
La Festa Major de Salt va aco-
llir ahir una gran exhibició caste-
llera que va reunir les colles dels
Marrecs de Salt, els Castellers de
Sabadell i els Bordegassos de Vi-
lanova, davant de l’ajuntament de
Salt. 

Per començar, les tres colles van
anar en cercavila des del local dels
Marrecs fins a la plaça Lluís Com-

panys. Tres pilars de 3 caminats
van servir per obrir i presentar-
se a l’alcalde, Jaume Torramadé,
que presenciava l’actuació des del
balcó i al públic.

Els Marrecs van obrir plaça amb
un quatre de set amb agulla i Els
Bordegassos van repetir-ho ins-
tants més tard. Pel que fa als Cas-
tellers de Sabadell, van oferir una
torre de sis. 

En la segona ronda els Marrecs
van voler aconseguir un dos de set,

l’objectiu que s’havien marcat per
aquest dia, però «els nervis han fet
que ens quedéssim en dos intents
desmuntats», explica el cap de co-
lla, Àlex Massaguer. 

Pel que fa a les altres dues colles,
ambdues van aconseguir un tres
de set en aquesta segona ronda,
castell que els amfitrions van re-
petir per començar la tercera ron-
da. Per aquesta, els Castellers de
Sabadell van triar un quatre de
sis amb agulla.

A continuació, els Marrecs van
tornar a oferir un quatre de set
molt ben descarregat encara que,
segons Àlex Massager, «fa tan sols
uns dies vam caure fent aquest ma-
teix castell en aquesta plaça». Els
Bordegassos de Vilanova van ofe-
rir en aquesta ronda l’únic cinc de
set de la diada.

Per concloure l’exhibició, les tres
colles van oferir dos pilars de cinc
simultanis, que els Marrecs van
triar dividir-los en homes i dones. 

Com a punt final de la mostra,
Els Marrecs de Salt van fer un pi-
lar de quatre caminat fins al bal-
có de l’Ajuntament, on van ser aga-
fats i pujats pels companys que hi
havia a dalt.

El cap de colla va fer una valo-
ració «molt positiva de l’actuació»
de la colla saltenca. Massaguer afe-
geix que «amb aquest acte acabem
la temporada fins al pròxim 26
d’agost, quan reprendrem els as-
sajos».

Girona Salt DILLUNS, 28 DE JULIOL DE 2003 Diari de Girona4

FESTA MAJOR SALT 2003

DAVID ESTANY

■ Cinquè descens amb piragua- El Club de Piragüisme de Salt-
Ter va organitzar ahir el ja tradicional recorregut pel riu Ter. Els par-
ticipants van sortir del Pont de Bonmatí cap a les onz i van arribar
al pla dels Socs prop de dos quarts d’una. DdeG

DAVID ESTANY

■ Concurs de sardanes a la plaça de la Llibertat- Diverses colles sardanistes van participar ahir en
el tradicional XL Concurs Memorial Emili Crous, que va reunir grups de diferents poblacions de les co-
marques gironines. Les colles participants, tant de persones grans com de gent jove van ballar seguint les
sardanes interpretades per la cobla La Flama de Farners. DdeG

DAVID ESTANY

Els Marrecs de Salt tanquen
temporada descarregant un 4 de 7
Castellers de Sabadell i Bordegassos de Vilanova van ser les colles convidades per l’exhibició castellera

DAVID ESTANY

Marrecs de Salt. Es presenten amb un pilar de quatre.

DAVID ESTANY

L’objectiu. El dos de set queda en un intent desmuntat.

DAVID ESTANY

Primera ronda. Quatre de set amb agulla.

LAURA MARÍN

SALT
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ó Fires de Girona DILLUNS, 28 D'OCTUBRE DE 2002 Diari de Girona 

AMICS DE LA SARDANA TERRANOSTRA HA ORGANITZAT QUATRE ACTES PER A AQUESTES FESTES DE SANT NARCÍS 

Ciutat de Girona i Baix Empordà 
ofereixen la primera audició de fires 
Les cobles sardanistes emplenen la plaça Constitució de ballarins i espectadors 

lAURA MARÍN 

LAURA MARÍN 

GIRONA 

D Les cobles Ciutat de Girona i Bais 
Empordà van oferir ahir a la tar
da la primera audició de sarda
nes de les fires de Sant Narcís. 
L'acte va començar a 2/4 de 5 de la 
tarda amb la cobla Ciutat de Gi
rona i la sardana Maria del mes
tre Cassú. Contràriament al que 
els organitzadors esperaven, la 
plaça Constitució và anar omplint-
se de sardanistes i espectadors des 
del primer moment. 

Abans que els músics comen
cessin a tocar. Amics de la Sarda
na Terranostrà, convocants dels 
actes sardanistes d'aquestes festes, 
van comentar que «normalment a 
aquestes hores costa reunir molta 
gent» però no va fer falta molta es
tona perquè la plaça s'emplenés de 
seguidors dels balls tradicionals 
catalans. 

La segona cobla, Baix Empordà, 
va començar la seva audició cap a 
2/4 de 7 de la tarda i entre d'al
tres va oferir les sardanes Doll de 
Catalunya, d'Antoni Mas Bou i 
Amics de la sardana Terranostrà de 
Francesc Camps. 

A més de l'acte d'ahir, els se
guidors de la sardana podran gau-

Sardanes. Les cobles Ciutat de Girona i Baix Empordà van atreure molts aficionats a la plaça Constitució. 

dir de quatre convocatòries més ble audició les cobles Ciutat de Gi- que ens oferiran el millor del seu 
a la plaça Constitució. La prime- rona i Baix Empordà. Divendres repertori i, finalment, diumenge 
ra serà demà a 2/4 de 5 de la tar- seran les cobles de la Vila de la Jon- tornaran les cobles Ciutat de Gi-
da on tornaran a realitzar ima do- quera i Foment de la sardana les rona i Baix Empordà. 

La Mirona es 
presenta com a 
alternativa als 
concerts de Fires 

D SALT- La sala Mirona de Salt, 
presenta Mirona Nit com a pro
gramació complementària als 
concerts organitzats amb mo
tiu de les Festes de Sant Nar
cís. El nou ambient musical 
porta una gran varietat de mú
sica amb DJ's, performances i 
espectacles multimèdia, a par
tir de la una de la matinada i 
s'allargarà fins a les cinc del 
matí. 

La programació especial de 
Fires Mirona Nit oferirà sesió 
aquesta nit amb els residents D J 
Richie i DJ Ed Frank i prepa
ra per al pròxim 1 de novem
bre la Nit Col·lectiu Sushi amb 
la participació de DJ Mikel Mo
lina i DJ Xevi Gerrero. També 
obrirà portes la matinada de di
jous 31 d'octubre i de dissabte 
2 de novembre. 

El primer dia que La Miro
na va obrir com a discoteca a 
més de sala de concerts va ser 
el passat divendres 25, encara 
que el plat fort del passat cap 
de setmana se'l van trobar els 
assistents de dissabte nit amb 
la presència de DJ Xavi Esco-
lano en la Nit Flaix FM. 

Els organitzadors d'aquest 
nou espai de la sala de Salt han 
creat també l'anomenada happy 
hour entre la una i les dues, du
rant la qual es podran aconse
guir dues entrades pel preu 
d'ima. A més, el bus nocturn hi 
facihta l'arribada, odec 

UN ERROR AL PROGRAMA DE FESTES DE GIRONA AVANÇAVA LA PROVA UNA SETMANA 

Agliity Club Girona improvisa una 
exhibició abans dels Campionats 

LAURA MARÍN 

LAURA MARÍN 

I GIRONA 

D Els organitzadors de la II prova 
puntuable del Campionat d'Es
panya d'Agility van haver d'ofe
rir ahir al matí una petita exhibi
ció al Pavelló de Palau amb els seus 
gossos per im error al programa 
de fires. Segons les dades dels ac

tes de festes de Sant Narcís la pro
va puntuable s'havia de fer ahir 
però en realitat està prevista per al 
pròxim diiunenge. 

Agihty Club Girona s'encarrega 
d'aquest concurs que constarà de 
tres categories -estàndard, midi i 
mini-, tindrà tres «mànigues» 
-agility (obstacles amb contac
te), jumping (salts i tubs) i stee-

plechase (curses ràpides)- i comp
tarà amb la presència de gossos en
trenats a tot l'Estat espanyol. 

El jutge d'aquesta competició 
serà Luis Ciurana, president de la 
Federació Espanyola d'Agility. La 
prova del pròxim diumenge serà 
puntuable per al Campionat d'Es
panya que aquest any se celebrarà 
a Platja d'Aro. 

EXTRAORDINÀRIA EXPOSICIÓ PINTURES 
www.palmero-arte.com 

SAGA INVERSIÓ 

PALM E RO 
OBERTA DE DILLUNS A DIUMENGE 

± 

^ H o t e l C a r l e m a r í y PI. Miquel Santaló, s/n • Tel. 972 21 12 12 • 609 77 97 01 • GIRONA 
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«Un dia per a l’Esperança»
és l’eslògan amb què l’orga-
nització Intermón Oxfam va
presentar ahir al parc Central
la seva Festa de la Solidaritat.
La campanya que aquest any
presentaven els organitzadors
es basava, principalment, a fer
una reivindicació a favor del
comerç just del cafè i evitar l’ex-
plotació, informant la gent so-
bre la crisi i la situació dels pe-
tits productors. Tot això, a tra-
vés de la festa, la solidaritat i,
sobretot, la participació ciuta-
dana.

Eugènia Cros, responsable
d’Intermón a Girona explica
que «el primer repte important
és que els consumidors pren-
guin consciència de l’existèn-
cia de la crisi i que una vega-
da sensibilitzats, decideixin ac-
tuar per pal·liar els efectes que
aquesta té sobre les famílies
camperoles». 

Informació i jocs

Per aconseguir el seu objec-
tiu, ahir van distribuir diferents
estands on la gent podia in-
formar-se de diferents aspec-
tes. El primer, donava una in-
formació general sobre la Fes-
ta i l’organització, intentant, al
seu temps, que la gent s’invo-

lucrés i participés en tot. A més,
s’havia creat l’estand de situacions
d’emergències, el de campanyes en
què participa Intermón Oxfam, el
de projectes i el de Comerç Just,
on es podien adquirir diferents
productes amb «un segell que ga-
ranteix que el productor ha cobrat
el que li pertoca» va comentar
Eugènia Cros.

Però sobretot, la responsable
d’Intermón a Girona va destacar
la part lúdica de l’espai Solidari.
«Hem organitzat un joc perquè pa-
res i fills participin junts. En aquest
«Joc del Cafè» es van destacar so-
bretot aspectes com la solidari-
tat, la col·laboració, l’ajuda i el re-

partiment de la riquesa, entre d’al-
tres. 

