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En el número anterior 170 es mostrava un rovelló gegant fotografiat al Club
Petanca Sallent. Deia que Nicolás Rodríguez i Juan Pérez són jugadors de l'entitat
i resulta que no és cert. Només acudeixen a les instal·lacions del club per passar
l'estona i distreure's perquè hi ha bon ambient. Esmenat aquest involuntari error,
disculpin les molèsties totes les persones afectades.
Amb aquest número es tanca nou tom per enquadernar l'Esparver: núms. 160,
161, 162 i 163 de 2006; 164, 165, 166 i 167 de 2007; i 168, 169, 170 i 171
de 2008.

Fotos portada: Teresa i Jordi Moras i Salvador Arderiu
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Cavalcada de Reis

El dia 5 de gener de 2009 els infants de la Vila esperen amb neguit l'arribada de S.S.M.M. els Reis Mags
d'Orient. Aquest any Melcior, Gaspar i Baltasar arribaren a Sallent amb unes carrosses noves sota el braç,
unes plataformes baixes que apropen molt més els Reis
als nens/es i alhora substitueixen els remolcs de tractor
que tants anys havien acompanyat la cavalcada però que
actualment eren un risc potencial. Les noves carrosses
que aprofiten els guarniments ja existents tenen molta
més llum i això va fer lluir molt més la cavalcada que
va ser segurament la millor dels darrers anys. Aquest
any els 300 kg de caramels llançats en el recorregut
eren sense gluten en una clara aposta perquè els nens/es
celíacs també en poguessin gaudir. Confetti i música
foren també protagonistes amb els Músics de Sallent i
dos grups de Batukades. Durant el recorregut pels carrers de la Vila, l'Ajuntament va ser parada obligada i a
més de la rebuda institucional per part del Sr. Alcalde,
aquest any el Consell d'Infants de Sallent també va

voler donar la benvinguda a S.S.M.M. i expresar-los
els seus desitjós per als més petits. Després a la Plaça
del Pare Claret tots els nens/es varen poder parlar i
fotografiar-se amb el seu Rei preferit.
La Cavalcada de Reis de Sallent és organitzada per la
Regidoría de Festes amb la col·laboració de membres
de diferents entitats: Agrupament Roques Albes, Asprodis. Coral Jove Clau de Sol, Coral La Troupe del
Riu, Dansaires Sallentins, els Aves, Associacions de
Veïns Poble Nou, Verge de Fussimanya i Rampinya,
Ampa's escoles Torres Amat i Vedruna. empreses i
particulars que hi col·laboren cedint els seus vehicles,
furgonetes, camions, 4x4, remolcs i portant els cavalls
que des de fa molts anys acompanyen els reis en la
seva arribada. A més del Parc de Bombers de Sallent,
la Policia Local, caixes d'estalvi i bancs, botiguers....
a tots ells des d'aquí els donem les gràcies per fer
possible aquesta diada de somnis i il·lusions.

TH
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Cap d'Any
Per tercer any consecutiu i organitzat de
nou per dues de les entitats més actives
i populars de la població com són Coral
Jove Clau de Sol i Coral La Troupe del
Riu, 250 persones, la majoria de Sallent,
però també de Cabrianes i d'altres
poblacions del Bages i el Berguedà, van
dir Adéu al 2008 i Hola al 2009 en la
festa de Cap d'Any que va celebrar-se a
l'Envelat. Com anys anteriors l'Envelat
va patir una transformació notable ja
que els membres de les corals amb uns
quants dies de treball fan que semblés
"un altre" per aquells que se'l tenen
conegut; la zona d'entrada decorada amb motius
nadalencs, zona infantil, guarda-roba, ornaments
diversos a sostre, laterals i escenari amb globus de
diferents colors i una temperatura ideal, varen fer
que tothom quan hi entrava quedés sorprès de ser on
era. Els assistents van gaudir d'una magnífica festa
que incloïa un bon sopar, servit per la sallentina la
Soca, bossa cotilló, les 12 campanades del Molina
& Molina a TV3, seguides en una pantalla gegant

Foto: Josep Garrido

i coca i xocolata a la matinada. La festa va comptar
amb l'ambientació musical del popular grup sallentí
Doble Swing format per Josep M. Viñas & César
López i va acabar a les 5 de la matinada.
Aquest 2009, tothom qui ho vulgui, podrà repetir
l'experiència i donar la benvinguda al 2010 de nou a
l'Envelat de Sallent.

U Esquitx
(Concert de Nadal)
De nou l'Esquitx es va guarnir de Nadal, de nou els
nens /es i tots els qui hi treballen van viure la festa
amb il·lusió i gaudint d'un bon ventall d'activitats.
Com ja ve sent habitual en els darrers anys una
bona colla de pares, mares, avis i àvies s'uniren a
la festa i es van fer cantaires per un dia per participar en el concert de Nadal que ells ofereixen als
alumnes, mestres i personal
no docent de l'Esquitx. Jaume
Riu, col·laborador habitual en
les celebracions musicals del
centre va dirigir i acompanyar
al piano un repertori nadalenc
que davant els aplaudiments
del públic varen haver de repetir dos cops. La il·lusió del
moment és mútua, les cares de
sorpresa i emoció dels infants
dominen la platea on algun
plor es barreja amb les veus
d'aquesta coral que els resulta
tant familiar;l'experiència dels
cantaires molt i molt positiva.

Per formar part d'aquesta coral no calen càstings, ni
proves de veu, ni experiència coral només I' il·lusió
de posar-te davant del teu fill/a, nét/a i cantar nadales,
gaudir veient les seves cares de felicitat i sorpresa,
en resum una gran experiència.
El proper Nadal hi tomarem!!
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Clau de Sol i Troupe del Riu
(Concert de Nadal)
Des de fa ja uns quants anys a Sallent, el dia de
Nadal ens porta un regal... un concert de cant coral.
En el marc de l'Auditori de l'Escola de Música
de Cal Moliner, les corals Jove Clau de Sol i La
Troupe del Riu van escollir aquest dia per oferir
el seu tradicional Concert de Nadal. Dividit com
sempre en dues parts, a la primera els petits cantaires varen interpretar vuit cançons totes noves i a
la segona després del tradicional sorteig de regals
varen ser els pares i mares els grans protagonistes
amb l'interpretació del seu repertori com sempre
animat amb cançons com Dans la plaine, Mamma
Mia, Nits d'estiu, (Grease) i les estrenes del canon
Hallo Django, l'Ombra de la lluna i el tema estrella
La vida és bella. Per acabar mares, pares, fills i filles
varen interpretar dos temes nadalencs amb la collaboració dels excantaires que eren a la sala. Sota la
batuta de Jaume Riu i Sflvia Camprubí que substituïa
a Angelina Ros que acabava de tenir una filla i amb
la presentació de Laura Riu i Xavier Casimiro el
concert va fer gaudir als seus assistents.
Aquest curs 2008-2009, la Coral Jove Clau de Sol,
celebra ja el seu desè aniversari i la Troupe del Riu,
formada pels pares i mares dels cantaires i excantaires de la Clau de Sol, arriben als 12+1. Aquest
concert significava el punt de partida dels actes de
celebració de l'aniversari dels xics de la colla, que
inclouran tota un seguit d'actes i acabaran el mes de
Juny amb el concert a la Plaça de la Vila el dijous
d'Enramades amb la col·laboració de l'Escola de
Música de Sallent, un dinar d'aniversari i el viatge
de fi de curs.
Però malgrat el bon rotllo i l'alegria un tret característic d'aquestes entitats sallentines hi ha un fet que
és motiu de preocupació: el baix nombre de cantaires
a la Clau de Sol, la única corai infantil en actiu de
la Vila, actualment hi ha deu cantaires i és per això
que toma a obrir la inscripció a tots els nens/es a
partir de 4 anys a qui els hi agradi cantar, fer amics
i passar molt bones estones. Actualment els assaigs
son divendres a les 7 de la tarda i no hi ha cap
obligació de ser-hi sempre; és a dir que si un dia no
hi sou cap problema. El local d'assaig és a l'antiga
Escola de Música carrer Pont 3. L'altre cosa important és que la inscripció i ser de la coral és totalment
GRATUÏT, tot el curs. Creiem que la celebració del
Xè aniversari amb una coral més nombrosa seria
més lluïda, a veure si ho aconseguim.
Fotos: Josep Vilardaga
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Concert de VEscola Vedruna

Quart Festival per la Marató de TV3
Dissabte 13 i diumenge 14 de desembre l'Envelat va ser de nou l'escenari del ja tradicional Festival per la
Marató de TV3. Organitzat per la Creu Roja local amb la col·laboració de TExcm. Ajuntament arribava a la
seva quarta edició.
Aquest any per poder encabir totes les entitats participants per tal que aquestes poguessin oferir els seus espectacles sense problemes de durada, el festival es va repartir en dos dies. El dissabte hi prengueren part la Coral
Jove Clau de Sol, Coral La Troupe del Riu, Associació Sallentina de Cultura Física (seccions d'Hip Hop i
Aeròbic), Centre de Ioga Sallent i l'Associació de Veïns/es Verge de Fussimanya - Casal Cívic. I el diumenge
a la tarda els protagonistes foren els membres del Grup Artístic del Casal de la Gent Gran que oferiren el seu
magnífic Show arrevistat. representat a molts indrets de Catalunya.
Les escoles de la Vila, també es varen unir a aquesta marató: el mural que presidia l'escenari els dos dies
del festival era obra, com a les edicions anteriors, dels nens i nenes de la Llar d'Infants L'Esquitx. L'Escola
Vedruna va lliurar a la Marató els donatius obtinguts durant el Pessebre Vivent i l'Escola CEIP Torres Amat
va col·laborar amb la venda de treballs manuals realitzats pels alumnes de tots els nivells del centre a la Fira
de Santa Llúcia.
El total recaptat en aquests actes, prop de 1.300 euros, es van sumar al marcador de la Marató de TV3 que
aquest any estava dedicada a la lluita contra les malalties mentals greus.
Per acabar, divendres 16 de gener al Pavelló va celebrar-se Futbol Sala per la Marató de TV3, que va
enfrontar equips de pares i mares de les Escoles Vedruna, Torres Amat, L'Esquitx i IES Llobregat, un acte
que també va comptar amb l'actuació de les seccions
d'Hip Hop i Aeròbic de l'ASCF on el nombrós públic
assistent, a part de col·laborar amb el pagament de
l'entrada, tingué la possibilitat de fer un sopar solidari
(entrepà de botifarra + beguda per tres euros) preparat
pels membres de Creu Roja Sallent. Una gran feina per
a una molt bona causa, enhorabona, moltes gràcies i a
tomar-hi el 2009, en una nova edició de la Marató.
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El Parc de Nadal
Fotos: Jordi Moras
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El Pessebre Vivent de Cabrianes
Fotos: Bernat Riu
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Exposició de la Gent Gran
Fotos: Jordi Moras
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Jordi Moras Tristany
(Secretari de Foto Club

