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agendaActivitats del mes d’abril

CASAL DE JUBILATS
• Dia 22.- Excursió al Santuari del Mi-
racle (Solsonès), Sortida a les 8 del 
matí. Preu: 39 €.

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”
EXPOSICIONS
• Adrià Creus i Boix, d’Anglès, pintura , 
tècnica mixta. Sales Central, Aguilera i 
Roca Delpech.
• Exposició de Flors, es basarà en el 
tema de les Fibres Naturals , ja que 
n’és l’any internacional. Sales Central, 
Aguilera, Roca Delpech, El Porxo, Aula 
Magna, Gaudí i al pati.
CURSOS
• De Cuina, abril, maig i juny.
• Curset de Tapes, els dilluns 3, 10 i 17 de 
maig, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10.

BIBLIOTECA  PÚBLICA DE SALT 
• Del 6 al 30 Exposició “Contes de la 
Mediterrània”, il•lustracions de Delp-
hine Labedan. Organitza i produeix el 
Museu de la Mediterrània.
• Dia 8 a les 20:00. Grup de lectura 
d’obres de fi cció. Comentarem el llibre 
“D’A a X” de John Berger.
• Dia 9 a les 18:00. Presentació del 
llibre “Els elefants i els monjos” de la 
nova col•lecció de contes de Tew Bun-
nag i Ester Jaume “Les aventures de 
la Nuri”, a càrrec dels seus autors.
• Dia 15 a les 20:00. Sessió de Cine-
fòrum.
• Dia 16 a les 18:00. “Contes de Sant 
Jordi”, amb la Dolors Arqué. Activitat 
familiar adreçada a infants a partir de 6 
anys. I a les 20:00. Tertúlia  amb textos 
de l’obra de la Maria Zambrano “Hacia 
un saber sobre el alma”, amb el pro-
fessor de la UB Antoni Martí..
• Del 21 al 30 -  Exposició dels treballs 
dels alumnes de Belles Arts que parti-
cipen en el projecte conjunt Biblioteca 
– EMBA.  El dia 21 a les 18:00h, s’inau-
gura l’exposició amb animació a càrrec 
de Sessi Sitjà.

BIBLIOTECA  MASSAGRAN
• Dies 14, 15, 21 i 22 d’abril tallers 
d’escriptura crativa amb Maria
Melguizo, a les 6h de la tarda
• Dissabte 24 d’abril, a partir de 2/4 
d’11 del matí 13ena FESTA DEL LLI-
BRE GEGANT DE LA MASSAGRAN

SALT SARDANISTA
• Diumenge dia11- Doble audició de 
sardanes (718,719) Lloc: Zona espor-
tiva (pavelló) Hora: 5 de la tarda Cobla: 
Vila de la Junquera – Rossinyolets
• Dissabte 1 de maig -  Audició de 
sardanes (720) Lloc: Centre cultural 

Coma Cros  Hora: 6 de la tarda  Cobla: 
Principal de Banyoles

CENTRE DE RECURSOS DE LA 
GENT GRAN
• TALLER DE CONFECCIÓ DE BOS-
SES DE MÀ  els dijous 8 ,15, 22 i 29 
de 16:30 a 18:30 h. a càrrec de Jaque-
line Arenas (cal inscripció prèvia)
• TALLER DE PLANTES MEDICINALS 
el dimarts 6 de 16:00 a 18:00 h. a càr-
rec de Dolors Gener (cal inscripció 
prèvia)
• TALLER D’ESTAMPACIÓ DE PUNT 
DE LLIBRE els dilluns 12 i 19 de 16:30 
a 18:30 h. (cal inscripció prèvia)
• TALLER DE FOTOGRAFIA els di-
marts 13, 20 i 27 de 16:30 a 18:00 h. 
a càrrec de Pere Quero (cal inscripció 
prèvia)
• XERRADA: BORSA DE LLOGUER 
SOCIAL el dilluns 26 a les 16:30 h.
• SORTIDA A LA FAGEDA D’EN JOR-
DÀ el dimecres dia 7 (cal inscripció 
prèvia)
• SORTIDA A LA NATURA el dimarts 
13 de 16:00 a 19:00 h. a càrrec de Do-
lors Gener
• TALLER DE FISIOTERÀPIA: els di-
mecres de 17:00 a 18:00 h.
• Dia 14 pilotes + circuit, dia 21 terra, 
dia 28 roda d’exercicis

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

LA MIRONA
CONCERTS
• Dia:1.- Grup/Activitat: HOT REGGAE 
FESTIVAL 
• Dia:2.- Grup/Activitat: CONCERT 
JAM amb CLAU LATING Hora: 23:00h. 
Preu:  3/5 € 
• Dia:3.- Grup/Activitat:  JORNADA 
CULTURAL amb  L’ASSOCIACIÓ OU-
DIOIDAL 
• Dia: 4 Grup/Activitat:  JORNADA CUL-
TURAL amb L’ASSOCIACIÓ SENECAT
• Dia: 9.- Grup/Activitat: GRUP DEL 
MES amb 100 ELEPHANTS Hora: 

23:00h Preu: 3/5 €
• Dia: 10.- Grup/Activitat: LIVE KARA-
OKE Hora: 00:00h  Preu: Gratuït
• Dia:11.- Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES amb GRUPS del 360º Hora: 
19:00h Preu: Gratuït
• Dia 16.- Grup/Activitat: DIJOUS PA-
ELLA + AIAIAI 
• Dia: 17.- Grup/Activitat: TOY DOLLS   
Hora: 19:30h  Preu: 20/25 €
• Dia: 23.- Grup/Activitat: CANTECA DE 
MACAO  Hora: 22:30h.  Preu: 10/13 €
• Dia: 24.- Grup/Activitat: BARRI BAIX: 
HOLA I ADÉU Hora: 23:00h 
• Dia: 25.- Grup/Activitat: BANC DE 
PROVES amb GRUPS del 360º Hora: 
19:00h  Preu: Gratuït
• Dia: 30.- Grup/Activitat: LA BANDA 
DEL SURDO 

ACTIVITATS
• Dia: 10.- Activitat: JORNADA D’AS-
SESSORAMENT AL MÚSIC Preu: 
Gratuït 
Horari: 17:00h. Lloc: Estació Espai 
Jove de Girona Organitza: CASA DEL 
MÚSICA | LA MIRONA i ESTACIÓ ES-
PAI JOVE
• CURS DE DJ TURNTABLISM Preu: 40 
€ Horari: Dimarts i dijous de 18:00h. a 
20:00h. Places: 12. Inscripcions a l’Esta-
ció Espai Jove  i a l’Estació Jove de Salt
Organitza: CASA DEL MÚSICA | LA 
MIRONA, ESTACIÓ JOVE de SALT i 
l’ESTACIÓ ESPAI JOVE
• Dia: Del 14 d’abril al 19 de maig Ac-
tivitat: CURS D’AUTOENREGISTRA-
MENT – HOME STUDIO. NIVELL 1 
Horari: De 18:00h. a 20.30h. Lloc: Es-
tació Espai Jove de Girona Preu: 60 € 
Inscripcions a: www.lamirona.cat
Organitza: CASA DE LA MÚSICA | LA 
MIRONA i L’ESTACIÓ ESPAI JOVE
• Dia:29 i 30 .- STAGE LA BANDA DEL 
SURDO Horari: Lloc: La Mirona
• Dia: 01/09 al 31/07 Activitat: PRO-
JECTE BUCS d’ASSAIG PER A 
GRUPS MUSICALS / ASSIGNATURA 
DE COMBO Lloc: MUSICOM CEN-
TRE MUSICAL Organitza: CASA DEL 
MÚSICA | LA MIRONA i MUSICOM 
CENTRE MUSICAL

TEATRE DE SALT
• 11-abr-10, 18:00: OVNI Farrés Brot-
hers i Cia. 8/7 €
• 16-abr-10, 21:00: DUES DONES 
QUE BALLEN. Dir. Àlex Rigola Teatre 
Lliure i EL CANAL 24/20 €
• 17-abr-10, 21:00: DUES DONES 
QUE BALLEN. Dir. Àlex Rigola Teatre 
Lliure i EL CANAL 24/20 €
• 24-abr-10, 21:00: LA FORMA DE 
LES COSES. Dir. Julio Manrique Tea-
tre Lliure i La Troca 20/17 €
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amb la 
col·laboració de:

Responsabilitats
Mentre que la crisi econòmica fa estralls a moltes famílies, els polítics 
perden el temps en lluites partidistes. Mentre que la crisi de la democrà-
cia s’aprofundeix, els polítics no són capaços de consensuar un acord 
en matèria electoral, els casos de corrupció se succeeixen i es plante-
gen reformes socials regressives. I mentre que la ciutadania fa anys 
que percep les tensions generades d’una immigració mal regulada, els 
polítics han fet veure que no passava res. No han estat capaços de pen-
sar i aplicar polítiques serioses i concretes. Però tanmateix, mentre que 
polítics i jutges s’acusen mútuament d’incompetència, és al ciutadà nou-
vingut i també a l’autòcton als qui se li exigeixen les responsabilitats.
El màxim responsable és el qui ha permès la bombolla especulativa i les 
recents pràctiques bancàries, el qui desvirtua el sistema democràtic i el 
qui no aplica polítiques d’immigració efectives. Llavors tot són pedaços i 
draps calents. I tot sembla indicar que la proximitat de nous cicles elec-
torals farà que la unitat política, que és el que la circumstància exigeix, 
no s’assoleixi. Això comporta el desgast dels grans partits polítics i el 
sorgiment de formacions de tota mena, algunes de les quals aconsegui-
ran representació parlamentària. L’atomització del Parlament i l’alça de 
l’abstenció no farà més que difi cultar el consens i augmentar el descrè-
dit. Aquesta refl exió profunda que els partits polítics prometen després 
de cada procés electoral és més necessària que mai, i és a la ciutadania 
a qui ens toca exigir unitat, seriositat i decisions valentes.         
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Si diem ‘boy scouts’, a tothom li ve al cap un noi amb camisa i calces curtes de color beix, fulard 
al coll i potser també una capsa de galetes per vendre. Però curiosament, si diem escoltes, a tots 
ens ve la imatge dels nois i noies d’aquí, més despentinats i menys uniformats, això sí, també amb 
el fulard al coll. Curiosament, es tracta d’un fenomen internacional, amb uns valors bàsics com-
partits per tots però que ha sabut encaixar gairebé en qualsevol país, religió o cultura. La veritat és 
que la que escriu aquestes lletres no ha estat mai al cau de Salt i no ha tingut massa relació amb el 
món escolta, però deixeu-me que, després de les notícies amb tints de segregació que sovint arri-
ben de l’entorn -i malauradament el més proper- elevi el caràcter universal d’aquesta pràctica. La 
Dolors Carbó, vinculada a aquest moviment durant molts anys, ens explica els eixos fonamentals 
de l’escoltisme i també alguna anècdota de la vora del foc.

-Així, encara hi estàs vinculada al 
cau de Salt?
-A veure, jo ja no en formo part, 
però hi segueixo tenint relació. Per 
exemple, a principi d’aquest curs 
em van demanar si podia presentar 
i moderar l’Assemblea General de la 
Demarcació, que es va fer a la Co-
ma-Cros per celebrar que era el 50è 
aniversari de l’agrupament. Es trac-
ta d’una trobada de tots els agrupa-
ments de la província de Girona i 
també hi van venir els consiliaris de 
Barcelona, el consiliari general nou 
que entrava, i es van presentar els 
nous caps d’agrupament de la de-
marcació.  

-I fi ns quan hi vas estar directa-
ment vinculada?
-Mira, precisament quan vam ce-
lebrar els 25 anys, que també va 
ser molt sonat, jo era cap d’agru-
pament. Aleshores també es va fer 
l’assemblea aquí a Salt, al teatre, 
quan encara era Can Panxut. La ca-
sualitat és que justament en aques-
ta assemblea, que va presentar en 
Salvador Sunyer´, que també havia 
sigut formador nostre, ell va dir ‘ara 
la Dolors cal que deixi això i que faci 
un altre servei al poble, que és el de 
fer jutgessa de pau’. 

-Això, de quin país ve? És exacta-
ment el mateix que el que conei-

xem com a ‘boy scouts’?
-Sí, el fundador va ser en Robert 
Baden-Powell, que era anglès. Un 
senyor que era militar i després de 
deixar la seva carrera va veure que 
el jovent necessitava alguna cosa 
que els fes comprometre, estimar 
el país i que els fes persones res-
ponsables, tot i passant-ho bé. Es 
tractava d’una organització amb 
un estil una mica militar, perquè ell 
venia d’aquest àmbit. És a dir, que 
hi havia unes normes, un codi de 
conducta, tot i que més lliure ja que 
s’hi apuntava qui volia. Hi havia so-
bretot dos eslògans molt importants: 
‘Sempre a punt’, això vol dir sempre 
a punt d’ajudar qui sigui, i la ‘BO’, 
que vol dir que cada dia havies de 
fer una bona obra. I hi ha el que en 
podríem dir els ‘pilars escoltes’ que 
són estimar el país, cadascú el país 
on és, estimar la natura i fer els ser-
veis a la societat, entre altres.

-El més destacat pels que no 
ho coneixem massa, potser és 
aquest lligam amb la natura.
-Sí, es tracta d’un moviment molt lli-
gat a la natura i al poble. Aquests 
dos pilars són bàsics. I ara també 
és més laic, però en origen hi havia 
també un compromís amb la fe, amb 
la creença en déu, un déu general, 
perquè cada país ho pot adaptar a 

la seva confessió.

-I aquí, com va començar el cau? 
-Van començar els nois, l’any 59, i 
durant els 60 i 70 es va impulsar tot 
el moviment aquí a Salt. Aleshores 
a moltes noies que teníem germans 
que hi anaven ens feia gràcia. El fet 
que anessin d’excursió, que fessin 
campaments; tot allò que aquí no 
ho havíem vist mai de la vida i que 
ens semblava una escapatòria, una 
llibertat, com també la possibilitat de 
conèixer racons del nostre territori, 
perquè és clar, abans gairebé tot es 
feia a peu i tampoc s’anava gaire 
lluny.

-Us vàreu unir de seguida als 
nois?
-No, primer vam començar per se-
parat. Les noies vam començar en 
una època en què fèiem aquí a la 
parròquia un cercle d’estudis amb la 
Dolors Serra. Ella explicava l’Evan-
geli i meditàvem una mica sobre 
això. I en una d’aquestes trobades, 
que potser les fèiem un cop al mes 
o així, va dir que vindrien unes no-
ies de Girona que ens volien parlar. 
I elles ens van presentar el mètode 
de guies. I com que els nois ja ho 
feien, de seguida ens va engrescar.

-Però a banda de les excursions, el 
cau es troba cada dissabte, oi?
-Sí, cada setmana al cau. Segons 

Nom: Agrupament Escolta el Cau de Sant Cugat
Edat: 50 anys
Lloc: Salt. Els podeu trobar a: Mas Llorenç (antic Museu de l’Aigua)

Després de 50 anys, el Cau de Salt ha celebrat la seva trajectòria 
amb diverses activitats. Per  assenyalar el principi de l’aniversari, 
l’estiu passat, es va fer una cercavila que va començar al parc Monar 
i que va acabar a l’Església Sant Cugat, on es va penjar el fulard típic 
del grup. També s’ha pintat un mural davant la plaça Jacint Verda-
guer i es va celebrar l’assemblea de la demarcació a la Coma-Cros 
de Salt.

entrevista50 anys del Cau Sant Cugat
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l’edat es fa una activitat o una altra, 
però la idea és la d’educar amb el 
joc. També s’expliquen temes diver-
sos, es fan activitats, com si fos un 
casal de lleure, però dins el mèto-
de d’en Baden-Powell. La natura és 
el més central però cada setmana 
es troben de 4 a 6 al cau i allà fan 
les seves reunions i la part de joc. I 
amb el joc han d’aprendre a educar, 
a competir o a no competir, a saber 
participar i no deixar marginats a 
uns o altres. 