L’alcaldessa de Girona, Anna Pa-
gans, va fer una breu intervenció
agraint la participació i recordant
que s’ha de ser solidari amb els po-
bles que ho necessiten i el psicò-
leg Josep Cornellà va llegir un ma-
nifest per tal de recordar que hi ha
d’haver «un Comerç Just del cafè».

A més, per amenitzar la Festa
Solidària els organitzadors van
completar el programa amb di-
verses actuacions. Així, el grup
Quina Xerinola i El Galliner van
proposar jocs i contes per als més
petits i el grup de reggae Positive
música per als més grans.

Intermón Oxfam celebra la
festa pel comerç just a Girona

L’ORGANITZACIÓ SOLIDÀRIA RECLAMA «CONSCIÈNCIA» ALS CONSUMIDORS

Tres ferits en
accidents de trànsit
a Vilablareix i Celrà

GIRONA.- Tres persones van re-
sultar ferides ahir en diversos
accidents de trànsit a les car-
reteres gironines, segons van
informar els Bombers de la Ge-
neralitat. A dos quarts de sis
de la matinada, un cotxe va re-
sultar accidentat a la carrete-
ra Gi-600 a l’alçada de Blanes.

Els Bombers es van enca-
rregar de gestionar una am-
bulància per traslladar un fe-
rit de poca consideració. El si-
nistre va tenir lloc al voltant
de les sis de la matinada. A
l’autopista A-7, en el seu pas
per la localitat de Vilablareix,
un altre cotxe va resultar acci-
dentat a la mateixa hora, pro-
vocant un altre ferit de caràc-
ter lleu. 

Dissabte a la nit, a més a
més, una altra persona va re-
sultar ferida en un accident a
la carretera de Girona a Celrà.
L’ocupant del vehicle va que-
dar atrapat dins del cotxe i va
haver de ser rescatat pels Bom-
bers.

Crema un cotxe a Maçanet

A més a més, part d’un cot-
xe va resultar incendiat a la ur-
banització Residencial Park,
a Maçanet de la Selva. Per exi-
tingir el foc va ser necessària
l’actuació de dues dotacions
de bombers de Maçanet. L’in-
cident es va produir a les tres
del migdia al carrer Esquirol
de la urbanització, i no va pro-
vocar cap ferit. DdeG
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Solidaritat. Intermón Oxfam va muntar estands informatius al parc Central.

JOAQUIM BOHIGASLAURA MARIN

GIRONA

MARC MARTÍ

■ INICI D’OBRES A ANGLÈS- Ahir es va col·locar la primera pedra de la
construcció d’uns habitatges de protecció oficial al terreny municipal
del barri de Cuc d’Anglès. A l’acte hi va assistir el director general d’Ar-
quitectura i Habitatge de la Generalitat, Damià Calvet. DdeG

DdeG

■ INAUGURACICIONS A RIBES, SANTA PAU I MOLLÓ- El conseller de
Sanitat, Xavier Pomés, va inaugurar ahir el Centre d’Atenció Primà-
ria de Ribes de Freser i els consultoris de Santa Pau i Molló, aquest
últim junt al president de la Diputació, Carles Pàramo. DdeG

EL REPRESENTANT D’INDÚSTRIA, COMERÇ I TURISME DE LA GENERALITAT VA INAUGURAR DIVERSES OBRES

La Plataforma de Maçanet rebutja 
el parc musical davant Teixidor
La Planacuma va entregar una carta a Fernández Teixidó i li va demanar una trobada 

Els veïns de Maçanet de la Selva
van aprofitar la visita del conseller
de Treball, Indústria, Comerç i Tu-
risme de la Generalitat, Antoni Fer-
nández, per mostrar el seu rebuig
al parc musical. La plataforma en
defensa del patrimoni natural i cul-
tural de Maçanet (Planacuma) va
entregar una carta a Fernández,
que els va citar per a una entre-
vista que es realitzarà d’aquí a vuit
dies.   

El conseller va venir a Maçanet
per tal d’inaugurar els nous vials
d’accés a la vila, la nova Aula tele-
centre i la remodelació de la plaça
de l’església. La inauguració dels
nous vials es va fer a la nova ro-
tonda d’accés a la vila. Un veí de
la població va aprofitar l’avinen-
tesa per penjar-hi una pancarta,
que deia: «La feina mal feta, a
Maçanet no té futur». En una faça-
na propera al lloc inaugurat, s’hi
observava una altra pancarta,
aquesta de la Planacuma: «No vo-
lem el parc musical, volem el parc
natural». 

El col·lectiu, a més, es va acostar
a parlar amb Fernández Teixidó,
que és qui té el projecte del parc

sobre la taula. Els veïns li van en-
tregar l’esbós del butlletí informa-
tiu que presentaran a Maçanet el
proper 3 de maig i en el qual s’ex-
pliquen les activitats que han dut

a terme i li van demanar una tro-
bada, que es realitzarà d’aquí a vuit
dies. A continuació, el programa
d’inauguracions va transcórrer
amb total normalitat i va acabar a

la plaça amb la presència de 400
veïns, on se celebrava la festa del
desè aniversari de la colla de ge-
ganters i en la qual van participar
altres colles de la comarca. 

ÀNGEL PONS

MAÇANET DE LA SELVA

Reivindicació. La Planacuma va entregar una carta al conseller on exposa els actes que ha organitzat contra el parc.

DdeG
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■ SANT JAUME BULL AMB LA FIRA DE SANT JOSEP- La plaça Major, els carrers adjacents i el
Centre Cívic de Sant Jaume de Llierca, a la Garrotxa, bullien d’animació ahir amb les activitats de la fira,
entre les quals la trobada de puntaries (amb 459 participants) i el certamen internacional d’arts plàsti-
ques. Potser en part gràcies al bon temps, l’arrossada popular va ser un altre dels èxits de la diada. M.M.

Assistents. Unes 16.000 persones van poder gaudir dels tasts que oferien els 90 expositors participants.

DdeG

DdeG

Firatast va tancar ahir les portes
«amb un èxit rotund» segons ex-
plica el director d’aquesta Fira de
Degustació i Venda de Productes
d’Alimentació de Qualitat, Josep
Maria Matamala. «Hem superat la
xifra d’assistència de l’edició an-
terior, tant pel que fa als exposi-
tors com al públic». D’aquesta ma-
nera, un total de 90 expositors con-
centrats en uns 60 estands van
oferir el millor de la seva produc-
ció a uns 16.000 assistents. «En to-
tal hem comptabilitzat que s’han
servit 92.000 tasts, tota una fita des
que es va inaugurar la nostra mos-
tra l’any 1995».

Segons el director, «el públic està
content amb el nostre servei i els
expositors també, ja que aquesta
Fira suposa una bona manera de
conèixer i donar-se a conèixer». Els
mateixos expositors comenten que

tot va sortir molt millor del que
s’esperaven i que l’assistència de
públic va desbordar les seves pre-
visions. Això va fer que a mitja tar-
da de diumenge algunes de les em-
preses es quedessin sense produc-
tes. «Alguns, com els estands que
es dedicaven al sector begudes, van
haver de recórrer a les ampolles
que tenien per decorar els seus es-
tands», assegura Matamala.

L’assistència al certamen va ser
progressiva. Alguns expositors co-
menten que «divendres va ser un
dia tranquil però que diumenge
era una autèntica aglomeració».
Així ho demostren les xifres, ja que
Firatast va començar la seva edi-
ció 2003 amb uns 3.600 assistents,
va passar dissabte a uns 5.800 i va
arribar diumenge als 6.600.

Novetats a Firatast

Aquest any s’han introduït no-
ves activitats que animen la gent
a intervenir com, per exemple, un

concurs de coques per a gent
no professional. «Ha estat un
concurs que ha despertat molt
la participació. Encara que vam
decidir tancar les inscripcions
quan en portàvem 40, la gent
no ens feia cas i continuaven
portant coques, així que al fi-
nal ens hem trobat amb un to-
tal de 63 participants» explica
Josep Maria Matamala. «Tam-
bé s’ha introduït una propos-
ta de cata d’aigües de les co-
marques gironines que ha tin-
gut molt bona rebuda» afegeix
Josep Maria Matamala.

També es va obrir una ludo-
teca anomenada el «Racó Mà-
gic» perquè els pares pogues-
sin deixar la mainada i passe-
jar tranquils per la Fira,
«sobretot a les hores punta, com
són l’hora de dinar i sopar, ja
que l’acumulació de gent difi-
culta anar amb els nens», co-
menta el director.

Firatast supera amb 16.000
visitants l’edició anterior 

ELS ORGANITZADORS DESTAQUEN L’«ÈXIT ROTUND» AMB 92.000 TASTETS 

LAURA MARÍN

GIRONA
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INFORMACIÓ

AIGUAVIVA
Dia: 18 de març de 2003
Hora: de 13.15 a 14.45
Referència: 679307
Sector: Zona Rural, Ctra. Santa Co-
loma, Afores.

BLANES
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 9.30 a 11.30
Referència: 675725
Sector: C/ Mestrança, Pau Casals i
rodalies.

CAPMANY
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.00
Referència: 675319
Sector: Tot el poble.

CANTALLOPS
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.00
Referència: 675319
Sector: Tot el poble.

DARNIUS
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 16.00 a 17.00
Referència: 675277
Sector: Mas Genís.

ESPOLLA
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.00
Referència: 675319
Sector: Tot el poble.

FIGUERES
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 16.00 a 17.15
Referència: 677891
Sector: González de Soto.

FIGUERES
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 10.30 a 11.30
Referència: 675351
Sector: Àrea de Servei Autopista.

FORNELLS DE LA SELVA
Dia: 18 de març de 2003
Hora: de 13.15 a 14.45 
Referència: 679307
Sector: Zona rural, Nacional II, Afores.

LA JONQUERA
Dia: 21de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.00
Referència: 675319
Sector: Els Estanys.

LLANÇÀ
Dia: 21de març de 2003
Hora: de 8.30 a 13.30
Referència: 674085
Sector: Zona esportiva, Font d’En Fal-
có, Sector Pavelló Poliesportiu.

LLANÇÀ
Dia: 18 de març de 2003
Hora: de 8.30 a 13.30
Referència: 662053
Sector: Perpinyà.

AGULLANA
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 16.00 a 17.00
Referència: 675277
Sector: Final Darnius.

LLORET DE MAR
Dia: 18 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 10.30
Referència: 676165
Sector: Hotel Samba, C/ Francesc
Cambó, C/Costa d’en Carbonell i ro-
dalies.

