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Activitats del mes de març

CASAL DE JUBILATS
• Dia 18.- Excursió a Mollerussa. Visita 
al Museu de Vestits de Paper.  Sortida 
a 2/4 de 8,  Preu 38 €.

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”
CURSET DE PEIX, VERDURES I 
FRUITES.
Els dilluns 1, 8 i 15, de 2/4 de 8 a 2/4 
de 10.
EXPOSICIONS
Sales Central, Aguilera i Roca Del-
pech
· Anna Botó - Pintura, retrats i paisat-
ges.
· Elena Olivé - Muntatges, escultura, 
fotogra  a i volums. De Girona.
Sala Sant Jordi
Col.ectiu de Banyoles. Isabel Alejan-
dro, Maria Melguizo, Lourdes Monde-
jar, Olga Pinatella i Mariona Soms.
Sala El Porxo
Maria Mercedes Fernàndez Molina, de 
Maçanet de la Selva. Pintura: paisatge 
i  ors. Paisatge, retrat, Pintura, tècnica 
mixta.

BIBLIOTECA  PÚBLICA DE SALT 
• Dimecres 3, a les 19:30h Xerrada 
adreçada a famílies i personal educa-
tiu, a càrrrec de Jaume Torroella, pe-
dagog. Tema: “Premis i càstigs”.
• Del 5 al 26, “Kaolack”, exposició de 
fotogra  es del fotoperiodista gironí 
Joel López sobre la vida a Senegal a 
través de la  gura d’en Sidi, un disca-
pacitat que viu a Kaolack. Inauguració: 
divendres 5 de març a les 20:30h.
• Dijous 11, a les 20:00h. Sessió del 
grup de lectura. Comentarem el llibre 
“Madame Bovary” de Gustave Flau-
bert.
• Dissabte 13, a les 11:30h Bibliona-
dons. Activitat familiar a adreçada a 
infants de 0 a 5 anys. Amb la Dolors 
Arqué.
• Dijous 18, a les 20:00h. Sessió de 
cinefòrum. Projectarem la pel·lícula 
“Madame Bovary” de Vicente Minnelli.
• Divendres 19, a les 20:30h. Taller 
sobre “castells” realizat pels Marrecs 
de Salt i el Consorci de Normalització 
Lingüística.

CENTRE DE RECURSOS DE LA 
GENT GRAN
ACTIVITATS “mes saludable”
• De l’1 al 14 EXPOSICIÓ “DONES, 
MEMÒRIA I TERRITORI” sobre 13 
dones de Salt. L’exposició dona a co-
nèixer la trajectòria vital, personal i pro-
fessional de 13 dones que han tingut 
un paper representatiu i remarcable al 
llarg dels darrers 100 anys a Salt. Acte 

d’inauguració dia 8 a les 18:00h.
• Del 15 al 31 EXPOSICIÓ “VICTIMES 
DEL MALTRACTAMENT” amb qua-
dres d’Ester Besolí. Una exposició do-
cumental que planteja els problemes 
de les dones maltractades en forma 
de denúncia social mitjançant l’impac-
te de les imatges.
Acte d’inauguració dia 15 a les 
18:00h.
• TALLER DE CUINA EQUILIBRADA 
al local de les Cuineres de Salt
1r grup: els dijous 4 i 11 de 16:00 a 
17:00h.  2n grup: els dijous 18 i 25 de 
16:00 a 17:00h. Cal inscripció prèvia al 
Centre de Recursos
• TALLER DE PLANTES MEDICI-
NALS els dimarts 9, 16, 23 i 30 de 
16:00 a 18:00h. a càrrec de Dolors 
Gener (cal inscripció prèvia)
• XERRADA: COM ENS POT AJU-
DAR UNA TREBALLADORA FAMILI-
AR I UNA AUXILIAR D’AJUDA A DO-
MICILI el dilluns 1 de 16:30 a 18:00h. 
a càrrec de Gemma Vidal, treballadora 
familiar de l’Escola Taller de Salt
• XERRADA: DIETA EQUILIBRADA 
el dilluns 15 de 16:30 a 18:00h. a càr-
rec de Mònica Mestres i Mercè Corta-
da infermeres del CAP de Salt
• XERRADA: FOTOGRAFIA ART O 
REALITAT el dilluns 22 de 16:00 a 
17:30h. a càrrec de Pere Quero
• SORTIDA: VISITA AL PARC DE 
BOMBERS el divendres 26 de 10:00 a 
13:00h. (cal inscripció prèvia)
• TALLER DE FISIOTERÀPIA: els di-
mecres de 17:00 a 18:00h.
Dia 10 estiraments + circuit, dia 17 ter-
ra, dia 24 pals, dia 31 circuit

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  sioteràpia, dimecres de 
16:00 a 19:00h.

LA MIRONA
CONCERTS
• Dia: 5.- Grup/Activitat: INAUGURACIÓ 
BLACK MUSIC FESTIVAL 2009: BLACK 
MUSics EXPERIENCE + THE GRUIXUT’S 
VS. THE ROCK’N’ROLL BROTHERS 

Hora: 22:00h Preu: 8/10 €
• Dia: 6.- Grup/Activitat: BLACK MUSIC 
FESTIVAL 2010: THE BREW + THE 
RIGHT ONS Hora: 22:00h Preu: 8/10 €
• Dia: 7.- Grup/Activitat: BLACK MUSIC 
FESTIVAL 2010: THE STEEPWATER 
BAND & MARC FORD + LA BANDA 
DEL YUYU Hora: 20:00h Preu: 10/13 €
• Dia:12.- Grup/Activitat: BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2010: US3 + MOTHER 
GROOVE Hora: 22:00h Preu: 16/20 €
• Dia: 13.- Grup/Activitat: BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2010: THE PEPPER 
POTS + AT-VERSARIS vs. ASSTRIO 
Hora: 22:00h Preu: 9/12 €
• Dia: 14.- Grup/Activitat: BLACK 
MUSIC FESTIVAL 2010 - SUITCA-
SE BROTHERS On: Can Serrallonga 
(Salt) Hora: 19:00h Preu: Gratuït
• Dia: 17.- Grup/Activitat: SUPERSUC-
KERS Hora: 22:30h Preu: 13/15 €
• Dia: 19.- Grup/Activitat: GRUP DEL MES: 
LOS BARRANKILLOS Hora: 23:00h
Preu: 3/5 €
• Dia: 20.- Grup/Activitat: BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2010: TM STEVENS & 
CINDY BLACKMAN + CANDELARIA 
Hora: 22:00h Preu: 12/15 €
• Dia: 21.- Grup/Activitat: BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2010: CONCERT - 
JAM SESSION amb BLACK TONES 
Hora: 19:30h Preu: 3/5 €
• Dia: 26.- Grup/Activitat: BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2010: JUAN PERRO a 
l’Auditori de Girona On: AUDITORI DE 
GIRONA – SALA SIMFÒNICA Hora: 
21:00h Preu: 18/22/25 €
• Dia: 26.- Grup/Activitat: BLACK MU-
SIC FESTIVAL 2010: SKATALÀ + THE 
KINKY COO COO’S Hora: 22:00h 
Preu: 12/15 €
• Dia: 27.- Grup/Activitat: RUDE CAT 
2010 Hora: 19:00h Preu: 25/30 €

ACTIVITATS
• Dia: 01/09 al 31/07 
Activitat: PROJECTE BUCS d’ASSAIG 
PER A GRUPS MUSICALS
On: Terreny al costat de La Mirona
• ASSIGNATURA DE COMBO
Lloc: MUSICOM CENTRE MUSICAL
Organitza: CASA DEL MÚSICA | LA 
MIRONA i MUSICOM CENTRE MU-
SICAL
Més informació a: 
activitats@lamirona.cat

TEATRE DE SALT
• Dia 7, 18:00 SINCOLA Cia. Quelli di 
Grock 8/7 €
• Dia 13, 21:00 AMERICAN BUFFALO. 
Dir. Julio Manrique Teatre Lliure 
20/17 €
• Dia 20, 21:00 LE CRI Cie. Nacera 
Belaza 18/15 €
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La carretera de la Vergonya, encara
Novament s’han fet obres de reparació a la carretera que uneix Salt i 
Bescanó, un dels trams d’una antiga carretera nacional que uneix Girona 
i Olot per Anglès i Amer. Però no deixa de ser un altre pedaç. Resseguint 
el curs mitjà del Ter, l’abandonament d’aquesta via ha anat paral·lel a la 
desindustrialització de tota aquesta zona. Des de la dècada dels vuitan-
ta, un moviment ciutadà de diversos pobles ha denunciat reiteradament 
la seva perillositat i els nombrosos accidents que s’hi han produït. És una 
via molt estreta que encara creua molts municipis, molt inadequada pel 
nombre de cotxes, tractors i camions que suporta. Se n’han eixamplat 
alguns trams i s’han plani  cat i construït algunes variants, però vint anys 
de mobilitzacions no han aconseguit encara que cap govern condicioni 
el conjunt del tram, part del qual continua en les mateixes condicions, i 
que es construeixi el famós pont que impediria que tots els vehicles que 
baixen de la Garrotxa i la Selva hagin de travessar Salt i Girona.      
Política territorial ha deixat clar que la cosa va per llarg i que no és cap 
prioritat. Una legislatura més, i ja en van unes quantes, l’abandonament 
persisteix. Ja no és una qüestió d’equilibri territorial, sinó de simple i 
pura seguretat. Ja és hora d’una acció política més contundent de tots 
els alcaldes afectats, que conjuntament reclamin amb tota la força del 
territori una solució global i de  nitiva. Si tot va a aquest ritme, d’aquí vint 
anys encara en lamentarem les de  ciències. Que un país com el nostre, 
en la segona dècada del nou segle, tingui encara carreteres amb aquest 
nom, no és una qüestió de manca de recursos. Diversos consellers han 
presumit d’entendre i atendre el territori, però aquest potser és un dels 
casos més  agrants de manca de voluntat política. El mateix nom que 
els vilatans han donat a la carretera ho diu tot, i ara que vénen eleccions 
és temps de fer paleses les promeses incomplertes i de forçar un com-
promís de veritat.  
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Haig de dir que el personatge d’aquesta edició de la Farga fa una pila d’anys que el conec. Per 
això, em fa molta gràcia –i també una certa estranyesa- fer-li una entrevista. M’alegra molt, però, 
retrobar antics companys dels temps de l’escola i veure que s’han fet grans, que prenen decisions, 
que són valents. Sí, dic això perquè en Jordi ha decidit ara, quan els temps semblen els més difí-
cils, agafar-se un temps per centrar-se en la pintura. ‘Si no ens decidim ara’, diu, ‘que ja tenim una 
edat!’. ‘Ep’, dic jo, ‘no et passis, que és exactament la meva, d’edat!’. I és que som una generació, 
la dels nascuts el 80, a qui ens ha tocat fer la trentena sota el repicar constant d’aquestes temibles 
campanes; ‘cri-sis’, ‘a-tur’, ‘re-ces-sió’... Per això, no ens queda més remei. És l’hora dels valents.

-Et conec de fa molts anys, a 
l’escola ja pintaves, però quan 
t’ho comences a agafar seriosa-
ment, per dir-ho d’alguna mane-
ra?
-De petit havia anat a classes amb 
la Marta Font, un lloc per on han 
passat la majoria de nens de Salt 
que ens hem interessat per la pin-
tura. Després, amb l’adolescència, 
ho vaig deixar una mica de banda. 
Va ser quan tenia 18 o 19 anys que 
vaig recuperar l’a  ció per pintar. I 
el 2001 em vaig apuntar a l’Acadè-
mia Paco Morgado, on vaig desco-
brir l’aerogra  a, que és la tècnica 
que més he utilitzat, però també hi 
vaig aprendre dibuix i pintura. 

-Què té l’aerogra  a que, a la 
gent que ho prova, us enganxa 
tant?
-Segurament el que enganxa és 
el fet que permet pintar imatges 
hiperrealistes. És gairebé fotogrà-
 ca. També hi ha el factor d’utilitat. 
És a dir, que l’aerogra  a permet 
pintar sobre moltes superfícies 
diferents, de manera que es ge-

neren feines remunerades. Pintar 
murals, vehicles, parets de locals 
comercials, etc. 

-Clar, i us surten feines d’aques-
tes per aquí?
-Uns companys i jo ens vam en-
carregar dels murals de la Torre 
de Bescanó. També hem pintat les 
parets d’algun bar, portals d’edi  -
cis, parets d’habitacions i també 
vaig participar en el mural del Ca-
sal de Jubilats amb altres alumnes 
de l’escola d’en Paco Morgado. Al-
gun cotxe i autocaravana,  ns i tot 
planxes d’snowboard. 

-Deies que amb en Paco Morga-
do vas aprendre també dibuix. 
És molt important també, oi, te-
nir una bona tècnica?
-Sí, sí. Pel que faig jo, el dibuix és 
molt important. I cada tècnica, la 
que sigui, és important segons el 
que cadascú vol fer. 

-Sempre hi ha coses per apren-
dre, no? 
-Sí, clar. Per a mi és el més impor-
tant. Tot el que faig jo és per anar 

aprenent, evolucionant. Aquest és 
el meu objectiu principal des que 
vaig recuperar l’a  ció per la pin-
tura. Per això no tan sols treballo 
amb l’aerògraf, sinó que també 
treballo amb pinzell, tècnica mixta, 
diguem-ne.

-Pel que fa als formats, per l’ae-
rogra  a sempre s’ha de treballar 
amb grans dimensions?
-No, a veure, amb aerogra  a tam-
bé pots fer coses més petites, ar-
ribar al detall, la tècnica ja ho per-
met. Però resulta més agraït treba-
llar amb formats grans. 

-Quines temàtiques tries a l’ho-
ra de pintar?
-A mi el que més m’agrada és la  -
guració. He pintat alguns animals, 
o parts d’aquests, però sobretot 
el que més treballo és la  gura 
humana, personatges d’arreu del 
món, però sempre imatges de la 
vida quotidiana. Això és el que més 
m’atrau. De moment, els temes 
paisatgístics no em diuen gaire 
res. I fent abstracció, de moment, 
no m’hi veig. Ara, mai se sap. Tam-

Nom: Jordi Oliveras
Edat: 30 anys  
Nascut a Girona
Resideix a Sant Martí de Llémena 
Professió: en Jordi ha combinat la 
feina de transportista per una empre-
sa alimentària amb la pintura. Actual-
ment estudia a l’Escola de Belles Arts 
d’Olot i prepara dues exposicions. 
Una pel Centre Catòlic d’Olot (abril 
2010) i l’altre a l’hotel Sidorme de Salt 
(juliol 2010). Ha exposat a les Bernar-
des de Salt, en altres centres culturals 
i en diferents bars de Salt i Girona.
Podeu saber més d’en Jordi i veure 
alguns dels seus quadres a www.
lowleart.cat

L’hora dels valents
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bé és veritat que molts pintors han 
començat fent  guració i han anat 
evolucionant cap a formes més 
simples i abstractes.

-I com és el teu procés creatiu, 
d’on treus les imatges que des-
prés pintes?
-Sobretot a partir de fotogra  es. Ja 
m’agradaria poder pintar de cap, hi 
ha gent que hi té una habilitat es-
pecial, però no és el meu cas. 