-De 6 persones fa 50 anys a més 
de 100, no es pot dir que vagi ma-
lament...
-No, però avui dia és diferent. Els 
primers que s’hi van posar en l’es-
coltisme s’hi van bolcar al màxim, 
va ser un revulsiu per a nosaltres. 
A més, en aquell moment, barrejat 
amb aquest moviment, a l’entorn de 
la parròquia, va començar també 
la Pastera, fèiem teatre, cursos de 
català, en uns moments en què tot 
plegat era força complicat. Avui dia, 
en canvi, hi ha moltes activitats per 
fer, la mainada té moltes coses per 
triar. A més, cada vegada hi ha més 
difi cultats, abans es podien fer focs 
de camp, dormir gairebé a qualsevol 
lloc, mentre que avui dia s’ha d’anar 
més en cases de colònies que no 
pas a l’aire lliure. També, actualment 
és molt més fàcil viatjar a qualsevol 
lloc, no és comparable l’al·licient 
que signifi cava per a nosaltres les 
sortides que fèiem. Tot i que ara els 
escoltes també ho gaudeixen molt i 
els valors són els mateixos, el món 
en general ha canviat molt.

-Això posa en perill els escoltes?

-Tot va canviant i es podria dir que 
tot té un fi nal, bé perquè simplement 
canvia, bé perquè surten altres tipus 
d’activitats, d’organitzacions que te-
nen més èxit en un determinat mo-
ment. També hi va haver una època 
en què molta gent es feia religiós i 
en canvi ara això s’està esgotant. 
Segurament sortiran altres grups, 
que potser seran similars, però no 
seran exactament el mateix, tin-
dran un altre caire, un altre aspecte. 
Això és la vida i és la història. Jo, 
com que en tinc molt bon record, 
m’agradaria que continués. A més, 
crec que el contacte amb la natura 
t’equilibra de manera natural. Anem 
massa estressats i fem molt poques 
activitats a l’aire lliure, mentre que 
l’aire i la terra, el contacte amb la 
vida, trenquen la rutina i ens reequi-
libren la vida diària. 

-El món ha canviat en general, 
però les coses per fer acampada 
han millorat molt, suposo?
-Sí, ara hi ha iglús d’aquests que fas 
‘pum’ i ja s’ha muntat, però si ve una 
ventada d’aquelles fortes se l’em-
porta... Difi cultats, sempre n’hi haurà 
algunes, precisament per això, l’im-
portant és aprendre a sobreviure, a 
escala petita evidentment, a espavi-
lar-se, a organitzar-se, a compartir, 
això sobretot, ja que avui dia tothom 
va molt a la seva. I en els campa-
ments, la sisena que van junts han 
de fer com una família.

-Com eren les excursions, abans?
-Jo recordo que moltes vegades 
anant de campament aprofi taves 
pallisses per dormir, perquè no hi 
havia tendes. I recordo que en una 

ocasió que ens vam 
quedar a dormir a la 
pallissa d’una casa de 
pagès de Joanetes, 
l’endemà per aprendre 
a espavilar-nos vam 
decidir demanar feina 
per la zona perquè 
ens donessin el men-
jar. Unes van anar en 
un hotel que hi havia 
en un poble proper, 
les altres en cases de 
pagès, unes rentaven 
vidres, les altres feien 
no sé què... i la gent 
contentíssima i au, ja 
t’havies guanyat l’àpat! 

També recordo alguna vegada pu-
jant un cim i que a mitja muntanya 
ja bufaves i deies ‘au, quedem-nos 
aquí que s’està molt bé...!’ i et de-
ien ‘no, que us perdreu el millor!’. 
Aleshores descansaves una mica i 
et decidies a pujar i sí, quan arriba-
ves veies que realment era un lloc 
magnífi c. Són aquelles coses que 
mica en mica et fan anar valorant 
les coses. 

-Gairebé tota la vostra generació 
ha passat pel cau, no?
-Gairebé, sí. El poble era més pe-
tit, també, perquè clar, ara el poble 
és gegant en comparació amb fa 
50 anys. Per això, el moviment es-
colta va ser una obertura en molts 
camps per a nosaltres: aprendre a 
tractar-se, a parlar, a discutir temes, 
a veure pel·lícules i comentar-les, a 
fer fòrums, teatre, a fer representa-
cions, a aprendre música, encara 
que només fos pel foc de camp, 
cançons...

-Hi havia problemes, però, amb 
segons quins temes per ser l’èpo-
ca del franquisme?
-Bé, només quan anàvem de cam-
pament si no tenies els papers en 
regla. Aleshores passava la Guàrdia 
Civil, que era la seva feina, a mirar 
si tenies els permisos. Aleshores 
potser tenies el permís del propi-
etari del lloc però et faltava el de 
l’administració i a vegades et feies 
un tip de córrer! Ara també has de 
tenir els permisos, però hi estem 
més avesats, sabem més què cal 
fer, on s’ha d’anar a demanar, però 
en aquell moment ho estàvem apre-
nent tot això.

-He llegit que el cau va començar 
a les golfes de l’església. Com va 
ser això?
-Eren xulíssims aquells caus que hi 
tenien. Davant del cor hi havia tot un 
espai que suposo que es deixa pel 
tema acústic i unes sales on s’havia 
fet reunions de grups religiosos. Allà 
hi havia també uns espais amb ma-
terial del cor i allò es va reestructu-
rar, pintar, etc. Perquè una altra de 
les coses fonamentals era que cada 
grup havia de condicionar el seu es-
pai, el seu niu, diguem-ne. Això ja 
era un impuls perquè havien de de-
cidir com ho arreglaven.

-I s’ha anat canviant d’ubicació 
fi ns al Mas Llorenç

entrevista 50 anys del Cau Sant Cugat
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50 anys del Cau Sant Cugat

Iu Bohigas i Blanch

El memorial de greuges

historia

Nom amb el qual es coneix la 
Memoria en defensa de los 

intereses morales y materiales de 
Cataluña, document redactat el 
1885 per iniciativa del Centre Ca-
talà en una assemblea que tingué 
lloc a la Llotja de Barcelona i que 
presidí Joaquim Rubió i Ors. Mit-
jançant l’exercici constitucional del 
dret de petició, el document fou 
presentat a Alfons XII i represen-
ta uns dels primers actes polítics 
de masses del catalanisme. El text 
denuncia l’opressió espanyola de 
Catalunya i presenta unes reivin-

dicacions concretades en defensa 
d’una economia proteccionista i en 
la preservació del dret, la llengua i 
la cultura catalanes. El document 
fou el resultat de la col·laboració 
de nombroses organitzacions 
professionals, culturals i econòmi-
ques del país, en una conjuntura 
de pactes comercials entre els 
governs de Madrid i Londres que 
perjudicava la indústria catalana, i 
davant el propòsit del govern es-
panyol d’unifi car el dret civil. 
Redactat per Valentí Almirall, pare 
del catalanisme polític, l’escrit pro-

posa una reorganització de l’estat 
per a regionalitzar la monarquia i 
per harmonitzar els fets diferenci-
als peninsulars segons el model 
alemany i austrohongarès. La co-
missió fou rebuda pel rei respectu-
osament, però el govern central hi 
reaccionà enèrgicament en contra. 
La mort del monarca, pocs mesos 
després frustrà defi nitivament la 
iniciativa, tot i que suposà un punt 
d’infl exió en la defensa dels nos-
tres interessos. 

J.C.L.

L’Iu Bohigas va néixer a Salt l’1 
de maig de 1911, fi ll d’una fa-

mília d’hortolans del Veïnat.
L’Iu va ser un home bo. Poc amant 
de la disbauxa, va tenir dues grans 
passions que varen donar sentit a 
la seva vida: Catalunya i els llibres.
De ben jove ja escrivia versos 
que enviava a la revista El Patu-
fet. Més tard, amb l’Agustí Cabruja 
van publicar la revista El Poble de 
Salt, i poc després va començar 
a col·laborar a l’Autonomista dels 
germans Rahola a Girona. Primer 
publicant-hi poemes. Més tard, es-
crivint-hi editorials.
L’Iu, que era el mitjà de sis germans, 
va tenir la sort de poder estudiar 
per mestre. Durant la República va 
donar classes de català al Centre 
Republicà i més tard va organitzar 
una escola d’adults particular.
Poc abans de la guerra, va co-
mençar a sortir amb la Felipa, que 
seria la seva companya tota la 
vida. La guerra, l’exili, els camps 
de concentració, els van separar 

durant uns anys molt 
llargs i difícils. A l’exili, 
va aprofi tar bé el temps 
i mentre treballava de 
peó o d’auxiliar admi-
nistratiu al sud de Fran-
ça, es va treure el títol 
de mestre de català. 
Més tard, l’enyorat re-
trobament amb la que 
seria la seva dona, i 
el dur retorn plegats a 
casa seva, a Salt , l’any 
1953, amb els seus dos fi lls.
L’Iu va ser un enamorat de la nostra 
llengua. De fet va ser el pioner a Gi-
rona i a Salt a fer classes de català 
durant la dictadura. Als anys 50, va 
organitzar el que seria possiblement 
el primer curs de català per corres-
pondència que es va fer al país. Els 
seus fi lls encara guarden les butlletes 
amb les subscripcions dels alumnes 
d’arreu dels Països Catalans.
Fou un home amb molta bona me-
mòria i quan es va retirar, passava 
les hores recopilant frases fetes i 

dites populars, escrivint versos i 
sobretot llegint. Fou un gran lector. 
Li agradava estar envoltat de lli-
bres de tota mena, sobretot llibres 
d’assaig, en especial de llengua.
Els darrers anys, abans de la 
malaltia que se’l va endur l’any 
2004, va escriure alguns poemes 
ben curiosos. En té un de més de 
cinc-cents versos (Plet per un rat, 
d’un gos i d’un gat) escrit només 
en monosíl·labs, de mots d’un sol 
cop de veu, que deia ell. És un bon 
exemple de la riquesa de la nostra 
llengua que ell tant va estimar

Agapit Alonso i Pont

-La rectoria sempre ha estat un es-
pai molt important, ja que quan no hi 
ha hagut cau, tots cap a la rectoria. 
I ara s’estan al Museu de l’Aigua, 
però ja abans s’havia arreglat i hi 
havíem tingut el cau, quan encara 
hi havia les quadres de vaques. Va 
quedar un cau preciós. També es 
va anar un temps al Mas Mota, un 

temps a la Coma-Cros. També es va 
estar a can Massana, per això s’hi 
ha fet el mural. I bé, la plaça dels 
Peixos sempre ha sigut també un 
punt de trobada importantíssim.

-Per què recomanaries a la gent 
que entrés al moviment escolta? 
-Jo, l’estima a la natura, al poble i al 
país l’he après aquí. El poble on has 

nascut tothom se l’estima, són les 
teves arrels, tothom se les estima. 
Això t’ho ensenya la mateixa vida, 
no cal cap grup, però a col·laborar 
sí. L’amor al poble en el sentit de 
servei, de col·laborar, això hem si-
gut molts que ho hem après aquí. 

Agnès Cabezas Horno

entrevista
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Ens infl ueixen el Sol i la Lluna?col.laboracio
Comentàvem el mes passat  

que la infl uència dels astres 
és nul·la, excepte en el cas del Sol 
i la Lluna.

La del Sol és obvia. La vida en el 
nostre planeta depèn de l’ener-
gia de la llum solar que capten les 
plantes verdes. Amb ella sintetitzen  
la matèria orgànica de la qual de-
penem tots els altres sers vius.  I 
també ve del Sol la major part de 
l’energia disponible,  no solament 
la calor del medi ambient, que 
varia amb les estacions de l’any i 
amb la latitud geogràfi ca segons 
la diferent inclinació amb què ens 
arriben els seus raigs, sinó també 
les altres formes d’energia. Pro-
cedeix del Sol l’energia dels com-
bustibles vegetals (llenya, olis) i 
també la dels combustibles fòssils 
(carbó mineral, petroli, gas natural) 
captada per vegetals que van viure 
fa milions d’anys. Per tant, els cot-
xes que corren per l’autopista i els 
avions que volen pel cel van amb 
energia solar. També és el Sol qui 
evapora l’aigua del mar i, conver-
tida en pluja, la puja a les munta-
nyes permetent que ragin les fonts, 
que circulin els rius, que s’omplin 
els embassaments i que es pugui 
obtenir energia elèctrica. I és el Sol 
qui, per escalfaments desiguals de 
l’aire, mou el vent que impulsa les 
veles, aixeca les onades i fa girar 
els molins eòlics. A Catalunya, tret 
de l’energia nuclear, la resta d’ener-
gia ens ve del Sol.
I la llum del Sol infl ueix també d’al-
tres maneres. A la primavera és 
l’augment de les hores d’insolació, 
més que l’augment de tempera-
tura, el que estimula a brotar les 
fulles dels arbres, a aparellar-se 
les aus, a sortir de la letargia els 
insectes… I també ens infl ueix a 
les persones. Hi ha diferències de 
temperament entre els qui vivim en 
l’estimulant lluminositat del Medi-

terrani i els qui han de suportar les 
fosques  i llargues tardes d’hivern 
dels països nòrdics, on diuen que 
hi ha l’índex més gran de depres-
sions i suïcidis.
Necessitem també la llum del Sol 
perquè la nostra pell pugui sinte-
titzar la vitamina D tan necessària 
pels ossos. Antigament a les ciutats 
amb carrerons estrets i habitatges 
foscos era freqüent que els nens, 
privats de la llum solar, patissin “ra-
quitisme” que és un mal creixement 
dels ossos. Actualment és més fre-
qüent el cas contrari: una exces-
siva exposició a la llum solar que, 
com que porta raigs ultraviolats, pot 
originar cremades i, a la  llarga, fi ns 
i tot càncer. D’aquest excés el nos-
tre organisme se’n defensa produ-
int melanina, que és una mena de 
“fi ltre solar” natural i que ens enfos-
queix la pell. Diuen els paleontòlegs 
que el color clar de la pell dels eu-
ropeus i asiàtics és una adaptació a 
la manca de llum solar. Els nostres 
antecessors, els primers “sapiens”, 
vivien a l’Àfrica subsahariana i eren 
negres com els que encara hi vi-
uen. Quan es van expandir pel nord 
d’Europa i Àsia, la melanina els era 
una nosa. La llum solar més feble i 
sobretot el portar el cos cobert per 
protegir-se del fred podia produir 
un dèfi cit de vitamina D. Per tant va 
ser un factor evolutiu favorable tenir 
poca melanina, o sigui la pell clara. 
I així vam quedar de descolorits al 
cap de mils d’anys.
La infl uència de la Lluna no és tan 
evident, però existeix. Està relativa-
ment pròxima i la seva atracció gra-
vitatòria, junt amb la del Sol, aixeca 
l’aigua del mar produint marees. Hi 
ha qui diu que aquesta atracció tam-
bé pot actuar sobre els líquids dels 
sers vius, però no s’ha pogut demos-
trar experimentalment. S’ha dit tam-
bé que pot contribuir a la ruptura de 
la membrana amniòtica i,  per tant, 
que augmenti el nombre de naixe-
ments els dies de lluna plena. Però 
estudis estadístics que s’han fet en 
diverses clíniques no han pogut de-
mostrar-ho. De fet l’atracció de la 
Lluna sobre una persona és petitís-
sima, no hi ha cap aparell que pugui 
detectar-la i no depèn del fet que la 

veiem més o menys il·luminada. És 
més petita que la que exerceix so-
bre el nostre cos el sostre o la paret 
de l’habitació. Però això sí, se suma 
a la del Sol quan estan els dos al 
mateix costat (lluna nova) i es resta 
quan estan en costats oposats (llu-
na plena).
Tampoc és negligible la llum que ens 
envia la Lluna. Els plenilunis infl uei-
xen en els períodes de zel de molt 
animals nocturns. També actuen so-
bre alguns animals marins que pu-
gen a la superfície atrets per la llum 
lunar. Però a part d’inspirar poetes 
i narradors d’històries macabres, no 
sembla actuar gaire sobre les per-
sones, que, quan fem vida nocturna, 
usem llum artifi cial. Així que quan 
diem d’algú que és “llunàtic” fem 
servir solament una metàfora, volem 
dir que té un temperament variable 
com la Lluna. De totes maneres hi 
ha un fet curiós que ens interpel·la: 
per què en els humans el període 
de menstruació dura un mes lunar i 
l’embaràs 10 mesos lunars?  És no-
més una casualitat?
I les plantes? Són infl uenciades per 
la Lluna? L’opinió majoritària dels 
pagesos és que sí. Tenen molt clar 
amb quina lluna s’han de plantar els 
alls o podar els arbres. Però que jo 
sàpiga, això no es basa en conei-
xements científi cs, o sigui, compro-
vables experimentalment. Semblen 
més aviat tradicions antigues trans-
meses oralment, no coincidents 
en diferents comarques, i que mai 
ningú intenta comprovar. Jo crec 
que les plantes reben infl uències 
del medi  – temperatura, humitat 
del sòl i de l’aire, hores d’insolació, 
potència de la llum solar, nebulo-
sitat, pressió atmosfèrica, boires 
i rosades, vent dominant, adobs, 
etc.-  molt més potents que les que 
pugui exercir la Lluna. Però en això 
no voldria pas posar-m’hi fort. 