MOLLET DE PERALADA
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.00
Referència: 675319
Sector: Tot el poble.

PERALADA
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 9.00 a 13.00
Referència: 675413
Sector: Ctra. Vella a Figueres, La Sa-
lanca, Mas Aubernia Terme, Camp Del
Bosc.

PONT DE MOLINS
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 10.30 a 11.30
Referència: 675351
Sector: Afores, Cabanes, Camí del
Roure, NII, Els Plans, Zona El Pla,
Paratge El Pla, Pla de la Calçada, Els
Plans.

PORT DE LA SELVA
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 15.00 a 17.00
Referència: 662397
Sector: El Far, Ctra. Port de la Selva
a Llançà, Zona Far.

PORT DE LA SELVA
Dia: 18 de març de 2003
Hora: de 8.30 a 13.30
Referència: 662053
Sector: Beleser, Cap de Vol, Al Far,
Ctra. Port de la Selva a Llançà, Zona
Far, Sta. Isabel, Sarnella 2, Sarnella
de Mar.

RABÓS D’EMPORDÀ
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.00
Referència: 675319
Sector: Tot el poble.

ROSES
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 7.30 a 8.30
Referència: 674391
Sector: Francesc Alegre, Pujada al
Puig Rom, Cant Dels Ocells, Aribau,
Mercè Rodoreda.

ROSES
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.30
Referència: 674475
Sector: Ramon i Cajal, Joan Mara-
gall, Mossèn Carles Feliu, Francesc
Macià, Pare Claret, Gran Via Pau Ca-
sals, D’En Mairo, Llevant, Germans
Pinzon, Colom, Nou. Gravina, Pizarro,
General Prim, De l’Avi.

SANT FELIU DE BUIXALLEU
Dia: 18 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 13.00
Referència: 678423
Sector: Ducat Montseny, Cadernera,
Afores, Barri Gaserans.

SANT HILARI SACALM
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 9.00 a 14.00
Referència: 676923
Sector: Aforres.

SANT CLIMENT SESCEBES
Dia: 21 de març de 2003
Hora: de 7.00 a 8.00
Referència: 675319
Sector: Tot el poble, Centre d’instrucció
de reclutes.

PUIGPARDINES
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 12.00
Referència: 672991
Sector: Can Colomer, Can Periques,
Can Maria Bonica.

HOSTALETS D’EN BAS
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 10.00
Referència: 674931
Sector: Mas Aubert, Molí Vell, Mas Bo-
ada, Mas Els Aulets, Carbonell, Mas
Bertrans, Els Solans, Mas Les Comes,
Mas Canameres, Vic.

SANT PRIVAT D’EN BAS
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 12.00
Referència: 672991
Sector: Tot el poble.

EL MALLOL
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 12.00
Referència: 672991
Sector: Tot el poble.

JOANETES
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 12.00
Referència: 672991
Sector: Mas Cal Ferrer.

SANT ESTEVE D’EN BAS
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 12.00
Referència: 672991
Sector: Nucli de les Olletes, Camí dels
Piques.

VILANOVA DE SAU
Dia: 20 de març de 2003
Hora: de 9.00 a 14.00
Referència: 676923
Sector: Afores.

LA PINYA (T. M. LA VALL D’EN
BAS)
Dia: 19 de març de 2003
Hora: de 8.00 a 12.00
Referència: 672991
Sector: Mas Clos, mas Romanich.

Comunica als seus clients i públic en general de les poblacions a baix
indicades que, amb la finalitat de seguir invertint i millorant la qualitat del
servei elèctric, caldrà interrompre el subministrament d’energia, al lloc, dia
i hores que a continuació es detallen:

Preguem que ens disculpin les molèsties que els puguem ocasionar.

Per a qualsevol aclariment poden trucar al 900 77 00 77
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■ MACIAS HOMENATJA L’EXALCALDE DE SANT MORI-

El candidat de CiU per Girona al Parlament de Catalunya i secre-
tari general adjunt de la Federació de CiU, Pere Macias, va partici-
par ahir al dinar d'homenatge a l'exalcalde de Sant Mori, Francesc
Currius. Durant l'acte, que va aplegar més de 200 persones, Ma-
cias va expressar el seu agraïment en nom de CDC i el del presi-
dent de la Generalitat i de CiU, Jordi Pujol, per aquests vint anys
de dedicació al poble i li ha fet entrega d'una litografia en record
de la seva tasca feta des de l'alcaldia de Sant Mori. DdeG

DdeG

Cistelleria. El Barri Vell es va emplenar de productes artesanals que completaven la VI Fira del Cistell.

MARC MARTI

Les diferents activitats van animar la participació de grans i petits

La Fira del Cistell de Salt
pren caràcter internacional

LA PLUJA NO VA PERMETRE SUPERAR ELS 8.000 ASSISTENTS DE LA PASSADA EDICIÓ

La VI Fira del Cistell de Salt
va concloure ahir amb èxit,
malgrat el mal temps i el tall de
llum que va afectar gran part
del Barri Vell durant tot el matí.
«Esperàvem poder superar els
8.000 assistents de la pasada ex-
hibició, però la pluja de dissabte
a la tarda i d’avui segurament
farà que no la sobrepassem ex-
cessivament», co-  mentava ahir
Joan Ferrer, president de l’As-
sociació de Cistellaires de Ca-
talunya. 

«La Fira del Cistell es con-
solida any rere any», assegu-
rava Ferrer, que explicava que
el nombre  d’expositors ha cres-
cut en cinc aquesta edició, i ha
arribat als 21. A més, «aquesta
és una de les mostres més in-
ternacionals de cistellaires» ja
que a banda d’expositors

d’arreu de Catalunya, es van des-
plaçar fins a Salt professionals d’Ei-
vissa, Orense, França, Itàlia i Ale-
manya. A més, afegeix Ferrer,
«aquest any ha col·laborat amb no-
saltres l’Associació de veïns del Ba-
rri Vell i Sector Autopista, engala-
nant els carrers amb objectes de
cistelleria.

El segon dia de la VI Fira del Cis-
tell va començar cap a dos quarts
d’onze del matí amb demostra-
cions de cistelleria on diversos pro-
fessionals mostraven al públic l’art
de crear cistells o altres objectes.
Cap a dos quarts de dotze del mig-
dia, a l’interior del recinte firal, van
començar els tallers per a la mai-
nada, des dels quals s’ensenyava als
més petits a fabricar cistells de la
manera tradicional, a més de cons-
truir una cabana de vímets. 

Les diferents activitats van ser-
vir perquè tant petits com grans
tinguessin motius per disfrutar de
la fira. Així, mentre que els més pe-

tits descobrien una manera de tre-
ballar artesana i poc comuna en
el seu dia a dia, els més grans re-
cordaven activitats pròpies de la
seva joventut.

A més de les mostres de ciste-
lleria dels diferents estands, la VI
Fira del Cistell comptava amb tres
exposicions: «Formes i colors en
l’art del teixier», del cisteller ale-
many Klaus Seyfang, les obres del
IV Concurs de pintura ràpida a
l’Escola de Belles Arts i una expo-
sició de fotografia naturalista a cà-
rrec de la Sers (Societat d’Estudis
i Recerca de Salt).

Una cercavila, una representa-
ció de la «llegenda del llac de Salt»
a través del ball de cavallets de Kim-
bedeball, la realització d’un men-
jador d’ovelles gegant, música i
danses tradicionals i populars i la
trobada de corals a l’església de Sant
Cugat de Salt van ser les activitats
que van completar la jornada d’ahir
de la VI Fira del Cistell de Salt. 

LAURA MARIN

SALT

Comarques DILLUNS, 6 D’OCTUBRE DE 2003 Diari de Girona4

L’Ajuntament de
Platja d’Aro elabora
nous cursos de
natació per a nadons

CASTELL-PLATJA D’ARO.- La regi-
doria de Benestar, Cultura, Sa-
nitat i Ensenyament de l’Ajun-
tament de Castell-Platja d’Aro
i s’Agaró, en col·laboració amb
la Comissió d’Infància del mu-
nicipi, han elaborat els contin-
guts del pròxim «Programa pre-
ventiu per a famílies amb me-
nors de fins a sis anys». Aquest
programa, que es desenvolu-
pará durant aquest trimestre,
té com a objectiu ser un curs de
formació de natació per a na-
dons i de massatge infantil, així
com també un taller de nutri-
ció infantil. Aquesta tercera edi-
ció dels cursos es realitzarà al
complex esportiu Riembau de
Platja d’Aro i tindrà un preu
d’inscripció de 50 euros per ac-
tivitat. DdeG

NOMINACIÓ
COTXE DE L’ANY

Prensa Ibérica / Diari de Girona

COD.: 1.  MAZDA COD.: 2.  SUBARU

JUSTY

COD.: 3.  WOLKSWAGEN

GOLF

806 40 46 32
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LA FINALITAT ÉS GARANTIR LA CONSERVACIÓ DE L’ESPAI

Palamós presenta el Pla
Especial de protecció de
l’entorn de Castell-Cap Roig

L’Àrea de Medi Ambient, Sos-
tenibilitat i Patrimoni de l’A-
juntament de Palamós donarà
avui a conèixer el conjunt
d’al·legacions presentades al Pla
Especial de protecció del medi
natural i del paisatge de Cas-
tell-Cap Roig, que va elaborar
la Generalitat.

La regidoria de Medi Am-
bient ha redactat tot un seguit
d’al·legacions que tenen com
a objectiu millorar i garantir la
conservació dels elements na-
turals, culturals i paisatgístics
d’aquest espai. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament
ha considerat necessari aportar
idees i esmenes que han de servir
per ajustar el Pla a la realitat i les
necessitats d’aquest espai natural
gironí.

Avui, en roda de premsa, l’al-
caldessa de Palamós, Maria Tere-
sa Ferrés, i el regidor de l’Àrea de
Medi Ambient, Sostenibilitat i Pa-
trimoni, Josep Espadalé, presen-
taran tant el Pla Especial de pro-
tecció elaborat per la Generalitat
de Catalunya com les esmenes que
ells consideren necessàries per mi-
llorar aquesta proposta i adaptar-
la a les necessitats específiques de
l’entorn natural de Castell-Cap
Roig.

Més d’un centenar de per-
sones van participar ahir a la
quarta jornada europea de la
cultura jueva organitzada per
la «Red de Juderías de España»,
amb seu a Girona. La jornada
va començar amb una breu ex-
plicació al Centre Bonastruc ça
Porta, que va donar a conèixer
als visitants l’existència de la
xarxa jueva estatal i les Jorna-
des europees de portes obertes.