-Diries que tens algunes in  uèn-
cies clares a l’hora de pintar?
-A mi, com que el que faig és bà-
sicament  guració, el que m’agra-
da és molt tot el que en diríem la 
pintura clàssica: Velázquez, Goya, 
etc. També m’agrada molt la pin-
tura de Fortuny, Dalí dibuixant era 
un mestre, i m’agrada molt la il-
lustració, també. 

-Vas a l’Escola de Belles Arts 
d’Olot, per treballar més aques-
ta part tècnica?
-Sí, com et deia, en tot el que faig 
busco anar aprenent, evolucionant. 
Però la veritat és que en aquests 
moments les escoles de pintura 
estan força malament. Som molt 
pocs alumnes perquè la gent cada 
vegada es decideix més a estudiar 
disseny, tècniques més relaciona-
des amb les tecnologies i les au-
diovisuals, i la pintura i l’escultura 
han quedat en segon terme.

-Tot i això, de pintors sempre n’hi 
haurà. Tu has fet diverses expo-
sicions al llarg d’aquests anys. 
Explica’m una mica on s’han po-
gut veure quadres teus.
-Doncs sobretot a la Casa de Cul-
tura les Bernardes de Salt, on he 
participat a les exposicions col-
lectives organitzades per l’Aca-
dèmia Paco Morgado, cap allà el 
2002. I a nivell individual, també hi 
vaig fer l’exposició ‘Natur’, el 2005. 
També a la Fira ‘Imatge’ que hi va 
haver al Parc Central de Girona 
el 2003, a l’Escola d’Art d’Olot, al 
bar el Veïnat, al bar Volta i Volta, i 
al bar El Cercle de Girona hi vaig 
presentar l’exposició ‘Recerca’, el 
2006. El 2004 vaig guanyar també 
el 1r Premi de pintura naturalista 
‘Els aiguamolls de l’Empordà’. 

-Estàs preparant alguna exposi-
ció ara?
-Sí, ara estic força enfeinat. Estic 
preparant dues exposicions. Una 
pel Centre Catòlic d’Olot, que serà 
l’abril que ve. I després a l’estiu, 
concretament el juliol, una exposi-
ció a l’hotel Sidorme, al costat de 
l’Espai Gironès d’aquí de Salt. 

-Ens en pots avançar alguna 
cosa? 
-Com et deia, estic treballant amb 
tècnica mixta i sobretot  gures 
humanes. Especialment imatges 
fotogrà  ques d’alguns viatges. 
Gent anònima en el seu dia a dia. 
M’interessa sobretot això, copsar 
la gent en el seu entorn més pro-
per, la vida quotidiana de les per-
sones. 

-I com et planteges el futur?
-Bé, a mi m’agradaria poder viure 
d’això però en la vessant de l’en-
senyament. És a dir, a mi m’agra-
daria poder donar classes de di-
buix i pintura i després anar fent 
els meus quadres. Perquè viure de 
la pintura en si és molt complicat. 
Necessites molt de talent i també 
saber moure’t, i jo la veritat és que 
no hi tinc massa traça en això.

-Home, tot és posar-s’hi! Però 
vaja, és veritat que tot el que és 
artístic necessita força impuls. 
-Sí, sí. En aquest sentit, amb una 
colla d’amics estem acabant d’or-
ganitzar el que serà un col·lectiu 

artístic, format per gent de diver-
sos àmbits, pensat per promoure 
projectes artístics diversos. 

-Interessant! Dóna’ns-en alguna 
pista més
-Doncs bé, puc dir que estarà for-
mat per gent del món de la pintu-
ra, la il·lustració i el disseny grà  c. 
Concretament hi serem en Marc 
Fonsdevila, en Xevi Cabarrocas, 
la Mónica Conde, en Carles Pala-
cio, l’Anna Faura i jo. La idea és 
crear un espai web i des d’allà po-
der difondre aquestes disciplines i 
les feines de cadascú.

-Tu, que ets una persona inqui-
eta artísticament, a qui li agra-
da anar millorant, creus, doncs, 
que l’art es pot aprendre o que 
s’ha de portar a dins?
-Es cultiva, bé, s’ha de cultivar. En 
el meu cas, almenys, és qüestió 
d’hores. Jo crec que encara que 
tinguis, o no, una certa predisposi-
ció, has de treballar-ho.

-Quins són els teus reptes artís-
tics?
-M’agradaria sobretot deixar una 
mica l’hiperrealisme per fer temes 
més expressius. Sobretot arribar 
a fer composicions més creatives, 
deixant una mica de banda la foto-
gra  a, però és difícil pintar temes 
 guratius sense tenir la imatge 
davant. Però vaja, això és el que 
m’agradaria anar trobant.

Agnès Cabezas Horno

Entrevista a en Jordi Oliveras
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Carlisme i guerres Carlines 

El Carlisme és un moviment po-
lític i social sorgit del con  icte 

dinàstic creat a la mort de Ferran 
VII el 1833, entre els partidaris del 
seu germà Carles Maria Isidre de 
Borbó (Carles V), dits absolutis-
tes, i els seguidors de la seva  lla, 
Isabel II, dits liberals. Els carlins, 
defensors de l’Antic Règim, no 
accepten la successió femenina 
(Pragmàtica Sanció) ni les refor-
mes liberals. Defensen el manteni-
ment de la monarquia absoluta, el 
paper preponderant de l’Església i 
la tradició. El seu lema era: religió, 
rei i furs. Les guerres Carlines fo-
ren tres guerres civils que sacseja-
ren el nostre segle XIX. 
La primera guerra Carlina (1833-
1840), dita també la dels Set Anys, 
iniciada a la mort de Ferran VII, 
es caracteritzà per la revolta de 
tres territoris: Navarra i País Basc, 
encapçalada per Tomás de Zu-
malacárregui; el Maestrat, amb el 
tortosí Ramon Cabrera (anomenat 
el ‘tigre del Maestrat’) i Catalunya, 
amb M. Carnicer i B. Tristany. La 
guerra es caracteritzà per la seva 
duresa i crueltat, amb execucions i 
represàlies mútues. Gran part dels 
eclesiàstics recolzaren als carlins, 
organitzats en partides poc cohe-
sionades. No ocuparen cap ciutat 
important però dominaren les zo-
nes rurals. 
Les tropes governamentals foren 
comandades per Espartero al Ma-
estrat i Espoz y Mina a Catalunya. 
Mort Zumalacárregui al setge de 
Bilbao el 1835, un nou setge a la 

ciutat acabà amb una gran derro-
ta dels carlins a mans d’Espartero 
el 1836. Però un any després, en 
la batalla d’Oriamendi, obtingue-
ren una gran victòria recolzats 
per francesos i anglesos. Llavors 
un gran exèrcit carlí partí d’Estella 
amb la intenció de prendre Madrid, 
passant abans per Aragó, Cata-
lunya i València, on s’incorporà 
Cabrera. Derrotats novament per 
Espartero, es retiraren cap a Na-
varra. R. Maroto pactà la   de les 
hostilitats amb Espartero el 1839 
(abraçada de Bergara), per la qual 
cosa els furs bascos (com ara els 
relacionats amb la seva autonomia 
 scal) es respecten encara avui. El 
pretendent Carles V marxà a l’exili 
i Cabrera i els seus homes es reti-
raren a Berga. A Catalunya les se-
ves partides lluitarien  ns al 1840, 
quan Cabrera s’exilià a França.
La segona guerra carlina (1846-
1849), dita la Guerra dels Matiners 
i focalitzada al Principat, la comen-
çaren els partidaris del pretendent 
Carles Lluís de Borbó i de Bragança 
(Carles VI), amb el qual havien fra-
cassat les negociacions matrimoni-
als amb Isabel II. S’hi uniren les par-
tides de republicans i progressistes 
contraris a la política conservadora 
i centralista del govern de Madrid, 
encapçalat per Narváez. Entre 
els dirigents que reorganitzaren 
l’exèrcit carlí català destaquen Ros 
d’Eroles i el mossèn Benet Tristany, 
capturats i executats per Pavía, i 
un altre cop Cabrera, que aglutinà 
les partides aïllades del Principat i 
aconseguí notables victòries. Van 
arribar a atacar Barcelona, però 
foren derrotades i dissoltes llavors 
d’una fase ferotge i de venjances 
personals. Carles VI havia estat de-
tingut a França i enviat a Londres, 
i Cabrera s’exiliaria de nou seguint-
lo a Londres.
La tercera carlinada (1872-1876) 
fou protagonitzada pels seguidors 
del pretendent Carles Maria dels 
Dolors de Borbó (Carles VII), en 
temps de la Revolució de 1868 i la 
Primera República. Com la primera 
guerra, es localitzà a Navarra i País 
Basc, el Maestrat i Catalunya, on 
entre els seus dirigents destacaren 

Rafel Tristany i Francesc Savalls. 
Cabrera es negà a tornar del seu 
exili a Londres. Obtingueren uns 
èxits inicials importants i ocuparen 
ciutats com la Seu d’Urgell, Igua-
lada, Vic i Olot. Els carlins, capi-
tanejats per l’Infant Alfons Carles, 
destituït posteriorment per la seva 
crueltat, foren derrotats a Terol el 
1874. Replegats a Catalunya, foren 
derrotats a Olot i a la Seu d’Urgell 
el 1875. A Navarra l’entusiasme va 
decaure amb la restauració d’Alfons 
XII i la decisió de Cabrera de reco-
nèixer-lo com a sobirà. Montejurra i 
Estella, el 1876, foren els inicis de 
la derrota  nal.
La reivindicació dels furs respon-
gué a l’oposició tradicionalista 
contra les mesures centralistes i 
uniformistes dels liberals. Després 
de 1876 el carlisme català evoluci-
onà cap a postures autonomistes, i 
participaren en la Solidaritat Cata-
lana (1906) i en la Mancomunitat. 
Llavors realitzarien diverses alian-
ces electorals amb altres forces 
de dreta, com la Lliga Regionalista 
o els monàrquics alfonsins, però 
la seva in  uència quedà limitada 
a les zones rurals, especialment 
a Osona i la Garrotxa. El 1936 el 
carlisme s’integrà en el Front Cata-
là d’Ordre i participà en la rebel·lió 
militar contra la Segona República 
(El Requetè). Una d’aquestes uni-
tats de combatents, formada bàsi-
cament per catalans, fou el Tercio 
de Nuestra Señora de Montserrat. 
El 1937 fou integrat al partit únic, 
Falange Tradicionalista y de las 
JONS, tot i que un sector dirigit 
per Carles Hug de Borbó-Parma 
evolucionaria cap a l’antifranquis-
me. El seu fracàs electoral el 1977 
i el 1979 provocà la seva pràctica 
desarticulació.          

Joan Corominas
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Ens in  ueixen els astres?

L’Astrologia, el coneixement de 
la possible in  uència dels as-

tres sobre les persones, ve de molt 
lluny, segurament de la cultura ba-
bilònica de fa 5.000 anys.
El seu origen és religiós. Els po-
bles antics veien en els astres una 
 nalitat  xada per les divinitats. Per 
exemple es veia clar que el Sol ser-
veix per il·luminar el dia i la Lluna 
per il·luminar la nit, amb llum més 
feble ja que la nit és per descansar. I 
les fases de la Lluna per comptar el 
temps (mesos i setmanes tenen el 
seu origen en llunes i fases lunars).
Però els antics es preguntaven: 
per a què serveixen les estrelles? 
Ells les imaginaven  xades a una 
esfera que envolta la Terra i que 
gira lentament segons un eix que 
passa per l’estrella Polar i pensa-
ven  que alguna  nalitat deurien 
tenir. Potser eren portadores de 
missatges escrits per les divinitats 
i que solament les persones més 
sàvies podrien desxifrar. I això va 
despertar un gran interès en l’ob-
servació i estudi del cel estrellat.
Van observar que uns pocs astres 
–els planetes- no estaven  xos  a 
l’esfera de les  estrelles sinó que, 
com el Sol i la Lluna, es movien 
lliurement pel cel. Van suposar que 
eren divinitats i que la seva proxi-
mitat en el cel podia tenir in  uèn-
cies benè  ques o malè  ques. En-
cara avui anomenem els planetes 
amb els noms dels déus romans: 
Mercuri, Venus, Mart, Júpiter, Sa-
turn… I no cal dir que l’aparició 
d’un cometa impressionava molt, 
es prenia com l’anunci d’algun fet 
molt important: el naixement d’un 
rei, una pesta, una guerra… 
Mirant les estrelles van observar 

que feien grups – constel·lacions- 
i amb molta imaginació hi sabien 
veure   gures esquemàtiques de 
persones i animals relacionats amb 
la seva mitologia. Encara avui es 
designen les constel·lacions amb 
aquests noms mitològics.
Veien que el Sol, en el seu movi-
ment aparent per sota l’esfera de 
les estrelles, descriu una circumfe-
rència al voltant de la Terra. I també 
que la Lluna i els planetes es mo-
uen passant aproximadament pel 
mateix camí que el Sol. D’aquest 
camí se’n va dir el Zodíac.
Però com que aparentment l’esfera 
que conté les estrelles també gira, 
el Sol en el seu gir sembla man-
tenir-se sota una mateixa constel-
lació, que de dia no podem veure 
però que la descobriríem mirant el 
cel abans de l’alba en el punt per 
on ha de sortir el Sol. Eren bons 
observadors i es van  xar que hi 
ha una mica de desfasament entre 
el gir aparent del Sol i el de les es-
trelles, de manera que durant l’any 
el Sol no es manté sempre sota la 
mateixa constel·lació sinó que va 
passant d’una a l’altra recorrent 
totes les constel·lacions que es 
troben sobre el camí del Zodíac. I 
això es va repetint any darrera any. 
Per això van dividir el Zodíac en 12 
trossos, equivalents a 12 mesos, 
que designaren amb el nom de la 
constel·lació que coincidia amb el 
Sol en cada tros. D’aquí venen els 
signes del Zodíac: Aries, Taurus, 
Gèminis, Càncer, Leo…
Van imaginar que la constel·lació 
que durant un mes coincidia amb 
el Sol tenia un “poder dominant” i 
que podia in  uir en les persones, 
per exemple en els que naixien  
durant aquell temps. D’aquesta 
suposada in  uència i de la que po-
drien exercir els planetes més vi-
sibles en les diferents èpoques de 
l’any prové “l’horòscop”, la “carta 
astral” i tots el conceptes que es 
fan servir en l’astrologia.
Aquestes creences astrològiques 
van estar molt vives durant l’èpo-
ca medieval, època de calamitats, 
pors i supersticions, i encara se’n 
conserven restes en el llenguat-
ge. Per exemple “desastre” vol dir 

tenir els astres en contra i “consi-
derar” vol dir tenir en compte les 
in  uències siderals, o sigui, els 
astres. Però després de Copèrnic 
i Galileu el model astronòmic en 
què es basava l’astrologia se’n va 
anar en orris.  L’Univers no és una 
caixa tancada per una esfera que 
conté enganxades les estrelles,  
pròximes a una Terra en repòs. 
L’Univers se’ns ha fet incommen-
surablement gran. Els planetes 
no són déus sinó cossos materi-
als i giren tan lluny de nosaltres 
que la seva llum i la seva atracció 
gravitatòria són negligibles. I les 
estrelles, molt pitjor. La més prò-
xima, Alfa Centaure,  està tan lluny 
que la seva llum tarda 4,3 anys en 
arribar-nos. I les estrelles de les 
constel·lacions del Zodíac es tro-
ben encara molt més lluny. Ni tan 
sols podem imaginar que la Terra 
en el seu moviment de translació 
al voltant del Sol passi periòdica-
ment per unes mateixes zones de 
l’espai, ja que el Sol també es mou 
dins la galàxia i ens arrossega a 
zones sempre noves. Per tant hem 
d’admetre que l’horòscop, la carta 
astral i tots els conceptes astrolò-
gics són pura faula, com la mitolo-
gia d’on deriven.
I em sap greu de dir-ho perquè 
els signes del Zodíac poden ser 
un fàcil recurs d’entaular conver-
sa  i perquè els diaris a través de 
l’horòscop ens donen sempre molt 
bons consells
La in  uència de les estrelles i pla-
netes és nul·la, però no podem dir 
el mateix de la que exerceixen el 
Sol i la Lluna. D’aquests dos astres  
en podríem parlar un altre dia. 