Una tasca molt important dins de qualsevol entitat
és la de secretari. En el nostre cas estem de sort.
Tenim una persona molt coneguda a Sallent. Entre
altres raons per la seva gran afició a la fotografia
com podreu comprovar al llarg de l'entrevista. Amb
el caràcter afable i molt treballador que el caracteritza respon a la nostra primera pregunta. Com vas
arribar a la fotografia i quan? La fotografia em
va començar d'agradar quan tenia 8 o 9 anys, ja
que prenent Neskuic em va tocar una màquina de
fotografia, que encara conservo, però no va ser fins
els 20 0 2 1 anys, quan estava fent el servei militar,
que em vaig posar de ple a voler ser fotògraf i obrir
un comerç de fotografia, però en obrir-se'n un altre,
ja no ho vaig fer perquè tenia una feina i no la volia
deixar, i així va anar passant el temps.
- Quants anys fa que ets soci I per què? Des de
l'any 1983, perquè estava estudiant un curset de fotografia, i llavors em vaig apuntar per participar al
concurs de Fotografia Enramades.
- És feixuga la feina de secretari
en una entitat de vuitanta socis?
No. Solament es tracta de fer les
actes de les reunions, fer el que sigui
necessari per tirar l'entitat endavant. I
ho sóc des de 1984 quan vaig entrar
com ajudant de secretari i ara en sóc
secretari.
- Creus que és bo i important ser
soci d'aquesta entitat? Important i,
ser soci d'una entitat com FCS, és
fer poble.
- EI fotògraf preferit? Cap en concret. Totes les fotos dels fotògrafs són

Sallent)

bones per igual, siguin d'un tema o un altre.
En tindria molts per anomenar.
- De quina maquinària disposes actualment? Una digital Nikon D70.
-També ets un important col·laborador de
L'Esparver. Des de quan i per què? Des
de 1989 aproximadament, i des del 1994
mensualment, perquè el Ferran Sánchez és
un antic professor meu i també perquè el
Llorenç Villuendas (epd) m'encomanava reproduccions.
- Tens una plana web i un blog oberts a
la xarxa. Si algun lector la vol visitar?
Una web no, un blog, hi poso fotografies de
Sallent, d'activitats i festes com Carnaval, Enramades, Festa Major. L'adreça: moras tristany.
blogspot.com
- Vols afegir alguna cosa més? Aquells que tenen
màquina de fotografiar i no són socis del FCS, que
se'n facin.
Exposicions fotogràfiques? Sí, gràcies !!!
No cal dir que les exposicions per als artistes són
com per als actors el teatre, per al futbolista el camp
de joc o per al polític el Parlament. Es l'instrument
per expressar-se ja sigui amb pintures, fotografies,
escultures o el que sigui. Les exposicions fotogràfiques, que és del que tractarem, tenen la gran virtut
de fer reviure el passat, mostrar la complicada realitat o endinsar-se en el futur més cru, encara que sigui si més no virtualment. Cada fotografia exposada
ens transmet quelcom, perquè ha estat la intenció de
l'autor, per això quanta més informació es doni de
l'artista (distincions) i obra (el títol) millor. Aquí a
la nostra vila i propiciades pel FCS se'n venen fent
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tres o quatre a Tany i tenen un bon ressò per part
dels vilatans amb un nombre important de visitants,
al voltant d ' u n s quatre-cents en cadascuna. Acabarem dient que l'exposició és la forma amb la que
podem agrair a tots els participants la col·laboració
en un concurs.
Calendari Caixa Manlleu
Un any més Caixa de Manlleu ha dut a terme el
popular concurs fotogràfic amb la finalitat última

de fer el calendari de l'entitat. En aquet d'enguany
hi podem trobar fotografia del soci del FCS Gregori
Quesada que un any més i en l'apartat social va fer
un tercer premi en el social. Artistes de la F C F de la
fama de M. Parreño ( M F C F - l * , ECEF), Ricard Garcia
Redons ( M F C F - I * ) , Miquel Viñas Farrés {MFCF
" ACEF), Josep Balcells (MECF-AFIAP), hi varen
també participar. En destacaríem pel seu èmfasi artístic
gener i setembre, en especial aquest últim.

HotelMón

Premi d'Honor Sant Fruitós 08
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1983 rellegint VEsparver

Eleccions municipals. Participació: 72,25 %. Vots: Sònia Astola, Pere Vallribera, degà del Conservatori
1.922 (PSUC, 5 escons), 642 (PSC, 2), 1.400 (CiU, Superi
4), or de Música del Liceu, exajudant de direcció
665 (Independents, 2). Manuel Díaz renovà la segonade l'Orfeó Sallentí, mestre de Montserrat Caballé
alcaldia de la democràcia arribada als ajuntaments eli el diputat constituent de la II República, poeta,
1979 després de quaranta anys. Josep Morera (alcal-escriptor, mestre i inspector sallentí Pere Riera,
de febrer 76 - abril 79), Jordi Canal, Enric Òdena irecordats amb un carrer a la urbanització que es va
Josep Gabriel, de CiU, no van acceptar les regidoriesconstruir sobre els terrenys de l'antic camp de la
d'hisenda, jardins, parc, cementiri, cultura, aigües, Costeta abandonat el 1970.
escombraries i el cartipàs va quedar així: Maribel Amb seu al carrer Cós 33 es reconstituí l'associació
Sabaté (hisenda, residència, club gent gran), Valentíde botiguers. Començaven a reformar els Pisos Nous
Soler (governació, enllumenat, informació), Miquel del barri Verge de Fucimanya acabats el setembre de
Calle (ensenyament, cultura), José Torralbo (urbanis- 1962. Es debatia el tancament del Condal. Apareixia
me, obres, aigües, parcs, jardins), Josep Planas (tre-una entrevista imaginària amb el pincha-ruedas jusball, escorxador), Llorenç Gómez (festes, iniciatives ticiero, un veí de la plaça Anselm Clavé que tenia
populars), Antoni Vilella (esports, joventut), Alfonsa per costum punxar rodes de cotxes aparcats perquè
Parcerisa (sanitat, cementiri).
tapaven les voreres i molestaven el pas dels vianants.
L'Institut d'Arqueologia, Història i Ciències Naturals Una sallentina anònima va donar 40.000 pts destinades a sufragar destrosses de la Riuada que va baixar
edità, d'Albert Benet Joana la Negra, una bruixa
durant la nitddel
sallentina i altres episodis d'història sallentina,
e 7 al 8 de novembre de 1982.
Ferran Sánchez Història de l'Hospital de Sallent
i à i Josep Pujol animaven a parlar bé:
Elvira Cervi
de Rosa Camprubí Història de l'enllumenatlleixiu
públic
(lejía), cruïlla (cruse), saviesa (sabiduria),
de Sallent.
sergent (sargento), estrenes (aguinaldo), portamon
Albert Benet documentà la Riuada de 1907, els Hortsedas (monedero), desguàs (desaigüe), canonades
del Rial, la Torre Chinverga descoberta per Ramon (tuberies), bufó (mono), xiulet (pito), greix (grassa),
Camprubí i la nova bandera sallentina blanca amb tom (tumo), rètol (lletrero), ximple (tonto), adobat
ones blaves. Ferran Sánchez historià el Servei de (abonat), tomada (estribillo), mugrons (peçons), reLactància Municipal 1909 i els concursos literaris volts (curves), tant de bo (ojalà), he de (tinc que),
1954-1957. Ernest Abadal obrí al lector la Casa Torrescogombre (pepino), taló (tacó), texans (téjanos)...
Amat i l'obrador de sifons i
gasoses de cal Traval. S'explicà la legenda de la Cuca
de Dos Caps i l'actual nou
escut municipal dissenyat
per Armand Fluvià, corona
murallada amb vuit torres
i vuit portes, pont de cinc
culls i mitra.
Coronada Pozuelo va descriure la proclamació del
Comunisme Llibertari a Salent el gener de 1932. Lluís
Serra parlava de Charles
Darwin i Ramon Casòliva
de Carles Marx i Miguel
Angel Asturias. Morí sobtadament el jove geganter
Esteve Sitjes. Homenatjaren
en un mateix acte tres sallentins: la campiona recordwoman estatal de natació
M I FEBRER™

GJIRIIESrOirES

SILLiír
-L'ESPARVER-

13

ï

LES NOSTRES ENTITATS

La Cooperativa Obrera Germanor fa el
lliurament de les participacions del
capital individual a cada soci de Ventitat
El. dia 13 de Desembre del 2007 i amb motiu de
Tacte de la Diada del Soci que cada any celebra
la Cooperativa Obrera de Germanor, es va fer el
lliurament als socis d'una participació, acreditant
el Capital Individual que cadascun té dipositat en
el Capital Social de la Cooperativa.
La participació, en forma de taló, era una reproducció fidedigna d'un original de l'any 1933, que representa una clara voluntat del Consell Rector de la
Societat d'anar recuperant la
memòria i l'esperit d'aquesta
Cooperativa emblemàtica en
la història de Sallent.
En Josep Garrido, actual president, va explicar el criteri
utilitzat en el repartiment,
així com l'actualització del
llibre de socis. Va fer esment
a la situació de l'activitat actual de las Cooperativa (Empresa de Serveis domiciliaris)
i va recordar que el 2009 la
Cooperativa celebrarà el seu
Centenari.
Durant el berenar comunitari
celebrat al restaurant J&J al-
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guns socis van aportar documents històrics propietat de
la seva família i guardats curosament durant anys.
Més enllà de l'emotivitat de Tacte, l'esdeveniment representà un gran pas en la normalització d'una entitat
que s'ha anat recuperant per desenvolupar un paper
social dins de la societat local del segle XXL
Genis Sabaté
Fotos: Joan Lladó

