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 5, 13, 14, 22 de febrer.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 2, 10, 18, 26 de febrer.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 3, 11, 19, 27, 28 de febrer.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 4, 12, 20, 21 de febrer.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 6, 7, 15, 23 de febrer.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 8, 16, 24 de febrer.

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:
Poseu una olla al foc amb l’aigua i la menta fresca ben neta 
i deixeu-ho bullir uns 4 minuts. Passat aquest temps, retireu 
la menta i afegiu-hi el pa tallat a llesques, l’oli i sal al vostre 
gust. Ho heu de fer coure uns minuts més batent la sopa 
amb un batedor perquè el pa es vagi desfent.
Finalment incorporeu-hi els ous i seguiu batent perquè es 
barregin bé amb la sopa. Quan estigui tot ben barrejat ja 
tindreu el plat a punt de servir.

Aquesta és una recepta molt tradicional, de les que feien les 
àvies, un plat senzill i que la Fina prepara sempre recordant 
com agradava als seus dos fi lls quan eren petits...
 

Recepta de la Sra. FINA SOLER ANGELATS
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

-1,5 l d’aigua
- unes branquetes de menta fresca
- 1 bon raig d’oli d’oliva
- pa tallat a llesques (preferiblement del dia 
abans)
- 3 ous
- sal