Joan Serrat
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El bosc dels miralls trencats (3)

Romanticisme al rec Monar

Dues veus

S. va sortir esperitat de l’escola. 
No veia per enlloc el seu amic M. i 
tot sol va en  lar carrer amunt cap 
al centre del poble, deixant enrere 
les hortes i el nou parc.
Al seu barri de color d’hivern s’hi 
sentia segur, les rutes per on es 
movia eren sovint les mateixes. 
Va creuar pel semàfor i travessà 
la plaça de l’arbre gran, en  lant en 
diagonal el carrer Major.
Va entrar i va somriure, era dels 
primers, s’hi estava calent i sem-
pre era ben rebut.
S. tenia una forma de parlar molt 
personal i se l’entenia poc. Les se-
ves frases eren subjectes i verbs ca-
òticament barrejats amb alguns ad-
jectius o articles, i per moments els 
seus silencis subtils el convertien en 
un incipient tartamut. Sovint es tro-
bava enmig de malentesos sense 
adonar-se’n i això li provocava mo-
ments difícils que se’n sabia sortir 
amb habilitat. Era astut i el carrer li 
havia donat una intel·ligència de pri-
mers plans. Se sentia còmode en la 
violència, n’estava familiaritzat i la 
manejava amb contundència.
Sense presses, es va dirigir a la tau-
leta del fons, la que estava sobre el 
terra de fusta. Era el seu lloc preferit, 
on escoltava el que es deia, i quan 
hi posava cullerada els seus ulls 
et miraven ben oberts, en el fons li 
agradava més parlar que escoltar.
Aquella tarda es varen trobar ells 

dos sols, allà a la tauleta i asse-
guts per terra. La G. li va pregun-
tar: «llegim junts?» i sense temps 
per contestar va encarar la prime-
ra pàgina, on va veure un dibuix 
d’unes rates i les lletres…-Va S., 
comencem…ell hi va posar ga-
nes…-Lllll…una «L» llarga va sor-
tir dels seus llavis molsuts. -I què 
més? Aaaa, aquesta «a» també 
va ser sostinguda. Havia pronun-
ciat la primera paraula del text. Per 
un instint amagat es varen abra-
çar. Era la primera vegada que G. 
el veia llegint, la satisfacció els hi 
havia provocat aquella expressió 
d’emoció.
Després d’aquella primera paraula 
en van anar sortint d’altres: «Rata» i 
«Camp» i «ciutat», totes dites lenta-
ment i amb molt d’esforç. Al  nal de 
cadascuna s’abraçaven ben fort.
Aquell dia S. va marxar feliç, els seus 
ulls brillaven i el seu etern somriure 
encara era més expressiu.
G. feia temps que treballava en-
voltada de llibres. La seva vida 
laboral havia donat moltes voltes i 
ara, ja gran, havia retornat forçada 
per les circumstàncies, a aquella 
petita biblioteca. En el fons n’esta-
va contenta, estava recuperant la 
il·lusió, i tot plegat li servia pel seu 
llarg aprenentatge cap a les coses 
petites, començava a trobar-se bé 
rere les ombres.
I havia pogut triar el seu raconet. 
Era en el cor de la  cció on es 
passava les tardes envoltat de di-

buixos i paraules, de llibres plens 
d’històries explicades amb volun-
tat de ser enteses i viscudes pels 
petits lectors.
Ella volia ser la veu de tot allò, 
una veu per arribar a despertar la 
dels nens que s’hi acostaven. Les 
tardes passaven ràpidament i cap 
no era igual. Fins i tot a vegades 
passava de l’eufòria a la crispació 
sense adonar-se’n.
Després d’obrir la porta es posa-
va a buscar els contes d’aquell 
dia, els escollits, i se’ls posava a 
llegir. Era la seva forma de donar 
la benvinguda i de crear un cert 
ambient.
Aquella tarda estava asseguda a 
la petita tauleta de fusta quan S. 
es va acostar. Es varen mirar i li va 
començar a llegir, com feia sovint, 
però aquell dia era S. qui volia llegir 
i amb un enorme esforç va comen-
çar a desxifrar aquelles lletres per 
construir les seves primeres pa-
raules. Lentament, a cops sonors 
i trencats per silencis, S. va anar 
aconseguint, amb la seva ajuda, 
acabar aquell primer llibre.
Es va trobar abraçant-se amb el 
petit lector amb aquella tendresa 
inconscient que seguia el ritme 
d’una lectura compulsiva.
Aquell vespre G. va fer el camí de 
retorn cap a casa agraïda amb la 
vida i pensant en el tresor del som-
riure del seu nou amic.

Jordi Artigal Valls

...és un dia rúfol, d’aquells de boi-
res baixes;  i les “garses” -de plo-
matge negre iridescent- es passe-
gen en grup sobre l’herba humida  
del parc,  picotejant aquí i allà, 
sempre amb un ull obert i l’altre 
també. Ressegueixo el passeig, 
tota vora del canal des de l’antiga 
“noguera”, davant el c/ Fidel Agui-
lar  ns al col·legi Pompeu Fabra. 
El Rec porta molta aigua d’un color 
verd fangós i a la riba esquerra han 
tallat el canyar i les canyes estan 
arrambades a un arbre fruiter, tot 
esperant fer l’entrelligat  de les  la-

gardisses mongete-
res i fa goig de veure 
les escasses verdu-
res, però tan ben cui-
dades i  arrenglera-
des...Arribo a l’estany 
arti  cial i sí, veig que 
no hi entra l’aigua del 
canal directament, tal 
com se n’havia parlat 
en una reunió veïnal: 
és aigua groguenca 
que guarda molts de 
trossos de canyes, 
una ampolla de cer-
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Romanticisme al rec Monar

L’Església catalana: de refugi a fugida endavant

vesa, una de plàstic de 8 l , una 
bossa de lona, unes targetes visa, 
una de CatSalut i d’altres... Aixeco 
el cap i oh! un “bernat pescaire” a 
dalt de l’arbre gran de l’horta: està 
ben arraulit, esperant que surtin el 
peixos de l’estany; és el que em 
diu un noi de rínxols de color de 
fusta d’eben:  que si llenço pa, els 
peixos sortiran a la superfície i l’au 
baixarà a pescar-los. No tinc pa. 
Segueixo i observo i  opino que 
la banda dreta del rec té massa 
canya seca. No es podria tallar?  
Més enllà trobo un “aneguet” que 
s’amaga de seguit. Té por... per-
què  el mira una bellugadissa “cu-
ereta”, escoltada per un estol de 
“gralles” ben arrenglerades al  l de 
telèfon que travessa les hortes.  I 
amb aquestes... apareix el “bernat 
pescaire” que amb el seu majes-
tuós vol va fent giragonses i em 
pica l’ullet dient que encara viu la 
llibertat!. 
Ah !, un preciós “dàlmata” passeja 
pel prat, es para un moment i fa 
la seva necessitat; el seu amo fa 
el desentès i segueix endavant i 
jo practico la covardia de no xiular 
l’acció de tant d’INCIVISME; em 

distreu un altre exemplar caní de 
raça “llebrer” i l’acció es repeteix, 
però el seu amo no fa el desentès, 
sinó que frisós,  agafa la bossa de 
supermercat, recull l’excrement i 
el tira a la paperera i altre cop jo 
practico la covardia de no xiular 
l’acció de tant de CIVISME!
Camí enllà, vora del Rec, m’envol-
ta la nostàlgia de recordar la meva 
llunyana infantesa quan de tant en 
tant feia el recorregut des dels dos 
“lledoners” del c/ Sant Dionís, en 
altre temps formosos i plens de 
vida,  ns al canal, per ajudar la 
mare a portar el cossi de la roba 
de rentar i allà, en aquella aigua 
que amagava secrets d’històries 
de Salt, estovàvem, fregàvem, es-
bandíem... la bugada setmanal. I 
penso que era divertit!
I oh! ja topo amb el “vern” o el  
“faig” de la riba, ben protegit per 
aquesta tanca que se m’acut ar-
tística, reciclada, pràctica i origi-
nal de tota la vora del rec. Arbre 
que a l’estiu guarda la frescor en  
les seves fulles verdes que de tan  
lluents puc dir envellutades. Però 
sap greu: està molt embardissat. 
I avui el vull fer arbre predilecte, 

tot pensant en el “lledoner” del c/. 
Sant Dionís, vidu de no pas gaires 
anys, infraprotegit per una visera 
de la moderna llar d’infants i que 
en època de sequera mereixeria 
una galletada d’aigua... i vaig pen-
sant en els rabassuts “plàtans” del 
pati de cals “Hermanos” (ara pla-
ça de l’ajuntament), dels de l’antic 
camp de futbol (ara mercat mu-
nicipal) i dels del “matadero” (ara 
Serveis Municipals). També vull 
fer esment de l’avet de la pl. del 
Pi; del cedre de l’antiga Guarderia 
Gassol (ara Serveis d’Atenció a la 
gent gran) i no em vull oblidar de la 
renglera mutilada  dels arbres de 
les antigues “Escoles Nacionals” 
(ara escola La Farga). En falta al-
gun més que avui pugui nomenar 
“predilecte”? 
Continuo el passeig i al  nal trobo 
els nois d’uniforme verd fosc, en-
voltats d’estris de jardí, alguns tre-
ballant amb ganes i gràcia, d’altres 
desmenjats de feina i amb ganes  
de gatzara , tot escrivint a la sorra, 
noms de fèmines absents i dibui-
xant cors de bonics sentiments...

Dolors Cabratosa Teixidor

En un article d’opinió al diari 
(“Boicot pastoral”), l’econo-

mista Miquel Esteba comentava 
una informació anterior apareguda 
a l’Avui i “no desmentida” segons 
la qual durant uns cursets sobre 
moral cristiana fets al juliol a El 
Escorial el catedràtic de moral so-
cial de la Universitat Pontifícia de 
Salamanca, Ángel Galindo García, 
va incitar els presents (i absents) a 
boicotejar els productes de les em-
preses catalanes (i no només els 
etiquetats en català, per cert: algú 
n’hauria de pendre bona nota).
Les jornades pastorals eren or-
ganitzades per la Conferència 
Episcopal Espanyola (CEE), que 
sabem de sobra amb quin odi tan 
cristià tracta Catalunya, a través 
de la COPE o directament a tra-
vés del seu organigrama, cada dia 
més reaccionari. “És el nacional-
catolicisme pur i rampant que va 

fer molt de mal i que deriva 
de la mà de la CEE cap a 
una reincidència alarmant”, 
escriu Esteba, que acaba 
denunciant la passivitat 
amb què aquest nou atac 
de la CEE ha estat rebut 
a Catalunya, i que no hagi 
sigut replicat per ningú, ni 
des dels medis laics, ni des 
de la mateixa jerarquia ca-
talana, que per proximitat i 
per doctrina cristiana hau-
rien de fer callar aquestes 
bocasses que prediquen i 
escupen odi.
I doncs, com per venir a 
donar la raó a l’articulista, 
la setmana següent (dia 
3 de novembre) la prem-
sa gironina informava d’una carta 
que el bisbe de Girona, Francesc 
Pardo, havia enviat als rectors de 
les parròquies de la seva jurisdic-

ció comminant-los a no deixar fer 
dins els locals i centres parroquials 
cap de les reunions preparatòries 
de les consultes populars sobre la 

L’abat Oliva, promotor de la Pau i Treva; vinyeta de
l’”Auca de la Catalunya Nord”, 

dins http://herve.pi.free.fr/auca.htm
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L’Església catalana: de refugi 
a fugida endavant
independència de Catalunya que 
estan en marxa, i encara menys 
les mateixes consultes. Segons 
Pardo, això podria crear “divisió 
de la comunitat parroquial” (com 
si els parroquians haguessin d’es-
tar d’acord en tot!), i demana a les 
plataformes organitzadores que 
“respectin la llibertat, i sobretot la 
identitat de la nostra Església, i al-
hora l’opinió, manifesta o no, dels 
membres de les nostres parròqui-
es, que és prou variada”.
És absolutament fantàstic! Par-
do aquí sí que surt a la palestra, 
a defensar la identitat (quina?) de 
la nostra (de qui?) Església, quan 
davant les agressions de la CEE 
ell i tota la jerarquia catalana “ca-
llen com morts”, com deia Esteba 
al seu escrit. I ho fa, per més inri, 
reclamant exactament allò que 
demanen les plataformes per les 
consultes, que ell deu veure poc 
menys que com a cèl·lules bolxe-
vics: respecte per la llibertat (dels 
catalans), per la identitat de la nos-
tra terra/comunitat/nació i per l’opi-
nió dels ciutadans de Catalunya...

Valga’m Déu, la nostra Església!, 
qui l’ha vist i qui la veu! Qui ho di-
ria que és la mateixa que va acollir, 
el 1970, els intel·lectuals i artistes 
que es van tancar a Montserrat en 
protesta pel procés de Burgos; o 
l’assemblea d’estudiants de “la Ca-
putxinada”, el 1966, de la qual va 
sortir el Sindicat Democràtic d’Es-
tudiants; o les reunions d’obrers en 
els durs anys del tardofranquisme; 
o les de l’Assemblea de Catalunya 
(constituïda justament a l’església 
de Sant Agustí de Barcelona, el no-
vembre de 1970)... L’Església que 
ajudava els oprimits pel sistema 
imposat pel dictador, la que hi ha-
via darrera un escoltisme concep-
tualment oposat al militarisme mili-
tant de les joventuts franquistes, la 
que donava veu a la llengua ver-
nàcula arraconada pels feixistes i 
que feia feina, sense gaire fressa, 
per la cultura del país... L’Església 
que estava al costat del poble.
L’Església catalana dels anys sei-
xanta i setanta va fer el seu paper, 
en aquells temps difícils, sota el 
guiatge de la doctrina del Concili 

Vaticà II, que havia sacsejat com 
un espolsamatalassos la vella ins-
titució. Després va arribar la trans-
ició, van entrar estranys perso-
natges a la jerarquia eclesiàstica, 
aquí i a Roma, i l’Església catalana 
va començar a bategar d’una altra 
manera (deu continuar al costat 
dels “petits del Regne” evangèlic, 
però no pas dels petits del Regne 
d’Espanya, com veiem...).
No sabem cap on tirarà, aquesta 
nau, però seria bo que recordes-
sin d’on vénen. A “les arrels cris-
tianes de Catalunya” que tant re-
ivindiquen, també hi ha capítols 
decisius de la història del país com 
la instauració de les assemblees 
de la “Pau i Treva de Déu” impul-
sades per l’abat Oliva, la primera 
de les quals va tenir lloc el 1027 
a Toluges (el Rosselló), i que pre-
tenien defensar els pagesos de la 
violència dels senyors feudals que 
els volien pendre les terres. 
Això passava fa un mil·lenni. Avui 
els excomunicats potser serien 
uns altres.