LES NOSTRES ENTITATS

Aniversari de la Biblioteca
(Noranta
El pí\ssat mes de setembre la Biblioteca Sant Antoni
Maria Claret va commemorar els 90 anys de la seva
inauguració, ocorreguda el 29 de setembre de 1918.
L'efemèride va tenir ressò a tota la província de
Barcelona, no en va la biblioteca de Sallent és la
més antiga de l'actual Xarxa de Biblioteques Municipals.
Per celebrar-ho, la biblioteca va editar un llibret que
repassa la història de l'equipament i inclou una auca
elaborada per les escoles Torres Amat i Vedruna,
acompanyat d ' u n punt de llibre commemoratiu.
També, durant tot el mes, la biblioteca va oferir als
visitants una exposició que il·lustrava els 90 anys
d'existència amb fotografies històriques i fragments
dels dietaris de les bibliotecàries que hi van treballar.
El 16 de setembre, coincidint amb la Festa Major i la
data en què es va obrir al piíblic l'antiga biblioteca, el

anys)
grup de música celta Los Stompers va posar la nota
festiva a la celebració amb un concorregut concert.
L ' i l d'octubre va ser el tom de Tacte institoicional
a la Casa Museu Torres Amat, amb una conferència
a càrrec del catedràtic emèrit de la Universitat de
Barcelona Joan Vilà i Valentí. El reconegut geògraf
sallentí va emmarcar històricament a Catalunya la
creació de la biblioteca i va destacar el caràcter emprenedor i industrial de Sallent a principis del segle
XX. L'alcalde Jordi Moltó i el gerent del Servei
de Biblioteques de la Diputació de Barcelona Jordi
Permanyer van destacar l'esforç de les administracions per posar al dia les biblioteques i l'èxit que
ha tingut la seva renovació.
Des de la Biblioteca també volem felicitar i donar
les gràcies a tots els usuaris. Que per molts anys
més en puguem gaudir.
Quim Crusellas Albserch

Activa

Adona't

L'activa entitat Adona't amb motiu del Dia Internacional contra la Violència cap a les dones va repartir de
franc el simbòlic llaç blanc entre el veïnat, es va llegir un manifest i es va repartir coca amb xocolata. Un
centenar de persones van escriure frases de protesta contra la violència sexista i després les van penjar a l'olivera de la plaça de la Verdura. Per la Fira de Santa Llúcia es van dedicar a vendre un seguit de saboroses
menges artesanals com bunyols o rosquilles.

-L' ESPARVER-
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Fira de Santa Llúcia

Sallent surt al carrer en una Fira de
Santa Llúcia deslluïda per la pluja
I jcmn CUMPUDO/SaU«it
La pluja no va evitar ahir que
veïns, paradistes, cniiiats i comerciants de Sallent sortissin ai carrer
per vitire la Fira de Santa Uúcia.
La plaça del Pare Qavé i els carrers del voltant es van omplir de
parades, i tant els veTns com ets
comerciants van donar vida al
certamen, tot i que la pluja intermitent va ser present en molts
moments del mati.
I^radistes i entitats van omplir
l'espai de parades, també a b carrers dÀnge! Guimerà, del C<)5 í la
plaça de la Pau. Els visitants van
poder comprar e b objectes arle- Uiw»»»d«eob«tap«l»pM**top*^<Wp««CI«é. ahlratotwiJa
san als dels paradistes, articles ben
diversos i Hns i tot loteria, així com la xaranga que va animar e b pessebre vivent que havia prepacom conèixer Ics diferents enti- carrers del p ^ l e al migdia, i per rat l'escola Vedruna. Una sort ben
tats quedan ser-hi presents.
a b més petits, com la presència diferent va tenir Texposició d'art
jove. que va acollir 300 persones
Els comerciants van ajudar a del patge reiaL que va recollir les
només al matí. Segons David Salcartea
dels
nens
que
contenien
e
b
donar vida a la fira obrint en
doni. de lAjuntament. "estem sadiumenge i traient el gènere al seus desitjós per a aquest Nadal.
moígrat la plufa.
L'ambient nadalenc va ser pre- tisfets per^,
carrer.amb petites parades. Tam¡a piafa del Pare Clavé era plena,
bé hi va haver activitats comple- sent en tot moment a la fira. tot i
com també els corren dei centre».
mentàries dirigides als visitants. que es va haver de suspendre el
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Sallentina
de Bandera

En un any com aquest dc 2008 en què Sallent
ha acostumat, per variar, a ser contingut de
tristos titulars i portades de premsa, com
molts cops, massa vegades potser, només per
enfonsaments d'angoixa, denúncies salines,
conflictes municipals, estranyes sancions de
tràfic 0 intoxicacions col·lectives, va suposar
tota una alenada d'aire fresc, d'aquelles
injeccions ambientals que alegren la vista i congratulen interiorment la
ciutadania no refractaria que Mireia Paredes Vila, nascuda al carrer Cós
el 1980,fillad'un electricista i una metal·lúrgica sallentins, exalumna de
l'Escola Vedruna i de l'IES Llobregat, excantaire de Saltirons del Llobregat, saltés al món dels famosos
després d'aparèixer en portada, a més d'un reportatge interior ni més ni menys de ¡vuit pàgines!, en una
revista de categoria internacional com Interviu. Amb el nom artístic de Mireia Vila, contava alguns detallets de
la relació sentimental que va mantenir durant cinc anys amb un vip de fama mundial: el campió del món de
motociclisme Valentino Rossi II Dottore. Elflirtes va descobrir a través de la revista italiana Oggi (Avui).

Bobitècnic

(Premi a la Innovació)

^obRècnic
ElEaRICITAT I E L E D R Ò N I C A INDUSTRIAL
REBOBINATGE DE MOTORS
a . V e r g e del Pitar. 1
Telèfon 8 2 0 61 2 0 - Fox 8 2 0 6 3 0 0
0 8 6 5 0 S A L L E N T (Borcelono)

L'empresa sallentina Bobitècnic fundada a
Sallent el 1984 i propietat d'Albert Riera,
Josep Garrido i Jaume Martínez va rebre
el Premi a la Innovació Empresarial 2008
que atorga la Patronal Metal·lúrgica del
Bages. L'acte de liurament va tenir lloc
en un sopar celebrat al Restaurant Ramon
de Santpedor que aplegà una seixantena de
Albert Riera, Jaume Martínez i Josep Garrido
persones entre les que destacava una nodrida
representació del món empresarial i polític bagenc
com l'alcalde de Manresa Sr. Josep Camprubí. A méinsstal·lacions al Polígon Illa Sud de Sallent amb
de l'empresa sallentina també reberen guardons les una plantilla de 36 treballadors i el seu mercat és
empreses Fapp, Casals Cardona i Vilardell Purtí. Catalunya i l'Estat Espanyol tot i que ha fet el salt
a la seva internacionalització amb treballs realitzats
Bobitècnic dedica la seva activitat a les instal·lacions a Honduras i la República Dominicana. Aquest any
elèctriques, processos elèctrics i automatització de 2009 celebra el seu 25è aniversari.
minicentrals hidroelèctriques. Actualment té les seves
-L' ESPARVER-
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Josep Colell

El sallentí Josep Colell Simón ha estat un dels set magnífics escriptors que han fet possible Pobra El medi
natural del Solsonès. Vegetació, flora, fauna i espais d'interès després de deu anys d'estudiar voluntàriament
aquests aspectes solsonesos mediambientals. Promogut pel Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, ubicat
recentment d'estrena a can Mascaró. Distribuït per la UBe, el llibre, tot un referent naturalista de Catalunya, té
677 pàgines, 184 fotografies, 13 mapes a tot color i 58 gràfics. A través de dades contrastades de la geologia,
la caça, la pesca, l'agricultura, la ramaderia i la climatologia, el seu objectiu és el coneixement de l'entorn
que faciliti alhora la gestió per conservar 359 espècies de bolets, 150 de papallones, 352 de vertebrats, 1.400
de plantes i 55 comunitats vegetals.
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CENTRE /TECNOLÒGIC
FORESTAL^DE CATAWJNYA
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Josefina Vilaseca
(Annex documental)
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A U UfuJftda vamoi »] dutio forntnloo, arecidido por l« Bftiri JM«fini y por I* lupanon d»'
•tBfttono d« Sui Jesi. A U darMb», «I pMr« CokArroMAS, MompAfiinde • U nÍM Marti ImM Norato, aordomad», y t quitn puaUron bajo la protaoeión dt la ñifla barolea

I.M aulorídadst, pr«t¡didu per el obítpo
kusUiar d« Vieh, laltn d* la Sao manrmni
daspuii da la mUa da Gloria qua la aalabré
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SALLENT

DOLORS

ESCUDE
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•Compra-venda i lloguer

Torres Amat, 34, 2n, 1 a
93 837 0 4 20
0 8 6 5 0 SALLENT (Barcelona)

•Taxacions gratuïtes

P U
( J O L

I P U

i JOL

•Assegurances

• M à x i m a financiació

meditació zen

93 837 05 31 -608 34 25 78
Fax 93 8 2 0 63 7 5

reiki

Cós, 3 4 - 0 8 6 5 0 SALLENT

tècniques de coneixement persona

a / e : ¡nmopu¡ol@hotmail.com
www.immobíliariapujoLcom

SALLENT
St. Víctor, 48 - 93 837 00 45
MANRESA

Tfaiis|>orts
Cmpo-SiJñUhr s.a.

Pol. Ind. Els Dolors - Sallent, s / n
93 874 59 03
BARCELONA
Roc Boronat, 75
93 309 80 62

EL BAR DE LA VILA
Us

OFEREIX:

• D I N A R S 1 SOPARS
•PLATS COMBINATS
• E N T R E P A N S FREDS I CALENTS
• B O N CAFÈ l C O P A . . .

Nou, 6, baixos
93 837 24 70
08650 SALLENT

EL CENTRE
RECUPERACIÓ
FUNCIONAL
i FISIOTERÀPIA

Àngel Guimerà, 41, baixos
Tel. i Fax 93 820 65 07
08650 SALLENT
Circumval·lació, 48
Tel. 93 839 08 06
08670 NAVÀS

pioner
PERFUMERIA
Cós,58
93 837 16 51
08650 SALLENT

TRAVAL
PLANTES I ARTESANIA

Plaça de la Pau, 1
93 837 23 31
08650 SALLENT
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' Ángel Guimerà, 22
93 820 62 42
08650 SALLE]
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BAR-GRANJA

ESPECIALITAT EN FUSTES I ENTREPANS AMERICANS
Plaça Sant Antoni M. Claret, 15, baixos

93 837 21 78

08650 SALLENT

PUBLICITAT

>

( = ) Premsa Comarcal

Som la premsa de casa!
Per lideratge, p e r p r o x i m i t a t .
Perquè t'interessa

0I pou

de la gallina

premsa
comarcal
Regala subscripcions

vof

Posi el seu nom i cognom, adreça, districte postal, localitat
i un número de c/c amb 20 dígits. I ho diposita a la bústia o
ho envia per correu a: Cercle Literari Sallentí -L'Esparver-,
plaça Anselm Clavé, 1 - 08650 SALLENT
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Antoni Serra Roca
"El Ton de la Farmàcia"
ell ens espera assegut en una butaca, davant de la
llar de foc. Així que ens veu entrar, somriu.