Joan Serrat
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El bosc dels miralls trencats (4)

Més que futbol

col.laboracio
Una veu

Els darrers anys no m’he perdut cap 
acte cultural: conferències, presen-
tacions de llibres, inauguracions 
d’exposicions, concerts, xerrades 
i taules rodones, cinefòrums, m’ha 
estat ben bé igual, jo  sempre allà 
per escoltar el què faci falta, pren-
dre nota, amb els ulls oberts com 
taronges. Necessitat d’alimentar la 
meva pobra ànima, fam de cultura, 
que en diuen. Com una obsessió, 
amb puntualitat britànica, jo arribo a 
les llibreries, centres cívics o cases 
de cultura i m’assec a primera fi la. 
Armada amb el bloc de notes i bo-
lígraf, tota jo sóc una esponja seca 
amb ganes d’humitat cultural a dojo. 
Evidentment  en alguns llocs ja em 
coneixen i els organitzadors em 
saluden amb una certa complicitat 
que em dóna, molt modestament, 
un sentiment de pertinença a… no 
sé com dir-ho…podríem dir-ne a la 
cultureta de casa nostra. Fins ii tot 
algun discret èxit em sembla haver 
assolit, com aquell dia que el llibre-
ter amb més « glamour » de la ciu-
tat em va convidar a sopar amb els 
seus amics, entre els que hi havia 
un dels escriptors que més admiro. 
La veritat és que no vaig ser capaç 
d’obrir boca en tota la nit, entre 
l’emoció i la son, sóc una dona de 
matins jo, a les nits no serveixo per 
res. Però jo era allà, sopant amb la 
cultura llibresca local, això ja ningú 
m’ho podrà treure.

Sóc una dona organitzada: els diu-
menges compro dos diaris, un de 
local i un altre escrit en  castellà. El 
primer és examinat minuciosament, 
és la font d’informació per a tots els 
possibles actes de la propera set-
mana. Ja en conec les seccions i 
els anuncis, omplo la meva agenda 
amb lletra clara, ja una mica trans-
portada cap als espais recollits que 
visitaré. Com que ja me’ls conec 
tots, m’imagino gaudint-hi d’aquell 
concert de piano, o d’aquell discurs 
del fi lòsof local que parla tan bé, 
encara que, perdoneu, a vegades 
recorda un sermó de missa de dot-
ze. L’altre diari em serveix per estar 
al dia, també sóc una dona ben in-
formada i per això dedico bona part 
dels diumenges a llegir tots els re-
sums setmanals i dossiers temàtics 
que faci falta. Els  dominicals els 
guardo al  lavabo, ells m’acompa-
nyen i culturalitzen totes les caga-
des setmanals.
També és cert que tanta cultura 
m’ha portat a estar cada dia més 
sola. El meu marit em va deixar 
fa uns mesos, no recordo ben bé 
quan, de fet no va ser un dia con-
cret. Un migdia no es va presentar 
per dinar, ell que en vint- i-cinc anys 
mai havia fallat. Al cap de tres dies 
no va venir a dormir, algun cap de 
setmana tenia reunions i jo, enfei-
nada com estic en el meu procés 
cultural, la veritat no ho notava. 
Potser ha estat per una de més 
jove, ja se sap els homes, o perquè 

la feina del partit l’absorbeix total-
ment, sí, el meu home és un home 
de partit, però la veritat és que el 
trobo a faltar, les fi lles són grans i ja 
fan la seva vida.
I és curiós, aquesta solitud m’està 
afectant. Ara me n’adono. Cada dia 
surto menys de casa. He deixat de 
comprar els diaris i pràcticament ja 
no vaig a cap acte cultural. M’avor-
reix, així de simple. Jo, que no me’n 
perdia una, que feia mans i màni-
gues per estar en un concert i en la 
presentació de la darrera novel·la 
de l’escriptor de moda a la matei-
xa hora, ara ni tan sols me n’assa-
bento. Que estranya que és la vida. 
Mireu, ho he deixat tot i només con-
tinuo assistint al grup de lectura de 
la biblioteca del meu barri. Durant 
el mes llegeixo la novella que ens 
porten, això sí, en faig una lectu-
ra lenta, amb paper i llapis, prenc 
notes i fi ns i tot m’he trobat subrat-
llant alguna cita. No us penseu que 
quan la gent del grup ens trobem 
parlo pels descosits…no, més aviat 
escolto, però també hi dic la meva, 
de fet com tots, no som gent que 
fem cultureta, només parlem de 
les coses que ens agraden, sense 
pretensions. Potser és la lectura 
i aquests moments de compartir-
la el que encara em dóna plaer…
qualsevol dia em poso a escriure, 
ja ho veureu.

Jordi Artigal Valls

Una amable interlocutora em 
deia un dia que n’estava tipa 

“de tant de futbol i dels Cristianos 
Ronaldos i Messis de torn”, i que 
al món hi ha coses i gent pla més 
interessants. És cert, i comprenc 
que en pugui estar fi ns al cap-
damunt. Però que sigui un tema 
intranscendent -es pot viure per-
fectament sense futbol, només fal-
taria!- no vol dir que no tingui una 
certa profunditat, o, dit d’una altra 
manera, que sota la seva aparent 
superfi cialitat no hi hagi altres pul-
sions, que hi són, i algunes d’elles 

bastant potents.
Per començar, com 
a esport d’equip 
que és, no és difícil 
veure-hi un paral-
lelisme amb un 
camp de batalla: 
dos equips enfron-
tats en una dispu-
ta de la qual un en 
pot sortir vencedor i 
l’altre derrotat, o bé 
tots dos igual de vencedors o igual 
de derrotats, segons com es miri: 
empatats, doncs. Potser és una 

cosa absurda i una manera com 
una altra de perdre -o passar- l’es-
tona, sí, però també ens ho podem 
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Més que futbol

SALTO, SALT, SALTCITY!

col.laboracio
mirar com una forma incruenta de 
combat, i en aquest sentit seria 
una sublimació de la violència in-
nata dels humans. I si això és així, 
no és pas poca cosa: fer més civi-
litzats els nostres instints primaris 
no deixa de ser un progrés, oi?
Aquesta seria una consideració de 
tipus general. Però el cas particu-
lar de la lliga espanyola té les se-
ves pròpies connotacions, fi ns i tot 
de tipus social i polític, a banda de 
les simplement esportives. Per dir-
ho ràpid, aquí el futbol no és no-
més futbol: per raons històriques, 
en aquest país nostre el futbol és 
més que un esport... Aquí hi ha un 
enfrontament de tipus polític, tan 
solapat com evident, representat 
pels dos equips més importants i 
representatius de les capitals de 
Catalunya i d’Espanya, i per exten-
sió dels respectius països. Països, 
no pas “comunitats autònomes”: 
primera evidència. Com que és 
una evidència tanmateix camufl a-
da, aquesta seria precisament la 
primera qüestió no esportiva en 
disputa en el terreny de joc, en el 
camp de batalla esportiu.

En aquest sentit, doncs, un partit 
Barça-Madrid, i la disputa aferrissa-
da per ser campions de lliga, seria 
una metàfora de les relacions Cata-
lunya-Espanya, i de la fal·làcia que 
des de Madrid volen fer passar com 
una sola nació: els anys més crus 
del franquisme, en què aquesta re-
lació havia de ser manifestament i 
forçosament de domini espanyol en 
tots els àmbits, i per tant en l’espor-
tiu també, el Real Madrid (i ja poden 
dir missa, els negacionistes que es 
pensen que la gent no té memòria) 
havia de guanyar sempre, i si calia, 
amb ajudes arbitrals o maniobrant 
en els despatxos, o totes dues co-
ses alhora.
Ara ja no estem en el franquisme 
(se suposa), però determinats es-
quemes mentals perduren, i com 
que la disputa per l’èxit dels dos 
clubs, amb dues maneres de fer 
molt diferents (la persistència en el 
treball del català vs. la magnifi cèn-
cia del poder econòmic del castellà; 
feina pacient vs. cartera impacient), 
es decanta clarament del cantó ca-
talà, aquestes últimes temporades, 
l’altre fa mans i mànigues per tor-

nar a les velles glòries dels “bons 
temps”, quan tenia per costum que-
dar campió de tot i totes li ponien... 
I com que no se’n surt i la realitat 
s’entesta a donar la raó i els títols 
al FC Barcelona, a la capital es-
panyola la premsa esportiva afí al 
club madrileny, que no ho pot su-
portar, pretén atribuir la bona mar-
xa de l’equip blaugrana a suposats 
tractes de favor en els arbitratges 
dels partits... La barra que tenen és 
descomunal i de molt baixa esto-
fa, però la lectura política que se’n 
pot fer també és diàfana. La petita 
nació sense Estat ho fa millor que 
el gran Estat sense nació: aquest 
seria el paral·lelisme, gens innocu i 
gens innocent.
Una altra cosa són els jugadors, 
també és veritat. Són les peces 
necessàries del tauler, però també 
són com són, i això ja depèn de ca-
dascun d’ells. Que siguin de més o 
menys qualitat humana, o més o 
menys fantasmes, ja queda fora 
d’aquest debat, encara que com a 
fi gures públiques haurien de tenir 
un mínim de nivell. 

Fermí Sidera Riera

“He nascut en un poble”...amb 
masos-emfi teusi, masos-alou 

on feien perolades,  amb  les mans 
encallides de tant fangar i amb pe-
nellons de remenar tanta aigua fre-
da...; amb masos senyorials a vora 
el camí ral, amb una sèquia  on les 
hortes i els comuns els donaven els 
fruits saborosos per la nutrició hu-
mana, i ...amb un clam de llibertat; 
“He nascut en un poble”... que  el 
riu Ter i la seva sèquia han fet néi-
xer turbines i més turbines on els 
infants, joves i vells treballaven 
amb màquines eixordadores per 
poder menjar  un rosegó de pa i, a 
molt estirar,  un tall de cansalada... 
i on, també, el model d’iniciatives  
i reivindicacions obreres  eren re-
ferents per altres indrets comar-
cals...amb un clam de llibertat!
 “He nascut en un poble”... on, maó 
sobre maó, construírem barris po-
pulars que  el proletariat industrial va 
fer-hi néixer fl ors a cada hortet del 

darrera la caseta, barrejades amb  
enciams i  tomateres... i a l’estiu, els 
petits sortíem al carrer a jugar a cuit i 
amagar, tot compartint el pa amb oli 
i sucre, mentre  els grans,  asseguts 
en cadires de balca, xafardejaven i 
xafardejaven! I sempre, ...amb un 
clam de llibertat!.
“He nascut en un poble”... que  
-el desgavell urbanístic- va donar 
cabuda a gent i més gent que va 
modifi car les estructures socials i 
econòmiques, però  tots a la una: 
...amb un clam de llibertat!
“He nascut en un poble”...que avui és 
una ciutat, on la paraula immigrant, 
nouvingut i no sé quants  adjectius 
substantivats més està de boca en 
boca.  I la gent de Salt, que vol recla-
mar,  decideix fer “una  protesta per 
la inseguretat veïnal, la qual deriva 
cap a confl ictes xenòfobs”. Situació 
molt complexa que  no té solucions 
màgiques. Sí,  una solució fonamen-
tal: Tooooooooooots som persones 

que tenim uns DRETS: casa, treball, 
menjar, educació, salut... i les Institu-
cions han de vetllar perquè tothom 
pugui accedir-hi i no establir prioritats 
de raça o de color, que moltes vega-
des es veuen estranyes, partidistes i 
fan mal a molta gent...
I també tenim unes OBLIGACI-
ONS: tant si visc en una casa, en 
un bloc de pisos, a París o a la Si-
bèria... i aquestes obligacions he 
d’aprendre a complir-les a Salt, a la 
platja i a la lluna, pel bé de tots. Les 
Institucions han de vetllar perquè 
tothom les compleixi: I si un poli-
cia  em  demana la documentació, 
ensenyar-la-hi. Si els meus gossos  
fan unes tifarades indecoroses, re-
collir-les. Si tinc ganes d’orinar, fer-
ho a casa –no al parc-. Si tinc ga-
nes de molestar, aguantar-me, que 
no em farà cap mal; i si... 
I així, a Saltcity podrem viure tam-
bé: ...amb un clam de llibertat!

Dolors Cabratosa
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Colgats de neu col.laboracio
Un cop més la natura ens ha sobre-

passat, els homes del temps van 
fer les seves previsions, ho van encer-
tar força…què ha passat doncs?
Gent sense cadenes tirats a les car-
reteres, la gent marxant de la feina i 
de les escoles tots al mateix temps, 
sense llum, alguns sense telèfon……
les principals vies tallades, els Mos-
sos…?? Els responsables d’interior 
no han donat la informació, no s’ha 
atès prou bé molts ciutadans. Tots 
entenem que la situació era compli-
cada i no es podia estar pertot arreu, 
però el que demanava la gent era 
simplement informació i això en l’era 
de la tecnologia no s’ha donat. 
Cal refl exionar què ha fallat, dema-
nar responsabilitats i treballar des 
d’avui mateix perquè a la propera 
ventada, nevada o inundació tots 
sapiguem millor com hem d’actuar.
Malgrat tot,  l’espectacle de la neva-
da va ser superb!!

Carme Torrent
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Autopistes al rescat

La democràcia i la independència avui

col.laboracio
Si Catalunya fos com Suïssa, 

un país lliure, plurilingüe, can-
tonal -o veguerial, tant és-, i sobre-
tot major d’edat i per tant constituït 
en Estat, i no pas una autonomia 
tutelada, dependent, vigilada, sus-
pecta, emmordassada, explotada 
i embridada, i si a més tingués 
la fal·lera que tenen els suïssos 
pels referèndums populars (l’últim 
d’ells, sobre els minarets, amb les 
recues diplomàtiques, diguéssim, 
que tothom sap), podria convocar-
ne un ara mateix (sense haver de 
sentir el vade retro, Satanàs! usual 
per part del nostre paternal Estat 
castanyol) sobre un tema que la 
meganevada de dilluns ha posat 
de màxima actualitat: les autopis-
tes catalanes de titularitat privada, 
que havien de ser objecte de res-
cat (santa paraula!) pels governs 
d’esquerres, segons que deien i 
redeien aquests quan encara no 
havien deixat de ser oposició d’es-
querres al nostre Parlament.
Variant en la proposta, o en el pro-
pòsit, tradicional de l’esquerra de 
rescatar els peatges (de les gra-
pes dels grups privats que tenen la 
concessió -governamental!- de les 
autorutes), la pregunta podria ser 
formulada com segueix:
—¿Estaria vostè d’acord que el 
Govern de Catalunya, després 
d’assumir el control de les autopis-
tes, continués cobrant peatge als 
usuaris amb la fi nalitat de destinar 

els diners recaptats al manteni-
ment de les mateixes autopistes i 
de la resta de carreteres de la xar-
xa viària del país?
—¿Estaría Usted de acuerdo en 
que el Gobierno de Cataluña, des-
pués de asumir el control de las 
autopistas, continuara cobrando 
peaje a los usuarios con el fi n de 
destinar el dinero recaudado al 
mantenimiento de las propias au-
topistas y del resto de carreteras 
de la red viaria del país?
El dimarts 9 de març hi va tornar a 
haver, aquesta vegada a causa de 
la nevada caiguda també al nord 
de l’Albera, cues quilomètriques a 
l’autopista: de fi ns a 50 quilòme-
tres, la tarda d’aquell dia, entre la 
Jonquera i la ciutat de Girona. Però 
a diferència de la que hi hi havia 
hagut l’agost del 2007, a banda 
i banda de la ratlla de la frontera 
–de fi ns a 70 quilòmetres a l’AP7!-, 
en aquesta ocasió es veu que no 
hi va quedar atrapat cap directiu, 
i les barreres no es van aixecar, o 

almenys a mi no me’n va arribar 
notícia...
De tota manera, com que Govern 
i concessionària ja s’han posat 
d’acord a desdoblar el tram entre 
Maçanet i la frontera, aviat aquests 
taps ja no tindran lloc i podrem pa-
gar per poder usar l’autopista com 
allò que se suposa que és: una 
via ràpida. (Mentre durin les obres 
pagarem igual però sense poder 
superar el límit de 80 km/h en els 
llocs on hi hagi “PERSONES TRE-
BALLANT”, com avisen els cartells 
ara en llenguatge genuïnament 
papanates).
Llàstima que aquesta evident mi-
llora serà a canvi de continuar pa-
gant i pagant, els soferts ciutadans 
conductors, a un grup d’empreses 
privades que veuran allargada la 
concessió -això és, el seu rendible 
negoci: la seva increïble ganga- 20 
o 30 anys més. I ‘nar-hi ‘nant, que 
dèiem abans...