Fermí Sidera Riera

CONVOCATÒRIA
Divendres, 19 de març a les 8 del vespre, al local de la cooperativa del veïnat, c/ major, nº 78 , 1er. Pis.

ASSEMBLEA OBERTA
Per a la recuperació de la memòria històrica de l’Iu Bohigas (1911-2004) mestre i regidor republicà de Salt

ASSEMBLEA OBERTA
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Més gamarussos que mai

Diàriament

Llegint per internet la Revista 
La Farga, número 50 de l’any 

1983, aleshores denominada “But-
lletí del Casal de jubilats”, m’ha 
agradat un escrit d’en Miquel Ber-
ga dirigit a “Cartes a La Farga” i ti-
tulat “Un formidable exèrcit de ga-
marussos” del qual extrauré part 
del seu contingut, més que res per 
raons d’espai:
Amics de La Farga:
No fa gaire vaig enviar un escrit 
amb alguna pretensió acadèmica 
a un diari local. El director me’n 
donà les gràcies i m’informà que 
l’escrit sortiria a la secció de “car-
tes al Director”. Vaig quedar parat. 
Les sospites de què el meu article 
no era una contribució de  nitiva a 
la Literatura se’m con  rmaren en 
una fracció de segon. El director, 
però, em confessà - per reconfor-
tar-me –que ho feia així perquè la 
secció de cartes dels lectors era la 
més llegida del diari.
És potser per això que vull fer 
servir la secció aparentment més 
modesta de la revista, “Cartes a 
La Farga” per felicitar l’equip de 
persones que heu fet possible el 
número cinquanta i aquests mira-
culosos i esplèndids cinc anys de 
presència ininterrompuda. Estic 
segur que és una felicitació popu-
lar, compartida i sentida pels anò-
nims lectors  dels de “La Farga” 
que ara goso representar.
Diuen que la gent que escriu car-
tes als diaris tenen dues caracte-

rístiques: es dediquen a expressar 
opinions que ningú no els ha de-
manat i, com deia un savi anglès, 
són tan gamarussos que escriuen 
sense cobrar.
Curiosament, aquestes dues pe-
culiaritats són fonamentals per 
a mantenir i assegurar la llibertat 
d’expressió més estrictament in-
dividual. En aquesta secció no hi 
ha espai per escrits “d’encàrrec” i 
aquí sempre pot saltar la sorpre-
sa. Els habituals d’aquesta secció 
saben que ningú no els donarà ni 
cinc per les seves contribucions ni 
que siguin brillantíssimes. És clar 
que en el cas de “La Farga” els 
que feu les altres seccions sou tan 
gamarussos com jo mateix avui. 
Ben mirat, pot ser només un for-
midable exèrcit de “gamarussos” 
com els de “La Farga” podia fer el 
miracle d’aquests cinc anys...
A les “Cartes al Director” del The 
Times, cada any, els lectors angle-
sos competeixen per veure qui és 
el primer d’anunciar que ha sentit 
un cucut, signe infal·lible, diuen, 
de l’arribada de la primavera. Jo 
volia ésser el primer, en aquest nú-
mero cinquanta, de donar-vos les 
gràcies per fer-nos sentir mensu-
alment el cucut de “La Farga”. Un 
cucut tossut que no va i ve amb les 
estacions. El cant de “La Farga” 
l’hem d’anar sentint cada mes pel 
bé de la premsa en català i pel bé 
de Salt. Avui, doncs, més que mai: 
LLARGA VIDA A “LA FARGA”.

(MIQUEL BERGA)

Jo, amb aquest escrit, vull adherir-
me al grup de “gamarussos” de La 
Farga. Felicitar de forma reiterada 
totes les persones que al llarg de 
més de trenta anys han col·laborat 
i continuen fent-ho, dins les seves 
possibilitats, i com deia en Miquel 
Berga, sense cobrar ni cinc.
Esperem i desitgem els lectors que, 
per una banda, no es perdi aquesta 
voluntat desinteressada, i per l’al-
tra, l’interès especial per mantenir 
el cant del cucut cada mes. LLAR-
GA VIDA A “LA FARGA”.

F.C.R

Miro les primeres pàgines entre 
escèptic i aterrat. En elles, les 

imatges de nens plorant sota un 
núvol de pols acompanyen  perso-

nes que narren 
com sobrevi-
uen sabent-
se partícips 
de pertànyer 
al grup dels 
quatre milions 
i es barregen 
amb els dià-
legs sobre el  
sentiment d’un 

país i de com desfragmentar una 
nación. Tot plegat em recorda una 
tira còmica d’un dels volums que 
corrien per casa de la Mafalda, on, 
després de veure les noticies, re-
posava tranquil·la sobre la butaca i 
exclamava davant la seva bola del 
món: “suerte que el mundo queda 
tan lejos”.
Immers a fons en la lectura, només 
aconsegueixo vèncer el pessimis-
me quan veig que en John Jayro, 
un jove de divuit anys vingut ara fa 
uns deu als voltants de Barcelona, 
encapçala la llista d’immigrants 

empesos a cursar estudis posto-
bligatoris, units sota el títol de “Los 
nuevos catalanes llegan a la uni-
versidad”.
Per acabar amb bon peu, a la con-
traportada Geraldine Chaplin opi-
na que “la política actual saca lo 
peor de cada uno” i no puc evitar 
riure, entre irònic i compassiu, ima-
ginant-me’ls (la Mafalda,en John i 
la Geraldine) junts, en una mateixa 
taula,  dialogant de tot i de no res.
(La Vanguardia, 22/I/2010)

Héctor Martínez
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Fem-ho possible: per TV3 
i la llengua catalana

Recomanació llibre: “La història de Lucy Gault”

El passat 2 de febrer, el Parla-
ment de Catalunya va aprovar 

una declaració d’adhesió a la Inici-
ativa Legislativa Popular (ILP) “Te-
levisió sense Fronteres” amb els 
vots favorables de CiU, PSC, ERC, 
ICV i PP. En la declaració, s’a  rma-
va que “es tracta d’una iniciativa le-
gislativa que respon a la necessitat 
d’adaptar el marc legislatiu vigent 
als canvis tecnològics i d’emissió i 
distribució de continguts comunica-
tius que s’estan produint al conjunt 
de l’Estat espanyol” i que l’acord es 
prenia “valorant la conveniència que 
l’estat intervingui legislativament 
per garantir amb caràcter general i 
estable, i amb condicions tècniques 
i d’intercanvi equiparables, el com-
pliment dels objectius de protecció 
de les llengües o  cials, regionals o 
minoritàries en la implementació  -
nal de la televisió digital”.
L’argumentació no pot ser més 

clara, i amb la seva declaració el 
Parlament s’afegeix al cada vega-
da més unànime consens entorn 
d’aquesta iniciativa impulsada per 
Acció Cultural del País Valencià 
(ACPV). Pocs dies abans van ser 
els rectors de les 20 universitats 
membres del Consell General de 
la Xarxa Vives els que aprovaven 
l’adhesió a la mateixa ILP, com 
també ho han fet tots els sindicats 
de tots els territoris dels Països Ca-
talans, els partits polítics i les princi-
pals entitats i associacions, des de 
la Federació Llull (que reuneix Òm-
nium Cultural, Obra Cultural Balear 
i la mateixa Acció Cultural) al FC 
Barcelona. Tots units per un mateix 
objectiu: fer possible la legalització 
de les emissions de TV3 al País Va-
lencià i el reconeixement del marc 
nacional de comunicació.
Però una ILP implica molt més que 
una sèrie d’adhesions i declaraci-

ons favorables més o menys entu-
siastes: implica, concretament en 
aquest cas, la necessitat d’aplegar 
500.000 signatures vàlides de ciu-
tadans i ciutadanes majors d’edat. I 
és en aquest punt que s’ha de con-
cretar tot aquell consens: perquè 
el futur del català (que ens ateny 
al conjunt de la comunitat lingüís-
tica) passa, en el segle XXI, molt 
particularment perquè sigui possi-
ble crear el que s’ha anomenat “un 
marc nacional de comunicació”. 
Per això, i afegint-nos al consens 
articulat al voltant de la declaració 
del Parlament de Catalunya, diver-
sos mitjans hem acordat de publi-
car aquest escrit conjunt com una 
crida a la ciutadania perquè estigui 
a l’alçada del repte i col·labori acti-
vament en la recollida de signatu-
res –que ja és en el seu tram  nal- 
per fer possible un pas endavant. 
Per TV3 i per la llengua catalana.

La  FARGA

William Trevor és un escriptor 
irlandès nascut el 1928 a la 

ciutat de Mitchellstown, al comtat 
de Cork. Molt reconegut per tota la 
seva obra, ha estat comparat amb 
el gran escriptor irlandès James 
Joyce.
La història de Lucy Gault, la va 
escriure l’any 2002 a l’edat de 74 
anys.
La novel·la comença en el marc de 
1921 en plena Guerra d’Indepen-
dència entre l’IRA i l’exèrcit anglès, 
quan els catòlics cremaven les ca-
ses dels protestants. La família 
Gault decideix fugir però la seva 
 lla Lucy, de 8 anys,  es proposa 
una estratègia que posteriorment 
marcarà tota la  seva vida.
La Segona Guerra Mundial, quan 
Irlanda perd la seva neutralitat 
, in  ueix també en el destí dels 
Gault.
En aquest context de guerres  i de 
desplaçaments de la terra natal 

destaca la força dels personatges, 
els valors del treball personal, de 
l’ajuda als altres, de la lectura de 
llibres de la  biblioteca de la casa, 
de l’amor, de recolzar el que tens 
i no caient en la malenconia i el 
desànim. El sacri  ci i el consol que 
els personatges aporten al lector fa 
que la sensació de tristesa i dure-
sa que es transmet quedi supera-
da per l’aprenentatge que podem 
fer sobre com sortir de situacions 
problemàtiques que la vida ens in-
terposa contínuament.
I en els personatges es veu aques-
ta determinació, que comença va-
lorant els pescadors, la gent dels 
pobles veïns, i prossegueix en la 
platja, els animals, els camins ... 
d’Irlanda.
Destaquen els paisatges atlàntics 
en els comtats d’East Cork i West 
Waterford a l’est d’Irlanda,  però 
Trevor dóna els noms de Lahar-
dane , Enniseala i altres, als reals 

que bé podrien ser Ballyquin, Yo-
ughal i altres de la regió de Cork.

Manel Sánchez
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Jordi Gispert, protagonista de Duet a la Fundació Valvi 

Sabies que...

8 DE  MARÇ, DIA DE LA DONA 
TREBALLADORA

Els orígens del dia internacional 
de la dona treballadora, com to-
tes les dates simbòliques, no té un 
sol fet històric. Simbolitza, per una 
banda, llargs processos de lluita i 
de reivindicacions, i, de l’altra,  les 
injustícies de milions de dones en 
el món.
La referència històrica principal 
prové  de les primeres vagues fe-
tes per obreres del tèxtil, l’any 1857 
i 1911 a Nova York, que protesta-
ven per les males condicions del 
seu treball,  i com que refusaven 

les seves reivindicacions es van 
tancar a la fabrica  exercint així un 
dret col·lectiu i legítim. Durant la nit 
van morir en un incendi per causes 
“ indeterminades”.  
Un altre fet ens porta a la revolu-
ció russa, on es diu que les dones 
van participar en aquesta revolu-
ció sortint als carrers i declarant 
la vaga general  per reivindicar els 
drets de les dones.
Avui dia encara milions de dones 
en el món pateixen discriminaci-
ons pel fet de ser dona: violacions, 
drets polítics, socials, culturals, 
econòmics, religiosos...Mares del 

món s’esforcen a reinventar la 
mundialització, però la vista dels 
poderosos  està massa ocupada 
en altres assumptes “més impor-
tants”.  
 La igualtat s’ha d’aplicar a totes 
les persones independentment 
del sexe, i quan es parli de RAÇA 
HUMANA s’han d’aplicar tots els 
drets a tots els éssers humans de 
tots els països del món.  Mentre 
les dones de tots els continents 
trobin fronteres no es podrà par-
lar d’igualtats i drets humans, sinó 
d’indrets inhumans.

El dia  20 de gener, amb una sala 
plena a vessar d’un nombrós 

públic, es va inaugurar a la Fun-
dació Valvi de Girona l’exposició 
DUET, que iniciava un nou format 
d’exposicions en la qual  exposaven 
de forma simultània les seves crea-
cions: l’artista saltenc Jordi Gispert 

(pintura i 
escultura) 
i  Narcís 
Costa (es-
cultura i la-
berints).
La pre-
s e n t a c i ó 
de l’acte 
va anar a 
càrrec de 
Maguí No-
guer, ge-
rent de la 
Fundació 

Valvi, i d’Enric Tubert, professor 
i historiador de l’Art, que a partir 
del lema : Dues lliçons d’equilibri 
en temps d’incertesa (tema magis-
tralment desenvolupat en el petit 
catàleg de l’exposició) va convidar 
els assistents a realitzar un inte-
ressant recorregut  per l’obra, la 
personalitat i l’estil dels dos artis-
tes.
Instant també a contemplar amb 
mirada sensorial i oberta dues 
formes ben divergents d’entendre 
una forma de creació artística, que 

es materialitza en el llenguatge 
valent, molt depurat i carregat de 
lirisme de JORDI GISPERT i les  
formes contundents però dotades 
de múltiples elements sensorials 
que  caracteritzen l’obra de NAR-
CIS COSTA.
Els dos protagonistes van partici-
par de forma natural en un interes-
sant col·loqui,  explicant vivències 
i aportant  un munt de dades que 
facilitaven l’aprofundiment en les 
seves respectives obres. I que en 
el cas d’en Jordi Gispert, que co-
neixem més de prop, re  ectien la 
posició davant la vida que ha guiat 
el seu treball, sempre  del a una 
manera valenta i optimista d’enten-
dre l’art, que l’ha portat a convertir 
la llibertat i la sinceritat expressiva 
en valors del tot irre-
nunciables.
Va resultar curiós 
constatar com els dos 
artistes presenten 
moltes coincidències 
cronològiques i ge-
ogrà  ques: tots dos 
van néixer l’any 1949, 
exposen la seva obra 
des de  nals del 60 
inicis del 70, neixen 
en l’àrea de Girona i 
Salt,  i es traslladen 
després a la zona de 
l’Alt Empordà (Garri-
guella/Roses) on ara 

tenen els seus estudis.
Però allò que esdevé més interes-
sant, segons paraules del profes-
sor Tubert, és comprovar com la 
seva obra resulta de dos camins 
artístics oposats en la forma  però 
coincidents en un mateix objectiu: 
Viure la creació com una experièn-
cia  des de la qual un persegueix 
una certa harmonia amb l’entorn i 
amb un mateix.
L’exposició es pot visitar a la Fun-
dació Valvi de Girona del 21 de 
gener al 13 de març de 2010, o 
sigui que encara sou a temps de 
gaudir d’un bon aperitiu pictòric 
i escultòric, digne d’un gran xef i 
ben amanit de múltiples estímuls 
sensorials. 