Aquest estiu vaig
sentir des del terrat
de casa que el veïns
cantaven una cançó
d'aniversari. Dies
més tard vaig saber
que era pel "Ton
de la F a r m à c i a "
que feia 90 anys.
Com podeu suposar,
aquesta vegada no
m'he desplaçat gaire
lluny, he anat al
carrer Sant Víctor.
Són dos quarts de set de la tarda d' un dia d'hivern.
Ja és negra nit.

El Sr. Antoni Serra Roca va néixer a l'Ametlla de
Merola el 4 d'agost de l'any 1918. En una família
de set germans, cinc nois i dues noies. Va viure la
seva infantesa i adolescència en aquesta colònia
de Puig-reig. Als dotze anys va entrar a treballar a
la fàbrica tèxtil i tres anys més tard a la Farmàcia
Gispert de la mateixa Ametlla de Merola, fins els 18
anys que va esclatar la guerra. En acabar la guerra i
després de fer el servei militar a l'Àfiíca, va tomar
a treballar a la farmàcia fins a 1945, any en què va
venir a viure a Sallent i va començar a treballar a
la Farmàcia Franch. Es va casar el dia 28 d'abril
de 1952 amb Pilar Santasugsana Soler, nascuda a
l'Espunyola, veïna del Mas de Sant Pere.

El vent m'envia petites gotes de pluja a la cara,
i mentre respiro profundament vaig a buscar la
Teresa perquè li faci les fotos. Ella sap com captar
el personatge amb naturalitat! Un cop a casa del Sr.
Ton ens reben la seva esposa i la seva filla i ens fan
passar a una sala d'estar molt bonica i acollidora, on

Es va treure el títol d'Auxiliar de Farmàcia i va
continuar treballant a la Farmàcia Franch durant
quaranta anys amb molta dedicació fins que es va
jubilar. La constància va ser la seva gran virtut.
Amb la seva bicicleta va recórrer tots els indrets
de Sallent i alguns de Cabrianes per poder atendre

^ 1
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Moment del 'entrevista amb l'esposa i la filla. Fotos Teresa
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Ies persones que ho necessitaven, mentre la
seva esposa tot realitzant les tasques de la llar i
treballant de modista, col·laborava amb ell rebent
totes les persones que es presentaven a casa seva,
la majoria dc les vegades sense hora, per poder ser
ateses. Actualment ja fa vint-i-cinc anys que està
jubilat i gaudeix de la convivència amb la seva
família. Té tresfillsi cinc nets.
Abans de començar l'entrevista ens comenta que
no entén perquè li fem a ell, doncs és una persona
molt normal. Li responc que tots tenim moltes
coses per aprendre de tothom. I que val la pena
escoltar les persones, sobretot les d'aquestes edats,
perquè la informació i la transmissió de les seves
experiències, ens enriqueixen i ens ensenyen a
valorar millor la vida.
Vostè va anar a !a guerra? Sí, em van agafar
presoner i vaig estar un mes i mig al camp de
concentració de Barbastre i després em van passar
al Regiment d'infanteria d'Osca, d'aquí vaig anar
a l'Àfrica i m'hi vaig estar un any i mig fent el
servei militar a 70 km de Melilla. Vaig passar del
fred d'Osca a la calor de l'Àfiica.
Va patir molt a la guerra? Si, tots els desplaçaments
els fèiem a peu i de vegades eren força largs i amb
molt fred o calor. Jo havia tingut reuma de petit
i tenia algun problema de cor, però era igual, tots
Fent fórmules a la Farmàcia Gispert de VAmetlla
a caminar!.
Els seus germans també van anar a la guerra?
Sí, els quatre germans vàrem haver d'anar a la havia èpoques que donava més de quaranta injeccions
guerra, jo hi vaig anar una mica més tard que elsdiàries, sobretot a l'hivern. De vegades havia d'anar
altres, però com he dit abans, també hi vaig anar.a cases de pagès de les rodalies. Sort que tenia una
Recordo que la meva mare ho va passar molt
bicicleta que em permetia moure'm per tot el terme.
malament, per sort en vam tomar tots vius, però Quan arribava a casa per la nit, també hi tenia algunes
uns quants anys més tard, clar!
persones esperant-me. No podia sopar mai amb la meva
Al tornar de la guerra i de rAfrica devia estar família perquè no sabia mai a l'hora que acabaria la
molt content? Imagina't, tots els de casa estàvemfeina. Van ser uns anys de molt esforç i treball.
contents.
La seva jornada laboral ja era més llarga? Bé a la
Pel que tinc entès, es va incorporar de nou a farmàci
la
a continuava fent les vuit hores, però, com he
Farmàcia Gispert oi? Sí.
dit abans, el fet d'assumir que era necessari atendre
La seva jornada laboral era molt llarga? No, joles persones que demanaven els meus serveis, i tenint
aleshores era un noi solter i treballava vuit hores, en compte que tenia una família de cinc membres, sí
que treballava un pilot d'hores, sort també de la meva
allò era una glòria comparat amb la guerra.
esposa, que tot i criant els tresfills,m'ajudava, tant
L'any 45 va venir a viure a Sallent i va
econòmicament com físicament, ella cosia a casa per
començar a treballar a la Farmàcia Franch,
a la gent i rebia a les persones que venien.
recorda aquella època? Sí i tant, jo em vaig
La sevafillarecorda que el veia molt poca estona al
treure el títol d'Auxiliar de Farmàcia. Sallent
tenia més habitants que ara i diria que també mésllarg del dia, però, un dels moments de contacte amb
malalts. Els practicants treballaven a les empreses el pare era l'hora de rentar-se les mans abans de dinar,
i no donaven l'abast posant injeccions, així que i una de les coses que li va inculcar, era que ho fessin
molta gent em demanava per favor si podia anar sempre, sobretot abans dels àpats. A l'estiu tenia una
hora que era sagrada i la dedicava alsfills,era l'hora
a casa seva a punxi'ls. Jo no m'hi podia negar. Hi
-L'ESPARVER-
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Recorda alguna anècdota? Pensa
una mica i de moment no en recorda
cap. La seva esposa ens comenta que
una nit ho va passar molt malament
perquè va haver d'anar a una casa de
pagès, dels afores de Cabrianes, era
molt tard i ell no tomava, l'espera és
va fer molt llarga, ella començava a
pensar que li havia passat alguna cosa.
Però ben entrada la nit va arribar per
íí a casa. Després d'aquesta exphcació,
ens diu: Un cas que recordaré sempre
va ser la mort d'un noi de 16 anys,
elfilldels senyors Llop, que vivien al
primer tram del carrer del Cós. Aquest
noi estava molt malalt i durant molt
temps jo vaig anar cada dia a casa
seva a administrar-li el medicament
(injectable) que li havia prescrit el
metge. Aquella nit el vaig trobar més
malament que mai. A les dues de la
nit es va morir. Jo em casava a les
vuit del matí del dia següent, la meva
esposa em va dir: tens la cara molt
E¡ Ton a ¡a Farmacia Franch, plaça de ¡a Pau
pàl·lida. Després del casament, vam fer
una xocolatada a l'Ateneu i allà li vaig
icar el motiu de la meva pal·lidesa,
d'anar a la piscina. Ell, els va ensenyava a nedar. aquest fet emexpl
va afectar molt. Dies més tard, la meva
Quines eren Ies malalties més freqüents dels esposa, va trobar la mare d'aquest noi i tot donant-H
anys 50? Grips, i tot tipus d'infeccions. La gent noles gràcies, li va explicar l'alegria que tenia cada dia
disposava de calefacció a les cases, com a molt una
el seufillquan sentia que el Ton pujava el primer
estufa. D'alguna manera això estava relacionat amb graó de l'escala. Sempre deia: "Mare és el Ton que
les infeccions que s'agafaven, la gent passava més em ve a curar, que bé mare, aviat em curaré". Això
fred que ara. Per altra part els medicaments per via em va trencar l'ànima.
oral quasi no existien, hi havia molts injectables,
algun xarop i fórmules magistrals. Això feia que hi El jove en qüestió era Francisco Llop Pané havia
hagués molta feina per aplicar
els tractaments, normalment
suposava una setmana o
deu dies punxant la mateixa
persona. I això multiplicat per
un pilot de persones... Era molt
diferent d'ara que existeixen
els antibiòtics per via oral i
el mateix malalt se'ls pot
administrar cada vuit hores i ja
no parlem dels que es prenen
cada dotze hores. És una sort!
Recorda els metges de
l'època? Sí perfectament,
aleshores hi havia, els doctors
Espona, Aulet, Lóbez, Girons
i Reguant.
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nascut a Tremp i tenia 16 anys com bé ha recordat
el Ton de la Fannàcia. Antonia es deia sa mare, era
filla d'Alòs de Balaguer. S'estaven al 2n pis, porta
I"* del carrer Cós 16. Va morir d'urèmia, reumatismo
cardíac.
I seguim. Q u è li agradava més de la seva feina?
Fer fórmules, un dia en arribar a casa li vaig dir a
la meva esposa, saps quantes fórmules he fet avui?
Quaranta-una.

Q u a n t e s farmàcies hi liavia a Sallent cn aquells
anys? Sols dues, la Farmàcia Beringues i la Fannàcia
Franch, per tant havíem de fer guàrdia un cap dc
setmana sí i un no. La setmana que em tocava guàrdia
la meva família venia a veure'm una estoneta les
tardes del diumenge.
A quina edat es va Jubilar? Als seixanta cinc, ara
j a en fa vint-i-cinc, i aprofito tot el temps per gaudir
de la meva família.

PERSONAL I INTRANSFERIBLE
Q u i n a qualitat valora més en una persona? La senzillesa.
Q u i n defecte li molesta més d'una persona? No ho sé... Sí, les persones insegures, que no saben el
que volen.
Un lloc per viure? Sallent i sobretot aquí a casa.
Q u e li a g r a d a més de Sallent? El Parc.
Un costum diari? Llegir, m'agrada molt llegir i passejar, però ara no camino gaire.
Q u i n llibre li ha agradat més?