Fermí Sidera Riera

Ja fa 50 anys que Salvador Es-
priu escrivia: “Els homes no 

poden ser si no són lliures. Que 
sàpiga tothom que no podrem mai 
ser si no som lliures. I cridi la veu 
de tot el poble: Amén!”
És a dir, que si no som lliures, no 
som un poble! I si no som un po-
ble, què som els catalans? Una 
colònia? Si els homes i les dones 
sense llibertat no poden viure, els 
pobles tampoc ja que són consti-
tuïts per homes i dones... Sense 
llibertat, sense saber què volem, 
nosaltres no arribarem mai enlloc 
perquè per ara, com a nació, amb 
prou feines si fem la viu-viu.

Jo he estat un propagador de l’obra 
de Salvador Espriu anys i anys. Ell 
creia en una llibertat condicionada 
per la bona avinença entre totes 
les nacions que formaven Espa-
nya. Preconitzava un estat federal 
on totes les nacions formessin un 
estat com és Suïssa, per exemple. 
I la majoria de ciutadans d’aquest 
país havien cregut en aquesta fe-
deració dels pobles que formen 
l’Estat espanyol. Jo també! Però en 
lloc de bona avinença, dels altres 
pobles d’Espanya no en rebíem i 
no en rebem sinó espoli, insults i 
rebuig. Només d’obrir un diari del 
centre ho constatareu de seguida! 

Tothom s’hi veu amb cor de riure’s 
de nosaltres!
Què esperem els catalans? Insults 
i burles? Si Espanya no ens con-
sidera ni ens estima, el millor que 
podem fer és marxar-ne! Bon vent 
i barca nova! Què volem els cata-
lans?
Cap on anirem si al voltant nostre 
se’ns tanquen totes les portes? 
Doncs: a la llibertat que ens fou ro-
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bada per les armes fa 300 anys!
La via dels Estatuts està esgotada. 
Ho hem provat tres vegades i sem-
pre n’hem sortit escaldats i amb 
les mans al cap... I de l’últim, quan 
encara esperem sentència del 
Constitucional després de 3 anys 
d’espera, no us en feu il·lusions, 
té un perdigó a l’ala: ni que no en 
traguessin ni una ratlla, ja no és 
el que va votar el poble de Cata-
lunya perquè el govern d’Espanya 
va trobar un aliat català i varen fer 
trampa passant l’Estatut pel ribot.
La Constitució espanyola no reco-
neix el Dret Universal a l’autode-
terminació. No reconeix el dret a 
decidir, que tenen tots els pobles 
del mon, és a dir, el dret a decidir 
què volem ser.
Precisament al 1r article del Dret 
Universal diu així: Tots els pobles 
tenen dret a l’autodeterminació. 
En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatut polític i 
procuren també el seu desenvo-
lupament econòmic, social i cultu-
ral. Sense canviar la Constitució, 
amics, no hi ha res a fer. Què vol-
dríem els catalans? Com ha de ser 
la Catalunya del futur?
Jo crec que ens hem equivocat, 
hem errat el camí. Reclamàvem 
els nostres drets anant cap al sud, 
fi ns a Madrid com fem fa tres-cents 
anys, no per exigir, sinó per supli-
car que ens retornessin allò que és 
nostre i a la capital de l’estat no ens 
entenien ni ens entendran mai.
Vaig estar a Madrid uns anys 
al Senat i ja em va lleure de sa-
ber què pensaven de Catalunya 
aquells que es proclamaven amics 
nostres!

Hem de canviar de direcció, i en 
comptes de suplicar hem d’exigir. 
Prou d’anar cap al sud! Girem-
nos-hi d’esquena i cap al nord amb 
nova empenta! Cap al Canigó dels 
nostres fonaments, cap a Brussel-
les, cap a Europa amb el cap ben 
alt. És el camí seguit per algunes 
nacions la major part de les quals 
han ressuscitat fa poc i on tard o 
d’hora en renaixeran moltes més!
La nostra nació catalana, tan an-
tiga com la castellana o més, la 
nostra llengua, tan antiga com la 
castellana o més, estan assetja-
des i són insultades a tort i a dret!
Plantem-hi cara amb la nostra de-
cisió. Recuperem la nostra dignitat 
i exigim allò que és nostre.
Com hem d’anar-hi?
Units; fent una garba, una sola 
garba ben lligada. Fixeu-vos en les 
espigues d’una garba: totes desi-
guals, però estan molt ben unides 
pel lligam. Són diferents, però lli-
gades van juntes, fan un sol feix.
Amics! Un sol destí amb tantes va-
rietats com vulgueu. Però com una 
única foguera formant una sola 
fl ama. Per més que cada branca 
sigui diferent cremen en un sol foc 
totes plegades!
Tots plegats, companys! Que ja de 
bon començament han sorgit al-
guns episodis que no afavoreixen 
la unitat.
Fixeu-vos com ho fan els nostres 
contrincants. Primer intenten divi-
dir-nos i se’n surten gairebé sem-
pre... Després cerquen un Judes! I 
sempre el troben! O hi posen entre-
bancs... diran que econòmicament 
no ens en sortirem... i contesteu-
los rient: si se’n surt Andorra!

No, a Europa la nació catalana ha 
d’anar-hi unida perquè si nosaltres 
no estem d’acord, allà no ens es-
coltaran.
El futur de la nació catalana és el 
nostre, de tots els catalans. No és 
propietat de cap persona ni de cap 
partit en particular. La nació està 
per damunt de partits i partidets 
perquè és de tots, és la Pàtria amb 
majúscules!
Endavant cap a la feina, doncs, 
sense reposar un moment.
A escampar la gran crida per a la 
votació pel nostre dret a decidir el 
dia 25 d’abril!
Hi creiem en el futur de Catalunya? 
Si? Doncs, endavant!
Escampem els esforços, unim-nos 
per la nació catalana, per la llen-
gua catalana, que és precisament 
allò que ens distingeix de les altres 
nacions!
El dret a decidir és el dret a triar: 
exerciu-lo, ciutadans saltencs! Vo-
teu el dia 25 d’abril en la consulta 
sobre la independència de Catalu-
nya i feu-ne campanya!
Això no serà curt ni serà fàcil! Jo 
no ho veuré, ja sóc molt gran, però, 
vosaltres sí, n’estic convençut!
Viureu en una Catalunya que serà 
lliure! I la Senyera voleiarà del 
nostre cor al Parlament d’Europa 
i cantarà com el poeta:

Porteu-me ben alta i aixequeu-me dreta
al damunt vostre i marxant sempre avant.
I al vostre cor teniu-me ben estreta
que el vent és fort i Catalunya és gran!

Visca Catalunya Independent! I 
moltes gràcies!

Salvador Sunyer
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El dia 25, decidim!

Recomanació llibre

col.laboracio

cultura
L’Home dels pijames de seda, 

segons Màrius Carol, no po-
dia ser altre que Truman Streekfas 
Persons, àlies Truman Capote, qui 
durant tres estius dels anys 60 ens 
ajuda a descobrir una part de la 
Costa Brava, tenint ubicat el quar-
ter general al poble de Palamós, 
residint a l’hotel Trias, a la Casona 
de la Catifa i a la “barraca” de cala 
Sanià.
¿Us imagineu “la fi la” que devia fer 
un americà baixet, mig neuròtic, 
gran escriptor, elegantment vestit 
(segons el seu cànon) tot de blanc, 

caminant pel carrer Major de Pa-
lamós en un dia de mercat tot ple 
de parades de fruita, verdures, vi, 
oli, aviram, conills, ……?. Doncs 
es veu que és així com hom podia 
trobar Truman Capote pel carrer, 
venint de comprar els diaris i reco-
llir la correspondència.
La Costa Brava dels anys 50, 60, 
…. fou refugi de bohemis, gent ex-
cèntrica, mecenes d’art i cultura, 
….. gent com Madelaine Carrol, 
que residia a Treumal, com els 
Woevodski de Cap Roig, com “el 
tío Alberto” de les barraques del 

paratge de Castell, com Truman 
Capote, que va deixar enregistrat 
un paràgraf que diu de si mateix: 
“Sóc un alcohòlic, sóc un drogoad-
dicte, sóc un gai, ………  sóc un 
Geni”.
Qui es capaç d’autodefi nir-se així, 
només pot ser un personatge Únic, 
com únic ha de ser un escriptor 
que hagi de venir a la Costa Brava 
per novel·lar un cruent assassinat 
que es va esdevenir en un poblet 
(Holcomb), d’un estat (Kansas), 
dels EUA, amb les seves planúri-
es de camps de cereals d’hivern i 

Després de mesos de feina, ja 
ha arribat l’hora. Ara toca de-

cidir. I també toca demanar la mà-
xima participació possible en un 
acte transcendental per a la nostra 
democràcia. En un acte cívic de-
cidim si volem constituir un estat 
independent en el si de la Unió Eu-
ropea, en un exercici lliure d’una 
ciutadania responsable.
Les diverses assemblees de Salt 
Decideix, els punts informatius, la 
calçotada del passat dia 28 de fe-
brer i les diferents trobades i reu-
nions amb diversos col·lectius han 
estat un èxit. Però encara resten 
diverses activitats que la coordina-
dora local prepara, com la fi ra d’art 
saltenc, les parades informatives 
en diversos esdeveniments popu-
lars, les meses itinerants de vot 
anticipat i la mateixa campanya. 
Per a totes aquestes activitats i per 
a la jornada electoral del dia 25 es 
necessiten un munt de voluntaris 

que es poden posar en contacte 
amb Salt Decideix. Des de la cons-
titució de la coordinadora, aquesta 
disposa d’un web on s’informa de 
tot el procés i és present en xarxes 
socials com Facebook i Twitter.  
Si afegim a les votacions del 28-F 
les dades de les anteriors del 13-D i 
13-S, ja són 247 els municipis cata-
lans que han celebrat consultes so-
bre la independència, un 26% dels 
pobles catalans. S’han pronunciat 
a les urnes 255.000 ciutadans, dels 
quals una aclaparadora majoria 
del 93.7% (un 25% del cens) s’ha 
posicionat a favor de l’estat propi. 
Segons la Coordinadora Nacio-
nal, aquest percentatge a favor del 
sí supera el suport polític que rep 

qualsevol de les formacions políti-
ques catalanes. Si l’autodetermina-
ció fos un partit, seria el primer.
El dia 25 Salt decidirà conjunta-
ment amb Girona i Sarrià, i amb un 
munt d’altres viles i ciutats del país 
en una jornada històrica. Milers de 
persones es mobilitzaran sense cap 
suport institucional per tal de poder 
fer efectives, o no, les nostres aspi-
racions, en un acte que evidencia 
les mancances del nostre sistema 
polític i l’actitud d’algunes de les se-
ves formacions. No és cap assaig 
ni simulacre. És un procés consul-
tiu seriós i validat internacionalment 
que sens dubte tindrà conseqüèn-
cies. Participem-hi!  

Joan Corominas

CALENDARI SALT DECIDEIX

Punts informatius i de vot anticipat
MERCAT SETMANAL
BIBLIOTECA
HOSPITAL
CASAL DE JUBILATS
PLAÇA MERCAT
PISCINA
ESGLÉSIES

DIES 02/07/09/14/16/21/23
DIES 02/03/09/10
DIES 05/12/19
DIES 03/06/08
DIES 02/03/09/10/16/17/23/24
DIES 17/24
DIES 17/18/24

SORTEIG ART DIA 11

ACTE INICI CAMPANYA DIA 11

XERRADA CCN DIA 12

ASSEMBLEA DIA 16

ACTES DE SANT JORDI DIA 23

CONSULTA DIA 25
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Recomanació llibre

Sabies que...

cultura

curiositats
GEORGEOS, nom d’origen 

grec, està format  per dues 
parts, GEO: terra i ERGOS: culti-
vador, designa el treball en gene-
ral, especialment el de la terra, així 
diríem que JORDI vol dir agricultor 
o pagès (que treballa la terra).
Sant Jordi és patró i protector de 
diversos països i ciutats: Istambul, 
Anglaterra, Portugal, Geòrgia, Li-
tuània, Gènova, Moscou, Bulgària, 
Croàcia, Catalunya...
Diu la història que Jordi era un 
soldat romà de la Capadòcia (Tur-
quia) i gràcies a la seva valentia 
va ser guàrdia personal de l’empe-
rador Dioclesià. Quan a l’any 303 
Dioclesià decretà la persecució 
dels cristians, Jordi confessà que 
ell era cristià i s’oposà a dur a ter-
me el decret, raó per la qual fou 
torturat i executat. Es diu que el 
23 d’abril és la data en què morí 
decapitat La veneració per Sant 
Jordi es va anar estenent per les 
esglésies cristianes orientals i més 
tard per l’occident Europeu, fi ns a 
passar per Catalunya.
A Catalunya la tradició situa la his-
tòria a Montblanc (Conca de Barbe-
rà). Diu la llegenda que el cavaller 
va alliberar a la princesa de les ur-

pes d’un esfereïdor drac,(un model 
d’història que ja existia en l’Europa 
rural precristiana). El culte al Sant 
i la devoció pel cavaller s’estengué 
sobretot perquè apareixia muntat 
en un cavall blanc batallant al cos-
tat dels exèrcits Catalans en mo-
ments difícils. El moviment cultural 
de la renaixença el converteix en 
patró, juntament amb la Moreneta. 
Aquest patronatge ha esdevingut 
amb la instauració del costum de 
la rosa i del llibre, la festa patriò-
tica i cívica de primavera més ce-
lebrada arreu de Catalunya, i avui 
és una de les nostres  festes més 
populars.

CREU DE SANT JORDI
La veneració per sant Jordi s’afer-
mà amb les creuades (SXI-XIII), 
expedicions de Cristians que pre-
tenien expulsar els musulmans 
de Terra Santa, fou aleshores que 
s’adoptà com a escut d’armes la 
creu de sant Jordi, vermella sobre 
fons blanc. Segons el costumari de 
Joan Amades, el fet que sant Jor-
di sigui el patró dels cavallers és 
degut a l’ajuda que va donar al rei 
Pere d’Aragó en les batalles, i en 
gratitud, el rei el va nomenar patró 

de cavalleria i de la noblesa! 
És el primer emblema de la Gene-
ralitat de Catalunya, també es tro-
ba en l’escut de Barcelona.
I ara que s’apropa aquesta diada 
volem felicitar  els Jordis i Jorgi-
nes. Salut i Llarga vida a tots

Júlia Pujolràs Casadevall

d’estiu, tant se val, perquè no obli-
déssim pas que és aquí a Palamós 
on Capote va escriure l’obra “ A 
sang freda” que el va catapultar a 
la fama literària mundial.
Màrius Carol és un “bon vivant”, 
un bon gurmet i suposo que un 
bon gurmand i per això no perd 
ocasió de parlar-nos d’alguns trets 
gastronòmics en les seves obres. 
Aquí ens parla, per exemple, de 
“El suquet i el rossejat de sardina” 
d’en Colomer de Can Trias, que 
amb molta fruïció es veu que de-

lectava el paladar d’en Pla (vaja 
quina collonada!).
Resumint, penso que teniu a les 
mans un text novel·lat “ ben reei-
xit i proper” per aquesta Primavera 
2010, que ens pot ajudar a aparcar 
els mals records deixats a molts 
gironins/es la GRAN NEVADA del 
proppassat hivernàs, fruit de la in-
operància de …
(aquí, que cada u hi afegeixi la 
seva).