Carme Garriga i Verdaguer
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Sabies que...

Grupets incontrolables

A TU DONA AFGANA 
Allà on els genis s’asseuen en branques de punxes,            
on la terra és cremada i l’aire, tremolós.                               
Allà on els infants innocents                                                
 miren el que no entenen                                                       
i aprenen de qui no ensenya.
                     
Allà on les nenes es fan dones a trenc d’alba,                                                                                                                   
on pateixen els horrors de la discriminació.                          
Allà on el vel amaga el gran dolor                            
i a la mort se l’anomena  llibertat.                                         
                                                                                                
No he vist ulls més tristos que els teus,  
dona afgana.
Mirada sense vida, mirada de buidor.
Allà on les cançons esdevenen un plor.                                                                                                    
                                                                                                          
Allà on la dona du la cara tapada
i el cor fort, avesat a la por.
Allà on la repressió és  reina i sobirana
i el pa -si és que n’hi ha-
té gust amarg.

                                                         Júlia Pujolras

En l’article “La travessa del de-
sert”, Crònica ( 27-12-09 ), el 

seu comentarista David Marca,  a 
part de referir-se breument al pas-
satge bíblic de Moisès, crisis i  les  
opinions esperançadores del presi-
dent espanyol quan es faci càrrec 
de  la  presidència europea, ens 
recorda la urbanitat, una assigna-
tura pendent cívica i social desco-
neguda  avui en dia per la majoria 
de la nostra joventut, i un servidor  
també hi afegiria  l’educació.
De petits, vàrem estar marcats per 
les imposicions dels que gover-
naven, principis dels anys de la 
postguerra, i  obligats a ser  dels 
cantors cada dilluns del seu him-

ne gloriós, al pati del col·legi, uns 
minuts abans d’entrar a les aules. 
Deixo en els llindars de la porta el 
comentari envers  l’obligada  assis-
tència als  actes religiosos i a les 
polèmiques   lliçons del “moviment  
nacional“,  ambdós suportades 
estoicament. Voldria  recalcar, de-
gut a les circumstàncies d’aquells 
temps, una qualitat que  va quedar 
molt impregnada en el nostre afer 
quotidià: a ser respectuosos amb 
la gent gran . Ens  guanyaven  la 
seva con  ança i estima, ja que allà 
on fos i els trobéssim, el seu taran-
nà mereixia  la nostra  tendresa 
de bons modals. Lliçons apreses 
i estudiades  d’aquells  llibres de 

conducta, avui en dia  oblidats, 
com deia al principi d’aquest es-
crit. Un servidor i molts companys 
de la meva edat hem hagut d’es-
coltar d’aquests “famosos” grupets 
d’incontrolats, els seus insults al 
reprendre’ls dels seus actes in-
cívics, que no cal ni anomenar, i 
que tots coneixem . Esperançats, 
desitgem que siguin una minoria i 
que el seu mal exemple no assenti 
rels,  ni mirall enlluernador per a 
altres joves de la seva edat. Val-
gui la meva lamentació pel do de 
valors perduts d’aquesta joventut. 
Francament, és una llàstima.    

Ferran Márquez i Morgade   
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El cos humà és una màquina 
perfecta, mentre funciona cor-

rectament, i l’he comparat amb un 
ordinador d’aquests que actual-
ment tenim per casa que moltes 
vegades tiraríem per la  nestra 
quan comença a no creure. Per 
això li escau el programa que sol 
portar instal·lat, el “Finestres”, cre-
at pel “senyor Portes”.
Fent una descripció comparativa 
ens trobem amb la caixa de l’or-
dinador per una banda i per l’altra 
el “bot” que ens aguanta les entra-
nyes, perquè no s’escampin per 
terra.
El nostre cervell és el disc dur de 
l’ordinador, on emmagatzemem 
tota la informació recollida al llarg 
de la vida. Una part d’ell és la me-
mòria de l’ordinador, que ens per-
met fer diverses  coses al mateix 
temps amb un ordre establert.
La font d’alimentació elèctrica és el 
cor que garanteix el funcionament 
de l’aparell i si seguim podríem 
dir que la pantalla és la vista, els 
altaveus les orelles, el teclat els 
membres superiors, la placa base 
l’abdomen, i així anar fent.
On vull quedar-me és en el cervell 
de l’ordinador, el disc dur on tenim 
quantitat d’informació que hem re-

collit mitjançant diferents progra-
mes, i que hem de conservar amb 
un antivirus per donar seguretat al 
bon funcionament de tot l’aparell i 
posar barreres a qualsevol intent 
de malmetre’l.
Doncs bé, en el nostre cos també 
tenim antivirus que ell mateix ha 
anat creant al llarg del temps pre-
servant-nos de les possibles infec-
cions, malalties, al·lèrgies, etc. Una 
màquina increïblement complexa i 
perfecta de fabricació pròpia.
Algunes vegades aquestes de-
fenses del cos humà necessiten 
ajuda exterior amb la introducció 
de medicaments químics, naturals 
o incrementant certs components 
de l’organisme amb els menjars. 
Normalment és un professional 
qui determina el que és més con-
venient.
Els que pertanyem a l’època de la 
postguerra civil vàrem créixer amb 
poques garanties sanitàries en 
molts aspectes, el nostres cossos 
varen  reconèixer la situació i la fà-
brica humana d’antivirus va treba-
llar de valent.
Actualment mirem “la caixa boja”, 
la televisió, i veiem una quanti-
tat de productes alimentaris que 
s’ofereixen en publicitat per fer 

tornar gandula la fàbrica humana 
d’antivirus.
En èpoques anteriors un ou era 
un ou de gallina, ara en diuen ous 
ecològics i em pregunto, els altres 
de què són?. Menjaves un iogurt i 
era llet fermentada, posteriorment 
s’hi varen afegir fruites, però ara hi 
han incorporat totes les vitamines, 
des de la A a la Z. 
Tenim productes làctics que ho 
curen tot, “si et sens in  at com un 
globus” ja saps què prendre, un 
conegut iogurt i et desin  es. “Si et 
falten defenses”, un altre tipus de 
producte làctic i preparat per a la 
batalla. Un altre “si tens colesterol”. 
Un iogurt que “t’ajuda a equilibrar” 
( no se què, però no cal que ho 
faci el teu cos). Un altre que “regu-
la el trànsit” (intestinal, que abans 
no ho deien) i pensava que aniria 
bé posar-ne un als encreuaments 
per treure feina a la policia, i no cal 
parlar dels productes replens de 
calci, omega3, etc.
Hem arribat a un punt que quan 
alguna part del cos no em respon 
bé, ja no sé què fer, si anar a la 
farmàcia o al supermercat.

Manel Oliveras

No anem bé
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Salt pot decidir

No serà fàcil arribar a la gent 
del carrer per fer-los saber el 

com i el perquè de la necessitat 
de participació al referèndum que 
Salt Decideix té programat per al 
25 d’abril i la necessitat de la seva 
participació, però amb un volunta-
riat engrescat, s’intentarà arribar  a 
tot arreu
Primer de tot, si ets ben tractat a 
ningú se li acudeix canviar les rela-
cions entre persones i pobles. Però 
quan t’adones de la manera que 
passen el rasclet els crupiers del 
“Casino Central”, has de dir prou 
tant si has nascut a Catalunya com 
a d’altres indrets, ja que a la De-
legació Hisenda no et preguntaran 
el lloc on has nascut a l’hora de 
pagar els impostos. I encara pitjor; 
ets insultat i calumniat si et quei-
xes de l’espoli que fa massa anys 
que patim. Acostumats com estan 
a tenir sotmesa Catalunya al  seu 
gust, només la pressió popular pot 
fer que els nostres polítics donin la 
cara i proclamin una independèn-
cia directa sense més preàmbuls. 
Per això el 25 d’abril cal anar a 
votar amb un SÍ contundent que 
desperti consciències i aturi mal-
vestats foranes.

Notícies de com s’administren els 
pressupostos de l’Estat, ja n’arri-
ba alguna de persones alienes al 
govern, coneixedores del tema. En 
segueixen la distribució i s’adonen 
del tracte rebut per ser l’autono-
mia que més impostos paga; si 
ho comparem amb Madrid, resulta 
que ens afaiten en sec perquè sa-
ben que ho aguantem tot, submi-
sos com som.

ALGUNS  EXEMPLES
Els catalans, amb el 16 % de la 
població estatal, paguem el 24 % 
dels impostos i solament rebem el 
12 % en despesa pública.
Dediquen 12,7 milions d’€ en me-
sures mediambientals per a l’ae-
roport de Barcelona, 300 milions 
per al de Madrid. AENA ha pagat 
l’aïllament acústic de 13.600 ha-
bitatges en 12 municipis al voltant 
de Barajas.
El 30 % menys de freqüències 
té rodalies de Barcelona-Mataró, 
comparant-ho amb Madrid-Alcalà. 
Tot i tenir la mateixa distància, el 
preu del bitllet Barcelona-Mataró 
és el 40 % més car.
El 85 % d’obra pública pressupos-
tada per l’estat a Catalunya l’any 

2007, no es va executar.25 Km de 
nova via i 9 estacions projectats 
per a Catalunya, per a Madrid ,115 
Km. i 25 noves estacions.
Podríem allargar molt més el greu-
ges que pateix Catalunya sota el 
domini del centralisme estatal, tant 
econòmic com cultural i social, però 
ara el que hem de procurar és com 
ens en sortim i passem de súbdits 
a ciutadans, sense violència però 
amb fermesa. Ho aconseguirem si 
tots plegats donem un cop de mà 
perquè  els polítics que s’asseuran 
al Parlament pels resultats de les 
properes eleccions s’adonin de la 
voluntat popular.  I com a primer 
assaig d’aquest  desig, tenim com 
a data el 25 d’abril a Salt.

Ramon Torramadé
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Boques de paper plegat

No fa tants anys quan encara no estàvem immersos en un món global dominat per les noves tecnologies, que 
avui dia ja s’encarreguen prou d’ocupar de forma uniforme i consumista les hores d’esbarjo de petits i grans, 
les famílies obligades a estar recloses per la fred a l’interior de les cases durant els llargs capvespres d’hivern, 
es reunien entorn de la llar de foc o de l’estufa i s’esforçaven per fer agradable la vetllada a base de potenciar 
l’enginy i la imaginació tot explicant rondalles, acudits o temptant l’agilitat de les mans i de la ment per arribar 
a construir simples però deliciosos jocs amb paper plegat.

Tot i la seva senzillesa, algunes d’aquestes petites peces de paper com les boques parlants o xerrameques 
constituïen veritables obres d’enginyeria, que comptaven amb l’encant que es podien moure i convidaven els 
infants a treballar tot un seguit d’habilitats motrius  esperonant la seva imaginació i expressió oral al ser utilit-
zades per improvisar petites representacions.

Segur que tots recordem encara, com a partir de la base blitz o el plegat que anomenem “Cel-Infern” o els 
“Quatre Sabaters” en sorgien divertides boques que un cop decorades i embellides amb diversos elements i 
papers de colors, es convertien en bocasses d’animals o titelles de mà mòbils per l’acció dels dits.

Però hi ha altres formes de plegat encara més simples, que a base d’aplicar plecs simètrics sobre un rectangle 
de paper (DIN A4) ens permeten crear encantadores boques d’animals o persones que varien en funció del 
color del suport triat i sobretot de les decoracions posteriors que s’hi poden realitzar.
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Boques de paper plegat

Carme Garriga i Verdaguer

Tor seguit podeu veure l’esquema grà  c de com realitzar-ne el procés de plegat

1. Situar el paper rectangular en posició vertical i plegar-lo en tres parts iguals que cal superposar.
2. Doblegar per la meitat la forma obtinguda, obrir-la i plegar els seus dos costats exterior sobre la línia central  
formant un plegat tipus acordió.
3. Tot observant la situació en la qual s’ha de col·locar la  gura, ja es pot començar a decorar tot dibuixant o 
encolant els ulls, la llengua, el bec, les orelles.... sempre en funció de l’animal o personatge que es vol repre-
sentar.
4. I ja només cal posar els dits en l’espai i en la forma que ens mostra la imatge per començar a moure i a 
donar vida a la boqueta que acabem de decorar.

Aquesta activitat resulta molt interessant per desenvolupar tant les habilitats motrius, com la creativitat i l’ex-
pressió grà  ca i expressiva dels infants, i té un valuós avantatge: crea com una mena de sana addicció, ja que 
un cop apresa la modalitat del plegat, els nens i nenes es converteixen en productors incansables i arriben a 
fer creacions que sorprenen pel seu enginy, destresa tècnica i originalitat en les formes decoratives.
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Excursió a la fàbrica Damm

No voldria deixar a l’oblit el co-
mentari d’aquesta excursió, 

portada a terme pels nostres  dels 
excursionistes del Casal, el dijous 
21 de gener d’enguany, amb la 
visita a la Fàbrica Damm. Sortida 
puntual al matí i acompanyats du-
rant una estona per la boira,  ns a 
l’àrea de serveis, on esmorzem. 
Arribem puntualment, després de 
la inesperada “ volteta turística “ 
 ns a Castelldefels, al nostre des-
tí, la fàbrica de cerveses Damm, 
donant-nos una visió d’una macro 
factoria, ubicada  en el polígon 
industrial d’El Prat de Llobregat. 
A la porta de l’entrada principal, 
presentació i benvinguda a càrrec 
del Sr. Carles Cervantes, que serà 
el nostre guia i ens acompanyarà 
durant les hores previstes de vi-
sita per les diferents naus i instal-
lacions de la fàbrica. L’eloqüència 
explicativa i de bon entendre res-
pecte al desenvolupament històric 
de les Cerveses Damm des de la 
seva fundació l’any 1910  ns als 
nostres dies, fa que hi prestem 
atenció i les escoltem atentament, 
perquè senzillament no es fan 
“carregoses“. Abans de passar el 
vídeo corresponent, ens parla de 
les diferents empreses alimen-
tàries de què disposen, i afegeix 
com anècdota que les propietats 
que aporta aquest líquid anome-
nat cervesa ja els coneixia  l’home 
prehistòric fa milers d’anys. Redu-
int els temps de la projecció del 
vídeo, contemplem en la pantalla 
els diferents processos elabora-
dors de la cervesa, envasat i fac-
turació. Comencem el recorregut 
per les instal·lacions de la fàbrica, 
per formar-nos una idea de la seva 
evolució i els diferents processos, 

amb el referent d’una tecnologia 
avançada. Cabina de control, amb 
personal quali  cat  per regular les 
diferents fases de fabricació. Visu-
alització de la primera planta, des 
del passadís balconada del quart 
pis, de cadenes transportadores 
d’envasos de cervesa, etiquetatge 
i moviments controlats d’anades i 
tornades  de màquines robot car-
regades de palets de gènere, per 
a la seva facturació i corresponent 
lliurament als camions transportis-
tes, estalviant mà obrera, i per una 
altra part bene  ciant els tècnics 
titulats. Passa el temps previst i 
ens queden  altres llocs per visitar. 
Seguint el nostre programa excur-
sionista, ens acostem  a la sala del 
bar, amb l’exposició de  totes les 
marques de cervesa elaborades 
per la Damm, on degustem la que 
més ens agrada en aquell moment 
per beure, acompanyada per un 
pica-pica d’ametlles salades. El 

detall  nal d’aquesta cultural ex-
cursió  consisteix amb l’obsequi 
individual d’una ampolla d’Estrella 
Damm Inedit, la nova cervesa del 
reconegut universal cuiner Ferran 
Adrià. Ens queda un bon record 
d’aquesta visita i de les atencions 
rebudes, i valgui aquesta senzilla 
crònica per a manifestar el nostre 
agraïment al Sr. Carles Cervantes 
i a  les dues hostesses acompa-
nyants del nostre grup.               
A continuació pujada a l’autocar i 
ruta  ns arribar a la població de Ca-
nyelles, per anar a dinar al restau-
rant ja conegut, on hi havia també 
al menjador  un simpàtic “grup de 
joves de esperit “ com nosaltres, de 
Blanes. Vàrem compartir el ball i la 
sardana  nal, donant un toc de  bon 
exemple i de camaraderia. A l’hora 
convinguda, retorn cap a casa, i 
amics excursionistes us hi esperem  
per a la propera. A reveure. 