La Bíblia, també m'agraden els llibres de geografia, sobretot de

Catalunya, i també els de medicina.
Una pel·lícula? " L o que el viento se llevó".
Una afecció? El cinema, la lectura i col·leccionar segells.
EI seu lema per la vida? La tranquil·litat, la discreció i el respecte.
E l millor invent de la humanitat? La penicil·lina.
Una persona que admiri? La Pilar, la meva esposa, sempre al meu costat, l'abril farà 57 anys de casats
i hem estat sempre molt compenetrats. Tinc por que quan jo me'n vagi, ella no ho pugui aguantar.
A m b qui aniria a sopar? Amb ella, amb la Pilar. Clar!
Ja, ja, ja... Rialles en general al tomar a fer menció de la Pilar. La seva senzillesa, el seu somriure i la seva
manera de parlar han fet que fos una entrevista molt agradable. La filla ens ensenya un àlbum de fotografies
familiars i n'hi ha una d'ell, quan era jove... Que m'obliga a fer justícia! Era guapíssimü! La seva esposa
ens comenta com es van conèixer: "Va ser un amor a primera vista". Ens ofereixen cafè, inñisions i pastes.
Però és tard i hem de marxar. Sortim relaxades a la fi-esca de la nit, com quan un surt del cinema de veure
una bona pel·lícula.
Concep
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Els 60 Naixements de 2008
Gener
Biel Sánchez Parcerisa: Sergio & Emma
Jordi Martí Calvo: Juan & M" Gracia
Jan Martínez Arenas: Amancio & Gisela
Pau Alsina Sánchez: Silverio & M^ Alba
Xavier Martín Cabeza: Jorge & Ana
Dídac Delgado Cánovas: Daniel & Sara
Eneida Garcia Galí: José & M'^ Isabel
Jan Santasusagna Tovar: José & M^ Carmen
Marc Pérez Relats: José A. & Pilar
Febrer
Caria Fernández Trinidad: José & M^ Belén
Carlota Massana Colldefoms: Daniel &
Immaculada
Fran Sunil Parwani Garcia: Sunil & M^ Carmen
Eduard Horneros Plans: Xavier & M'' Cinta
Miquel Coll Subirana: Joan & Eva
Marc de Diego Díaz: David & M'' Angélica
Març
Jennifer Morales Batista: Francisco & Valdirene
Chaimae Lamkadam Bourazma: Miloud &
Khadija
Laia Dalmau Mas: Ruben & M^ del Mar

Gabriel Díaz Arias: Cristóbal & M" Dolores
Nourdin Zeriouh Akharfi: Jaouad & Loubna
Juliol
Jana Martínez Franch: Antonio & Montserrat
Diego Garcia Espel: Diego & Mònica
Walae Kadri Kadri: Mohammed & Fonzia
Raúl Casimiro Arreza: Julio & Silvia
Alejandro de la Vega Gómez; Lucas & Sónia
Pau Valentí Dascalu Caldaram: Valeriu &
Mariana
Olga Canal Márquez: Jorge & Dominga
Agost
Oriol Estepa Sala: Víctor & M'' Carmen
Guillem Vázquez Dem: Félix & Eva
Lluc Torres Peralba: Ruben & M^ Dolores
Ana Murillo Romero: Manuel & M® Coronada
Setembre
Clara Vilalta Rodríguez; Jordi & Ana
Noelia Romero Delgado; Fdo José & Sandra
Christian Durán Vélez: José A. & Carmen
Sónia Pascuet Solà: Josep Carles & Neus
Ismael Kadri Tayebi: Allal & Fatna
Ruth Basallo Muñoz: Robustiano & Sandra

Abril
Angy Suárez López: Carlos & Yésica
Berta Sorroche Gracia: Pedro & Raquel
Javier Matas Garcia: Javier & Rosa M^
Raúl Matas Gès: José M'' & Pilar
Maria Manchado Garcia: Sergio & María
Dolores
Maig
Sara Rodríguez Ballesteros: Javier & Vanesa
Bruna Fernández Busquets: José Luis & Marta
Elia Ballesteros Manubens: Jorge & M''Alba
Joel Sibila Buitrago: Adam & M'' Canne
Juny
Pol Canudas Pla: Josep & Gloria
Berta Yubero Trinidad: Jacinto & Catalina
Marcel Pujol Galán: Albert & Lupe

Octubre
Xénia Tásias Carreño: Luis & Verónica
Lluís Mas Nieto: David & Gemma
Joel Oller Rodellas: Joan Ramon & Montserrat
Iker Hernández López: Pedro & Rebeca
Novembre
Amir Elouazzani: Mohammed & Fatima
Mireia Rodríguez Urbano: José M^ & Jessica
Lia Pérez Mercader: Jairo & Sónia
Desembre
Arlet Sánchez Tardà: Francisco José & Silvia
Gemma Romera Aznar: Sergio & M'' Ángeles
Gina Bootsman Ros: Rombonet & Àngela
Laia Rosa Xandri: Manuel Jesús & Meritxell
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Els 39 Matrimonis de 2008
(Canònics: 8 - Civils: 31)

GuàrdiaFebrer
Ramon Fernández Velasco & M" Pilar Turrión Jordi Álvarez Millas & Miriam Cañadas
Márquez'
Hernández'
Juan C. Albor Regueiro & Sandra Puigsallosas
Alsina'
Març
José Cabana Arévalo & María Isabel Acera
Mohammed Rami & M^' Dolores Calzada
Martín'
López'
Constantino Urrea Herrera & Esmeralda Pérez Juan José Macias Batanero & Katia Guaraná
Gutiérrez'
Gregorio'
Celdoni Serra Mas & Jésica Martínez BlanesEmesto Roca Morales & Felisa Granado Vea'
Abril
Isaac González Claramente & Anabel Espejo
Agost
AlgarradaGonzalo Miranda Morales & Silvia García
Artur Serra Catalán & Natalia Alamillo
Moya'
Romero^
Juan José Torralbo Gómez & Silvia Ratera
José López Rodríguez & Laia Camprubí PujoP Garcia'
Maig
Setembre
José M^ Bordoy Peña & María Olea Femández^Caries Trujillo Puig & Ester Bach Cobacho'
Michael Quoc-Binh Tan Tran & M" Carme CollManuel Caro Caro & Rosa Fernández Puiggròs'
Juan José Navarro Serrano & Carmen Macias
Ferrer^
Martín'
Javier Vidosa Ruiz & Aroa González-EIipe
José Manuel Rodríguez Saco & Lidia Paredes
González'
Sergio Atencia Peña & M^ del Carmen Ramos Cano'
Joan Villar Martí & Laia Llenas Argelaguet'
Galdeano'
Manuel Palma Farrés & Josefa Molla Crusellas'
Juny
Manuel Rodríguez Martín & Inmaculada
Octubre
Martínez Pons^
Francis Martín Glynn, JR & Marta Escudé JesúsJuan Carlos Peña López & Albina Prado
Esteban Portabella Soler & Maria Dolors
González'
José M'* Artiol Durán & Natalia Chepumova' González Martínez'
Joan Baptista Valls Rodellas & Silvia Vizcaíno Miguel Trassera Egea & Mònica Mas Lozano'
Jorge Páez Blanes & Maritxell Bayona Viñals^
Caballero'
Carlos Maya Vázquez & Laura Soriano Vallejo- Migeul García Hamer & Isabel Romero
Femando Villar Pérez & Ingrid Segura Castro' Martínez'
Benito Hernández Viéguez & Vanesa Gómez Pere Boqué Busquet & Elisensa Duocastella Pla'
Valladolid'
1) Jutjat de Pau: 29
Javier García Pérez & Sandra Calmet Comide' 2) Santa Maria de Sallent: 7
Juliol
Rubén Navarro Méndez & Judit Escaler
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Les 94 defuncions de 2008
Aran Pujol, Teresa
Cazorla Ruiz, Francisca
Subirana Casas, Dolors
Moriña Cerero, Esperanza
López Maldonado, Eduardo
Fernández Seoanes, Carmen
Duran Magro, Agustín
Bergadà Prat, Joan
Colillas Ribalta, Trinitat
Cabrianes
Codina Calveras, Ramón
Cortadellas Boladeras, M^ Rosa
Cabrianes
Rovira Corominas, Angelina
Soler Girabal, Marina
Montalban Pérez, Miguel
Torres Mañas, Francisco
Fernández Carmona, Francisca
Pons Obiols, Joan
Bosch Sala, Maria
Calviño Soneira, Jesús
Vilchez Lupiáñez, Maria
Gutiérrez Fitó, Teresa
Costa Cantal, Antoni
Valero Tregón, Petra
Saus Rosich, Esteve
Gómez Parra, Solé
Hermoso Hernández Ana M^
Carmona Caiinona, Dolores
Monell Vidal, Ramon
Romero Barrero, Ramón
Martinez Perez, Joan
Díaz Pita, Nemesio
Cuadrado López, Juan
Sánchez Tejero, Purificación
Rubio Cruz, Maria
Cortes Pons, Josep
Giribert Codina, Angelina
Martín Rodríguez, Custodia
Roman Guerrero, Juan José
Cabrianes
Boj Carceller, Pilar
Amat Vilanova, Enric
Casals Galobart, Maria
Parra Hernández M^ Isabel
Alvaro Morera, Dolors
Bach Angrill, Domingo

Gener
Gener
Gener
Gener
Gener
Gener
Gener
Gener
Gener
Gener
Gener
Febrer
Febrer
Febrer
Febrer
Febrer
Març
Març
Març
Març
Març
Març
Març
Març
Març
Març
Març
Març
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Abril
Maig
Maig
Maig
Maig

Colom Rochera, Maria
Vilardell Majoral, Pere
Fernández González, Javier Angel
Santos Santamaría, Antoni
Rius Ferrer, Maria
Garcia Tenorio, Antonia
Puig Casas, Roser
Reborero Arca, M" Carmen
Sánchez Alvarez, Maria
Cabrianes
Ponce Sánchez, Bartolo
Prat Fernandez, Jordi
Romero Arcos, Juan
Perramon Vilaseca, Joan
Puigbó Déu, Antònia
Alvarez Alvarez, Otilia
Rivera Garcia, Sebastiana
Salud López Consolación
Anfruns Bancells, Francisca
Hohenhorts Roca, Albert
Pérez García, Josefina
Codina Serra, Teresa
Fernández Manzano, Juan Salvador
Pérez Sánchez, José
Sibila Morros, Lluís
Sánchez Gómez, Anita
Fernández González, Carmen
Hernández Gallego, Joan
Casas Luis, Rosa
López Roca, Francisco
Belmonte Batista, Angela
Rodríguez Canal, Josep
Terrones Zapata, Antonia
Jubany Arques, Angela
Deola Cacha, Jordi
Matifoll Masana, Magdalena
Zamora Torres, Bartolomé
Sánchez López, Carmen
López Gómez, Patrocinio
Zapata Gabarrón, Cayetana
Garcia Granda, Rita
Vázquez Cortes, Ricardo
Villanueva Villanueva, Rodrigo
González Martínez, María Julia
Díaz Rayo, Vicente
Cabrianes
Torres Abriart, Francisca
Galobardes Altarriba, Concepció