Sopa de menta



30

Naixements, casaments i defuncions

Casaments

Marcos Cuesta Machado
Susana Jiménez Comino 7-12-09

Antonio Jesus Troya Molinero
Christina Santos Orriols 11-12-09

José Moreno Reyes
Carmen M. Madariaga Andino 15-12-09

José Gonzalez Ruan
Fanny Lorena Escurra Arévalos 19-12-09

Naixements

Adam Litine i Bouakka 17-11-09

Hugo Tortolero i Castro 20-11-09

Amer Ocaña i Molina 27-11-09

Jordi Bonilla i Mascaró 27-11-09

Issam mchabat 28-11-09

Fátima Zohra Ben Azzouz 30-11-09

LeyreGassanz i Gómez 1-12-09

Loay Bakkali i Nadi  1-12-09

Àlex Garcés i Martín 2-12-09

Fátima Maaroufi  3-12-09

Mohamed Diakite 3-12-09

Malak Nassiri 3-12-09

Mariam Ghozali 4-12-09

Salma Cafteh el Mazouri 4-12-09

Iman  Bernali 5-12-09

Geiby N. Contreras i Sánchez 5-12-09

Izan Sierras i Baides 6-12-09

Malak Rakkani el Allali 6-12-09

Souhaila Nahraoui 7-12-09

Mimoun el Vilali 7-12-09

Anas Marouan el Azrak 7-12-09

Zaiynab  Guenfoudi 8-12-09

Defuncions

Vilar Bertran Esteban, 75 anys 13/12/2009

Feliu Simon Pilar, 90 anys 13/12/2009

Sanchez Gonzalez Maria, 81 anys 15/12/2009

Morillo Vigas Luis, 63 anys 17/12/2009

Pous Bordas Carmen, 88 anys 21/12/2009

Carrasco Trenado Agapito, 54 anys 22/12/2009

Sarrats Fabrega Narciso 96 anys 26/12/2009

Dampha Mariama, 40 anys 26/12/2009

Moyano Jurado Josefa, 84 anys 27/12/2009

Mañero Victorio Cecilia, 80 anys 28/12/2009

Pacheco Hurtado Jose, 57 anys 28/12/2009

Muñoz Aguila Juan, 53 anys 30/12/2009

Dampha Lamin Sambou, 61 anys 30/12/2009

Pararols Planella Miguel 01/01/2010

Codinach Arnau Rosario, 64 anys 02/01/2010

Geli Palahi Maria, 86 anys 05/01/2010

Baquero Sardo Francisco Javier, 63 anys 05/01/2010

Mas Ros Juan, 88 anys 11/01/2010

Castillo Jimenez Ana, 77 anys 12/01/2010

Jimenez Cruz Antonio, 78 anys 13/01/2010

Palacios Prados Francisco, 84 anys 14/01/2010

Colomer Tormo Juan 83 anys 15/01/2010

Soler Salleras Carmen, 93 anys 17/01/2010

Ruiz Jimenez Antonio, 55 anys 18/01/2010

Gonzalez Mariana Noemi, 34 anys 16/01/2010

Damian Oghosa i Idemudia 9-12-09

Maia Ibañez i Lorman 9-12-09

Mei Artigas i Ramos 9-12-09

Amine Ablat 10-12-09

Alisson Andrea Casual i Carias 11-12-09

Khalil Kadri i Taybi 12-12-09

Abijot Singh 13-12-09

Mohamed Lahsen i Haloua  13-12-09

Abdelhak Kachari 13-12-09

Salautella Tonietti 14-12-09

Khadrija el Mghari 14-12-09

Youssef el Ouasodi el Hamraoui 16-12-09

Aloma-Coral Sosa i Reinoso 17-12-09

Juan Ramon Domingo i Silva 17-12-09

Dolores López i Pera 19-12-09

Nicolás Garcia i Amador 19-12-09

Safae Kaber 19-12-09

Ainhoa Samura 20-12-09

Rayane Zitouny 22-12-09

Kawtar Oukaini 24-12-09

Rayan Isaac Cárdenas i Luna 25-12-09´

Mohamed Hamdi 26-12-09

Asier Suarez i Granados 28-12-09

Cristian José Cedillo Merchan
Maryury Elissabett Pineda 22-12-09

José Manuel Sánchez Fernàndez
Anyela Càrdenas Bustos 29-12-09

Victoriano Bernete Navarro
Vilma Lazo Flores 30-12-09
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Temperatures i pluviometria 
de l’11 de desembre de 2009 al 10 de gener de 2010

Temperatura Màxima: 20º el dia 30 de desembre.  
Temperatura Mínima: -7,5º el dia 20 de desembre.

Dies de pluja: 4 dies de pluja.
Precip. màx. en un dia: 10,2 litres el dia 22 de desembre.  

Pluja acumulada:  23,7 litres.

Evolució de les temperatures

Encreuats
Solució:

L’acudit foll

El temps

Pluviometria

Horitzontals
1.- Grimpadora. 2.- R. Muller. V. 3.- aC. 
Tall. Ca.  4.- Tap. Ta. auN. 5 .- atlA. Ur-
git. 6.- Laors. Mana. 7.- Lum. Oa. Mat. 
8.- Os. Afta. Rg. 9.- P. Arrana. E. 10 .- 
Saltirones
Verticals
1.- Gratallops. 2 .- R. Cataus. A. 3 .- IM. 
Plom. Al. 4.- Mut. Ar. Art. 5.- Plat. So-
frí. 6.- Allau. ataR. 7.- Del. Rm. anO. 8 
.- Or. Agam. aN. 9.- R. Cuinar. E. 10.- 
Avantatges.  

HORITZONTALS
1.- Que s’enfi la ajudant-se de les 
mans (fem).  2.- Al mig de la por-
ta. Esposa. Un vi mut.  3.- Al revés, 
interjecció de desmentiment. Vora 
tallant de la fulla d’una eina. Símbol 
del calci. 4.- Obstrucció d’un con-
ducte. Possessiu femení. Al revés 
, fa un nus. 5.- Al revés, situada 
més amunt. Que ha estat fet sense 
retard. 6.- lloances. Exerceix una 
autoritat superior.  7.- Antigament, 
llum. Vocals. Escac fi nal al rei. 8.- 
Peça de l’esquelet. Úlcera blanqui-
nosa a la boca. Regió sense veu. 
9.- El ponent ... Talla arran. Cardi-
nal. 10.- Fas petits salts.

VERTICALS
1.- Vila del priorat. 2.- Mig dígraf. 
Amagatalls.  La primera.  3.- Al 
revés, mil-u. Metall. Contracció. 
4.- Que no diu paraula. Acabament 
d’infi nitiu. Destresa. 5.- Disc de ter-
rissa. Suportà, tolerà.  6.- Massa 
de neu glaçada muntanya avall. 
Al revés, mamífer rosegador.  7.- 
Contracció. Un mut que rema. Al 
revés, onada. 8.- Metall. Asexual. 
Al revés, sodi. 9.- L’altre mig dígraf. 
Coure el menjar. Cardinal.  10.-. 
Allò que dóna una superioritat en 
qualsevol cosa.

B. Pérez G
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