Ferran  Márquez i Morgade
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Festa de la Pau al CEIP Mas Masó

Proserpinus Proserpina a Salt, 
una papallona interessant

En aquests moments de convul-
sió social, és més necessària 

que mai la pau al món.  Un món 
multicultural com el nostre neces-
sita  l’entesa, la concòrdia i el dià-
leg per sobreviure.
A l’escola, aquest microcosmos sal-
tenc, sempre hem apostat pels va-
lors que condueixen a la pau, però 
en especial aquesta setmana pas-
sada, hi vam aprofundir. Vam apro-
fundir   en  la biogra  a de Nelson 
Mandela, premi noble de la Pau i 
exemple a seguir. També hem co-
negut altres personatges que han 
canviat el curs de la història per 
sempre: Mare Teresa de Calcuta, 
Martin L. King, Vicenç Ferrer, ...
Volíem que tot plegat culminés en 
una festa de germanor i així va ser. 
Divendres a la tarda ens vam ves-
tir de blanc i tots junts al pati vam 

cantar i ballar i també vam 
escoltar els desitjos de pau 
de cadascun dels grups de 
l’escola, des de P3 a Sisè.  
També l’Ampa va llegir un 
manifest i com sempre van 
col·laborar-hi perquè tot sor-
tís molt bé. 

Des de l’any passat, la SERS 
col·labora amb la Societat Ca-

talana de Lepidopterologia (SCL), 
que coordina a Catalunya el  pro-
jecte engegat per uns col·legues 
europeus que consisteix a mostre-
jar durant cinc nits diferents indrets 
de tot Europa i obtenir les dades 
de la fauna de lepidòpters de cada 
lloc. La gràcia del projecte, a part 
de les dades obtingudes, és que 
es mostreja sabent  que molts 
companys a tot Europa també ho 
fan simultàniament. 
Aquestes nits són les anomenades 
European Moth Nigths (EMN) i en 
concret al nostre país les anome-
nem Catalan Moth Nights (CMN). 
L’any passat es van convocar pels 
dies 21 al 25 de maig, membres 
de la SERS van col·laborar-hi i un 
dels mostreigs  es va fer a les De-
veses de Salt, concretament el 22 
de maig. El fet que ens interessa 
és que a les 21.46 h van arribar a 
la llum 3 mascles de l’esfíngid Pro-
serpinus proserpina. 
Aquesta interessant i rara espècie 
està protegida a tot Europa per 
l´Annex II del Conveni de Berna 
i per l´Apèndix IV de la Directriu 
d´Hàbitats de la CEE (Directriu 

92/43/CEE). Particularment, a Ca-
talunya també es troba protegida 
per l´Ordre de 23 de novembre de 
1994, per la qual s’amplia la rela-
ció d’espècies protegides a Ca-
talunya (DOGC 1980 2/12/1994) 
Dep. Medi Ambient. 
És una espècie de distribució me-
diterraneoasiàtica, restringida a 
zones baixes i de muntanya mitja-
na. A Catalunya es distribueix prin-
cipalment a la zona septentrional, 
litoral i prelitoral gironí i a les zones 
de l’interior de la Catalunya humi-
da (Stefanescu, 1993).
Viu en zones humides, li agrada la 
vora dels rius, rierols... on creix la 
seva planta nutrícia. Ha estat obser-
vada sobre Epilobium sp., general-
ment, E. hirsutum, i també sobre Oe-
nothera biennis i Lythrum salicaria. 
Les tres espècies les trobem a Salt. 
La Proserpina és univoltina, o si-
gui, amb una única generació de 
papallones a l’any. Està conside-
rada com a espècie escassa que 
manté poblacions locals poc esta-
bles (Pittaway, 1993).
Només hem trobat una cita biblio-
grà  ca a la comarca del Gironès 
que correspon a 1 ex., de Llagos-
tera, l’11.VI.1987 (M. Rondós, leg 

et coll.) (Stefanescu, 1993). La tro-
balla a Salt és una cita molt inte-
ressant pel que fa a la conservació 
de les Deveses, perquè un dels 
principals problemes d’aquesta 
espècie n’és la destrucció de l’hà-
bitat, especialment de la vegetació 
de ribera i els marges dels rius i ri-
erols on creix la seva planta hoste 
(Stefanescu, 1993).

El perquè d’un nom
Desconeixem per quin motiu el po-
lifacètic naturalista alemany Petrus 
Simon Pallas (1741-1881) va donar 
el nom de  Proserpina a la papallona  
quan la va descriure l’any 1772.
Per entreveure’n les causes cal po-
uar en les aigües de la mitologia ro-
mana per saber qui fou Proserpina.
Fou una de les  lles de Ceres, la 
deessa de l’agricultura, i tenia una 
gran bellesa, fet que va provocar 
que Plutó, el déu dels morts i de la 
foscor, la raptés, la forcés i la con-
vertís en la seva esposa.
La seva mare, quan ho va saber,  va 
maldar davant  Júpiter perquè la  lla 
li fos retornada i després de moltes 
intrigues i treballs va aconseguir 
que Proserpina deixés les recòndi-
tes obscuritats del món subterrani  
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Proserpinus Proserpina a Salt, 
una papallona interessant

Xarxa d’aigua potable

L’ajuntament de Salt recupera l’espai del 
Camp de l’Illa, al parc de les Deveses

Plans estratègics del comerç de Catalunya 

Uns 4.000 veïns de 45 comu-
nitats de propietaris de Salt 

tenen ara connexió a la xarxa d’ai-
gua potable. Aquest projecte es 
porta a terme des de l’any 2007 en 
l’àmbit on s’actua a través del Pla 
de Barris, és a dir, el sector centre i 
plaça Catalunya. En aquesta zona, 
les comunitats no disposaven de 
connexió d’aigua potable sinó que 
s’abastien a través de pous. 

Per promoure la connexió de les 
comunitats a la xarxa d’aigua pota-
ble, es va acordar obrir una convo-
catòria d’ajudes. El 50% del cost de 
la instal·lació l’ha  nançat la com-
panyia Aigües de Girona, Salt i Sar-
rià de Ter; un 25%, el Pla de Barris 
(Ajuntament i Generalitat) i el 25% 
restant l’ha aportat cada comunitat. 
En la primera convocatòria, de 
juny de 2007, un total de 10 co-

munitats van sol·licitar acollir-s’hi, 
mentre que en la segona, de maig 
de 2009, s’hi van presentar 35 co-
munitats de veïns. 
Després de més de dos anys, 45 
comunitats s’han connectat a la xar-
xa d’aigua potable, el que signi  ca 
911 habitatges i uns 4.000 veïns. 
En total, l’actuació ha suposat una 
inversió de prop d’un milió d’euros, 
doblant les previsions inicials.

L’Ajuntament de Salt està por-
tant a terme els treballs de 

recuperació del Camp de l’Illa, al 
Parc de les Deveses. En aquest 
espai, s’ha eliminat un antic circuit 
de motocros i s’ha senyalitzat un 
únic camí per regular-ne l’accés i 
afavorir la millora de l’ecosistema 
natural del paratge, on hi ha al-
guns ocells protegits.
El Camp de l’Illa és el prat sec més 

extens del Parc de les Deveses i 
havia estat una de les illes del riu 
Ter abans de l’entrada en funciona-
ment del sistema Sau-Susqueda-
El Pasteral. Posteriorment aquest 
espai es va utilitzar com a circuit 
de motocros. Un cop prohibida la 
circulació motoritzada per l’interior 
de les Deveses, aquest circuit va 
quedar obsolet i la densa xarxa de 
camins que el rodejaven impedia 

la recuperació dels hàbitats natu-
rals de la zona. 

Salt tindrà un dels primers plans 
estratègics del comerç de Ca-

talunya fruit de la nova normativa. 
El document, que de  nirà el model 
comercial del municipi per als prò-
xims cinc anys, es preveu que es-
tigui enllestit a l’abril. El consistori 
va presentar el febrer passat als 
comerciants els objectius i el pla 

de treball que se seguirà.
El Pla Estratègic del Comerç de 
Salt establirà propostes dels plans 
d’usos adequats al territori, així com 
també de les noves ordenances que 
afectaran el sector comercial. 
En aquest sentit, el Decret Llei de 
la Generalitat, seguint les directrius 
de la normativa europea, proposa 

determinats objectius lligats a ra-
ons d’interès general com l’urbanis-
me, el medi ambient i la preserva-
ció del patrimoni historicoartístic. A 
més, el pla també haurà de garantir 
la diversitat d’oferta i la multiplicitat 
d’operadors dins un model de ciutat 
que ofereixi les mateixes possibili-
tats a tota la ciutadania. 

durant 6 mesos l’any, que coincidien 
amb la vinguda de la primavera, del 
bon temps, la llum i les  ors.
Aquest breu resum del mite de 
Proserpina obre dues possibilitats 
al perquè del nom amb què Pallas 
va “batejar” la papallona.  O bé va 
voler rememorar que l’única gene-
ració anual del lepidòpter apareix  
quan arriba el bon temps (com el 
retorn anual de Proserpina) o bé 
va voler homenatjar la bellesa del 
lepidòpter i la va voler comparar 
amb la proverbial perfecció estèti-
ca de la  lla de Ceres.

Que cadascú triï la que li agradi més.
X. Sunyer, J. Plana, J. Pibernat 

SERS
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“La meva bossa al meu mercat”

Cessió del solar 
per la comissaria dels Mossos d’Esquadra a Salt

Nova Guia Urbana Municipal a Internet

Pisos buits 

Joan Canals i Teresa Moré, premis Tres de Març 2010

La nova Guia Urbana Municipal 
de Salt ja està publicada a la 

pàgina web del municipi. Aquesta 
aplicació fa la funció de mapa de 
la població substituint els ante-
riors, en format imatge o PDF. El 
funcionament és molt senzill i amb 
l’ajuda del menú superior permet 
desplaçar-se per tot el mapa. 
Tota la informació està situada a 
les pestanyes del marge esquerre 
de la web. On es pot trobar: Equi-

El secretari general del Depar-
tament d’Interior, Relacions 

Institucionals i Participació, Joan 
Boada, i l’alcaldessa de Salt, Io-

landa Pineda, van signar el febrer 
passat el conveni per la cessió del 
solar on es construirà la futura co-
missaria dels Mossos d’Esquadra 

a Salt. La nova comissaria estarà 
acabada el 2012 i tindrà més de 
8.400 m² construïts.

paments i Serveis, Cerca per car-
rer, Transport Urbà i Llegenda.
 Per visualitzar la  informació hi ha 
l’opció de fer-ho sobre el mapa o la 
foto aèria o ve amb un híbrid de tots 
dos, sobreposant el mapa damunt 
foto amb l’opció de fer-lo transparent. 
La guia urbana està connectada a 
l’iSAC, un servei d’atenció al ciu-
tadà que trobareu a la pàgina web 
de Salt situat al marge superior es-
querre (Com us podem ajudar).

El Mercat Municipal de Salt ha 
repartit més d’un miler de bos-

ses cabàs dins la campanya ‘La 
meva bossa al meu mercat’. La 
iniciativa, impulsada per la Xarxa 
de Mercats Municipals de Girona, 
pretén reduir el consum de bosses 

de plàstic. Les bosses es poden 
adquirir a qualsevol de les parades 
del mercat al preu d’1 euro. Els di-
ners que es recaptin en la campa-
nya es donaran al Banc d’Aliments 
de Girona. 

L’Ajuntament de Salt ha dema-
nat a les entitats bancàries, 

propietàries d’habitatges que han 
rebut com a resultat de processos 
hipotecaris, que vetllin pel seu bon 
ús i manteniment, en especial dels 
pisos buits. L’alcaldessa els ha tra-
mès una carta on els demana que 
resolguin la situació i els ofereix 
la borsa d’habitatge municipal per 
gestionar-los. 
La situació de crisi econòmica ha 

provocat que les entitats bancàri-
es es quedin amb habitatges dels 
clients que no poden fer front a 
les quotes d’aquestes hipoteques. 
Aquesta situació fa que aquests pi-
sos quedin buits amb un risc evident 
de degradació o que s’ocupin de for-
ma fraudulenta, situacions que po-
den comportar problemes de convi-
vència i d’inseguretat ciutadana.
Per fer front a aquesta situació, 
que afecta molts altres municipis, 

l’Ajuntament de Salt s’ha posat en 
contacte amb les entitats bancàri-
es. L’alcaldessa, Iolanda Pineda, 
els ha enviat una carta on els de-
mana que ‘amb caràcter d’urgèn-
cia’ prenguin les mesures necessà-
ries per tal d’evitar la situació que 
s’està produint i els recorda que 
poden posar aquests habitatges a 
disposició de la Borsa d’Habitatge 
Municipal que es gestiona a través 
de l’O  cina d’Habitatge.

L’exdelegat d’Esports de la Ge-
neralitat a Girona, Joan Canals, 

i la seva dona, Teresa Moré, són els 
guardonats amb el Premi Tres de 
Març 2010. El jurat ha acordat per 
unanimitat concedir-los el premi per 
reconèixer la seva trajectòria. Els 
guardons s’entreguen el pròxim 3 de 
març en un acte al Teatre de Salt. 
El matrimoni format per Joan Canals 

i Teresa Moré rebran el premi Tres 
de Març “pel seu treball i dedicació 
personal al poble de Salt”, com ha 
destacat el jurat. Joan Canals ha 
estat regidor de l’Ajuntament de Salt 
en diversos mandats, diputat a la Di-
putació de Girona i representant ter-
ritorial de la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat a Girona. 
També ha estat fundador i president 

del Club Bàsquet Salt i president 
també de la Federació Gironina de 
Bàsquet, entre altres. 
Amb la seva dona, Teresa Moré, 
comparteix a més la passió pel te-
atre i han participat en nombroses 
obres, gravacions radiofòniques, re-
citals o lectures tant a Salt com a Gi-
rona. Teresa Moré, a més, col·labora 
com a voluntària a Càritas Salt i a la 
delegació de Salt d’Oncolliga. 