Maig
Maig
Juny
Juny
Juny
Juny
Juny
Juny
Juny
Juny
Juny
Juliol
Juliol
Juliol
Juliol
Agost
Agost
Agost
Agost
Agost
Agost
Agost
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Setembre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Octubre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Novembre
Desembre
Desembre
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Vidal Ribera, Jaume
Rivera Garcia, Juan
Abadal Deseáis, Valentí

Desembre
Desembre
Desembre

CENS DE SALLENT
Any
2004
2005
2006
2007
2008

Nats
58
54
69
71
60

Bodes
44
41
39
37
39

Morts
102
111
105
106
94

Cens
7113
7115
7155
7108
7117

Comentaris i notes d'interès
- El Sr Isidre Comellas Aresté va morir el 31/12/2008
tot i que el seu funeral va ser el dia 1 de gener de
2009, per tant consta en aquest llistat de 2008
- El difunt més jove: 28 anys. El més gran: 100 anys.
L'home més jove: 28 anys. La dona més jove: 61
anys. L'home més gran: 95 anys. La dona més gran:
100 anys
- A la relació de difunts i les dades analitzades a
continuació s'hi inclouen TOTS els serveis funeraris
celebrats a la nostra Vila i aquelles persones
que mortes a Sallent/Cabrianes/Comet han estat
traslladades a d'altres poblacions, amés dels difunts
que amb vincles familiars a la nostra població, han
estat portats a enterrar al nostre cementiri municipal
havent-se fet el funeral o d'altre acte de comiat en
una altra població.
- Dels 94 difijnts de 2008 (42 homes i 52 dones), 56
eren majors de 80 anys i d'aquests en tenien 91 sis
dones, 88 tres homes i tres dones.
- Defuncions Sallent: 21. Recepcions església: 68.
Recepcions cementiri: 5. Enterraments a Cabrianes:
5. Morts a Sallent o en algun centre sanitari i
traslladats a una altra població per celebrar el
funeral o ser enterrats: 1 Balsareny, 3 Manresa, 1
Cabanabona.
- Difunts enterrats als cementiris de Sallent o
Cabrianes procedents d'altres poblacions on
es realitza el funeral: 1 Sabadell, 3 Manresa, 1
Torregrossa.
- Els 68 morts a hospitals, residències o domicilis
fora de la Vila amb el funeral celebrat a Sallent/
Cabrianes/Comet van ser 51 Manresa, 3 Puig-reig, 3
Barcelona i 1 Mollet, Berga, Cerdanyola, Castellcir,
Cardona, Terrassa, Súria, Avinyó, L'Hospitalet,
Artés, Moià.
-Defuncions per mesos: Gener: 11, Febrer: 5, Març:
12, Abril: 12, Maig: 6, Juny: 9, Juliol: 4, Agost: 7,
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Setembre: 7, Octubre: 7, Novembre: 9, Desembre:
5.
- En el període 1985-2008 el mesos que han registrat
més defuncions han estat desembre 2006: 16, gener
2004:16, desembre 1999: 16,març 1985:15,desembre
1991: 15. En el mateix període els mesos amb menys
defuncions han estat: agost 1990: 1, agost 1986: 2,
abríl 1989: 2, abril 1992:2, maig 1993: 2, setembre
1997:2, agost 2004:2.
- La mitjana de defuncions 1985-2008 és de 90,66
difunts any. Els difunts de més edat des de 1985 han
estat Rosa Muntané Arsègul i Montserrat Grilló
Moratona 103 anys.
- Les 71 incineracions des de 1985 es distribueixen
així: 2008 (6), 2007 (6), 2006 (8), 2005 (6), 2004
(9), 2003 (4), 2002 (5), 2001 (6), 2000 (5), 1999 (9),
1998 (3), 1997 (4)
1996 (4), 1995 (1), 1994 (1).

Cadàver desconegut
Un cop descartat que es tractés del sallentí
Salvador Casòliva Bayona desaparegut des del
10 de maig de 2006, un cop guardades unes
mostres del fèmur, dents, moll de l'os, quatre
costelles i fauna cadavèrica, no havent estat
objecte de cap reclamació per part de ningú ni
existir indicis d'homicidi, una ordre judicial
del 5 de novembre de 2008 va disposar, sense
haver-lo pogut identificar, que enterressin en un
nínxol municipal de lloguer les restes d'un home
desconegut d' 1,62 metres que tenia entre 30 i 50
anys. El van trobar el 19 d'ocüibre al migdia E.
i E., coneguts buscadors de cargols i tractants de
ferralla, entre uns matolls tapat amb unes xapes
a tres metres per darrera de la nau abandonada
de Vilaseca Riera al camí de Cabrianes. Estava
momificada la cara anterior del cos i putrefacta
la posterior pel contacte amb la terra humida. El
cadàver presentava fracturats l'omòplat, la caixa
toràcica i la clavícula esquerres a causa d'un fort
impacte esclafant. El possible accident ocorregut
en el decurs d'algun presumpte flirt no va ocórrer
allà mateix. És a dir, molt probablement van
portar-lo d'un altre lloc fins aUí. No tenia cap
resta de sang ni mostrava cap senyal de violència
0 lluita ni estrip al pantalon de treball blau, la
camisa de màniga curta a quadres, calçotets,
mitjons i sabates esportives que vestia. La mort
deuria passar entre dos i tres mesos abans. Duia
tres claus angleses, una bossa de tabac, paper de
fumar i un encenedor.

MEMORIA HISTORICA
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Sallent homenatja els seus morts deportats
Per superar els traumes del passat és just i necessari ressuscitar-lo,
és com una teràpia a pesar de les molèsties que pugui provocar.
Marcat per un alt grau d'emotivitat el dissabte 17
de gener de 2009 per la tarda, coincidint amb el 70è
Aniversari de la Retirada de la Guerra Civil, Sallent
va homenatjar deu sallentins morts en els camps nazis
de solució final entre 1940 i 1945. Es va iniciar amb
uns mots d'Alejandro Fernández Ros, fill del deportat
Manuel Fernández López, el descobriment a càrrec
del sr. Alcalde d'una placa In Memoriam al fossar
del Cementiri i la col·locació d'una corona de llorer
portada fins al peu de la làpida per la bésneta del
deportat Jaume Escaler Laura Salvans Roma i la néta
de Josep Duró Sabata Aina Duró Sans, filla de la
Irene Sans Pladevall, de ca la Rosa del Poble Nou.
La guitarra de Josep Travé i el clarinet de Gerard
Sibila, besnét del deportat Jaume Escaler Puig, van
executar enmig d'un gran silenci i solemnial respecte
adients músiques com "Auschwitz-Birkenau" del film
d'Steven Spielberg La Llista d'Schiller, La vida és
bella de Roberto Benigni, el blues de Louis Amstrong
Saint James Infermery, Tears del clarinetista belga
Django Reinhardt símbol de la resistència gitana al
nazisme i el cinquè dels vuit moviments de Quatuor
pour la Fin du Temps estrenat a l'stalag silesià
de Gòriitz el 15 de gener de 1941 pels deportats
Olivier Messiaen, el clarinet jueu Henri Akoka, el
viol·loncelista Etienne Pasquier i el violinista Jean
Le Boulaire, salvats de la mort gràcies a la música
perquè cada camp tenia una banda que tenia per
missió acompanyar els que anaven a morir a la forca
0 les càmeres de gas.
Envoltats per l'Exposició Resistents i Deportades

Manuel Fernández

oberta a la Sala Vilà Valentí fins el 24 de gener, es
va celebrar Tacte central que va emplenar de gent i
emocions de diferent graduació el recinte per escoltar
sota el mot conductor de Ferran Sánchez, les paraules
de Montserrat Ruiz Flotats, néta del deportat Esteve
Flotats Caus en nom dels familiars dels deportats, la
conferència de Rosa Toran, historiadora i presidenta
d'Amical Mauthausen i els discursos de l'alcalde Jordi
Moltó i Carles Llussà, delegat territorial d'Interior,
Relacions Institucionals i Participació, departament de
la Generalitat patrocinador de l'organització a càrrec
de l'Ajuntament de Sallent i Amical de Mauthausen.
Es va lliurar als familiars dels deportats allí presents
un detall floral i un llibre de la temàtica dedicat per
la seva autora Rosa Toran.
Al principi i al final es van visionar unes concretes
s e q ü è n c i e s en blanc i n e g r e tan cruels com
il·lustratives de L'Enclos (1960), el primer film,
inèdit a Espanya, realitzat sobre la deportació per
l'exdeportat, maquisard, periodista i dramaturg
Armad Gatti en què la majoria d'escenes i situacions
reproduïen fets reals dels camps de Mauthausen,
Buchenwald, Dachau i Linderman, d'on es va escapar
Armand Gatti. Gaudien d'un verisme tan proper
com frapant i la majoria de figurants eren iugoslaus
supervivents de la deportació.