Llorenç Costa i Quintana

L’home dels pijames de seda    
           Màrius Carol

           Editorial: Columna, 2009
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Les notícies de lladres cada 
vegada omplen més pàgines 

dels diaris i comentaris radiofò-
nics com si fos una novetat, però 
sense analitzar el com i el perquè. 
Hi havia un mestre que deia que 
res no es mou si no hi ha un motiu 
que l’empenyi. La crisi, hi té res a 
veure? Els aturats sense un mí-
nim ingrés perquè han superat el 
temps de cobrament, han de viu-
re? Penso que sí. Sembla que els 
que tenen un bon sou, per un mo-
tiu o altre i més si són polítics amb 
responsabilitats, haurien de preo-
cupar-se del perquè de tot plegat, 
ja que, després de tot, formen part 
de l’engranatge. 
Sí, ara molta gent demana més 
contundència policial. Tothom no; 
els lladres de l’Orfeó Català, de 
l’ajuntament de Santa Coloma de 
Gramenet, algun ex de la Gene-
ralitat, el president de la Patronal 
Espanyola, alts càrrecs valencians, 
etc., ja en deuen dir bé de la jus-
tícia que els permet fer una vida 
de senyor, i tractats de senyor, 
quan s’han valgut de la seva po-
sició preferent per a omplir-se les 

butxaques com si fessin un servei 
a l’economia pública, amb l’agreu-
jant que se’n foten menjant ostres 
amb xampany de cara el públic o 
deixant penjats a 7.000 passatgers 
després de cobrar-los el vol d’avió 
quan volien anar a passar el Nadal 
amb la família! Doncs sí, aquests 
personatges són els primers de 
sortir-ne immaculats dels robato-
ris, ja que han fet prou diners per 
a pagar uns bons advocats que els 
allarguin el procés fi ns al dia del ju-
dici fi nal, o almenys fi ns que s’arxivi 
la causa per haver esgotat el temps 
estipulat per a aquests delictes.
És clar que haurien de ser els po-
lítics, que són els que promouen 
i aproven les lleis, els que hauri-
en de vetllar més per al benestar 
i tranquil·litat social, però que in-
cidís també als autors d’aquests 
grans robatoris que són, quasi 
sempre, els que tenen més in-
fl uències per aturar lleis contun-
dents, de més envergadura, que 
haurien de dur aquesta púrria a la 
presó fi ns que no tornessin l’últim 
cèntim. Les dites populars són sà-
vies, però sense possibilitats: Qui 

roba un pa, a la presó; qui roba 
un milió, cent anys de perdó. I que 
no en veiem de més grosses. La 
pobresa és mala consellera quan 
procedeix de la bonança i fi ns ara 
el govern, com qui diu, només s’ha 
preocupat dels rics, sigui abocant 
diners públics als bancs o pagant 
passatges d’avions que els 7.000 
viatgers que quedaven en terra ja 
havien pagat a l’empresa del pre-
sident de la CEOE, Diaz Ferran. 
Està ben demostrat: qui mana en 
qüestions econòmiques és el capi-
tal i no el govern! Els grans lladres, 
a més d’omplir-se les butxaques, 
encara exigeixen respecte a les 
seves propostes de retallar el sou 
als assalariats i allargar-los l’edat 
de jubilació. A Barcelona i a Salt 
assenyalem els lladres de poca 
volada, que són sempre els més 
propers, i els LLADREGASSOS 
(sí, en majúscules) amb molts 
milions d’euros arreplegats d’una 
sola tacada queden oblidats i se la 
campen amb ínfules d’honradesa. 
No cal que siguin reincidents, te-
nen la bossa plena.

Ramon Torramadé

Lladres per gana i lladres tips

Cornuts i pagar el beure

opinio

Tots els plans d’actuació de pro-
tecció civil, que per cert tenen 

gairebé tots els municipis de Cata-
lunya, van des de la prevenció de 
possibles riscos per a la població, 
passant per l’actuació en cas de 
necessitat i el restabliment de la 
normalitat després dels successos 
que han provocat l’actuació. Lògi-
cament  ha d’haver-hi un catàleg 
de riscos i un catàleg de mitjans 
materials, personals, logístics, etc. 
per poder portar l’actuació i el res-

tabliment a bon terme, amb segu-
retat i rapidesa.
Doncs bé, sembla que amb les 
nevades del passat 8 de març 
moltes coses varen fallar o faltar, 
començant per l’administració de 
la Generalitat, que suposem que 
deu tenir algun pla d’actuació de 
protecció civil, però deu ser tan pla 
que no ha tingut en compte les pu-
jades i baixades.
Que es preveien nevades a nivell 
de mar era conegut per tothom, els 

serveis meteorològics varen infor-
mar molt bé. De la Generalitat no 
vaig veure cap informació en els 
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mitjans de comunicació, és a dir, 
aquí per una banda ja va fallar la 
prevenció, i no valen excuses dient 
que els ciutadans no s’ho creien i 
varen optar per fer vida normal i no 
quedar-se a casa.
Durant la nevada es varen produir 
desperfectes greus a les infraestuc-
tures de subministrament elèctric 
a moltes parts de les comarques 
gironines. Si aquest fet ha estat o 
no per causes excepcionals ja ho 
diran més endavant els tècnics que 
ho inspeccionen, tot i que tinc els 
meus dubtes que no podien haver-
se evitat. Actuar en aquest àmbit 
durant la nevada no té raó de ser i 
el més convenient és l’actuació per 
evitar mals majors, si les circums-
tàncies ho permeten.
Anem al punt del restabliment de la 
normalitat, i aquí sí que va fallar tot 
per part de les companyies submi-
nistradores elèctriques d’alta i baixa 

tensió i per part de l’administració. 
Varen perdre la llista del catàleg de 
mitjans, o bé no tenien cap llista? 
Si el resultat era la falta de submi-
nistrament elèctric, aquests cents 
de generadors que varen repartir al 
cap d’una setmana, no els podien 
haver instal·lat abans? No podien 
esperar a aixecar torres elèctri-
ques?, sabent que això els portaria 
molts de mesos tenir-ho enllestit. 
En un incendi els bombers no so-
lament apaguen el foc, protegeixen 
el que es pugui cremar perquè el 
foc no hi arribi i aquí sembla que 
la companyia elèctrica només va 
apagar foc i va deixar els ciutadans 
(clients) cremant-se.
Molt normal que les companyies 
elèctriques no disposin de tants 
generadors, però sí que haurien de 
tenir un catàleg d’empreses submi-
nistradores per poder comprar-los 
o llogar si arriba el moment. Que 

l’administració de la Generalitat di-
gui que la responsabilitat és d’una 
empresa privada i no hi pot fer res 
no si val, quan aquesta empresa 
està donant un servei públic i com 
a tal la seva fallida hauria d’estar 
en un catàleg de riscos i conse-
güentment tenir un catàleg de mit-
jans per solucionar els problemes 
amb seguretat i rapidesa.
Per sort tots els ajuntaments afec-
tats varen tenir clara l’actuació que 
corresponia en aquells moments, i 
els posteriors, posant tots els mit-
jans al seu abast per minimitzar 
els efectes envers el ciutadà del 
resultat de la mala gestió, i varen 
demostrar que la planifi cació mu-
nicipal, sigui del color que sigui 
qui governa, té capacitat per ac-
tuar responsablement. Com deia 
abans el ferrer, la culpa sempre és 
del manxaire.

Manel Oliveras

No voldria que aquest escrit 
s’interpretés com a resposta a 

l’article de Fermí Sidera, L’església 
catalana refugi o fugida endavant 
,perquè el vaig escriure abans de 
sortir la revista del mes de març, 
i perquè m’agrada com escriu en 
Fermí, i hi estic d’acord.
Però una vegada vaig llegir el 
mencionat article i tenia el meu 
a les mans vaig pensar, però per 
què sempre hem de fer les trans-
formacions dins de l’àmbit de l’es-
glésia? A l’any 70 un alt  poder de 
l’església em digué quan es referia 
a un assumpte: o un o l’altre! I a 
les eleccions de l’any 1983, efec-
tivament, va ser un i l’altre. Vaig 
quedar parat perquè jo no em 
recordava d’aquella xorrada que 
m’havien dit més d’una dècada 
enrere, però després em vingué al 
cap. Si a mi no m’agraden ni l’un ni 
l’altre. És que ja estaven preparant 
els futurs líders d’allò que alguns 
en diuen democràcia.
Aquests últims mesos s’han pro-
duït dos fets importants, un fou la 
crisi de l’església cristiana de dis-
ciplina catòlica amb seu a Roma, 

quan la comunitat de Salt no ac-
ceptà de bon grat la imposició d’un 
nou pastor enviat per la jerarquia 
de la Seu gironina. A Salt, també 
tenim un canonge que hauria po-
gut esquinçar-se les vestidures da-
vant del bisbe per la imposició no 
desitjada. Però res de res. Abans 
em censurarà a mi en comptes 
d’enfrontar-se al superior.
Salt ho tenia molt fàcil: haver-se 
separat de la disciplina vaticana i 
haver creat la seva pròpia església 
local i saltenca. Lògicament, la bu-
rocràcia vaticana hauria foragitat  
de les dependències terrenals de 
Sant Cugat els nous inquilins. Però 
la comunitat de Salt hauria trobat 
un nou lloc per a les celebracions 
religioses, p.e., el terreny que hau-
ria cedit d’una manera amistosa 
algun terratinent del poble i amb 
quatre fustes i canyes del riu Ter 
haurien fet un cobert per celebrar-
hi les cerimònies. També ens hau-
rem quedat sense el representant 
institucional de l’església catòlica, 
però era igual, haguéssim vestit 
algun que altre eixelebrat amb una 
túnica, per cert,  n’hi ha un que es 

creu superior al Papa, que hauria 
celebrat un culte al sol. 
Però no tingueu por, res d’això no 
succeirà i Salt continuarà com sem-
pre, l’oligarquia gironina donarà mà 
oberta als cacics  locals, i com sem-
pre Salt, sense problemes.
Un altre esdeveniment és el Salt 
Decideix. Jo creia que això era 
seriós, però quan un dia de febrer 
un treballador de l’ensenyament 
gamarús tot cofoi va dir-me qui 
havien posat a la trona, jo vaig en-
tendre que això era per omplir la 
papereta de la moda del país. Amb 
això vull dir que l’únic període de la 
història que es coneix on els ciuta-
dans volien establir un ordre social 
fou el juliol de 1936, perquè la res-
ta res de res. Per què els poders 
establerts sempre volen un interlo-
cutor davant de les manifestacions 
espontànies dels ciutadans? Els 
cacics mateixos ens ho diuen: per-
què convencin a la resta del que 
cal fer.
Les diferents formes que s’han 
anat posant al poble són idènti-
ques unes de les altres. I és el re-
lleu  generacional i l’ocupació dels 
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Manifest per la convivència i en recolzament 
de les actuacions dels cossos policials al municipi de Salt

òrgans de govern segons les pau-
tes que marquen els de fora. Però 
per què sempre ho hem de fer dins 
els dos poders establerts: l’esglé-
sia i la banca. 
Les formacions i grups establerts a 
nivell nacional van a buscar sem-
pre a l’oligarquia i cacics locals i 
també a les patums creades pel 
sistema, perquè això els suposa 
la implantació d’una manera ràpi-
da i, alhora, una bona entesa amb 
els cacics de torn. I així portem 
sempre a Salt, sense problemes, 
perquè quan un no accepta aquest 
ordre establert per l’oligarquia, la 
jerarquia i la burgesia contra el que 
és crític amb el sistema condem-
nen la seva conducta demoníaca 
i tot allò que ells no controlen. I en 

una societat amb unes profundes 
arrels cristianes hi ha els ingredi-
ents necessaris dins de la comu-
nitat perquè bona part de la gent 
les vegi tal qual les han dissenyat 
els orientadors de la societat. I te-
nen fàcil estirar els fi ls per enfron-
tar la gent amb les conductes que 
les religions condemnen, però que 
elles mateixes mantenen el propi 
viver. També n’hi ha alguns que no 
participen en el culte i sagraments, 
però treballen per a ells. Això és 
per a donar una visió de pluralitat, 
sempre amb les mateixes arrels.
I després en qualsevol conferència 
o xerrada, les patums criticaran les 
jerarquies religioses o civils, els de 
dalt. Però amb aquests personat-
ges: Salt, sense problemes.

NOTA  
No cal dir que amb l’ordre que van 
imposar els poders fàctics, des de 
dalt no hi ha cap problema. Amb els 
líders i elits que ells mateixos han 
creat i imposat a la societat, i en les 
diferents activitats de la comunitat, 
estan ben segurs. I, així, qualsevol 
persona del ramat que vol exposar 
una voluntat, activitat o nou discurs 
s’ha d’adreçar a una d’aquestes 
llums enceses pel sistema. Llums 
trucades que copsen la idea dels 
pretendents, la representen i s’hi 
posen al cap. De fet són la millor 
garantia per als poders fàctics que 
no es farà res que pugui enterbolir 
l’ordre establert des de dalt.

Agapit Alonso i Pont 

Els sotasignats d’aquest ma-
nifest públic volem fer les se-

güents consideracions:
Els recents episodis I tensió vis-
cuts a Salt en relació amb la man-
ca de seguretat, que han derivat 
en enfrontaments entre veïns, han 
projectat una imatge del nostre 
municipi amb la qual no ens iden-
tifi quem.
És per això, que volem remarcar 
el compromís amb la ciutadania, 
dels cossos de la Policia Local 
i de Mossos d’Esquadra, com a 
garants del compliment i respecte 
dels drets fonamentals recollits a 
la nostra Constitució.
No podem acceptar, de cap mane-
ra, que es posi en dubte la profes-
sionalitat de les nostres actuacions 

i menys encara, que se’ns acusi 
d’actuar de forma discriminatòria 
amb un sector de la població per 
raó de la seva nacionalitat.
Els policies locals i mossos d’es-
quadra s’esforcen cada dia per 
oferir un millor servei als ciuta-
dans, i en el cas del nostre muni-
cipi, conscients de les dimensions 
que ha agafat aquest malaurat epi-
sodi, estem acceptant canvis orga-
nitzatius que, tot i representar un 
sacrifi ci per la nostra vida familiar, 
estem acceptant de bon grat.
Recolzem, plenament, les políti-
ques d’ajut i integració als immi-
grants que s’estan duent a terme 
des de la Corporació i que de ben 
segur tindran els seus fruits en un 
futur immediat.

Rebutgem alhora, la postura opor-
tunista de tots aquells que inten-
ten confondre l’opinió pública i la 
ciutadania amb el recurrent binomi 
“inseguretat ciutadana = immigra-
ció”.
Aquest manifest pretén deixar clar 
la posició dels cossos policials del 
nostre municipi en el seu compro-
mís de vetllar pels drets de tots els 
ciutadans, alhora que demanem la 
implicació d’institucions, organis-
mes i entitats públiques i privades 
del nostre municipi, per tal de re-
colzar les mesures preses tant a 
nivell polític com a nivell policial.
Signat: 
· J. Francisco Garcia Crespin 
(Secretari d’Administració Local 
FSP-UGT de Catalunya)

· Àngel Caparros (Responsable 
del SPLC)

· Josep Gazquez (Secretari gene-
ral SAP-UGT)

· Elisenda Carreras (Presiden-
ta de la Junta de Personal de 
l’Ajuntament de Salt)

· Josep M. Fàbrega (Representant 
Sindicat SFP-CSL, Policia Local 
de Salt).
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Excursió al Museu de Puntes de coixí