Destacant que al mateix
temps hi havia 23 països arreu
d’Europa realitzant activitats si-
milars, Assumpció Hosta, di-
rectora del patronat jueu, co-
mentava «la importància
d’apendre i compartir cultures,
tant actuals, com de l’antigui-
tat». En aquest sentit, va re-

cordar que «durant i després de
la rehabilitació del Call s’han anat
descobrint nous arxius i docu-
ments que han aportat informa-
ció sobre les propietats, la religió,
la vida quotidiana i els problemes
que tenia Girona».

Un cop acabada la petita expli-
cació que va oferir Assumpció
Hosta, els participants es van di-
vidir en dos grups per iniciar una
visita guiada a través del Call i de
la seva historia. Passejant pels car-
rers, les cases de l’antiga comuni-
tat jueva i el museu, turistes i re-
sidents van poder descobrir part
d’una nova cultura, tot i que la plu-
ja va impedir que el recorregut es
pogués realitzar complet.

Cap a dos quarts de dues del
migdia, un cop acabada la visita,
els participants van poder assistir
a una conferència sobre la Càba-
la, a càrrec de Blanca Rosa Do-

mínguez, del Centre Cultural i de
Desenvolupament Humà de Mè-
xic. «Tenir una persona experta en
temes relacionats amb el món jueu
ens ajuda a donar una visió dife-
rent de la Càbala a la que donem
durant les visites al Call. Això afe-
geix un to especial i més filosòfic
a aquest dia», comentava Horta.

Finalment, els visitants van po-
der gaudir d’un tastet gastronò-
mic, «amb receptes que ja es pre-
paraven fa 500 o 600 anys», asse-
gura Horta.

La directora, junt amb la regi-
dora del Patrimoni Cultural de
l’Ajuntament de Girona, Lluïsa Fa-
xedas, va destacar l’èxit de la jor-
nada, aquest any titulada «el ju-
daisme i les arts». Assumpció Hor-
ta va afegir que amb aquestes
activitats s’aconsegueix acostar la
cultura jueva a la majoria de la po-
blació europea.

LAURA MARÍN

GIRONA

DdeG

PALAMÓS

La finalitat de les portes obertes és mostrar la seva cultura 

Més d’un centenar de persones
participen a la IV jornada jueva

UNS 23 PAÏSOS D’ARREU D’EUROPA VAN REALITZAR ACTIVITATS SIMULTÀNIES

Comarques DILLUNS, 8 DE SETEMBRE DE 2003 Diari de Girona10

Jornada de portes obertes. Més d’un centenar de persones van participar en les activitats del Call.

DAVID ESTANY

Organitzen una
Marxa que recorre
les zones afectades
per la línia elèctrica

GIRONA.- L'Assemblea en Defensa
de les Terres Nord-occidentals
va participar ahir al matí en la
Marxa a la Selva que va sortir del
Balneari de Santa Coloma de
Farners al voltant de les 10 del
matí per recórrer aquelles zones
naturals afectades pel pas de la
línia elèctrica de 400.000 volts.
Diversos col·lectius ciutadans,
entitats ecologistes i associacions
en defensa del territori de Gi-
rona i de la Catalunya Nord van
constituir dissabte a Olot aques-
ta Assemblea, amb l'objectiu de
crear una xarxa de coordinació
per a «la posada en comú d'ex-
periències de lluita enfront de
l'actual política que no deixa par-
ticipar al ciutadà en les decisions
quotidianes que l’afecten». EU-

ROPA PRESS/DdeG

Cost màxim de la trucada
telèfon fixe: 1,06 €/minut iva inclós

telèfon mòbil: 1,357 €/minut iva inclós
Cost del missatge 0,90 € + IVA.

servei subministrat per ats. majors de 18 anys.
Les teves dades seràn incloses en un fitxer titularitat

d’ATS per oferir-te futures promocions. Per accés,
rectificació, oposició o cancelació: 902 11 58 21

NOMINACIÓ
COTXE DE L’ANY

Prensa Ibérica / Diari de Girona

COD.: 1.  FIAT

PANDA

COD.: 2.  CITROEN

C-2

COD.: 3.  PEUGEOT

307 CC
COD.: 4.  RENAULT

MEGANE CABRIO
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Girona Salt DIVENDRES, 29 D’AGOST DE 2003 Diari de Girona4

Accident. El conductor del vehicle no va poder evitar topar amb la dona que travessava el pas de vianants.

LAURA FANALS

Un ciclomotor la va arrossegar quan creuava el semàfor en vermell

Una àvia mor atropellada a
la cruïlla de la Rutlla i la Creu

Salt neteja el pati de La Farga un
mes després de la Festa Major

L’AJUNTAMENT ESTÀ CONDICIONANT EL COL·LEGI PER A L’INICI DEL CURS ESCOLAR

L’Ajuntament de Salt va fer
recollir ahir al matí les escom-
braries que quedaven al pati de
l’escola de primària La Farga.
Aquestes deixalles, restes de les
celebracions de la Festa Ma-
jor del poble, s’havien man-
tingut acumulades a la zona
d’esbarjo del col·legi des del
passat 28 de juliol, dia en què
es va donar per finalitzada la
Festa i tots els actes previstos
al seu programa.

El mateix dia que Diari de
Girona donava a conèixer
l’existència de restes d’escom-
braries de les últimes actua-
cions de Festa –concerts, ba-
rraques, fi de festa amb mate-
rial pirotècnic, etc.–, operaris
del servei de neteja de l’Ajun-
tament treballaven al matí per
netejar el pati del col·legi i dei-
xar-lo en condicions per a l’ini-
ci del pròxim curs escolar, que
per al professorat comença a
principis del pròxim mes de se-
tembre.

Malgrat tot, l’Ajuntament ha tri-
gat un mes sencer per realitzar
aquestes tasques de neteja. Enca-
ra que en aquest temps s’havia es-
tat treballant dins l’edifici, per con-
dicionar-ho per al nou curs es-
colar, i hi havien tingut accés
diversos vehicles, el Consistori no
havia enviat ningú ni havia de-
manat que es retirés la brossa del

pati. 
La brutícia i deixadesa havia

provocat les queixes dels vianants
que passen pel carrer Major. Al-
guns dels veïns havien exigit que
l’Ajuntament no esperés a l’inici
del curs escolar. Els habitants de
la zona van demanar que el con-
sistori s’afanyés a retirar les dei-
xalles.

DdeG

SALT

Neteja. L’Ajuntament va recollir ahir les escombraries del pati de La Farga.

LAURA MARIN

Una anciana va morir ahir
al matí atropellada per un ci-
clomotor quan travessava un
pas de vianants d'un cèntric
carrer de Girona. La dona tra-
vessava el carrer de la Rutlla
amb el semàfor en vermell, se-
gons van explicar la regidora
de Policia Local, Isabel Sala-
maña

El sinistre va ocórrer a les
deu del matí quan Concepció
Banús Soy, de 79 anys, traves-

sava per un pas de vianants situat
al carrer de la Rutlla a l'encreua-
ment amb el carrer de la Creu.

La dona va ser atropellada per
un ciclomotor que procedia del
mateix carrer de la Creu. Segons
van explicar alguns testimonis,
l’impacte del vehicle va provo-
car que la dona fos llançada uns
metres. La dona va quedar feri-
da greu, però en observar que en-
cara mantenia la respiració es va
avisar el servei d’emergències.

A conseqüència de l'accident,
la dona va resultar greument fe-
rida i va ser  traslladada a un cen-

tre hospitalari, on va morir poc
després. Concepció Banús Soy era
veïna del carrer de la Creu. 

Segons Salamaña, l’atropella-
ment es va poder produir per
«una badada o bé perquè va cal-
cular malament les distàncies».
Les mateixes fonts van indicar que
el conductor del vehicle es va ofe-
rir a ajudar la víctima i va dema-
nar socors després que es produís
el sinistre.

El jove conductor del ciclomo-
tor també va col·laborar amb la
Policia Local i va explicar com ha-
vien succeït els fets.

EFE/DdeG

GIRONA

GEiEG
www.geieg.net

BOTXES
-30/8: El Grup disputarà el torneig internacional de Nji-
vice (Croàcia).

TÈCNIC D’ACTIVITAT AQUÀTICA

EL GEIEG NECESSITA 1 TECNIC D’ACTIVITATS

AQUÀTIQUES A PARTIR DE SETEMBRE EN HORARI DE MATI. 
ELS INTERESSATS ENVIEU EL CURRICULUM I UNA FOTO RECENT

ESPECIFICANT:
“REF. TECNIC ACTIVITATS AQUÀTIQUES” 

GEIEG, PL. DEL VI 7, PRAL, 17004 GIRONA

GIMNASOS DE FITNESS

HORARI D’ESTIU

EL GIMNÀS DE SANT NARCIS ESTARÀ TANCAT

DEL 15 AL 31 D’AGOST

HORARI DELS TECNICS

SANT NARCIS, DEL 21 DE JULIOL AL 31 D'AGOST: 
DE 9h A 13h I DE 17h A 23h.

SANT PONÇ, DEL 21 DE JULIOL AL 31 D'AGOST: 
DE 9h A 13h I DE 17h A 22h

PISCINES DEL GRUP

SANT NARCIS

DEL 31 DE MAIG AL 14 DE SETEMBRE

DE DILLUNS A DISSABTE D’11h A 21h 
DIUMENGES I FESTIUS D’11h A 20h

SANT PONÇ

DEL 14 DE JUNY AL 14 DE SETEMBRE

DE DILLUNS A DIVENDRES DE 7h A 22h
DISSABTES DE 7h A 21h 

DIUMENGES I FESTIUS DE 8h A 20h

41a FESTA DEL PEDAL

21 DE SETEMBRE DEL 2003
. CONCENTRACIO: 8.30h, PL. DEL VI; SORTIDA: 9h

. ARRIBADA: GEIEG-PALAU SACOSTA

. ESMORZAR I JOCS A SANT GREGORI

. ARROSSADA POPULAR:
- TIQUETS FINS AL 18 DE SETEMBRE

A LA SEU SOCIAL DEL GEIEG 
(PL. DEL VI 7, PRAL.  TEL 972 20 29 46).
- ESMORZAR: 2 EUROS SOCIS/NO SOCIS

- ARROSSADA: GRATUITA SOCIS/3 EUROS NO SOCIS
COL·LABOREN: AJUNTAMENT DE GIRONA, 

DIPUTACIO DE GIRONA I LA CAIXA
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El Consell Econòmic i Social
(CES) de Girona va decidir en el
seu darrer ple a promoure la For-
mació Professional Específica
(FPE) per evitar que la Universi-
tat s’acabi convertint en un for-
mador d’aturats. La resolució del
CES assenyala que en l’actualitat
estan «fent estudis superiors a Gi-
rona i Salt uns 10.900 estudiants,
amb un 52% de noies, i uns 700
estudiants de CFGS, amb un 42%
de noies». Segons el dictamen dels
11.5000 alumnes, «un 94% són a
la universitat i un 6% la FPE su-
perior; però amb la tendència a
créixer d’aquesta darrera». En la
formació professional, hi ha 678
aestudiants, «al voltant del 70%
dels quals  són vinguts de fora de
la ciutat, fet que suposa entre 450
i 500 estudiants». 