Apunt biogràfic dels Sallentíns
fínats als camps nazis d'extermini

(1940-1945)

Llorenç Carrió, mestre de l'Ateneu Català

Esteve Flotats i Montseirat Castellà
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J a u m e A r i s E s t r a d a {Sallent, 2 5 / 4 / 1 9 0 0 Mauthausen, 1/10/1942) havia nascut a la plaça
Nova (Pare Claret), fill de Jaume Aris Sala, obrer,
nattiral de Cornellà i Cecília Estrada Alberch, natural
de Perafita, la seva lleva va ser l'última mobilitzada
per la República a les darreries de la Guerra Civil.
Partí amb la Retirada. Amb la matrícula 4939 el 19
de desembre de 1941 el van internar a Mauthausen
fins que va morir deu mesos després. La seva esposa
Dolores de Roa es va tomar a casar a Madrid i
va tenir quatre fills. Transcorreguts molts anys va
explicar que havia estat casada amb anterioritat i
tenia un fill de nom Jaume, mort el 2003 als 64
anys.
Josep Duró Sabata (Sallent, 01/02/1901 - París,
30/7/1945). Dolors Sabata Bonet, natural de Viver
i Serrateix, filla de Joan i Rita, en atorgar testament
el 1904 a Barcelona davant del notari Francisco
Pascual Elias reconegué que era fill seu aquell nadó
inscrit en la data assenyalada al Registre Civil de
Sallent com Josep Duró Expósito al cap de sis hores
d'haver vingut al món i deixat de matinada a la
porta del carrer Nou 7, domicili d'Antònia Clotet
Rodergas. Fonedor de professió, era veí del carrer
Àngel Guimerà 57 de Sallent i va ser vocal de la
junta cofundadora del CE Sallent el 1927. El jutge
de Pau de Casserres Josep Torrabadella Marigot el
va casar (36/9/1935) pel civil amb Hermínia Garcia
Gallofré (Colònia Monegal, Gironella, 1915). Van
tenir un fill de nom Fermí a l'Ametlla de Casserres,
mort el 1998 als 61 anys de càncer. Per ofici del
Jutjat de 1" Instància de Manresa desaparegué en
acción de guerra el 24 de gener de 1939 amb
l'arribada de les tropes rebels i així fou inscrit
al Registre Civil de Sallent el 7 de juny de 1949
quan en reahtat entrà a França amb la Retirada el
7 de febrer de 1939, va estar al camp de Barcarès
i a partir de l'I de setembre del 39 va treballar en
Companyies de Treballadors Estrangers a Bagnères-

de-Bigorre (PA) i de llenyataire, amb residència a la
Fonda de M. Aulus de Couflens, cruïlla d'evasió i
guen-illa des de l'Ariège cap a la Vall d'Isil pel port
de Salau. L'última carta es del 6 de març de 1943.
Fou detingut per activitats a la Resistència francesa
el 27 de maig de 1944 i deportat des de Compiègne
a Dachau el 5 de juliol de 1944 matricula 77951,
alliberat el juny de 1945 pels americans en estat greu
(pesava 35 kg) va expirar a l'Hospital Laènnec de
París un mes després. El 8 de gener de 1971 es va
inscriure a la seva partida de naixement el nom del
seu pare: Antonio.
J a u m e Escaler Puig (Sallent, 6/3/1899 - Gusen,
02/05/1941), nascut en el número 11 del carrer Sant
Fèlix (Àngel Guimerà), fill d'Adjutori Escalé Codina,
de Gaià i Antònia Puig Carreras, de Sant Feliu de
Lluelles. Barber i obrer de cal Carrera, havia regentat
un obrador de perfums i licors artesans al carrer Cós
21 (Basar Llobet). Casat el 1925 amb Florentina
Ros Martínez, de Mazarrón, filles Antònia (1926) i
Angelina (1930). Va ser el president fiíndador del
CE Sallent (1927). Vivien al carrer Bisbe Valls 5.
Mobilitzat a les darreries de la Guerra Civil, no
tenia por, ni tenia les mans tacades de sang però
era de la CNT. A l'exili, mare i nenes al camp de
Ruelle, el pare a Bram. Es van retrobar els quatre
a Angouléme (Charente) on van viure precàriament
mig any fins aquell dia sense retorn del 20 d'agost
de 1940 quan se'l van endur els alemanys amb el
Comboi dels 927 per no veure'l mai més. Repatriades
per Irún van viure anys de por i misèria a Sallent
estigmatitzades com roges. La botiga va ser saquejada
per afectes locals al nou règim. Ingressà Jaume
Escaler a Mauthausen amb la matrícula 3979 el 24
d'agost de 1940, arribà amb la matrícula 9187 el
24 de gener de 1941 al gòlgota de Gusen per morir
poc després.
Manuel Fernández López (Sanz-Pesoz, Asturias,
1/11/1901 - Gusen, 13/10/1941), casat el 1930 amb

O^^·
Josep Duró
de llenyataire,
senyalat amb
una creu,
detingut
per la Sipo
i deportat
el 1944.
Couflens és a
cinc hores de
la Vall d'Isil.
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Joan Poch
Sardà apallisat
per agafar de
la cuina de la
SS un grapat
de sal. Carta
de Joan Poch
des d'un stalag
(camp de
presoners previ
al d'extermini).
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Ana Ros Acosta de
R a m o n c t e (Murcia),
filis Alejandro (1931)
i José (1934), inscrit
com a difunt en acció
de guerra el 28 de
gener de 1939 quan
en r e a l i t a t d e s de
Moosburg (Corintia,
Austria) el 5 d'agost
de 1940 fou deportat a
Mauthausen matrícula
3270 el 6 de juny de
1940, amb matrícula
10367 el 17 de febrer
de 1941 va entrar a
Gusen, lloc de la seva
mort al cap de vuit
mesos.

el deportat matrícula 5537 internat a Mauthausen el
27 de gener de 1941, traslladat com molts febles i
ferits a Gusen amb la matrícula 12006 el 8 d'abril
de 1941, hi morí rebentat per les puntades d'un SS
vuit mesos després2.
Manuel Giménez Garrido (Bayarque, Almeria,
9/10/1903 - Gusen, 18/10/1941) casat amb Ana
Castillo Carrau, vivien a la casa núm. 28 del
carrer Blasco Ibáñez (Mestre Benet), deportat
des de Fallingbostel (Baixa Saxònia, Alemanya)
a Mauthausen (Àustria) matrícula 4379 el 8 de
setembre de 1940, morí a Gusen on havia estat
traslladat el 17 de febrer de 1941 amb la matrícula
10879.
José Hato Fernández (Calasparra, Múrcia, 18/8/1902
- Dachau, Baviera, 13/5/1943), fill de José Ato
Martínez i Antonia Fernández González, jornaler,
casat a Sallent (4/5/1931) amb Esperanza Granados
Fernández, (Calasparra, 17/9/1904), teixidora del
Malpàs. Vivien a l'Avinguda 14 d'Abril (Carretera)
núm. 54. Van tenir dos fills: Antònia (1932) i
Pepito (1935), avui veïns de Saint Dennis (París).
Van marxar amb la Retirada. Aviat els van separar
i el pare fou deportat des de Fallingbostel (Baixa
Saxònia, Alemanya) a Mauthausen matrícula 4455
el 8 de setembre de 1940, internat a Gusen el 24 de
gener de 1941. Morí a Dachau el 8 de novembre de
1942 amb la matrícula 38858.

Esteve Flotats Caus
(Colònia
Manen,
Puig-reig, 25/3/1904
Penjaialaforca
- Gusen, 7/11/1941),
casat amb Montserrat
Castellà Pursals, filla Aurora, veïna de Verge del Pilar
32 però llavors veïns del carrer Nou 6, carnisser,
impulsor de cooperatives de consum a Navàs,
Gironella, Puig-reig, Balsareny i Sallent, va partir cap
a l'exili, ferit, des de l'Hospital Militar Vallcarca de
Joan Poch Sardà (Torrelavit, Barcelona, 7/7/1908
Barcelona. Mare i filla van marxar amb la Retirada.
- Steyr, Àustria, 7/7/1942), fill de Vicenç Poch Julià,
No es van poder trobar físicament amb el pare però
de
Sant Llorenç d'Ortons, i d'Anna Sardà Rovira,
els escrivia amb el nom d'Esteve Pursals tèoric
de
Torrelavit, jornaler, havia treballat a la fàbrica
cosí seu fi-ancès per eludir la censura: Inoblidable
del Miquelet del Gel, tallant llenya, de pagès, es va
Montserrat [...] vendrá el dia que nos podremos
casar a Sant Sadurní d'Anoia amb Aurèlia Llobet
abrazar los tres [...] us estimo, una dolça abraçada.
Farràs, obrera de la fàbrica Berenguer. A la plaça
Al cap de quatre mesos van ser repatriades per Irún.
de la Llibertat 4 de Cabrianes va néixer la seva filla
A Barcelona les van portar uns dies al castell de
Gràcia (1933). Se'n va anar voluntari a la guerra el
Montjuïc. De la casa i cooperativa de Navàs els ho
van prendre tot. AI cap d'una setmana
de ser a Sallent, la Guardia Civil se'n
va endur manillada la Montserrat que
patí presó de 1940 a 1944 sense causa
sabuda encara ara, només tenia la pega
de ser esposa d'un republicà. L'Esteve va
estar internat al camp d'Argelers i també
en una Companyia de
Treballadors
Estrangers a partir del febrer de 1940
a Bellefontaine (Franch-Comté) des
del maig de 1940 a Pont-à-Mousson
(Meurthe et Moselle), prop de Nancy,
en la que seria Zona Ocupada un cop
signat l'armistici el 20 juny de 1940.
Detingut pels a l e m a n y s , matrícula
La ració d'aliments dels camps de concentració corresponia
87202 de l'stalag de Fallingbostel, fou
a menys del 60% necessari per a l'ésser humà
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de rebre una tremenda
pallissa perquè havia
agafat un grapat de sal de
la cuina dels SS.
Salvador Ventura Tort
(Bagà, 25/1/1901 Gusen, 6/10/41), miner
de Potasses, va ser
un deis vuit sallentins
arrestats amb altres 36
detinguts governatius
arran l'anomenada i
incruenta proclamació del
Entrada d'espanyols a Mauíhausen (26-1-1941) Comunisme Llibertari a
l'Alt Llobregat entre cl 21 i el 25 de gener de 1932.
9 de setembre de 1936 i va combatre al Front delEstava casat amb Núria Ventura Cosp (Validan, 1901),
Centre amb la Columna Tierra y Libertad i desprésteixidora al Malpàs i Fàbrica Vella. El seu últim
a Guadarrama amb la Roja y Negra. La Retirada idomicili era Santa Llúcia 24, abans havien viscut a
Texili. El 4 de juny de 1940 va caure presoner delsClos 28, 2n i Pont 10. Eren pares de Lluís, ofegat
alemanys i fou internat amb la matricula 30115 a al riu el 30 de juliol de 1936 als 10 anys. Progreso
l'stalag XVII B de Krems-Gneixendorf (Àustria).
Ideal Amor (1933), a qui per l'Ordre 12/8/38 el 16
Des d'aquí va escriure en vàries ocasions. 6/8/40: de gener 1940 van canviar el nom pel de José Maria,
Demanava si fos possible que enviessin sabó, tabac,avui veí de Balsareny, i Lucrecia Amor (1937),
mitjons, un pantalon, deia estar bé, preguntava perdifunta, veïna de Mestre Vilà 1, mare de Josep i
la nena, pel seu germà. 7/10/40: Cada dia pienso Eugeni Salvador Ventura a la qual per la mateixa
más en vosotros, tengo muchas ganas de abrazarosraó de no constar al santora catòlicl el seu nom van
[...] me dices de mi hija que es muy hermosa ya canviar-li pel de Maria del Carmen. El pare era al
me lafigurocomo debe ser, desde aquí parece quefront i quan es va saber que arribaven els rebels, per
la vea delante de mi. 24/11/41: Explicava que haviapor, mare i fills van marxar amb la Retirada. Prop
resultat ferit en explotar un polvorí però sortosament de Campdevànol van patir el bombardeig d'una pava
estava curat i afegia: Son tres años en el extranjero,firanquista. Van tomar al cap d'un any de misèries
estoy cansado de todo, en la guerra de Francia herodant per La Vendée, al nord de França. I els van
pasado muchos disgustos y muchos sufrimientos. Un dur a un acte expiatorifinsal Pilar de Saragossa.
mes després, 19 de desembre de 1941 va entrar aVa ser inscrit al Registre Civil de Sallent el 31 de
Mauthausen amb la matrícula 41117 i el dia que feiamaig de 1954 com a desaparegut el 26 de gener de
34 anys va morir al camp d'Steyr, localitat situada 1939 como consecuencia de la guerra de Liberación
entre Viena i Salzburg. Abans el van retratar després
quan en realitat des de Tstalag
d'Estrasburg (França) fou el
deportat matrícula 2860 cap a
Mauthausen el 13 de desembre
de 1940. Aquí tenia la matricula
5341 i la matrícula 9051 quan
entrà a Gusen el 24 de gener
de 1941 on va morir nou mesos
després.
Llorenç Vilaseca Garrió,
(Sallent, 15/12/1911 - Gusen,
14/07/1941) nascut al 4r pis
del número 1 del carrer de
l'Església, nebot del cèlebre
poeta republicà Joan Vilaseca
Masferrer "Juanito Català
(Sallent, 1860-1937) i fill del
barber Francisco Vilaseca
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Masferrer, mort de tuberculosi pulmonar als 68 anys
el 1919 i Pobrera Ignàsia Garrió Bertran, finada de
miocarditis ais 53 anys el 1927, tots dos naturals i
veïns de Sallent. El Llorenç aleshores va ser acollit
per la seva tia Francisca, mare d'Amadeu Fàbregas
C a m ó , veí del carrer Llevant s/n, i va anar a viure
al carrer Sant Bernat. Va fer el servei militar a la
Seu d'Urgell. Exercí de mestre a Puig-reig, Sant
Andreu de Llavaneres i Sallent (Ateneu Català i
Torres Amat). Fou Milicia de la Cultura a la Batalla
del Segre i l'Ebre (Maials). Es cartejà des d'un camp
francès amb la madrineta de gueiTa Juliette Esteve
veïna del carrer del Temple de Bédarieux (Hérault),
fou el deportat 50930 des de l'stalag de Sadbostel a
Mauthausen matrícula 3761 el 28 d'agost de 1940,
entrà amb la matrícula 11861 el 8 d'abril de 1941 a
Gusen on va traspassar tres mesos després.