Seria imperdonable el nostre 
comentari excursionista si no 

parléssim del bon temps que ens 
va fer el dijous 18  de febrer, ja que 
des de principis de setmana  en 
dies alterns,  els  suportaríem  amb 
fred i pluja, i francament aquest dia 
l’evolució climàtica del temps revol-
tós va descansar. La majoria, i un 
servidor inclòs,  vàrem  optar  que 
ens acompanyés el paraigua, que-
dant  inactiu als seients de l’auto-
car,  durant totes les hores d’aquest 
dia tan imprevist i assolellat. 
Sortida puntual, per no perdre els 
bons costums, amb el temps con-
venient  per esmorzar dins l’àrea 
comercial prevista, i arribada a la 
població de l’Arboç, tot aparcant a 
la placeta a pocs metres de l’edi-
fi ci que ens recorda la Giralda de 
Sevilla. Aquesta imitació similar al 
de la  capital andalusa, fou mana-
da  construir per un “ indiano “ per 
complaure la seva senyora d’ori-
gen sevillà, enyorada de la seva 
terra. Avui en dia, fa goig contem-
plar-la, exteriorment restaurada, i 
si estimes visitar-la per dintre has 
de recórrer al pagament adient, i 
així recuperar  al més aviat possi-
ble els milions de euros invertits en 
la renovació. En el nostre passeig 
pels carrers d’aquesta població, 
contemplen alguns  edifi cis on les 
façanes estan guarnides decora-
tivament, resultant atractives a la 
visió del transeünt,  i en la breu 

visita feta a  l’església ens queda 
impregnada  i  reconeguda   la 
majestuositat i grandesa del seu 
temple. A l’entrada del Museu  ad-
mirem  la parella de gegants, i dins 
una vitrina la de quatre nans repre-
sentant   una àvia amb una cistella, 
un avi amb bastó, un senyor mal-
carat i bigotut i un altre que sembla 
un col·legial.  Acompanyats per un 
guia, pugem a la segona planta, 
i el primer toc visual recau sobre 
un quadre on llegim el següent: “ 
L’Arboç, terra  de vi, i de puntes 
de coixí “, i  escoltem  la història 
d’aquest singular edifi ci  renovat  i 
adaptat com a museu, de les vicis-
situds i destruccions viscudes en 
temps de la maleïda guerra civil i 
del  ressorgiment de nou,  amb la 
solidaritat i iniciativa popular, por-
tant a terme  la recopilació d’obres 
de puntes de coixí cedides per 
particulars. Finalitzada la narració, 
tenim temps lliure per recórrer les 
cinc sales on estan exposades la 
gran varietat de puntes de coixí, 
com ombrel·les, mocadors, ven-
talls, sabates, guants, bosses de 
mà. i francament totes sense cap 
dubte mereixen els nostres elogis 
i també  les  fetes amb fi l negre, 
mantons  i mantellines. Treballs 
amb motius religiosos i obres de 
color ocre.   
Aquest Museu es va inaugurar l’11 
d’agost de 1994.  Sortim d’aquest 
edifi ci i trobem un altre grup  d’ex-

excursions
cursionistes que estan esperant  
entrar-hi  A la vista del caminant,  a 
la planta baixa  d’una casa veiem 
set senyores confeccionant  pe-
ces  de puntes de coixí, i algunes 
de les nostres excursionistes van 
entrar per apreciar “ in situ”  aques-
tes  laboriositats.  Feta la corres-
ponent foto record  del grup, ruta 
turística passant per la costa fi ns 
arribar  a Cambrils,  per dinar  en  
el restaurant de Bufet lliure, i que 
molts dels lectors ja coneixeu, per 
tant estalviarem  comentaris, ja que 
cadascú és lliure de menjar el que 
més li vingui de gust,  el que el seu 
estómac li permeti  i es trobi dins 
la gran varietat de plats que ofe-
reixen. A la tarda visitem el port de 
Cambrils  i  contemplem l’arribada 
de les barques dels pescadors, que 
s’afanyen per descarregar les  cai-
xes de peix,  i pel que apreciem mí-
nimament,  plenes, que són   trans-
portades a l’edifi ci de  la subhasta. 
Escoltem la paraula d’un pescador 
que diu  “que  ara és  l’ocasió de 
comprar peix, perquè en aquest 
temps es troba a la venda, a mei-
tat de  preu “ , i  que no han tingut 
un afortunat dia de pesca, degut al  
mal temps i a la forta marejada del 
mar  A l’hora prevista, tornada cap 
a casa, i amb el ferm desig de  tro-
bar-nos de nou en la propera sorti-
da. A reveure, amics excursionistes 
del nostre Casal.

Ferran Márquez i Morgade
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pessics d'art i ecologia Flors amb materials 
reciclats

Ja ha arribat la primavera! Això sí... 
després d’un complicat hivern on la 
neu ens ha visitat dues vegades tot 
mostrant-nos en una ocasió, no només 
la seva blanca i gèlida bellesa , sinó 
també la  força i la grandesa dels fe-
nòmens meteorològics quan es desbo-
quen i es converteixen en tempesta.

A cada canvi d’estació o quan s’acosta 
una festa popular, els centres docents 
s’afanyen a programar propostes de-
coratives amb l’objectiu que els espais 
comuns de l’escola: passadissos, vestí-
buls i també les fi nestres refl ecteixin un 
ambient i una atmosfera creativa i estè-
tica que faciliti la fl uïdesa de l’aprenen-
tatge, així com la descoberta del cicle 
de les estacions i les festes populars 
pròpies de la nostra cultura i calendari.

A l’escola el Pla de Salt durant aquest curs s’ha volgut implicar a les famílies dels nens i nenes en aquestes 
propostes decoratives, perquè alhora que descobreixen tradicions i fets culturals, també col·laborin amb el 
centre, prenent consciència del treball i l’esforç que suposa la realització d’aquestes propostes ambientals.

Primer va ser un taller d’estrelles creades a partir de materials de plàstic reciclats, i ara un taller de fl ors vo-
lumètriques decorades amb ceres i amb taps d’ampolles, de conserves, plats de plàstic, càpsules de cafè, 
rodals de pastisseria, restes de paper d’embolicar regals....

Aquestes creacions les realitzen de forma col·laborativa i conjunta tant els alumnes com les seves famílies; els 
nens i les nenes porten a terme aquestes activitats creatives a l’aula i dins l’horari i el currículum d’Educació 
Visual i Plàstica. En canvi els pares i mares les materialitzen a través dels tallers de famílies, que s’organitzen 
a tots els centres docents del nostre municipi, gràcies al suport del Pla d’Entorn de Salt impulsat per l’Ajunta-
ment i el Departament d’Educació
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Flors amb materials 
reciclats

pessics d'art i ecologia

Carme Garriga
Sònia Subils

Anem doncs a explicar i a mostrar el procés de realització d’aquestes vistoses fl ors que només requereixen un 
toc d’artista a l’hora de decorar-les, i un toc ecològic a l’hora d’aconseguir transmetre una sensació de relleu 
o volum.

a) Dibuixeu  plantilles de diverses mesures tot representant la forma i el tipus de fl or que vulgueu realit-
zar.

b) Marqueu sobre cartolina blanca  la fl or a decorar i a continuació resseguiu de color i amb molta pressió 
el seu contorn utilitzant ceres toves.

c) Aprofi teu que les ceres deixen anar una gran quantitat de cera i pigment quan s’apliquen amb força so-
bre una superfície, per reutilitzar aquest excés de pintura tot pressionant i esfumant el color  amb el dit 
calent (sempre des dels pètals fi ns a la seva part interior).

d) Retalleu el contorn de la fl or i per tal de donar-li volum enganxeu en el centre (amb silicona calenta) un 
tap d’ampolla d’aigua, de llet, de conserva.  una càpsula de cafè, un plat de plàstic, un cercle de paper 
arrugat.... sempre cercant l’harmonia entre la mida de la fl or i el color emprat per decorar-la.

e) Utilitzeu la fl or per decorar fi nestres, formar part d’una composició primaveral, confegir mòbils, fer imans 
de nevera, crear un jardí reciclat tot afegint tiges amb troncs o llistons....

Tot seguit aprofi tem per oferir-vos una bona galeria d’imatges tant del procés de realització de les fl ors, com 
dels resultats fi nals obtinguts, alhora que us volem engrescar a crear-ne de noves. Ah, i si us passegeu per 
davant de l’escola del Pla, no us oblideu de fer una mirada tafanera a les fi nestres, des d’on us semblarà que 
un munt de fl ors  us piquen l’ullet!
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I Torneig Internacional 
de Futbol Vila de Salt

2a edició de la Fira de la fl or i el planter

Accés al nou CAP i a la zona del Pla de Salt

Vocabulari bàsic del permís de conduir

Salt ha cele-
brat la 2a 

edició de la Fira 
de la Flor i el 
Planter del mu-
nicipi. Coincidint 
amb la fi ra, al 
Parc del Rec 
Monar, el Teatre 
va acollir una 

El secretari general d’Interior, 
Joan Boada, i el director del 

Servei Català de Trànsit (SCT), 
Josep Pérez Moya, van presentar 
a mitjans de març el ‘Vocabulari 
bàsic del permís de conduir’, una 
guia editada per l’SCT amb l’ob-
jectiu d’augmentar les competèn-

informacio municipal

cies lingüístiques en català de la
població de les persones migrades 
abans d’accedir a l’autoescola. En 
l’acte de presentació, que es va 
fer a la casa de Cultura Les Ber-
nardes, també hi van participar 
l’alcaldessa del municipi, Iolanda 
Pineda, com també representants 

de l’Associació Intercultural Sam-
ba Kubally, l’entitat que s’ha fet 
càrrec de l’elaboració d’aquest 
material recollint l’experiència dels 
cursos de vocabulari específi c que 
han anat impartint a persones d’ori-
gen estranger que desconeixien o 
no dominaven la llengua catalana.

La selecció nacional de Brasil, l’As-
pire Football Dreams de Qatar, i el 

Gamba Osaca de Japó participaran 
en el I Torneig Internacional de Fut-
bol Vila de Salt. La competició, que 
es disputa el diumenge 28 de març, 
serà per a les categories cadet i juve-
nil i se celebrarà als camps de la UE 
Coma-Cros i el CF Salt, que també hi 
competiran. El Torneig Internacional 
Vila de Salt està promogut per l’àrea 

d’esports de l’Ajuntament de Salt, la 
Diputació de Girona i l’empresa Mic-
football, organitzadora del torneig 
de futbol base MIC-Mediterranean 
International Cup. El director de Mic-
football, Juanjo Rovira, ha destacat 
que, coincidint amb la celebració de 
la 10a edició del torneig, que se cele-
brarà durant la Setmana Santa a 16 
poblacions gironines, s’ha organitzat 
aquesta competició. 

jornada sobre la recuperació de va-
rietats tradicionals al camp i alguns 
restaurants saltencs van oferir el 
‘Menú de l’Horta’. 
La Fira de la Flor i el Planter es va 
gestar l’any 2008 amb una festa 
dedicada al planter de Salt i les 
hortalisses tradicionals. L’any pas-
sat va prendre el format actual de 
fi ra amb l’objectiu de recuperar la 

LL’Ajuntament de Salt millorarà l’ac-
cés al nou Centre d’Atenció Pri-

mària i a la zona del Pla de Salt. El 
consistori ha aprovat el projecte de 
pacifi cació del trànsit al Passeig Mar-
quès de Camps que permetrà, entre 
altres, connectar el Passeig Folch i 
Torres amb el carrer Pla de Salt i el 
carrer Guilleries amb el nou CAP. Les 
obres, que suposaran una inversió de 
més de 135.000 euros, es preveu que 
s’iniciïn en les properes setmanes.
El projecte de pacifi cació del trànsit 

al Passeig Marquès de Camps per-
metrà millorar la connexió viària en-
tre dues zones del municipi, el barri 
de la Massana i la zona del Pla de 
Salt, que disposaran ara d’un accés 
directe entre les dues. Fins ara, per 
accedir a la zona del Pla de Salt, els 
veïns de la Massana només podi-
en utilitzar l’Avinguda de la Pau o el 
Passeig Països Catalans. 
La millora benefi ciarà també els 
usuaris del nou Centre d’Atenció Pri-
mària, no només veïns de Salt, sinó 

també de Vilablareix o Bescanó, 
que no disposen d’un accés di-
recte al CAP des del Passeig 
Marqués de Camps venint de la 
rotonda d’entrada al municipi des 
de la rotonda de l’Avinguda de la 
Pau. Aquesta situació provoca 
que els usuaris del centre hagin 
de fer una llarga volta en cotxe 
per poder arribar fi ns al CAP. 

Els treballs se centraran en la instal-
lació de diversos semàfors en la 
cruïlla entre Marquès de Camps, el 
carrer Pla de Salt i el Passeig Folch 
i Torres; i en la cruïlla entre el carrer 
Guilleries i el passeig Marquès de 
Camps per accedir al nou CAP. Amb 
la regulació per semàfors, es millora-
rà la circulació viària per aquesta via 
d’entrada al municipi. 
Els treballs preveuen també la cons-
trucció d’un pas de vianants elevat a 
la cruïlla entre Marquès de Camps i 
Àngel Guimerà. 
El projecte de pacifi cació del trànsit 
al Passeig Marqués de Camps està 
inclòs dins les obres i serveis que 
l’Ajuntament de Salt ha presentat a 
la nova convocatòria del Fons Es-
tatal d’Obres i Serveis del govern 
espanyol. Salt rebrà una inversió de 
prop de tres milions d’euros per exe-
cutar aquestes obres i serveis.

tradició hortícola de Salt i promou-
re una mostra de varietats locals i 
planter ecològic. 
En aquesta segona edició, la fi ra ha 
comptat de nou amb la presència 
dels productors locals de planter i de 
grana, els fl oristes de Salt i el Gremi 
de Floristes de Girona, així com de 
productes de complements del sector 
(testos, pesolers, germinadors, etc.).
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Teresa Pons i Tomàs

Caminem per Càritas

Salt decideix

Us convidem un matí de prima-
vera a fer una caminada po-

pular per Les Deveses de Salt. 
Farem una passejada pel nostre 
entorn natural més estimat, i amb 
la col·laboració d’entitats i grups ex-
cursionistes del poble coneixerem 
una mica més la vegetació, els ani-
mals i l’activitat humana que con-
formen aquest espai tan proper.
En un punt del recorregut troba-
rem un esmorzar preparat. Ens re-
cuperarem i compartirem l’estona 
amb tots els caminadors.
La caminada no tindrà cap grau de 
difi cultat especial. Està pensada per a 
totes les edats i per a tothom qui esti-
mi la natura, que apreciï la bona com-
panyia i que tingui un esperit solidari.
Aquest acte s’engloba dintre la 
campanya de Càritas Salt per arri-
bar a ser més socis col·laboradors 
i que fi nalitzarà el mes de juny amb 
el tradicional Recital de Poemes 
que dirigeix Salvador Sunyer.
Tots sabem prou bé les necessitats 

Com a homenatge a la dona 
treballadora, el passat 6 de 

març es va fer un recorregut amb 
la participació de 19 persones en 
memòria de la primera dona regi-
dora d’un ajuntament, trencant així 
la tradició que mantenia la dona 
apartada dels afers públics.
Una columna amb el nom de Te-
resa Pons i Tomàs va sortir de la 
Coma-Cros del Veïnat i una altra 
de la Gròber de Girona per ajun-

que hi ha al nostre poble i més amb 
aquesta crisi econòmica que s’allar-
ga sense que li podem veure el fi nal. 
Càritas intenta ajudar les persones 
que passen més difi cultats desen-
volupant projectes de promoció i 
oferint assistència bàsica quan cal. 
Però per poder fer efectiva aquesta 
ajuda necessita la col·laboració de 
les persones amb esperit solidari.
Els recursos de Càritas Salt pro-
venen, en part, de subvencions de 
diverses administracions i d’enti-
tats privades i d’altra part de recur-
sos propis (socis, col·lectes, dona-
tius, venda de roba de segona mà, 
activitats benèfi ques, etc.) i col-
laboració de Càritas Diocesana. 
Tenim la intenció d’augmentar els 
recursos propis i fer-ho pel siste-
ma de socis, sense descartar cap 
dels altres camins, perquè dòna 
estabilitat i permet preveure i pro-
gramar amb més seguretat.
La caminada serà el dia 1 de maig 
i en el cartell adjunt podeu con-

sultar  l’horari, el punt de sortida, 
guiatge per les deveses… Caldrà 
fer la inscripció el mateix dia, una 
estona abans de la sortida.
Comptem, com sempre, amb la 
vostra participació i col·laboració

Càritas de Salt

La Plataforma de Salt Decideix 
ha organitzat una xerrada so-

bre economia i impostos. 
Tindrà lloc el dia 12 d’abril al Casal 
de Jubilats i Simpatitzants de Salt 
(La Petanca), a  un quart de nou 
del vespre.
La conferència va a càrrec del 
Centre Català de Negocis. El títol 
de la conferència serà La viabilitat 
econòmica de la Catalunya Estat.
Adjuntem un programa de la con-
ferència.
Us hi esperem a tots.

Rafel Sala                                                                                                 

Empresaris per l’Estat Propi
Dilluns 12 d’abril de 2010
La viabilitat econòmica de la Cata-
lunya Estat
· 20.15 Recepció
· 20.30 Benvinguda
Sr. Rafel Sala, de la Coordinadora 
Salt Decideix!
· 20.35 Presentació
Sr. Antoni Bertran, responsable 
de Presentacions del CCN
· 20.40 Dèfi cit Fiscal i Limitacions 
pel Desenvolupament Català
Sr. Albert Codinas, responsable de 
Relacions Institucionals del CCN

· 21.10 Avantatges d’un Estat Pro-
pi i Full de Ruta
Sr. Joan Condins, responsable del 
Grup de Suport (GdS) del CCN
· 21.40 Torn de paraules
Sr. Antoni Bertran, responsable 
de Presentacions del CCN
· 22.00 Copa de Cava

Casal de Jubilats i simpatit-
zants de Salt, passeig Ver-
daguer, 1, SALT

tar-se a la Marfà 
de Santa Eugènia 
i d’allà anar fi ns 
a la plaça Isabel 
Vila (sindicalista) 
de can Gibert del 
Pla.