El CES considera fonamental
la promoció d’aquest tipus d’es-
tudis per «evitar colls d’ampolla
a la mà d’obra en el desenvolupa-
ment econòmic local». La resolu-
ció assenyala que «manca una pro-

moció explícita a la sortida de
l’ESO i Batxillerat, com altres ofer-
tes fan; amb la particularitat que
només cal explicar el nivell d’in-
serció dels cicles per aflorar el seu
atractiu».

En el dictamen s’especifica quins
són els diferents interessos de cada
sector implicat en l’economia lo-
cal. Així, la patronal té una im-
portant «demanda de qualificació
professional i suficiència de la mà
d’obra en el mercat de treball qua-
lificat i per això té un interès de
primer ordre en la FP». 

Els sindicats tenen el mateix in-
terès per «defensar de les condi-
cions de treball, tant de la planti-
lla com de la Formació en Centre
de Treball, i la posició dels treba-
lladors en el mercat». 

La manca de competències

En les conclusions es remarca
que la Cambra de Comerç «té
competències constituents en la
formació d’empresaris i treballa-
dors, i hi dedica una part impor-
tant de recursos, essent la princi-
pal restricció la disposició a de-
manar-li serveis de les empreses

gironines». 
El dictamen afirma que «l’ Ajun-

tament no té competències en la
FP, excepte els recursos formatius
als quals té accés en les polítiques
actives per a la inclusió social; però
a través del Consell Escolar Mu-
nicipal i del CES, participa davant
la Generalitat amb propostes pel
bon desplegament del mapa esco-
lar». «És una competència vo-
luntària, perquè s’entén la forma-
ció com un requisit per a la inser-
ció econòmica, i aquesta com una
condició de la cohesió social, que
és un tret característic de la ciu-
tat», indica.

Per tots aquests interessos co-
muns, els representants del Con-
sell Econòmic assenyalen que «cal
un “màrqueting social” a favor de
la FPE, com a resposta més adient
davant estrangulaments del mer-
cat de treball». La resolució afir-
ma que per promoure l’oferta de
cicles «és necessari que tot el que
representa la “ciutat universitària”
arribi a tots i totes els estudiants
de cicles superiors de Girona, com
un element més de l’esmentat màr-
queting social».

E.P./DdeG

GIRONA

Reunions. El futur de la formació es va debatre el maig passat a La Mercè.

MARC MARTI

La manca de mà d’obra
■ El dictamen del Consell
Econòmic i Social (CES) de Gi-
rona recorda que «actualment
hi ha dades preocupants d’ex-
cés de demanda de formació en
les especialitats on hi ha atur,
quan al mateix temps sobren
places en especialitats amb man-
ca de mà d’obra». Les dades són
«encara és més preocupants per-
què principalment afecta les
noies».

Segons el CES, «la FP ja no
és entesa com una via indepen-
dent i alternativa a la universi-
tat, sinó com un sistema que ofe-
reix una qualificació específic.
El CES creu que «la FP ja no és
una segona via, sinó una via
més, necessària, una qualifica-
ció per la qual passarà tothom
diferents cops al llarg de la vida,
tant llicenciats com titulats de
cicles formatius».

«LA FP JA NO ÉS UNA SEGONA VIA»

El Consell Econòmic promou la
FP per evitar l’atur universitari

EL DICTAMEN REMARCA QUE HI HA MÉS D’11.000 ALUMNES D’ENSENYAMENT SUPERIOR

Sant Pere de
Galligants acollirà
una visita sobre
perfums antics

GIRONA.- El Museu d’Arqueo-
logia de Girona, a Sant Pere de
Galligants, acollirà al setem-
bre una visita-conferència so-
bre «Ungüents i perfums a l’an-
tiguitat». Es tracta d’una «ruta
de les olors» que anirà a càrrec
de Teresa Carreras i se celebrarà
el dia 27 a les dotze del mig-
dia.  D’altra banda, el dijous dia
25 de setembre el duet Entre-
dos, format per Elisabeth Roma
i Víctor Valls,  portaran la mú-
sica de les seves guitarres a l’es-
glésia de Sant Lluc, a dos quarts
de nou del vespre. El concert de
guitarres està organitzat per la
confraria de Manaies de Jesús
Crucificat, i s’emmarca dins
dels dijous musicals del Barri
Vell. DdeG

L’escola Sert ofereix
una jornada sobre
edificis resistents
als terratrèmols

GIRONA.- L’Escola Sert oferirà el
proper 25 de setembre una jor-
nada de conferències sobre la
construcció d’edificis «sismico-
resistents», és a dir, que són re-
sistents als possibles terratrè-
mols. 

La conferència tindrà lloc en-
tre les cinc de la tarda i les nou
del vespre. Tot i que la jornada
és gratuïta, cal una inscripció
prèvia. La jornada es desenvo-
luparà a la plaça de la Catedral,
número 8. 

La jornada tractarà sobre
com s’han de construir els edi-
ficis per tal d’evitar els despre-
niments i enfonsaments en cas
que es produeixin terratrèmols.
DdeG

El pati de l’escola de primària
La Farga de Salt encara està ple
d’escombraries generades per les
celebracions de la passada Festa
Major del poble. Tot i que fa just
un mes que van finalitzar els ac-
tes, l’Ajuntament no ha retirat les
caixes amb restes de papers, bos-
ses i petards i d’altres deixalles,
provinents de les barraques, els
concerts i els petards de fi de fes-
ta a la zona d’esbarjo del col·legi,
seu central de la major part d’ac-
tivitats incloses dins del programa
de Festa Major.

Malgrat que en aquest temps
s’ha estat treballant dins l’edifici,
per condicionar-ho per al nou curs
escolar, i hi han tingut accés di-
versos vehicles, el Consistori no ha
enviat ningú ni ha demanat que es
retirés la brossa del pati. 

Mal efecte als vianants

Aquesta, malgrat estar dins del
recinte tancat (per vacances), pro-
voca un mal efecte de brutícia i
deixadessa als vianants que pas-
segen pel carrer Major, els quals es
pregunten si l’Ajuntament espe-
ra fins que «comenci el curs es-
colar per  netejar el pati» o ho apar-
tarà «abans». Els habitants de la
zona esperen que, amb la proxi-
mitat de l’inici de curs, el consis-
tori s’afanyi a retirar les deixalles. 

Les restes de la Festa Major
s’acumulen a dins de diverses cai-
xes repartides per tot el pati de
La Farga. Al pati de l’escola s’hi
poden trobar des de restes de ma-

terial pirotècnic de l’espectacle de
comiat fins a ampolles de plàstic,
que els serveis de neteja de l’Ajun-
tament encara no han retirat mal-
grat que hi ha hagut temps sufi-
cient per fer-ho. Les festes de Salt
van acabar el passat 28 de juliol
amb una traca de fi de festa que es
va celebrar al pati de La Farga. Tot
i que els escenaris i les barraques
es van desmuntar ràpidament, les
restes de la festa han quedat a l’es-
cola. 

LAURA MARÍN

SALT

ELS VEÏNS ESPEREN QUE L’AJUNTAMENT HO NETEGI ABANS DE L’INICI DEL NOU CURS ESCOLAR AL MES DE SETEMBRE

Salt no ha retirat encara les deixalles
de la Festa Major al pati de La Farga
S’hi acumulen restes de papers, bosses, petards i material pirotècnic des de fa un mes

Escombraries. L’Ajuntament de Salt encara no ha retirat la deixalla de La Farga un mes després d’acabar la festa. 

LAURA MARIN

Centre d’activitats
■ El pati de l’escola La Farga de
Salt és el punt «neuràlgic» de la
Festa Major de la vila, ja que
és on es realitzen gran part de
les activitats. S’hi instal·len di-
verses barraques i és on tenen
lloc els concerts a les tardes i
nits per a totes les edats. En

aquesta edició, el màxim atrac-
tiu va ser la presència de l’exlí-
der de Sopa de Cabra Gerard
Quintana, que va reunir un gran
nombre de seguidors a La Far-
ga. A les tardes de festa també
s’hi celebren les audicions de
sardanes.
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Pili Turon, Bescanó
Urbanisme aprovarà la requali-
ficació del terreny que per-
metrà construir la planta enva-
sadora de Llet Nostra a Besca-
nó aquest mes, pas que satisfarà
la petició d’accelerar els tràmits
fets per l’empresa. La construc-
ció hauria d’haver començat
aquest estiu, però l’obtenció de
tots els informes favorables ha
estat més lenta del previst i el
procés s’ha retardat. Aquest
mes, els responsables de Llet
Nostra volen renegociar amb el
Departament d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca per evitar per-
dre les ajudes pactades.   

L’Ajuntament va registrar
l’expedient administratiu als
Serveis Territorials d’Urbanis-
me la setmana passada, el dijous
26 d’agost. En una conversa
mantinguda dimecres passat, el
delegat d’Urbanisme a Girona,
Camil Cofan, va confirmar a l’al-
calde de Bescanó, Xavier Soy,
que l’expedient s’estudiarà a la
comissió provincial de setem-
bre.

Al març, quan es va fer públic
l’acord entre el municipi i Llet
Nostra, el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, va remarcar pú-
blicament el compromís de la

Generalitat a facilitar la requali-
ficació dels terrenys –que ara
són rústics i passaran a classifi-
car-se com a urbanitzables–.

El solar que interessa a Llet
Nostra per construir la seva
planta –que començarà enva-
sant 65 milions de litres de llet
a l’any però, en un futur, tindrà
capacitat per produir-ne 100– es
troba al sector denominat SAU
10 Rere Mus. La futura planta
estarà a tocar de l’actual polígon
industrial de Montfullà. Llet
Nostra invertirà 21 milions d’eu-
ros per construir la instal·lació,
per als quals compta amb una
subvenció d’Agricultura quanti-
ficada en 5.700.000 euros i crea-
rà 80 llocs de treball directes –a
més d’altres d’indirectes–.