23

L’agència de fotoperiodisme 
ClickArtFoto celebra ’10 anys 

fent click’ renovant la seva imatge. 
Per això, podeu veure una web 

renovada on podeu trobar tots els 
serveis que ofereix aquesta agèn-
cia situada a Salt (www.clickartfoto.
cat). També podeu seguir l’actuali-

tat en imatges a través del seu bloc 
www.fotonoticies.cat

El passat dilluns 25 de gener del 
2010 la Policia Local de Salt va 

visitar el Centre de Recursos de la 
Gent Gran per oferir  una xerrada 
sobre seguretat al carrer. 
Van assistir-hi 39 persones, que van 
gaudir d’una tarda agradable i diferent 
alhora que constructiva i enriquidora.
Els agents Lluís Cumplido i Carles 
Terribas van dinamitzar la sessió amb 
exercicis visuals i dinàmiques de grup.

Els participants en primer lloc van 
manifestar tots els perills que es 
podien  trobar al carrer i com actu-
aven en diferents ocasions.
Els agents de proximitat van fer 
que els assistents no només apren-
guessin a sentir-se més segurs a 
l’hora d’anar pel carrer, sinó  també 
van crear una relació de proximitat 
entre autoritat i participants.

Mercè Mir

ClickArtFoto

Nova edició del Black Music Festival 

Dia de la Dona Treballadora (Columna Teresa Pons i Tomàs)

La policia municipal visita el Centre de Recursos

Les parròquies de Salt han recollit més de 6.000 € per Haití

Com cada primavera, torna el 
Black Music Festival, el festival 

català dedicat a la música negra. 
Enguany se celebra la 9ª edició al 
llarg de la qual, i com cada any, es 
barregen el passat i el present de la 
música negra a ritmes que poden 
anar del Blues, el Soul, el Funk al 
Hip Hop. En aquesta edició, el car-
tell porta noms internacionals com 
US3, Tm Stevens & Cindy Blac-

kman i Steepwater Band 
with Marc Ford (The Black 
Crowes); juntament amb 
altres propostes com Juan 
Perro, The Brew Skatalà, 
The Right Ons o Candelaria. 
També hi podrem escoltar artistes 
de casa nostra com La Banda del 
Yuyu, Mother Groove, The Pepper 
Pots o Asstrio. A més, aquest any 
es presenta com a nou projecte la 

Black Music Experience amb Nito 
Figueres al capdavant.
Més d’una vintena d’artistes del 5 
al 26 de març a les sales de con-
certs de Salt i Girona.

Dues columnes sortiran a 
la mateixa hora des de 

dos centres de producció 
històrics: un, la Coma  Cros 
del Veïnat de Salt, i l’altre, la 
Gròber de Girona.

Ambdues columnes es trobaran a 
la Marfà de Santa Eugènia de Ter i 
d’allà anirem  ns a la plaça Isabel 
Vila (sindicalista) de can Gibert del 
Pla.  
T’HI ESPEREM !

Dia: 6 de març (dissabte)
Hora: 2/4 de 12 del migdia
Lloc: Coma Cros

La comissió organitzadora

Exactament 6.134,50 euros és 
la quantitat recollida a les Par-

ròquies de Salt per Haití. Una bona 
quantitat, sens dubte.
La campanya CÀRITAS AMB HAI-
TÍ va ser ràpidament acollida pels 
rectors de St. Cugat i St. Jaume de 
Salt i van anunciar que la col·lecta 
de totes les Misses  del cap de set-
mana del 24 de gener es destina-
ria a aquesta  nalitat. 

I la resposta de “la bona gent que 
va a Missa” ha estat total. De ma-
nera anònima, donant quantitats 
diverses dins d’un sobre que amb 
aquesta  nalitat es va preparar o 
directament a la safata. 
Les imatges i notícies  sobre el ter-
ratrèmol i les seves conseqüènci-
es a tots ens toquen el cor, però 
és necessari facilitar que aquest 
sentiment es concreti en accions i 

en aquest cas així s’ha fet des de 
les parròquies de Salt.
I des de Càritas, en nom dels dam-
ni  cats  volem donar les gràcies 
públicament als dos rectors i a totes 
les persones que hi han col·laborat 
amb les seves aportacions. 
I tots sabem que Càritas en farà un 
bon ús. La xarxa de Càritas internaci-
onal ha posat en marxa una respos-
ta d’emergència arran del terratrèmol 
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que el 12 de gener va sacsejar Haití. 
I aquesta resposta va destinada en 
una primera fase a donar suport a 
les víctimes de la catàstrofe amb una  
assistència d’urgència que consisteix 
en l’habilitació d’albergs temporals, 
distribució d’aliments i kits d’higiene 
i salut. Però està prevista també una 

segona fase treballant en la recons-
trucció d’infraestructures.
Per això les Campanyes d’emer-
gència organitzades per Càritas 
són duradores i juntament amb 
aquesta campanya per Haití,  en-
cara continuen obertes les campa-
nyes per les inundacions de Mau-

ritània  i la de l‘huracà del Salvador 
dels passats  desembre i octubre.
I si voleu tenir més informació i 
fer el seguiment de la campanya, 
consulteu la web de Càritas  www.
caritasgirona.cat
 Montse Manén

Presidenta Càritas Salt

Les parròquies de Salt han recollit 
més de 6.000 € per Haití

Ludoteca Les Bernardes

Nou grup de lectura 
a la Biblioteca d’en Massagran

La Ludoteca Les Bernardes i el Ca-
sal de Gent Gran Les Bernardes 

hem construït un Rei Carnestoltes.
Ja fa uns quants anys que amb el 
Casal de Gent Gran Les Bernar-
des participem conjuntament en 
un programa d’activitats intergene-
racionals: juguem a jocs de taula, 
a petanca, caguem el tió i aquest 
any és la primera vegada que s’ha 
construït conjuntament un Rei Car-
nestoltes, que ens ha acompanyat 
durant el període de carnestoltes.
És important dir que aquestes ac-
tivitats lúdiques les valorem molt 
positivament, els infants perquè 
tenen l’oportunitat d’aprendre de 
l’experiència de les persones grans 
i la relació entre ells afavoreix la co-
municació que després puguin tenir 
com a veïns de Salt, i les persones 
grans que participen en les activitats 
poden transmetre els coneixements 
que han après al llarg de la seva 

vida, a més que el vincle d’amistat 
que apareix fent aquestes activitats 

La Biblioteca d’en Massagran 
ha creat un nou grup de lectu-

ra pensat per a les persones que 
estan començant a estudiar cata-
là i sobretot per a les mares dels 

petits usuaris de la biblioteca. Les 
lectures seran segons els criteris 
de lectura fàcil i la periodicitat de 
les trobades, que seran cada dues 
o tres setmanes.

és bene  ciós per a  les dues parts.
Marta
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Aquí no paga ni Déu

Queixes

Baquero

Benvolguts senyors,
El passat dia 5 de gener de 2010 

acomiadàrem el cos present d’un 
saltenc d’aquells que ja en queden 
pocs, Fco. Xavier BAQUERO Sardó. 
Tot i que m’han publicat un escrit de-
dicat a ell, d’una forma mes de “casa” 

pretenc fer-ho des de LA FARGA, re-
vista de Salt, d’una Entitat.
Vaig esmentar que als polítics els ca-
lia emmirallar-se amb ell, per la dedi-
cació sense esperar-ne res a canvi: 
Tant va ser-ne la dedicació, que que-
dà “adormit” en allò que ell creia, una 

d’elles, LA CAVALCADA DE REIS.
Dic això perquè en aquesta Revis-
ta s’han expressat molts escrits i 
“excursions”,  per col·laboradors- 
socis- participants en activitats or-
ganitzades per entitats d’altres po-
bles; que Salt no té entitats? Fa ja 

Motius per a queixar-nos n’ha-
vem tingut, en tenim i en tin-

drem sempre. Que els dirigents 
ho facin tot a gust de tothom és 
impossible; sí, però, que si volem 
que els nostres governants vegin 
certes anomalies amb més ulls que 
els propis, calen aquestes quei-
xes, suggeriments, informacions o 
reclamacions -que el nom no fa la 

cosa-, enca-
ra que no sa-
bem com són 
visualitzades 
des dels òr-
gans del po-
der, perquè 
no solen tenir 
ressò.
Podria ser 

que no arriben al punt central per 
no anar canalitzades per les línies 
marcades pels reglaments, o potser 
perquè la lectura els ocuparia mas-
sa temps escoltant la veu del carrer. 
Em sembla que alguna vegada lle-
gint el TUT, deia de la creació d’una 
o  cina de queixes i suggeriments 
que estava a disposició del públic; 
tampoc em faria fort si és o no és. 
Si és, que podria ser, aquesta cre-
ació ha passat desapercebuda i és 
molt ignorada al carrer, segurament 
perquè se n’ha fet poca publicitat. 
Quan una cosa es vol que funcioni 
s’ha d’exempli  car per a donar-se a 
conèixer, encara que a vegades pot 
interessar més que no arribi gaire 
lluny. Ja consta quedant aprovada.
Ja sabem que hi ha una manera 

de comunicar-se, per bé o per mal, 
amb les autoritats: presentar una 
instància a l’atenció del ciutadà. 
Perfecte. Però, quan sents moltes 
vegades, per part de l’ajuntament, 
de la voluntat d’escoltar els ciuta-
dans, penses que podrien ser molt 
efectives, sempre que interessi 
sentir l’opinió ciutadana, un telèfon 
directe, centralitzat, que distribuís 
aquestes veus al departament cor-
responent, amb la resposta més 
ràpida possible.
Sí, està molt bé els agents cívics, 
una cosa no treu l’altra; però hi han 
efectes puntuals que arribarien 
més directes i amb més coneixe-
ment de causa pel fet de viure’ls.

Camina Mira i Observa

ESTIL TEATRE, els dies 22, 23 
i 24 de gener ens ha presentat 

al Teatre de Salt una obra de l’au-
tor italià Dario Fo – premi Nobel de 
literatura 1977 –, que representa la 
lluita dels obrers envers els patrons 
en la Itàlia dels anys 70. Aquesta 
situació - amb la crisi que estem vi-
vim – està de plena actualitat. 
Dues famílies obreres que tenen 
moltes di  cultats per arribar a  nals 
de mes i pagar el lloguer del pis, la 
llum, els queviures, es troben sense 
feina – ja que tanquen les fàbriques – 
i no tenen més remei que robar, cosa 
per altra part que han de fer tots.
La situació arriba a l’extrem de fer 
trontollar els principis de l’home 
de la família, sindicalista conven-
çut, molt recte i abocat a prescindir 
dels seus ideals per poder menjar.   
La dona, molt més pragmàtica, 

sap solucionar les coses a base 
d’inventar-se històries, que esde-
venen situacions molt còmiques, 
involucrant-hi la seva  lla, que no 
entén res del que passa.
També apareixen a l’obra dos mo-
dels d’autoritat. Un, ajudant i do-
nant la raó a la gent, i l’altre, in  e-
xible i no deixar-ne passar ni una.
Crec que el millor de l’obra han 

sigut els intèrprets. Molt posats 
en els personatges.  Alguns molt 
còmics. Han tret un gran partit de 
l’obra i ens han fet passar un parell 
d’hores molt agradables.
La meva més sincera felicitació a 
tot el grup. Espero veure’ls molt 
aviat amb una altra obra. Moltes 
gràcies a tots.

Rafel Sala
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Baquero

Passar per l’ou

La terra

Tenim una plaça que al llarg del 
temps ha viscut uns canvis de 

fesomia, la plaça Pau Casals, ano-
menada també “plaça de l’Ou” per 
la seva forma, però actualment es 
pot continuar anomenant així pel 
que costa creuar-la a peu.
Inicialment estava partida en dos 
per la continuïtat circulatòria de 
vehicles del carrer Juan de la Ci-
erva  ns a principis dels 90, que 
es va anul·lar el carril de circulació, 
quedant tota una peça.
Tot i que els serveis públics hi 
anaven incorporant sorra al terra, 
pedretes i altres materials, els dies 
de pluja havies de fer equilibris per 
creuar-la a peu quan venies o ana-
ves al sector de Sant Dionís i les 
Guixeres.
Els pobres vianants, usuaris de la 
plaça, no en varen tenir prou i els 
hi posen una barana a tot el perí-

metre per protegir els jocs infantils 
que l’ajuntament hi havia instal·lat, 
això sí, amb una porta a cada cos-
tat per no haver de donar la volta 
a l’ou.
Doncs bé, portem prop de 20 anys 
que els veïns que utilitzen aquest 
recorregut per arribar al carrer Ma-
jor o viceversa, no tan sols es mu-
llen els peus quan plou per creuar 
la plaça, sinó 
que han de 
tancar i obrir 
portes, si és 
que les bas-
ses els deixen 
entrar-hi, afe-
gint-hi la di  -
cultat que té 
una persona 
discapacitada 
per desplaçar-
se per la sorra 

o la gent que va amb el carretó de 
la compra.
Moltes vegades es poden trobar 
solucions amb pocs diners per 
tenir contents els usuaris i una 
d’elles podria ser un petit paviment 
de lloses o formigó. Aquestes co-
ses petites milloren la qualitat de 
vida i també donen vots.

El crític

Avui, s’albira a la llunyania un 
cos celeste amb llum pròpia 

que s’apropa a una gran velocitat.
El país està ensorrat i necessita 
una nova energia per a fer front als 
nous reptes.
Tu, sentinella català, alerta!  Posa’t 
en guàrdia!  Cal que facis la guai-
ta per a vigilar el país i evitar una 
sorpresa, perquè no tenim milícia 
ni tropa armada per a fer front a 
qualsevol desequilibri o con  icte 

bèl·lic. Som gent de pau i no ens 
agrada la guerra.
De cop i volta caic de genolls a ter-
ra i aixeco el cap ben alt mentre 
la llum s’acostava i passa d’un cim 
a l’altre i fa un senyal amb cadas-
cuna de les ratlles que dibuixava i 
formà un estel de cinc puntes que 
cobreix tot el país, el qual protegeix 
i alhora és la defensa de la terra. 

Agapit Alonso i Pont

uns mesos que una col·laboradora 
– soci – participant mostrava el 
seu orgull  per la celebració que 
una Entitat, molt coneguda per a 
mi, feia del seu 40è aniversari. 
El Centre Excursionista Saltenc, 
CES, ha celebrat 50 ANYS des 
que un grup sortís de l’escoltis-
me, també amb 50 anys. És molt 
decebedor que qui s’entén  com 
a saltenc esmerci dedicació per 
activitats i entitats d’altres pobles, 
ignorant que amb la seva aporta-
ció col·laboraria amb alguna cosa 

més seva. 
He fet esment d’en Baquero per-
què ell SÍ, dedicà esforços a culti-
var per entitats i tradicions de Salt. 
Jo apoltrono  Baquero dins el marc 
de tots aquells Patriotes que han 
dedicat llur vida per un Poble, una 
Llengua i una Cultura Tradicional 
Catalana; així també aquests dies 
s’ha clausurat el 51 aniversari de 
Joan Amades, que es dedicà, sen-
se VERGONYA, a LLUITAR  PER 
LA CULTURA POPULAR CATALA-
NA, que cal renovar contínuament. 