UNDELS.
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Aquest mes d’abril es presenta a 
Salt una oportunitat històrica per 

fomentar la participació ciutadana i 
enfortir l’actual democràcia. Seguint 
l’estela d’Arenys de Munt i d’uns 250 
pobles més, el dia 25 d’abril els ciu-
tadans i ciutadanes de Salt, Girona, 
Sarrià de Ter, Aiguaviva, Vilablareix, 
Fornells de la Selva, Quart i de prop 
de 200 viles i ciutats més, podran 
ser protagonistes d’aquest esdeve-
niment, un referèndum organitzat i 
convocat per la mateixa ciutadania. 
A Salt, aquest esdeveniment serà 
possible gràcies al treball incansa-
ble de més de 250 voluntaris que 
fi ns al dia de la consulta hauran 
treballat durant més de 6 mesos in-
tensament per permetre a la ciuta-
dania la possibilitat d’exercir un dret 
bàsic com és el del dret a decidir, 
malgrat els impediments històrics 
de les legislacions espanyoles.
El dia 25 es farà la següent formu-
lació: “ESTÀ D’ACORD QUE CA-
TALUNYA ESDEVINGUI UN ES-
TAT DE DRET, INDEPENDENT, 
DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTE-
GRAT A LA UNIÓ EUROPEA?”
I podran exercir el vot totes aquelles 
persones empadronades al municipi 
de Salt, independentment de la seva 
nacionalitat, que tinguin més de 16 
anys. Per tal de poder exercir el vot, 

Salt és, des de l’1 de març i fi ns al 
16 d’abril de 2010, la seu itine-

rant de l’Escola del Consum de Ca-
talunya (ECC). Uns 1.500 alumnes 
d’educació primària i secundària de 
la comarca participen en els tallers 
sobre educació del consum que es 

caldrà que els votants acreditin la 
seva identitat i la residència al poble 
de Salt, mitjançant el DNI o NIE i un 
volant d’empadronament en els casos 
que el poble de residència dels docu-
ments d’identitat no siguin correctes.
Per fer més fàcil l’accés a totes les 
persones del poble, s’habilitaran 7 
col·legis electorals per fer les vota-
cions el dia 25;

1. Casal de Jubilats - pg. Verda-
guer, 1
2. Parc de la Maçana - c/ Dr. Fer-
ran, 36
3. Escola Pompeu Fabra - c/ Sant 
Dionís, 45
4. Local al Veïnat - c/ Major, 86
5. Biblioteca Municipal (Coma-
Cros) - c/ Sant Antoni, 1
6. Estació Jove - pg. Països Cata-
lans, s/n
7. Local al passeig Ciutat de Giro-
na - Davant Policia Municipal

També es podrà fer el vot anticipat 
per totes aquelles persones que el 
dia 25 no puguin ser al poble. Les 
taules de vot anticipat les trobareu 
als mercats setmanals, a la plaça del 
mercat els divendres i dissabtes, a 
l’hospital santa Caterina els dilluns i 
a tots els actes que organitzi la co-
missió Salt Decideix. També es dis-

fan a la seu de la Casa de Cultura 
Les Bernardes de Salt. Aquesta és 
la tercera vegada que l’ECC visita 
el Gironès. El primer cop va ser el 
curs escolar 2005-06 i el segon, el 
2007-08, amb la qual cosa, fi ns ara, 
2.099 alumnes de centres escolars 

posarà per a aquells col·lectius que 
tinguin difi cultats de mobilitat, d’un 
número de telèfon (625 08 22 11) 
i un correu electrònic (saltdecideix.
votanticipat@gmail.com) per sol-
licitar que un voluntari pugui anar a 
recollir el vot a domicili.
Esperant que sigui un gran èxit de 
participació, aquest exercici va més 
enllà d’un sentiment, ja que suposa 
l’assentament d’unes noves bases 
en els sistemes de participació ciu-
tadana i un exercici pedagògic i de 
cohesió social importantíssim que 
caldrà tenir en compte a partir d’ara.
Com ens feia recordar Salvador 
Sunyer amb paraules de Salvador 
Espriu, “Els homes no poden ser si 
no són lliures”.
Amb aquestes paraules emplacem 
a tots els veïns de Salt a exercir el 
seu dret al vot i demostrar així la 
capacitat de mobilització de la so-
cietat civil i alhora enfortir els nos-
tres drets col·lectius.

Ferran Burch
Portaveu Comissió Ciutadana 

Salt Decideix

del Gironès ja han participat en 
els tallers de l’escola del consum. 
L’Escola és un servei de l’Agència 
Catalana del Consum (ACC) que té 
per objectiu divulgar els drets i els 
deures dels consumidors al món 
educatiu.

25 d’abril - votacions

Salt, seu itinerant de l’Escola del Consum de Catalunya 

Nou disc de Costa 59

El músic i productor saltenc Llu-
ís Costa ha presentat el disc 

‘Un mar de confetti’, el seu debut 
dins el projecte col·lectiu Costa 59. 
Es tracta d’un treball amb 11 temes 
de música cinemàtica i visual, edi-
tat pel segell RGB Suports. El disc, 
bàsicament instrumental, explica 
de manera impressionista la histò-
ria d’una parella al costat del mar 

Mediterrani. Un disc alegre i opti-
mista fruit de més de quatre anys 
de gravacions en el seu propi es-
tudi i de múltiples col·laboracions.
Costa 59 es completa en directe 
amb Nito Figueras, piano; Pere 
Martínez, contrabaix; Àngel Abad, 
bateria; Adrià Bauzó, saxo i fl au-
tes, Nacho Lesko, a l’acordió i Nuri 
Mancebo, veu.
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El centre penitenciari de dones 
Wad Ras ha exposat durant el 

mes de març ‘African Blues’, del 
fotògraf saltenc Martí Artalejo. Es 
tracta d’una exposició en la qual 
el fotògraf vol ‘portar i obrir  una 
fi nestra de refl exió a les presons 
de tot Catalunya’. Aquesta exposi-
ció itinerant es podrà veure a to-
tes les presons de Catalunya . El 
primer centre penitenciari va ser 
el de Figueres, dintre els actes de 
capital cultural, després va passar 
per 4 Camins (la Roca), Wad Ras, 
i després seguirà per la zona de 
Lleida.

El fotògraf saltenc Martí Artalejo, autor d’una 
exposició itinerant per les presons de Catalunya 

Quelic Berga, Premi Ciutat d’Igualada Jaume Graells d’art digital 2009

L’artista multimèdia Quelic Ber-
ga ha exposat les seves obres 

a la Sala Municipal d’Igualada 
després de guanyar el Premi Ciu-
tat d’Igualada, Jaume Graells d’art 
digital 2009. En l’exposició s’hi han 
pogut veure les instal·lacions ‘Salt 
quàntic’, ‘Babel quàntic’, ‘Gronxa 

or’ o les fotografíes de ‘Cronolo-
gies’. La seva obra destaca per la 
utilització de les noves tecnologies 
per crear peces interactives que 
mantenen un diàleg amb l’espec-
tador. Màster en Disseny d’Inter-
fícies gràfi ques a la Universitat 
de Lincoln. Actualment i des de 

fa quatre anys treballa com a 
pedagog en el graduat de re-
alització audiovisual i multimè-
dia de l’ERAM (Girona) i és el 
coordinador del Diploma d’es-
pecialització en Disseny Gràfi c 
de la Fundació Universitat de 
Girona.
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10 anys de dansa a Salt

El Club Tramuntana planta 60 arbres a les deveses

NOU ESPIRAL escola de dan-
sa neix el 19 de març de l’any 

2000, amb l’objectiu de ser un es-
pai destinat a promoure la Dansa 
i d’altres Arts Escèniques a través 
de la Formació, la Creació i la Di-
fusió en un espai expressament 
creat per a tal fi nalitat.
Durant aquests 10 anys s’ha acon-
seguit donar una àmplia oferta 
d’activitats formatives de Dansa, 
Tècniques Corporals, Tècniques 
Coreogràfi ques, Improvisació i 
Interpretació corporal i gestual, 
Percussió i d’altres que han anat 
sorgint amb els anys, destinades i 
adequades a diferents edats i ni-
vells, amb professionals especia-
litzats en cada activitat de manera 
que s’ha transmès una formació 
correcta i de nivell, tant per a per-
sones amb un interès professional 
com per a d’altres que busquen 
activitats de lleure o millorar la 
seva salut física, mental i espiritu-

al. Aquestes activitats es porten a 
terme en curs escolar, cursos tri-
mestrals, intensius de cap de set-
mana i cursos d’estiu.
En l’apartat de Creació i Difusió s’ha 
motivat els estudiants de Dansa i 
d’altres arts a crear els seus pro-
pis treballs artístics i coreogràfi cs. 
També, en nom de Nou Espiral de 
Salt, s’ha col·laborat amb d’altres 
entitats oferint petites actuacions 
en teatres i diferents espais. 
A fi nal de curs tots els alumnes de 
l’escola, tant els nens com els jo-
ves i adults, presenten els Tallers 
de Final de curs al Teatre de Salt i 
a la Sala La Mirona on, a més de 
les coreografi es i treballs prepa-
rats pel professorat, s’hi inclouen 
moments creats pels mateixos 
alumnes. La quantitat d’alumnes 
que participen en la mostra de fi nal 
de curs és d’aproximadament  200 
(entre nens al Teatre de Salt i joves 
i adults a La Mirona) i el públic su-

pera les 1.000 
persones.
Des de l’any 
2004, Nou Es-
piral i l’Ajunta-
ment de Salt 
organitzen el 
D A N S A L T, 
Concurs Co-
r e o g r à f i c 
Professional, 
on joves com-
panyies de 
Catalunya i de 
l’Estat espa-
nyol mostren 

les seves creacions. Enguany ens 
trobem en la 7a edició d’un Con-
curs ja consolidat i amb molt de 
prestigi.
Nou Espiral, ubicat al centre de 
Salt, representa un espai cultural 
amb l’objectiu de donar a conèixer 
a través de la dansa i el moviment 
un Salt amb inquietuds i il·lusió, 
on grans i petits poden gaudir de 
moments màgics en un edifi ci em-
blemàtic i que s’ha recuperat com 
a centre cultural.
10 anys d’esforç recompensats per 
tants i tants alumnes-amics que 
ens han acompanyat en aquest 
llarg camí i que dia a dia ens han 
motivat amb la seva entrega i fi de-
litat. Gràcies per fer possible que 
entre tots ens hàgim sentit com 
una gran família.
Gràcies també a l’Ajuntament de 
Salt  per creure en el nostre pro-
jecte i treballar conjuntament per 
un Salt en Dansa.  

US  CONVIDEM  A CELEBRAR  
EL  NOSTRE  ANIVERSARI  BA-
LLANT...!
DISSABTE 17 d’ABRIL... CLAS-
SES OBERTES (d’iniciació)... PER 
A TOTHOM....!
Truqueu per reservar la vostra pla-
ça en les diferents activitats pro-
gramades: dansa contemporània, 
fl amenco, dance-hall, dansa del 
ventre, hip-hop, clàssica, salsa....
**Escola de Dansa Nou Espiral de 
Salt, carrer Pau Casals, 2-4, tel. 
972 242 999 
www.nouespiral.net

El Club Tramuntana va organit-
zar una plantada d’arbres a les 

Deveses de Salt a fi nals de febrer 
passat, amb la fi nalitat de recupe-
rar el bosc de ribera de les ribes del 
Ter. Hi van participar unes 50 perso-
nes, el regidor de medi ambient de 
l’Ajuntament de Salt, Toni Gómez, 
i amb l’ajuda de vuit treballadors 
del Taller Ocupacional del Consell 
Comarcal que depenen de l’Ajun-
tament de la Vila. Es van plantar 
60 d’arbres (14 roures martinencs, 

19 àlbers, 5 aurons blancs, 5 ave-
llaners, 5 arços blancs, 3 aladerns 
falsos, 3 aladerns, 3 pollancres i 
3 sauquers) a uns 300  metres de 
l’embarcador del pla dels Socs, Ter 
amunt. Des de fa 13 anys l’entitat 
saltenca col·labora en la recupera-
ció del bosc de les ribes del Ter or-
ganitzant iniciatives encaminades 
a la recuperació de l’Aiguamoll del 
Veïnat i les ribes del Ter i que prete-
nen també fomentar el respecte per 
la natura i l’educació ambiental.
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Salt acull la 2a etapa 
de la Volta Ciclista a Catalunya

Petita feina per a pallasso vell

teatre
El dia 6 de febrer, en el teatre de 

Salt, van fer aquesta divertida 
comèdia, dirigida per en Ramon Si-
món, interpretada per en Jordi Mar-
tínez, en Joan Montanyès i en Claret 
Clown. Tres dels millors pallassos del 
país amb una coproducció del Cen-
tre d’Arts Escèniques de Terrassa.
Es va estrenar a Terrassa del 18 al 
22 de novembre de 2009, va seguir 
a Barcelona a la sala Muntaner del 
10 de desembre de 2009 al 10 de 
febrer de 2010, i després van fer 
una gira a tot Catalunya.
S’ofereix feina per a pallasso 
vell.., imagineu-vos un anunci com 
aquest en un diari qualsevol.
Amb aquesta cita hi acudiran tres 
pallassos, cadascú amb el seu 
món entaforat  dins d’una gran 
maleta. Es troben, es reconeixen 

i juguen, volen demostrar les se-
ves habilitats, molt allunyades de 
la realitat actual, ja que són vells 
i passats de moda, però s’aferren 
a que els vinguin a buscar com a 
última oportunitat. 
Després de l’alegria de la trobada 
neix una angoixa entre ells per la 
lluita d’una feina incerta. Cadas-
cú ho fa a la seva manera. Tot es 
vàlid entre ells, passats de moda, 
amenaces, adulació i mentides. El 
pas del temps no els perdona.
Ha sigut una gran interpretació dels 
tres actors. Al principi una mica 
pesada, però a poc a poc ens va 
anar captivant i entrant en els per-
sonatges, acaparant l’atenció de tot 
el públic, demostrant-ho amb forts 
aplaudiments, repetides vegades.

Josep Pla

La Volta Ciclista a Catalunya va 
passar per Salt el 23 de març 

passat. La nostra vila va ser el lloc 
de sortida de la 2a etapa d’aquesta 
competició. El Village es va instal-
lar a l’Era de Cal Cigarro des d’on 
es va donar inici  a l’etapa, en con-
cret, al carrer Miquel Martí i Pol. Els 
ciclistes van circular pel carrer Lin-
gen, l’Avinguda de la Pau, el Pas-

seig Marqués de Camps i el carrer 
Major fi ns al carrer Doctor Castany, 
des d’on van tornar a l’Avinguda de 
la Pau per dirigir-se a Girona. 
Un cop a Girona, els ciclistes 
es van dirigir per la carretera de 
Santa Coloma cap a Vilablareix, 
Aiguaviva, Estanyol i Bescanó i 
van tornar a Salt als voltants de la 
1 del migdia. En aquesta ocasió, 

van creuar el municipi pel Passeig 
Països Catalans.
La 90a edició de la Volta Ciclista 
a Catalunya es va iniciar el dilluns 
22 de març a Lloret de Mar. En 
aquesta edició, la prova compta 
amb la participació d’un total de 22 
equips entre els quals hi ha l’Asta-
na, el Caisse d’Epargne, el Rabo-
bank o l’Euskaltel-Euskadi. 
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el lector veu i diu

Aparcament

Sóc veí de la zona del Pla de 
Salt, al carrer Guilleries, envol-

tat del Marquès de Camps i el Ra-
fael Masó. Era costum arribar de la 
feina, universitat o institut i deixar 
el cotxe al pàrquing que queda just 
al cantó de l’escola del Pla.
En poc temps (i, personalment, 
crec que amb bon criteri) hem am-
pliat la gamma de serveis públics 
en aquesta zona: el col·legi del 
Gegant del Rec, la remodelació 
del camp de futbol, tota la cons-
trucció de la piscina i el gimnàs i, 

per últim, el CAP. A l’altra cara de 
la moneda (i, en aquest cas, errò-
niament) les places de pàrquing de 
les que abans us  parlava continu-
en essent les mateixes i, a sobre, 
des de fa pocs dies han passat a 
ser de zona blava.
Amb això no m’agradaria que es 
pensés que la meva intenció és la 
de culpar quelcom i, molt menys, 
tatxar a ningú de voler treure ca-
lers d’on sigui (tòpic que sento so-
vint i cada cop amb menys seny), 
sinó que em sembla que les coses 

s’han fet a corre-cuita i s’ha prio-
ritzat l’obertura del centre d’aten-
ció primària (CAP) abans de fer-hi 
totes les construccions auxiliars 
necessàries que es necessiten 
per dur a terme el seu bon funci-
onament (com poden ser places 
d’aparcament pròpies, dipòsits 
d’emmagatzematge, accessos 
adients, ...) o que, al contrari, i tant 
de bo m’equivoqui, es comença la 
casa pel terrat, de nou.