Mig any després de la signa-
tura del conveni, l’Ajuntament
de Bescanó ha entregat a Urba-
nisme un expedient administra-
tiu que conté informes favora-
bles de la conselleria d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca de la
Generalitat, Medi Natural –que
ha demanat la inclusió de me-
sures preventives que redacta
el consistori– i l’Agència Cata-
lana de l’Aigua –organisme que
depèn del Departament de
Medi Ambient i Habitatge–.

A més, el projecte compta
amb el vistiplau dels departa-
ments de Carreteres de l’Estat
i de la Generalitat. El procés
també ha fet necessari sol·lici-
tar l’autorització dels departa-
ments de Comerç i Cultura, l’úl-
tim dels quals ha demanat que
es presti atenció a la possible
troballa de restes arqueològi-
ques.

L’expedient es completa amb
els informes favorables emesos
per Aigües de Girona, la Dipu-
tació i els ajuntaments de Vilo-
bí d’Onyar, Aiguaviva, Sant Ju-
lià del Llor, Vilablareix –aquest
no en resulta afectat– i Salt, que
ha inclòs la petició d’elaborar un
pla parcial especial si la planta
ha d’utilitzar el col·lector de Tor-
re Mirona.

Urbanisme requalificarà aquest
mes el sòl per a Llet Nostra
L’Ajuntament ha entregat l’expedient amb informes favorables

BESCANÓ

■ La construcció
de la planta hauria
d’haver començat
aquest estiu

■ L’empresa parlarà
amb Agricultura
per garantir els
ajuts tot i el retard

Laura Marín, Girona
La xarxa de calls jueus d'Espanya
Camins de Sefarad va celebrar
ahir la cinquena jornada europea
de la cultura jueva, sota el lema
«Judaisme i Educació». «Volem
potenciar el coneixement del pa-
trimoni jueu a Espanya, el respec-
te per aquest llegat històric i, a la
vegada, desenvolupar el món de la
cultura en totes les seves vessants»,
va assegurar Assumpció Hosta,
secretària de la xarxa. 

Per això, un any més es van or-
ganitzar diferents actes que van
portar la V Jornada Europea de la
Cultura Jueva a més de 185 ciu-
tats espanyoles i a uns 25 països
de tot Europa. Entre les ciutats
col·laboradores, Girona és un
dels punts de referència. Així, el
centre Bonastruc ça Porta, seu
del secretariat permanent de la
xarxa de calls, va participar acti-
vament en l'organització de les di-
ferents activitats per donar a
conèixer millor l'entorn jueu.

Visites guiades, conferències,
exposicions, concerts, degusta-
cions de menjar sefardita, anima-
cions, conferències i curts sobre
cultura jueva formaven l'oferta
que durant tot el dia es va poder
gaudir a la ciutat. Però aquest any,
a més, el centre gironí va voler fer
una difusió més àmplia de les se-
ves activitats. «Per aquest motiu
hem convidat l’equip de Radiose-

farad.com a la nostra jornada», va
explicar Assumpció Hosta, qui va
afegir que «a més, d’aquesta ma-
nera també donem a conèixer l’e-
missora –que es pot sintonitzar
per Internet– a la nostra ciutat». 

L’equip de Radiosefarad.com,
inaugurada oficialment al febrer
d’aquest any, ha visitat, junt amb
els membres del Call Jueu de Gi-
rona, la V jornada cultural i han
realitzat diferents entrevistes –la
mateixa Assumpció Horta, l’al-
caldessa de Girona,  Anna Pa-
gans, i visitants i participants en
els actes– per realitzar un repor-
tatge que en els pròxims dies s’e-
metrà a través del seu portal web. 

«No som una emissora dirigida
únicament als jueus sinó que in-
tentem arribar a un públic més
ampli per donar a conèixer la ri-
quesa històrica, cultural i d’ac-
tualitat d’aquesta comunitat», va
assegurar Alejandro Baer, direc-
tor adjunt de Radiosefarad.com. 

Aquesta emissora «ens permet
potenciar i donar veu a l’àmplia
comunitat jueva que existeix al
nostre país», afirmà Antonio José
Chinchetru, director de comuni-
cació de la Federació de Comu-
nitats Jueves, qui, a més, va ava-
lar el paper que el Centre Bonas-
truc ça Porta està fent en la recu-
peració i difusió del llegat jueu.

Radiosefarad.com difón els actes
de la V jornada jueva des de Girona 
El Centre Bonastruc promociona el seu llegat amb visites guiades

«JUDAISME I EDUCACIÓ»

VISITES. El Call Jueu va rebre ahir desenes de visitants.
LAURA MARIN
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LA VIDA SOCIAL

MOU-TE EN BICI

La plataforma Mou-te en Bici, en col·laboració amb l’IES Vallvera
de Salt, van celebrar ahir una bicicletada popular pel municipi dins
del marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible. La plataforma,
que va aconseguir reunir un grup reduït de gent, es va queixar de
la poca consciència social i la poca col·laboració de l’Administració.

LAURA MARÍN

Fiat Punto Renault Clio Mazda5

CODI CODI CODI

PREMI
COTXE DE L’ANY

Una bicicletada pels carrers de Salt

SILS

Sils va celebrar dissabte al vespre la tradicional botifarrada dins
dels actes de la Festa Major. En total es van repartir més de 2.000
entrepans de botifarra acompanyats d’un got de vi o d’aigua.

JORDI BES

Més de 2.000 entrepans a la botifarrada

CASTELL-PLATJA D’ARO

La Masia Bas de Castell-Platja d’Aro va acollir durant el cap de
setmana el mercat Retro-Motor Platja d’Aro 2005, un punt de tro-
bada dedicat als seus aficionats.

JOSEP M. BARTOMEU

Mercat Retro-Motor 2005

GIRONA

El Centre Cívic de Palau va acollir dissabte una jornada perquè els
veïns i veïnes debatessin sobre el primer pacte ciutadà per a la sos-
tenibilitat de Girona que s’inicia als barris de Montilivi i Palau.

MARC MARTÍ

Debat sobre el pacte per a la sostenibilitat

11ComarquesDiari de Girona ■ Dilluns, 26 de setembre de 2005
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Per anellar un ocell, l’ornitòleg Carles Pibernat
explica que primer se’l captura amb una xarxa
vertical. Després se l’identifica amb una marca
a la pota. Tot seguit es determina l’espècie, l’e-

dat, el sexe, les mesures biològiques i es pesa,
fins que torna al medi natural. L’anellador, afir-
ma l’ornitòleg, «ha de ser ètic» per la qual cosa a
vegades l’ocell «està tan nerviós que ni l’anello».

L’ornitòleg «ha de ser ètic» en el
procés de marcatge de les aus   

JORDI BES

MEDI AMBIENT

Jordi Bes, Girona. 
L’anellament científic d’ocells a
l’Illa del Ter de Girona celebra el
desè aniversari el proper mes
d’octubre. Durant aquests 10
anys, el Grup Gironí d’Anella-
ment, format per l’ornitòleg Car-
les Pibernat amb l’ajuda d’altres
anelladors, ha capturat 7.254
exemplars. D’aquests, 5.840 han
estat anellats a l’Illa del Ter o a la
zona de Fontajau mentre que
1.414 han estat controlats perquè
ja portaven la identificació. L’or-
nitòleg Pibernat explica que ha
trobat 76 espècies i dues més d’e-
xòtiques. Amb aquestes xifres,
l’anellador afirma que «quant a la
diversitat, riquesa d’espècies i cap-
tures, l’Illa del Ter és una de les es-
tacions més importants d’arreu de
Catalunya».

Per capturar els més de 7.000
ocells Pibernat indica que ha em-
prat 188 jornades. Un dia d’ane-
llament d’aus als voltants de l’Illa
del Ter comença quan surt el sol
amb la instal·lació de 12 xarxes
verticals que l’ornitòleg assegu-
ra que són «inofensives» per a les
aus. L’anellador diu que les col-
loca en llocs de pas dels ocells per
capturar-los. Les xarxes no s’ins-
tal·len a la mateixa illa perquè és
un lloc de cria.

Els ornitòlegs realitzen una ba-
tuda cada mitja hora –a l’estiu o a
l’hivern per evitar que els ocells

passin molta calor o molta fred–
o entre tres quarts d’hora i una
hora –a la primavera i la tardor–.
Accedeixen on hi ha instal·lades
les xarxes i fiquen els ocells en
unes bosses de cotó. Aquests
col·lectors permeten que els
ocells estiguin tranquils mentre
esperen ser anellats o controlats. 

Tot seguit, cada ocell és trac-
tat de forma individual. Si no han
estat mai anellats, el primer que
cal fer és identificar-los amb un
codi que se’ls col·loca en una
pota. Llavors es va completant un
full de camp amb les dades biolò-
giques de l’animal. S’anota el nú-
mero d’identificació de l’anella i
l’espècie. Després es detecta l’e-
dat de l’ocell segons com canvia
les plomes i s’intenta determinar-
ne el sexe.

També se n’anoten les mesu-
res biomètriques. Es medeix l’a-
la, la tercera ploma primària –que
acostuma a ser la més llarga de
l’ocell–, el múscul, el greix i el
pes. La mesura del greix és im-
portant, sobretot per als ocells
migratoris, perquè necessiten te-
nir unes bones reserves per em-
prendre llargs viatges. El procés
finalitza amb l’alliberament de l’o-
cell i la transacció de les dades ob-
tingudes a l’Institut Català d’Or-
nitologia (ICO). A més, les dades

dels ocells les reben el Centre de
Migració d’Aus (CAM) de l’Estat
i la central anelladora d’Europa
Euring situada a Heteren, Holan-
da.

Control d’aus
El seguiment de les prop de

1.500 aus permet determinar el
creixement dels ocells i alhora les
rutes que segueixen les aus mi-
gratòries. L’ornitòleg Pibernat
posa com a exemple una oreneta
de ribera anellada a l’Illa del Ter
el 30 de març de 1996 i que va ser
controlada a Groningen, Holan-

da, el 13 de juliol del mateix any.
L’oreneta feia la ruta ascendent
de la migració. A més dels mi-
gratoris, hi ha els sedentaris que
solen moure’s per l’illa i els seus
voltants.

L’Illa del Ter forma part del
Corredor Biològic del Riu Ter,
que va de Celrà i a Bescanó, i
també abarca el riu Onyar. Amb
els anellaments, els ornitòlegs
han pogut determinar la gran fi-
delitat de les aus a la zona. L’or-
nitòleg Pibernat ho justifica dient
que «hi troben aliments i estan pro-
tegits per l’ecosistema». Pibernat

apunta que el blauet és una au
que indica l’estat de conservació
del corredor. «Cada cop en trobem
més», assegura l’anellador, tot i
que pensa que la zona «podria es-
tar millor».