Com  aquest cap de setmana, que  
és la 41 Renovació de la FLAMA 
DE LA LLENGUA CATALANA, per 
l’Entitat Guixolenca del Montclar, 
dins la programació de la federa-
ció, FEEC.
Personatges com el Baquero són 
qui fan País, el DRET a Decidir  a 
treballar per als seus, per al seu 
poble, que fou Salt.
Descansa en Pau, BAQUERO.
Salt, 22 de gener 2010

Jaume Santana i Vicens
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Alguns funcionaris a Salt

Sóc funcionària i m’esforço molt 
per ser bona professional.

Per això em molesta quan vaig a 
algun lloc o  cial i no m’atenen cor-
rectament.
Aquest mes m’ha passat massa so-
vint i no em vull quedar amb les ga-
nes de comentar-ho. Sobretot amb 
l’interès i l’esperança que si algun 
funcionari ho llegeix, vulgui recti  car.
Fa uns dies, un diumenge a la 
tarda, vaig al CAP per consultar 
sobre una urgència mèdica. La 
persona que hi ha a recepció parla 
per telèfon i interromp la conver-
sa per atendre’m i dirigir-me a la 
sala on m’he d’esperar. La sento 
continuar parlant una llarga estona 
de temes particulars... vull pensar 
que no quedés ocupada la línia te-

lefònica d’urgència.  
També al CAP, una setmana després. 
M’atén una altra persona a la mateixa 
recepció, amb un deix d’irritació, un 
to disgustat, com si estigués molesta 
per endavant, sense gens d’amabili-
tat. L’haurà escollit ella aquest lloc de 
treball d’atenció al públic?
Encara al mateix CAP. Tinc cita 
prèvia a 2/4 de 9 amb la infermera; 
arriba set minuts tard i es posa a 
parlar per telèfon; tres minuts més. 
Quan entro, passen deu minuts de 
l’hora acordada. El metge d’aques-
ta consulta arriba amb un retard de 
més de 15 minuts.
I ara a l’ajuntament. Entro, agafo 
número per la tanda i m’espero. Da-
vant meu, tres funcionàries ocupen 
les taules per rebre el públic, però 

cap d’elles té ningú assegut. Com 
si jo no hi fos, van xerrant tranquil-
lament de coses seves: “si ha parit 
no sé qui, si van anar a sopar no 
sé on”... Fins que una es decideix a 
demanar-me quina gestió vull fer.
Si no hi ha ningú davant meu, no 
m’haurien d’atendre només d’ar-
ribar? No s’haurien de guardar 
aquestes converses divertides per 
quan no tenen públic? 
En  , aquest és el meu testimoni 
negatiu dels serveis sanitaris i admi-
nistratius d’atenció al públic a Salt. 
També he de dir que altres vegades 
m’han servit i atès correctament, 
però així és com s’ha de fer sempre, 
no? Jo con  o que serà així.

 Una saltenca, L.R.

Un ciutadà normal

Com a saltenc tinc el deure – da-
vant els meus veïns, amics i tota 

la gent de Salt -  i el  dret  a explicar  i 
expressar la meva opinió sobre uns 
fets que em varen passar. 
Els fets:  entre el dia 12 i el dia 13 
de febrer em varen robar de casa 
meva tres bicicletes i  altres estris 
de mecànica. A una de les bicicle-
tes  li tenia una gran estima perquè 
junts - al llarg de més de deu anys 
- havíem fet moltes muntanyes de 
Girona, el Pirineu gironí i de Llei-
da. Fa una mica més d’un any 
també vaig passar per la mateixa 
experiència al robar-nos una altra 
bicicleta i algunes coses més. 
Havia fet canviar els panys i posat 
altres sistemes de seguretat, però ni 
així. Penseu que també tinc una ca-
pella de la Verge Maria a la façana, 
però ja ho veieu, ni amb la protecció 
divina n’he tingut prou. Segons co-
mentaris policials és un fet normal 
que vagin més d’una vegada al ma-
teix lloc. Ara ja em puc considerar un 
ciutadà normal de Salt.
Segons comenta la gent, això és el 
pa de cada dia a Salt. Parlant amb 
un i altre, molts expliquen que ja els 
han robat una o dues vegades i sos-
tret bicicletes. Sembla que els agra-
den especialment les bicicletes!. Es 
molt trist sentir que apallissen de 
mala manera algú que es resisteix a 
no deixar-se prendre els diners, que 

les àvies són assaltades al carrer i 
les hi estiren la bossa i les espanten. 
Tens el neguit de no estar tranquil ni 
al carrer ni a casa teva.  
Sobre aquests fets – que fa temps 
s’estan produint i augmenten - és 
sobre el que vull fer els següents 
comentaris i re  exions:
Als polítics; no creieu que s’ha de 
fer alguna cosa efectiva  per aturar 
el que passa al poble? No seria mi-
llor que deixéssiu de barallar-vos 
i arribéssiu a un consens en un 
tema tan greu com és la seguretat 
de tots els saltencs? No seria bo fer 
un estudi per saber què necessitem 
per aturar aquests fets? No creieu 
que davant de fets tan preocupants  
són necessàries mesures excepci-
onals? Si no podeu, no en sabeu 
o no en sou capaços, segurament 
seria millor que deixéssiu pas  a al-
tra gent  que lideri un projecte que 
garanteixi el nostre benestar.
Als policies:  les vostres queixes 
no poden anar pel camí de no fa-
rem res, els detenim i demà seran 
al carrer.  De denúncies posades 
n’hi ha moltes, però potser ens 
animaria saber quantes detenci-
ons s’han fet, o quants objectes 
s’han pogut recuperar i tornar als 
seus propietaris. Si no podeu com-
plir amb els objectius, heu de ser 
els primers a demanar i denunciar 
el que us fa falta, fer-ho constar en 

els vostres informes i que  ho sapi-
guem. La gent de Salt estem amb 
vosaltres i volem saber les vostres 
necessitats per poder reclamar als 
polítics que destinin els recursos 
allà on fan més falta.
A la gent de Salt: cada vegada tinc 
més clar que els nostres problemes 
de seguretat - ja sé que no són els 
únics, però avui parlem d’aquests en 
concret - hem d’ajudar a resoldre’ls 
nosaltres. No con  em que ens vin-
dran de fora i ens els solucionaran 
en un no res. Els pobles del voltant 
no viuen el que ens passa a Salt, 
ni s’ho imaginen. Crec que hem de 
fer  molta més força veïnal. Les as-
sociacions hi tenim un paper molt 
important. No ens hem de desani-
mar. Demostrem que som capaços 
d’unir-nos, seguim insistint i presen-
tem peticions comunes. No deixem 
el problema sense resoldre, perquè 
aquest acabarà amb nosaltres.
Als lladres: us podria anomenar 
amb altres noms i adjectius -en la 
ment de tots els tenim-  però no serà 
necessari, amb el de lladre ja fem 
el fet. Vull avisar-vos que no és ne-
cessari que torneu a venir a casa, 
no hi queden més bicicletes. Cada 
vegada us heu endut les més bones 
i maques, ara  només queda ferralla 
i quatre trastos vells. Si torneu, és el 
que trobareu per robar, així estalvia-
ré viatges a la deixalleria.   

Rafel Sala
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Policia Local 972249192
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Pública de Salt 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal  972240506
Centre Obert Infantil 972406663
Centre Social  972235105
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Escola Bressol El Lledoner 972238388
Escola Bressol El Carrilet 972237580
Escola de Belles Arts 972244235
Estació Jove 972405007
Mercat Municipal 972233826
Museu de l’Aigua 972402148
O  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: 5, 13, 14, 22, 30 de març.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 2, 10, 18, 26 de març.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 6, 7, 15, 23, 31 de març.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 8, 16, 24 de març.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 1, 9, 17, 25 de març.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 3, 11, 19, 27, 28 de març.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 4, 12, 20, 21, 29 de març.

Per inserir publicitat en aquesta secció, modi  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:
Posar un cassó al foc amb ¾ de litre de llet, la 
pela de llimona i el sucre i portar-ho a ebulli-
ció. Quan arrenqui el bull, apagar el foc, reti-
rar la pela de llimona i reservar-ho.
Separar el rovell de les clares. Com que les 
clares no s’utilitzen, les podem apro  tar per 
fer una truita o merengues.
Batre bé els rovells d’ou, i a continuació barre-
jar-los bé amb el quart de litre de llet freda que 
hem reservat al principi. Afegir-hi la cullerada 
de midó, tornar a barrejar, i després afegir-ho 
a la llet que hem preparat abans. Tornar-ho a 

posar al foc i anar-ho remenant sense parar  ns que ens quedi ben lligat.
A continuació treure-ho del foc, posar-ho en una safata i deixar-ho refredar.
Quan la crema sigui freda podem empolvorar-hi sucre al damunt i cremar-ho.

Recepta de la Sra. VICTÒRIA JUAN MAS
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:
- 1 l de llet
- 6 ous
- pela d’1 llimona
- 1 branca de canyella
- 150 g de sucre 
- 1 cullerada de midó (de con  teria)

Crema catalana

Sotscampiones i ascens!

Amb l’equip més jove de la com-
petició (2 benjamines de pri-

mer any, una benjamina de segon 
i una alevina de primer), el C.T.Salt 
ha aconseguit el sotscampionat de 
la categoria Aleví “bronze”.
Arran de les bones classi  cacions 
de les jugadores, la federació les va 
fer competir en una categoria supe-
rior, tot i aquest condicionant van ar-

ribar a la  nal amb autoritat i poc va 
faltar per forçar el doble decisiu.
Com que enguany no hi ha promoci-
ons, els 3 primers classi  cats pugen 
directament de categoria, així doncs 
l’any vinent jugaran a Argent.
D’esquerra a dreta: Cris Mayorova, 
Maria Pagès, Lena Boix i Nora Ayala. 
Els capitans Jordi Bonet i Carles 
Sastre.

Amb la nova classi  cació nacional, els nostres jugadors més destacats queden de la següent manera: 

Any Rànquing 
Catalunya

Rànquing 
Espanya

Alberto Nieto 1996 2 8
Nico Lluch 1997 5
Paula Badosa 1997 1 1
Carla García 1997 10
Marc Roura 1999 1 3
Cristina Mayorova 2001 1 1
Maria Pagès 2001 2 2
Miquel Pérez 2001 3 13

Alberto Nieto
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Naixements, casaments i defuncions

Casaments
Jordi Moyano Vila 
Mónique Domingos Gueiros 29-1-10 

Kairaba Jabbi 
Fatoumata Badio 22-1-10

Naixements

Eva Maria Tendar 9-12-09
Deami Eningue 21-12-09
Ismael  Chihab 23-12-09
Hamza Zeronal 26-12-09
Alric  Kwayi i Tchimou 28-12-09
Carla Prieto i Moreno 28-12-09
Mohamed Feraaone 28-12-09
Chelsea Dariela i Salinas 29-12-09
Maria Touray 29-12-09
Yamin Ouahi 29-12-09
Adam Sahsah 31-12-09
Bipiljot Singh 31-12-09
Chaimae Batchaoui 31-12-09
Aitor Escalera i Chacon 1-1-10
Nick Chicano i Ramos 1-1-10
Sergiu Traian i Buburuzan 1-1-10
Youssef el Bouazzaoui 1-1-10
Mamadou Habib i Diallo 2-1-10
Nayra Pérez i Amate 2-1-10
Abiguez Imuetinayan  3-1-10
Ismael Berkal 3-1-10
Hamza Kalla 4-1-10
Serif Diallo 4-1-10
Thierno Ousmane i Thiame 4-1-10
Faris mrabet-Jabbar 5-1-10
Hawa Bah 5-1-10
Wiame Bouanani 5-1-10
Adam Hammouch 6-1-10
Desire Ofure i Okonoboh 6-1-10
Mohamed el Bacheri 6-1-10

Defuncions
Martinez Soriano Virginia, 99 anys 17/01/2010
Renart Ayach Maria, 87 anys 19/01/2010
Roca Coll Seculina, 83 anys 19/01/2010
Blanquera Ventura Juan, 85 Asnys 19/01/2010
Martinez Lazaro Clara, 80 anys 20/01/2010
Brugues Canals Maria Carmen, 61 anys 22/01/2010
Rivas Escudero Ana, 84 anys 22/01/2010
Clari Rius Jose, 81 anys 23/01/2010
Dalga Marti Maria, 95 anys 25/01/2010
Oliveras Puig Pedro, 73 anys 26/01/2010
Mitja Llado Maria, 81 anys 25/01/2010
Domo Epse SiMo Lydie  27/01/2010
Garcia Alba Luis, 89 anys 29/01/2010
Parra, lgado Valentin, 90 anys 29/01/2010
Santiago Corbillo Teresa 74 anys 31/01/2010
Garcia Candeas Carmen, 74 anys 02/02/2010
Heras Colomer Pilar 87 anys 04/02/2010
Prats Andres Teresa, 91 Asnys 05/02/2010
Ponsati Trias Montserrat, 74 anys 06/02/2010
Pi Roca Maria Carmen, 94 anys  10/02/2010

Youssef Hadra 6-1-10
Anas Soultani 7-1-10
Adam Doudi 8-1-10
Blessing Ewemade i Edomwonyi 8-1-10
Fatoumata Sanyang 8-1-10
José David Lagos i Batrez 8-1-10
Peace Aisossa i Edomwonyi 8-1-10
Sadi Ceesay 8-1-10
Adam el Khattabi 9-1-10
Iker Freixa i Jiménez 9-1-10
Isaac Pujagut i Culebras 10-1-10
Siko Bajaha 10-1-10
Umaru Tanja 13-1-10
Harriet Osaogie i Ojo 14-1-10
Erik Ramírez i Martínez 16-1-10
Dama Sidibe 17-1-10
Malak Hmiza 17-1-10
Mònica Serrano i Serna 17-1-10
Haaiqa Nadeem 18-1-10
Havar Kenzari i Alcaraz 18-1-10
Ian Bautista i Tejada 19-1-10
Ernest Soler i Vàzquez  22-1-10
Ayman Bougssib 23-1-10
Rebeca Laura i David 23-1-10
Insaf Mazouf 24-1-10
Khadija Manouach i Manouach 24-1-10
Bakari Cissoko 25-1-10
Zahra Lakouz 25-1-10
Malak Baaliouhmad 26-1-10
Romayssa el Khabbazi 26-1-10
So  an el Mir i el Mir 28-1-10
Mahamadou Fissiru i Waggeh 29-1-10
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Temperatures i pluviometria de l’11 de gener al 10 de febrer de 2010

Temperatura Màxima: 17º el dia 7 de febrer.  
Temperatura Mínima: -4,5º el dia 12 de gener.

Dies de pluja: 9 dies de pluja.
Precipitació màxima en un dia: 9,5 litres el dia 4/2/10

Pluja acumulada: 39,9 litres.

Evolució de les temperatures

Sudoku

Escacs

Sopa de lletres

Solucions:

L’acudit foll

El temps

0 

0

Pluviometria

bandoler
animal
caragirat
sangonera
prepotent
mentider
deshonest
blanqueig
hipoteca
entabanadorJuguen blanques i fan mat amb 

tres moviments

1: Dg8 +   TxG8
2:CxG6 +    PxG6
3: Th3++ 
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