Héctor Martínez

No cal atiar el foc

Una vella dita del món periodís-
tic diu “no deixis que la realitat 

t’espelli un bon titular”. Quan par-
lem de terres llunyanes potser mai 
tindrem forma d’esbrinar quina és 
aquesta realitat, però quan el titu-
lar fa referència al que està pas-
sant a sota de casa teva, només 
cal treure el cap per la fi nestra per 
adonar-te del que realment està 
passant. 
Aquesta tarda he sortit a fer un volt 
per Torras i Bages i Àngel Guime-
rà perseguint la sirena d’un cotxe 
de bombers que ha passat a tota 
velocitat per ronda Marquès de 
Camps; tot i que m’esperava el 
pitjor, als carrers hi havia el bullici 
habitual, encara que a l’ambient es 
respirava una estranya sensació 
difícil de defi nir, i la gent caminava 
amb un gest a la cara mig de por, 
mig d’incredulitat, no he trobat res 
fora de l’habitual, la barreja de per-
sones era absoluta, gent d’amb-

dós sexes, de totes les edats i de 
diferents nacionalitats es creuaven 
amb carrets de la compra, cotxets 
amb mainada, solitaris, en parella 
o en petits grups. Per un moment 
m’ha donat la sensació que, fi cada 
tota la humanitat en una immensa 
saca, algú n’ha tret algunes dotze-
nes a l’atzar i els ha col·locat da-
vant meu.
Ahir la Salama i les seves ami-
gues em comentaven que havien 
començat a tenir por de sortir al 
carrer, tot i que reconeixien no ha-
ver percebut gestos, mirades o co-
mentaris de menyspreu per la seva 
evident estètica musulmana, elles 
també percebien aquella sensació 
estranya difícil de defi nir.
A la plaça de la Llibertat m’he tro-
bat en Moha i els seus col·legues, 
riuen resignats i es queixen del 
tracte que des dels darrers dies 
estan rebent del Mossos, els es-
corcollen de forma sistemàtica i 

repetitiva, “Si fossin educats, em 
deixaria escorcollar cent vegades, 
però només fan que insultar-nos i 
donar-nos empentes, perquè som 
marroquins”, creiem que a tot ple-
gat cal donar una resposta assos-
segada, responsable i plural, hem 
acordat posar fi l a l’agulla.
És innegable que la situació a Salt 
és tensa i delicada, per això cal 
denunciar l’actitud absolutament 
irresponsable d’aquells que vo-
len canalitzar el descontent dels 
ciutadans per treure’n rendiment 
polític, o aquelles institucions com 
els Mossos d’Escuadra que amb la 
seva actitud no formen part de la 
solució, sinó del problema.
Si entre totes i tots no som capa-
ços de situar-nos i redreçar la si-
tuació, potser caldran molts més 
cotxes de bombers com aquell a 
qui, afortunadament, he perdut la 
pista aquesta tarda.

Francesc Ortega
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EMERGÈNCIES
Bombers 085
Mossos d’Esquadra 088
Policia Local 972249192
Emergències sanitàries 061

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972249191
Biblioteca Pública de Salt 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Cementiri Municipal  972240506
Centre Obert Infantil 972406663
Centre Social  972235105
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Escola Bressol El Lledoner 972238388
Escola Bressol El Carrilet 972237580
Escola de Belles Arts 972244235
Estació Jove 972405007
Mercat Municipal 972233826
Museu de l’Aigua 972402148
Ofi cina Ambiental 972235128
Pavelló d’Esports Municipal 972240012
Piscina Municipal 972236021
Ràdio Salt 972249151
 972249152
Teatre de Salt  972402004

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP Les Deveses 972941290
CEIP El Gegant del Rec 972232127 
CEIP El Pla 972406106
CEIP La Farga 972235637
CEIP Mas Masó 972941382
CEIP Silvestre Santaló 972238619
CEIP Veïnat Gertrudis Moret 972400092
CIFO 972405570
Escola d’Adults 972241410
E. d’Educació Especial La Maçana  972235930
IES Salvador Espriu 972240246
IES Vallvera 972231919
Institut SES 3 972 234975
UOC (U. Oberta de Catalunya) 972405067
Ntra.Sra. Del Roser (Dominiques) 972233681
Pompeu Fabra  972405702
Vilagran 972241757

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià 972201737
Bombers 085
Casa de Cultura “Les Bernardes”  972234695
Casal de Jubilats de Salt 972230498
               Secretaria 972238578
Centre d’Atenció Primària 972243737
Centre de dia (Les Bernardes) 972425267
Correus 972237081
Hospital Psiquiàtric 972182500
Hospital Santa Caterina 972189000
Hotel d’Entitats 972242088
 972241128
Institut geriàtric Torras 972400563
Jutjat de Pau 972234012
Llar de Jubilats “Les Bernardes”  972232663
 972239061 
Mossos d’Esquadra 972245446
Notaria de Salt 972230100
Parròquia de Sant Cugat 972234686
Parròquia de Sant Jaume 972236190
Piscina coberta 972236021
Residència assistida “Les Vetes” 972401014
Residència Geriàtrica “Nostra Llar” 972239199
Tanatori del Gironès 972249050

ESCOLES DE MÚSICA I DANSA
Nou Espiral 972242999
[Interval] 972440483

TRANSPORT
Asoc. Empresarial del Taxi 972221020
Taxi Girona 972203377
Taxi  Cèsar 608433010
Gironabus 972233243
Autocars Roca 972233572
Autocars Toni 650382778
Emilio Espigarés Ortega 659434833

ADVOCATS
Bufet J. Garrigolas 972242387
Joan Nono Rius 972241544
Miquel Ricard Palau 972 405646

CONSULTORIS PRIVATS
DENTISTES
Dalmau Amorós 972242990
Serveis Dentals Salt S.L. 972232420

GINECÒLEGS
Santiago Bosch Arbusé 972239231

MEDICINA INTERNA
Turó Roca 972239063

MEDICINA GENERAL
Bagaria Canals 972241007
Riera Serra 972244192

LLAR D’INFANTS
Petit Jardí  972237927
El Barrufet 972231299
Petit Príncep 972236559
Escola Bressol El Lledoner 972238388

AMBULÀNCIES
Ambulàncies Catalunya 972235878

PSICÒLEGS
Centre Psicològic 972401619
Psicologia i pedagogia salt 972243033
Iglesias Martí, F. 972400160

FARMÀCIES de Guàrdia

Farmàcia: DAVESA, Major de Salt, 20.  972230568
Dies: 7, 15, 23 d’abril.

Farmàcia: ESCATLLAR, Guilleries, 23.  972230103 
Dies: 2, 3, 4, 12, 20, 28 d’abril.

Farmàcia: GELI, Major de Salt, 157. 972233518 
Dies: 8, 16, 24, 25 d’abril.

Farmàcia: NIETO, Àngel Guimerà, 75. 972233645
Dies: 1, 9, 17, 18, 26 d’abril.

Farmàcia: ORDIS, Pg. Països catalans, 71. 972237704
Dies: 19, 27 d’abril.

Farmàcia: MUÑOZ, Pg. Països catalans, 145. 972243412
Dies: 5, 10, 11, 13, 21, 29 d’abril.

Farmàcia: ROCAS, Major de Salt, 269. 972231249
Dies: 6, 14, 22, 30 d’abril.

Per inserir publicitat en aquesta secció, modifi car, ampliar o incloure alguna dada, cal que us poseu en contacte 
amb el Consell de Redacció al tel. 972 23 85 78 o mitjançant el correu electrònic lafarga@revistalafarga.net

guia de serveis
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Elaboració:
Posar un cassó al foc amb ¾ de litre de llet, 
la A la paella amb un xic d’oli es fa enrossir 
la ceba ratllada. A continuació s’hi afegeix 
el lluç, prèviament esmicolat, i es deixa 
coure fi ns que tregui tota l’aigua.
Tot seguit posar-hi la mantega i la pastilla 
de brou esmicolat. Seguidament anar-hi 
afegint, a poc a poc, la farina i la llet simul-
tàniament, una mica de cada, i anar reme-
nant fi ns que quedi una beixamel ben lliga-
da. Posar-hi sal al vostre gust. Deixar-ho 
refredar en una safata.
Un cop fred es preparen les croquetes ar-
rebossant-les amb ou i pa torrat. Fregir-les 
amb oli calent.

Recepta de la Sra. 
DOLORS BOSCH PRUNELL 

del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

· ½  kg de lluç
· ¾ l de llet
· 5 cullerades soperes de farina
· 1 pastilla de brou
· 1 ceba petita
· una mica de mantega
· sal

gastronomia Croquetes de lluç



30

Naixements, casaments i defuncions

Resum del Ple de 15 de març de 2010

Casaments

Jesus Alberto Pedroza Rios

Mirna Reina 5-2-10

Marco Castellano Rubiano

Mouladoula Majdi 6-2-10

Deyler Martínez Quinto

Sonia Raya Márquez 17-2-10

Mario Arnulfo Lagos Rubio

M. Margarita Gallo Moreno 19-2-10

Fernando Herce Carreras

Emerita Hidalgo Jaen 26-2-10

Naixements

Guiu Salvatella i Tonietti 14-12-09

Aina Singh i Bernataclada 8-1-10

Cloes Rojas i Rodriguez 19-1-10

Èric Gómez i Ballester 21-1-10

Mariona Matas i Costa 28-1-10

Razika Bouazazi 31-1-10

Obaida Mazouar 31-1-10

Karam Abetoi el Zouin 31-1-10

Eric Riaza i Madueño 1-2-10

Fatoumata  Balde 1-2-10

Yassin Lamzouri 2-2-10

Drag Hici  2-2-10

Oriol Roca i Gallardo 2-2-10

Ali Hammani 3-2-10

Israe Bouyafrour 3-2-10

Daniel Pastrana i Mondragon 4-2-10

Israe Abdellaoui 4-2-10

Marc Fernando i Roca 4-2-10

Kian Rizzi 5-2-10

Kristine Melanie Funez i Carias 6-2-10

Ababacar Toure 7-2-10

Defuncions

Ramon Soler Amador, 95 Anys 15/02/2010 

Pilar Roura Almar, 95 Ans 20/02/2010

Maria Ripoll Brunet 84 Anys 27/02/2010

José Corral Lorenzo, 80 Anys 27/02/2010

Maria Punzano Mañas, 68 Anys 08/03/2010

Carmen Montalban Martinez, 56 Anys 08/03/2010

demografia
Mariam Guendouc 7-2-10

Malak Amghar 10-2-10

Binta Balde 10-2-10

Adam Carom 10-2-10

Andrea Valentina i Surdu 12-2-10

Yassir Azgoud 14-2-10

Aniol Correa i Benauente 14-2-10

Mohamed Amine i Lajaate 14-2-10

Amina el Himri 15-2-10

Amira Azouagh 15-2-10

Oussama Lakbir 16-2-10

Ainhoa Vázquez i Rodrígrez 16-2-10

Miracle Etinosa i Eghareuba 18-2-10

David Diaz i Iglesias 19-2-10

Xènia Bravo i Renart 19-2-10

Nerea Vilanova i Valle 19-2-10

Harshdeep Singh 20-2-10

Strar Darko 22-2-10

Adam Rhayolouf 22-2-10

Soraya el Hassani 22-2-10

Elisabetha Nicolae 23-2-10

Aisetu Sawaneh 25-2-10

El ple va aprovar integrar l’ajunta-
ment de Salt al Consorci de trans-
port públic de l’àrea de Girona 
ATM i el conveni amb l’administra-
ció electrònica de Catalunya per la 
prestació de serveis de notifi cació 
electrònica i de comunicació mit-
jançant sms.

Amb el vot en contra d’IPS i l’abs-
tenció de Ciu i PP l’equip de go-
vern va aprovar modifi cacions al 
pla urbanístic del Mas Masó

Únicament amb els vots de l’equip 
de govern i l’abstenció de la resta 
es va aprovar els plecs de clàusu-
les administratives per contracta-
ció del projecte de comissaria de 
la policia municipal.

Per assentiment de tots els grups 
es va aprovar una moció conjunta 
per l’adhesió a la xarxa d’alcaldes 
per la Pau.

Per unanimitat es va aprovar la 
moció presentada per IPS-ICV 
anomenada Salt un sol poble, que 
va ser subscrita per tots els grups.

Amb el vot de tots els grups es 
va afegir i aprovar un darrer punt 
presentat per urgència reclamant 
a les companyies elèctriques  res-
ponsabilitats per les nevades.

Lorenzo Bagaria Ibañez, 89 Anys 09/03/2010

Concepción Mañero Rapela, 64 Anys 08/03/2010

Enriqueta Sunyer Aimeric, 81 Anys 10/03/2010

José Badia Mongay, 79 Anys 11/03/2010

Concepción Soles Pascual, 66 Anys 18/03/2010
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Temperatures i pluviometria de l’11 de febrer al 10 de març de 2010

Temperatura Màxima: 21º el dia 25 de febrer.  
Temperatura Mínima: -6º el dia 12 de febrer.

Dies de pluja: 9 dies de pluja.
Precipitació màx. en un dia: 51,8 l el 8/3 en forma de neu. 

Pluja acumulada: 128,7 litres.

Evolució de les temperatures

Encreuats

Sopa de lletres

Solucions:

poti-poti L’acudit foll

El temps

Pluviometria

carboner
fl orista
hoteler
lampista
fontaner
confi tera
ebenista
verdulaire
pintora
fresador

Horitzontals
1.- Cadenes de muntanyes. 2.- Car-
dinal. Es trasllada d’un lloc a un altre. 
La més prima. 3.- No vestit. Al revés, 
humor serós. Al revés, preposició.  4 
.- Possessiu (plural). Al revés, mas-
cle de l’oca. Aire que s’escapa dels 
pulmons.  5.- Al revés, estava asse-
gut.  Soroll confús.  6.- Viandes no 
cuites.  Llinatge català.  7.- Àtom 
electrifi cat. Forma del verb ésser. 
Pronunciar.  8.- Arbre. Pilar sortint en 
la superfície d’un mur. Consonants.  
9.- Cardinal. Juntura dels ossos dels 
dits. I més prima.  10.- Soldat armat 
posat per un temps determinat en un 
lloc per vigilar-lo.

Verticals
1.- Impressions.  2.- La cinquena.  
Cessàveu de viure. La vocal de sem-
pre.  3.- Al revés, símbol del crom. 
Al revés, no vestides. Prefi x.  4.- Poc 
freqüent. Pronom. Habilitat. 5.- Al re-
vés, signe de puntuació. Experimen-
ta. 6.- Líquid espirituós destil·lat. Al 
revés, exempts de taca. 7.- Al revés, 
iodur de sodi.  Pronom. Al revés, 
nom de lletra. 8.- Al revés, prefi x. Al 
revés, adverbi de temps. Consonant 
repetida.  9.- cardinal. Lloances. Cin-
quanta.  10 Metal·lúrgia de ferro.

B. Pérez G.

Horitzontals
1.- Serralades.  2.- E. Ca-
minada. I.  3.- Nu. Roci. 
eD.  4.- Ses. cO. Alé.  5.- 
aieS. Remor. 6.- Crues. 
Segú.  7.- Ion. És. Dir.  
8.- Om. Anta. Sg. 9.- N. 
Artell. I. 10.- Sentinella.
Verticals
Sensacions.  2.- E. Mo-
rieu. E.  3.- rC. seuN. 
An.  4.- Rar. Se. Art.  5.- 
amoC.. Senti.  6.- Licor. 
steN.  7.- anI. Es. alE.  8.- 
Da. àmeD. Ll.  9.- E. Elo-
gis. L.  10.- Siderúrgia.  
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