El regidor de Medi Ambient
de Girona, Ponç Feliu, es mostra
satisfet de la tasca de Pibernat i el
seu equip perquè «és un segui-
ment constant» i dóna un resultat
«molt positiu» en ser un indicador
del nombre d’espècies i de la di-
versitat. Feliu destaca el fet que
estigui prohibida la cacera al ter-
me municipal –excepte del porc
senglar– per conservar exem-
plars. L’ornitòleg Pibernat ho
il·lustra dient que, amb la prohi-
bició, ha capturat un 500% més de
tords que quan es permetia caçar.

Dissabte i diumenge que ve,
l’Ateneu Naturalista de Girona
organitza el sisè Festival dels
Ocells. Entre d’altres, es podrà as-
sistir a una sessió d’anellament
científic d’aus al parc de les Ribes
del Ter.

El Grup Gironí d’Anellament ha identificat
prop de 6.000 ocells en 10 anys de treball
Pibernat afirma que l’Illa del Ter és una de les bases «més importants» de Catalunya

EXPECTACIÓ. Els més petits s’impressionen amb l’anellament d’ocells.
JORDI BES

■ Els ornitòlegs
han emprat 188
dies dels 10 anys 
per anellar ocells

■ El seguiment
permet saber les
rutes de les aus
migratòries

DdeG, Girona
La quarta Marxa Popular del
Xuixo va reunir ahir nombrosos
gironins i va atraure l'atenció de
molts vianants i turistes al seu
pas pels carrers de Girona. L'ac-
te, al qual va donar sortida l'al-
caldessa de Girona, Anna Pa-
gans, va començar cap a dos
quarts de deu del matí des de la
plaça del Vi. Des d'allà els par-
ticipants van emprendre un
«camí històric» per la ciutat. «La
Marxa Popular del Xuixo és una
cita ineludible per a totes aque-
lles persones a qui els agrada ca-
minar sense presses i gaudir de
la història de la ciutat de Giro-
na», van comenter des de la
Fundació Oncolliga Girona, qui,
amb la col·laboració del GEiEG,
va organitzar la caminada. «Com
és habitual en la marxa, els par-
ticipants, a més de fer salut, es
lleparan els dits amb els xuixos
que el Gremi de Pastissers de Gi-
rona han preparat per a l'oca-
sió», van afegir des de l'organit-
zació. I exactament això és el

que van fer un cop arribats, al-
tre cop, a la plaça del Vi. Allà els
esperava una paradeta amb be-
guda i xuixos que els va perme-
tre tornar a agafar forces per se-
guir els balls que van amenitzar
la jornada. 

«La finalitat de la Marxa Po-
pular del Xuixo és fer partícip la
ciutadania en el projecte de la
Fundació Oncolliga Girona que
és cobrir al màxim les necessitats
psicosocials que poden aparèixer
en un procés oncològic», van ex-
plicar des de la Fundació. Acti-
vitats benèfiques com aquesta
permeten recaptar fons econò-
mics per tal de finançar «serveis
que són possibles gràcies a la
col·laboració de persones, em-
preses i organismes oficials», van
agrair els organitzadors.

Girona celebra la Marxa del Xuixo
Fundació Oncolliga recapta diners per ajudar malalts de càncer

SOLIDARITAT

AGAFANT FORCES. La marxa va acabar amb xuixos i refrescos.
LAURA MARÍN

DdeG, Girona
El Senat dels Joves ha aixecat
molta expectativa. Precisa-
ment per això l’Ajuntament ha
organitzat un debat participa-
tiu sota el títol Què ha de ser el
Senat dels Joves?. En aquest,
diferents membres de l’Ajun-
tament i organitzacions de jo-
ves explicaran més detingu-
dament qué és aquest Senat i
convidaran a tothom a dir la
seva. No obstant això, Xavier
Manyer, regidor delegat de
Joventut i ponent del debat, ja
va avançar a Diari de Girona
que aquesta entitat el que pre-
ten és dur a terme fòrums i de-
bats sobre temes d’actualitat
juvenil i treure propostes d’ac-
tuació al consistori.

L’Ajuntament de
Girona organitza
un debat sobre el
Senat dels Joves

PARTICIPACIÓ
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MARRECS DE SALT. Carregant un 4 de 7.
DdeG

XICS DE GRANOLLERS. El segon castell, un 4 de 7 amb agulla.
DdeG

XICOTS DE VILAFRANCA. L’única que va aixecr castells de 8.
DdeG

SERVEIS IMMOBILIARIS

972 84 01 76
STA. COLOMA DE FARNERS

GANADOS BEME, S.A. Balance de liquidación
La Junta general extraordinaria de la sociedad, celebrada con carác-
ter universal el día 31 de julio, aprobó por unanimidad, el balance final
de la liquidación, a la indicada fecha, con el resultado siguiente.
Balance de situación a 31 de julio de 2005:
Activo: Inmobilizado material  . . . . . . . . . . . . . . . . .7.212,15 €

Deudores  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18.030,36 €
Total activo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.242,51 €

Pasivo: Capital suscrito  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.242,51 €
Total pasivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25.242,51 €

Todo lo cual se hace público a los efectos previstos en el artículo 275
de la Ley de Sociedades Anónimas y preceptos concordantes.
Llambilles, 20 de septiembre de 2005.

El liquidador de la sociedad, Josep Besalú Costa

CASTELLERS

10 ANYS. Els Marrecs van presentar el seu logotip d’aniversari.
MARRECS DE SALT

● Els Marrecs de Salt van pre-
sentar dissabte el programa
d’actuacions per celebrar el
seus deu anys. Entre moltes al-
tres actuacions, les dues clau
seran per a les Fires de Sant
Narcís, tant d’aquest any com
de 2006. A l’acte, en què també
es va presentar el logotip d’ani-
versari, va ser-hi present l’al-
calde del municipi, Jaume To-
rramadé, que ahir va estar a la
diada vestit amb samarreta de
la colla saltenca. 

● Baltasar Bosch, cap de colla,
va demanar dissabte la impli-

cació de tothom perquè el prò-
xim any sigui un any on els Ma-
rrecs puguin portar castells de
8 a cada plaça. Per això, l’ac-
tuació dels saltencs ahir anava
molt encaminada a entrenar-se
i provar castells per millorar du-
rant el pròxim any.

● Jaume Torramadé va afirmar
que els Marrecs són una de les
entitats més importants de Salt
i va afirmar que Marrecs i Salt
són un binomi de futur, dient
que «Salt sense Marrecs no se-
ria res i Marrecs sense Salt tam-
poc» . 

DEU ANYS D’ACTIVITATS

Laura Marín, Salt
Calor, bon ambient i una bona
actuació. Res millor per cele-
brar la diada dels Marrecs de
Salt després de la presentació
dels actes del seu desè aniver-
sari. Juntament amb els Xics de
Granollers i els Xicots de Vila-
franca, les dues colles convida-
des, els Marrecs van convertir
la plaça Lluís Companys en un
escenari casteller que va atrau-
re l'atenció de molts saltencs.
La diada, una actuació nova or-
ganitzada pels Marrecs, va co-
mençar amb els tradicionals pi-
lars d’entrada a plaça. Per ser
els homanetjats, van estrenar el
dia els amfitrions plantant un 4
de 7 amb agulla sense massa di-
ficultat, ja que és un dels cas-
tells que els de Salt han descar-
regat més aquest any. Després

els de Granollers van intentatr
un 5 de 7 que van aconseguir ca-
rregar en el segon intent no sen-
se algunes dificultats. En tercer
lloc van aparèixer a escena els
de Vilafranca amb un 4 de 8 molt
sòlid, amb què van demostrar
que són una colla amb expe-
riència i que té aquest tipus de
castell molt consolidats.

Sota la mirada d'alguns re-
presentants de l'Ajuntament,
com el propi alcalde, Jaume To-
rramadé, o el regidor delegat
d'Esports i Joventut, Festes i
Lleure, Robert Fàbregas, els
Marrecs van continuar amb la
torre de set, la tercera que es ca-
rrega aquest any però la prime-
ra que no s'aconsegueix desca-
rregar. La caiguda va ser es-
pectacular i va sobresaltar els
presents però finalment no va

ser més que això, un ensurt i
una petita decepció per a la co-
lla amfitriona. Els saltencs van
acabar la seva actuació amb un
4 de 7 que, segons explicaven,
«volia servir d'assaig per aug-
mentar un pis més de cara a fi-
nal de temporada».

Pel que fa a les colles convi-
dades, els Xics de Granollers
van triar un 4 de 7 amb agulla
per al seu segon castell i van
acabar la seva actuació amb un
4 de 7 i els Xicots de Vilafranca
van seguir demostrant la seva
veterania amb un magnífic 3 de
8 i el 5 de 7 final va constatar la
maduresa pròpia d'una colla
que va en progressió constant.

La ronda de pilars va servir
per tancar plaça on els Marrecs
han descarregat un pilar de 5
nou. Els Xics també han fet la

feina amb un pilar de 5 i els Xi-
cots han fet el doble descarre-
gant-ne dos. 

Tot plegat enmig d'un am-
bient agradable i ple de com-
panyerisme, amb persones de
totes les edats treballant per ca-
rregar i descarregar castells
amb èxit i un gran nombre de
gent animant cada un dels mo-
viments de les diferents colles.
Des dels més petits, que a la
seva manera intentaven expli-
car com es fa un castell, «perquè
ara es preparen tots en rotllana
i després van pujant», fins als
més professionals que organit-
zaven el personal i ajudaven a
entendre les diferents actua-
cions, tothom va disfrutar de la
diada dels Marrecs. 

L’actuació va ser la primera
després de l’acte de presentació

de les activitats previstes pel
desè aniversari dels Marrecs,
que es va fer dissabte al Teatre
de Salt, amb la participació de
l’alcalde de la vila, Jaume To-
rramadé. No obstant això, el
tret de sortida de les celebra-
cions es produirà per les Fires
de Sant Narcís, a la plaça del Vi.
Al llarg de l’any es faran dife-
rents activitats per celebrar l’a-
niversari, com una bicicletada i
una caminada nocturna. Un
dels punts culminants serà un
sopar, el 25 de març, en què es
convidarà les 700 persones que
han format o formen part de la
colla castellera. 

Les Fires de Sant Narcís 2006
seran l’escenari de la darrera ac-
tivitat per celebrar l’aniversari
dels Marrecs, culminant així un
any ple d’activitats. 

La diada marreca de Salt és un èxit tot i
no aconseguir descarregar la torre de 7
La colla saltenca introdueix novetats per millorar durant les actuacions del seu desè aniversari
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■■ Jaume Prat i Pons (Salt, 1965)
ha estat l’artífex de la construcció
d’una maqueta a escala 1:5 que re-
produeix una torre de telegrafia
òptica de les línies generals data-
da de mitjan segle XIX. La cons-
trucció de la maqueta va co-
mençar el passat 2 de maig i va
finalitzar el 21 de juliol i ha su-
posat gairebé 200 hores de feina.
La telegrafia òptica és la trans-
missió de missatges a distància
emprant senyals visibles. Prat ha
explicat que «a l’Estat espanyol,
durant la primera meitat del se-
gle XIX, va haver-hi intents de
muntar línies de telegrafia òpti-
ca amb més o menys èxit però no
va ser fins al 1846 quan el govern
va escollir el sistema ideat pel co-
ronel d’Estat Major José Mª Mat-
hé, que era un expert en topografia
i fortificacions».

Jaume Prat divulga que «mit-
jançant un mecanisme molt sen-
zill col·locat sobre torres de nova
planta situades a una distància
d’uns 10 quilòmetres es va acon-
seguir muntar 3 línies que en-
llaçaven Madrid amb Irun -d’aquí
es podia continuar fins a París-,
Cadis i la Jonquera, per València
i Barcelona». El primer telegrama
es va cursar el 2 d’octubre de 1846.
Tanmateix, continua  Prat, «aquest
sistema de comunicació va du-
rar molt poc perquè la telegrafia
elèctrica es va imposar ràpida-
ment». El saltenc cita el 1853 per
datar el començament del decli-
vi del citat sistema de comunica-

ció: «En aquesta data es va cons-
truir la primera línia de telegrafia
elèctrica –el sistema Morse- entre
Madrid i Irun substituint l’òpti-

ca». Així, «la fi definitiva de les
línies generals òptiques espanyo-
les data de 1857». Jaume Prat ex-
plica que la França del segle XIX

va tenir fins a 5.000 quilòmetres
de línia òptica». La primera fou
entre París i Lille, que va tenir un
recorregut de 230 quilòmetres. 

JOAQUIM BOHIGAS

SALT

L’ESTAT ESPANYOL VA TENIR 3 LÍNIES QUE UNIEN MADRID AMB IRUN, CADIS I LA JONQUERA PER VALÈNCIA I BARCELONA

Reprodueixen a escala una torre
de telegrafia òptica del segle XIX
Jaume Prat construeix una maqueta de l’edifici usat per transmetre senyals amb informació
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Autors. En primer terme, Lluís Prat, amb el seu fill Jaume davant la maqueta que resta en el carrer Garbí, 19 de Salt.

MARC MARTÍ

L’agrupació d’Astronomia de Girona
celebra el seu quart aniversari 

LA JORNADA VA ESTAR DEDICADA A MART I VAN PARTICIPAR-HI MÉS DE 350 PERSONES

■■ L’Agrupació d’Afeccionats a
l’Astronomia de Girona (Aaa-
gi) va celebrar dijous passat una
trobada a Llagostera per cele-
brar el seu quart aniversari i l'a-
costament més important de
Mart dels últims 58.000 anys.
La trobada va començar cap a
dos quarts d’onze de la nit i es
va allargar fins a les dues de la
matinada, temps en el que afi-
cionats i curiosos van poder
aprendre i disfrutar de la visió
del «planeta vermell».

«La trobada va ser un èxit ro-
tund i va augmentar totes les
expectatives», comenta Fran-
cesc Pruneda, un dels membres
d’Aaagi. «Vam començar amb
una xerrada amb projeccions
sobre Mart, explicant com veu-
re el planeta aquests dies, el seu
acostament a la Terra, etc. Men-
trestant, altres socis van mun-
tar els 10 telescopis que vam
possar a disposició de 350 as-
sistents per poder observar l’es-
pai», explica Pruneda.

Entre les més de 350 persones hi
havia molts afeccionats al món
de l’astronomia però també gent
no professional. «Hi havia gent de
la demarcació de Girona, però
també molta de Barcelona, Saba-
dell i Perpinyà», assegura el mem-
bre d’Aaagi, qui afegeix que
«l’Ajuntament de Llagostera, amb
Lluís Postigo al capdavant, i la Po-

licia Local, van col·laborar amb
nosaltres i van facilitar l’enllume-
nat de la plaça».

Els membres de l’associació van
quedar molt satisfets dels resultats
de la jornada que a més, els va ser-
vir per fer una presentació oficial
del futur observatori astronòmic
de Llagostera i del seu telescopi Ce-
lestron C-14.

L. MARIN

LLAGOSTERA

Telescopis. Els participants van poder observar la proximitat de Mart.

FRANCESC PRUNEDA

El pas 
per Girona
■ La demarcació de Girona
ha estat el punt de pas de di-
ferents línies de telegrafia òp-
tica, les quals han estat re-
collides per Jaume Prat des-
prés de nombrosos viatges
per Catalunya: la línia gene-
ral «de Catalunya per Valèn-
cia» en el tram de Sant Car-
les de la Ràpita fins a la Jon-
quera (1850-1853); la línia
militar catalana Barcelona-la
Jonquera-el Pertús (1849-
1859); la línia militar Olot-
Girona (de la citada no s’ha
pogut saber dates de funcio-
nament fiables); la línia mi-
litar Figueres-Olot-Vic (tam-
poc s’han pogut obtenir da-
tes amb màxima fiabilitat);
i la línia militar Vic-Hostal-
ric (ídem que les dues ante-
riors). Prat comenta que «la
velocitat efectiva d’aquest
mitjà de comunicació era
d’aproximadament 0,5 bits
per segon, és a dir uns 20
caràcters per minut, cosa que
significa que els missatges es
transmetien a una velocitat
aproximada de 60 quilòme-
tres per hora». El pitjor ene-
mic era la boira i la pluja, les
quals dificultaven la trans-
missió del senyal. Fruit dels
viatges de Prat, es verifica que
són escasses les iniciatives per
conservar les citades torres
de telegrafia òptica. A la res-
ta de l’Estat espanyol, per
exemple, la Fundació Telefó-
nica ha rehabilitat una torre
situada a Adanero (Àvila)
construïda el 1846 (Madrid-
Irún). El més habitual és que
restin en runes i que els ha-
bitants dels municipis des-
coneguin el primerenc ús.

VELOCITAT

El marquès del Duero i la línia militar catalana
■ Prat explica que «durant la se-
gona guerra carlina (1846-49),
anomenada dels Matiners, el ca-
pità general Manuel Gutiérrez de
la Concha, marqués del Duero,
aprofitant que Mathé era a Ca-
talunya construint la línia Ma-
drid-València-la Jonquera, li va

encarregar una xarxa militar per
comunicar-se ràpidament amb
les tropes i combatre amb més
efectivitat els carlins». La xarxa,
que va funcionar entre 1849 i,
aproximadament, 1862, tenia un
recorregut, amb els ramals se-
cundaris, de gairebé 800 quilò-

metres i 80 estacions. La  línia
unia Barcelona, Solsona, Vic,
Lleida, Tortosa i la Jonquera. La
solució catalana era més senzi-
lla que l’espanyola. En ambdós
casos, s’emprava un manual de
Mathé per codificar i descodifi-
car els missatges editat el 1849.

GAIREBÉ 800 QUILOMETRES I 80 ESTACIONS EN EL RECORREGUT
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Vida Social

DIADA CASTELLERA. Els Marrecs inicien l’acte amb un 6d7
RAQUEL SELIGRAT

MINYONS. Un 4d6 amb agulla compensa la caiguda anterior.
RAQUEL SELIGRAT

BADALONA. Realitzen el primer 4d6 amb agulla de la diada.
RAQUEL SELIGRAT

L. Marín, Salt
Els Marrecs de Salt acomiaden
la temporada amb la seva «Set-
mana Marreca», els actes de la
qual van iniciar-se ahir amb una
diada castellera en la qual van
participar també les colles de
Badalona i els Minyons de l’Ar-
boç. El fort vent que va bufar du-
rant tot el dia va obligar a tras-
lladar els actes a la Coma Cros,
lloc on acostumen a assajar els
Marrecs de Salt. Això va fer que
el públic aliè a les diferents co-
lles fos molt reduït però això no

va desanimar les colles que sor-
tien disposades a aconseguir
muntar els seus castells tot i les
dimensions del pavelló.

Els actes van començar amb
un pregó llegit per Joan Canals
i escrit per l’exalcalde saltenc
Salvador Sunyer, que no va po-
der assistir a la inauguració de
la setmana Marreca però que va
donar tot els seu suport als cas-
tellers i els va animar a fer «pu-
jar els seus castells al cel» i con-
tinuar amb aquesta tradició ca-
talana. 

En un ambient molt familiar
i sense les pressions de les com-
peticions, els diferents mem-
bres de les tres colles van co-
mençar a preparar-se per iniciar
la diada. Els primers a muntar el
seu castell van ser els Marrecs
de Salt, que van començar amb
un 3d7 aixecat per sota. Segons
Josep Ferrer, membre de la co-
lla saltenca, aquesta «és la dese-
na vegada que l’aixequem aques-
ta temporada. És un castell un
punt complicat i per això hem
pensat que estaria bé acomiadar

la temporada aixecant-lo». Des-
prés dels Marrecs, els Minyons
de l’Arboç van començar la dia-
da amb un intent de 3d7 i els de
Badalona amb un 4d6 amb agu-
lla. Els Minyons van repetir torn
i van aixecar un 4d6 amb agulla. 

Superats els primers castells,
les colles van continuar les se-
ves actuacions. Així, els Ma-
rrecs de Salt van fer un 4d7, un
9d6 (que permet pujar molts
castellers) i dos pilars de 4 i un
de 5. Per la seva banda, els
Minyons de l’Arboç van tornar

a intentar el 3d7 però tampoc
van tenir sort. També van rea-
litzar, amb més fortuna, una tor-
re de 6, un 5 de 6 i dos pilars de
4. La colla castellera de Badalo-
na va desmuntar un intent de
3d7 i va muntar un 5d6, una tor-
re de 6 i un pilar de 5. 

Un cop acabada l’actuació
castellera, els amfitrions van
oferir un dinar a les colles con-
vidades. Els organitzadors van
valorar molt positivament la jor-
nada, tot i els inconvenients que
hi havia portat el vent.

La diada castellera a la Coma Cros inaugura
la setmana Marreca i tanca la temporada
El vent obliga els Marrecs de Salt a traslladar els actes de l’ajuntament al seu espai d’assaig

SALT

NOMINACIÓ COTXE DE L’ANY Prensa Ibérica / Diari de Girona
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