F.S.A.
1

FONTS

DOCUMENTALS

Benito BERMEJO - Sandra CHECA, Libro memorial.
Españoles deportados a los campos nazis (19401945), Ministerio de Cultura, 2006

local i de la Junta del Sindicat de Contramestres el
Ràdium, promotor de l'Escola Racionalista, en lloc
de marxar amb la Retirada es va amagar en una
barraca del seu pare a la Colònia Manen fins que
el van delatar, torturar, jutjar i afusellar al Camp de
la Bóta (27/7/43).

EI meu pare Jaume Escaler Puig
(Mort en la deportació)
Antònia Escaler Ros (Sallent, 1926) era filla de
Jaume Escaler Puig, mort a Gusen el 1941 als 42
anys. Laura Salvans Roma és la néta d'Antònia
Escaler Ros. El curs passat va fer a l'IES Llobregat
un esplèndid treball a 4r d ' E S O que porta per títol:
La Guerra Civil: una adolescència en guerra. Recull
a més d'una entrevista amb el seu avi Jaume Salvans
Cesari les vivències de la seva iaia Antònia des que
marxar amb la Retirada cap a França amb la seva
germana Angelina i la seva mare Flora per trobar-se
amb el pare fins que els alemanys se'l van endur cap
un destí sense retorn i les tres van ser repatriades
cap a Espanya. Reproduïm dels onze capítols, tots
marcats per una gran emotivitat, pel seu especial
interès aquest.

Alba F E R N Á N D E Z R U I Z , Testimonis directes
de camps de concentració, 2n ESPO, Sallent, IES
Llobregat, 1997
Montserrat ROIG, Els catalans als camps nazis,
Barcelona, Edicions 62, 1977
Laura SALVANS R O M A , La Guerra Civil. Una
adolescència en guerra (Antònia Escaler Ros), 4r
d ' E S O , Sallent, IES Llobregat, 2008
Ferran S Á N C H E Z AGUSTÍ, "Un drama més de
la Guerra Civil: Andreu Carrió i Llorenç Vilaseca
Carrió, L'Esparver, núm. 79, gener-febrer 89
Registre Civil de Bagà, Bayarque, Calasparra, Sallent,
Sanz-Pesoz, Súria, Viver i Serrateix
Testimonis: Sergi Aris, Aina Duró Sans, Salvador
E u g e n i o V e n t u r a , J o s e p M. Ventura Ventura,
Alejandro Fernández Ros, Amadeu Fàbregas Carrió,
Aurora Flotats Castellà, Montserrat Ruiz Flotats,
Antònia Escaler Ros, Esperanza Hato Fernández,
Gràcia Poch Llobet.
2 El seu germà Isidre Flotats Caus estava casat amb
Carme Careta Noguera, bemissadora natural d'Avinyó,
veins del carrer de l'Om 31 i Dr. Robert (Sant Víctor)
26, on va néixer la seva filla Violeta Constancia
Liberta (1932), nom irreverent substituït per l'Ordre
9/2/39 pel de Maria de Núria. Contramestre de
la Fàbrica Vella, membre del Comitè Antifexista

Antònia Escaler. Foto: Salvador Arderiu.

L'Últim somriure
El tren anava seguint el seu recorregut i de tant en
tant parava perquè la gent pogués respirar una mica
i també menjar alguna xocolatina amb pa o prendre
una til·la ja que tothom duia els nervis de punta.
En el nostre vagó hi havia un home molt espavilat
que duia un mapa i gràcies a ell sabíem més o
menys per on estàvem passant. Ens va semblar que
sortíem de França. I així va ser. Al cap d'uns dies
vam arribar a la fi-ontera d'Àustria. Un cop vàrem ser
allà el tren es va parar, ens van fer baixar per fer les
nostres necessitats en uns barracons i vam tomar a
pujar. Però de sobte van obrir de nou i van fer baixar
tots els homes. Quan van ser fora van tancar el vagó.
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Però la nostra
sorpresa va ser
que el pare no
el van fer baixar.
El
deurien
c o n f o n d r e amb
un noi jove per
la s e v a p o c a
alçada. La mare,
e s p a n t a d a va
dir:
- Jaume potser
seria millor que
Tren de la mort cap a un
camp d'extermini
baixessis perquè
si després et veuen
aquí, es pensaran que t'has amagat i ves a saber que
et poden arribar a fer.
El pare va assentir amb el cap i va agafar l'Angelina.
Va dir-li que l'estimava molt i moltes més coses que
no vai arribar a escoltar; un cop va acabar, la va
abraçar i li va fer un petó. Llavors va arribar el meu
tom. Jo tenia el cap abaixat perquè no volia que en
veiés plorar. Ell, amb la seva dolça mà i mirant-me
als ulls em digué:
- Petita meva, t'he vist créixer els primers anys
de la teva vida, potser a partir d'ara j a no podré
veure't créixer més però sé com arribaràs a ser,
serà una persona enormement gran, formaràs una
gran i formosa família, i una cosa que et demano
que no perdis mai és aquesta valentia i sobretot
aquest bell somriu. Potser quan ja siguis tota una
dona no recordaràs aquestes paraules o potser no
em recordaràs ni a mi però vull que sàpigues que tu
sempre viuràs dins meu, t'estimo molt petita meva.
Ens vam abraçar, desitjava que no es separés mai
de mi, però era un fet impossible; per últim em va
fer un bes, que sempre el recordaré, en ell em va
demostrar tot l'amor i l'afecte que sentia per mi.

El meu besavi Esteve Flotats Caus
(Mort en la deportació)
L'Alba Femàndez Ruiz és la besnéta d'Esteve Flotats
Caus mort a Gusen el 1941 als 37 anys. El 1993 a
r i E S Llobregat va elaborar un acurat treball quan
cursava 2n d ' E S O titulat Testimonis directes de
camps de concentració basat en una entrevista al
supervivent de Mauthausen Jacint Carrió Vilaseca i
un memorial escrit en base al testimoni de la seva
iaia Aurora Flotats Castellà, filla d'Esteve Flotats
Caus, modista del Poble Nou i mare de Montserrat
Ruiz Flotats.
El matrimoni de l'Esteve i la Montserrat era republicà.
Aquests tenien juntament amb altres companys
una cooperativa on feien de camissers. Aquesta
cooperativa posseïa tota classe d'establiments i també
tenia cinema. Així, amb els diners que guanyaven
de la cooperativa eren una família econòmicament
estable. Però aquest fet no va durar gaire ja que tot
canvià quan l'Esteve fou cridat a quintes per l'Exèrcit
republicà per tal que lluités a favor de la República
espanyola.
Durant la guerra va ser ferit. Així que va ser evacuat
a l'Hospital de Vallcarca a Barcelona i d'aquí
evacuat a França on va estar ingressat en un hospital.
L'Esteve i la seva dona, la meva àvia, van perdre el
contacte. Però gràcies a un cosí de la meva besàvia
casat amb una francesa que vivia a París es van
poder posar en contacte. L'Esteve escrivia postals a
la dona i la filla des de Bellefontaine i Mousson amb
el nom del cosí Esteve Purals per evitar represàlies
i complicacions.
A mitjans anys quaranta van perdre novament el
contacte perquè el van enviar al camp de concentració

Per últim va dirigir-se cap a la mare, va recordar-li
bells moments que havien passat junts i llavors va
ser quan per fi vaig veure la mare plorar. Es van
besar com mai ho havien fet fins llavors i finalment
ens vam dir adéu. Quan el pare va sortir, el tren va
arrencar i jo em vaig afanyar a enfilar-me fins dalt
la finestreta del vagó, vaig poder veure'l per últim
cop, amb aquell somriure tan bonic que t'enlluerna
li vaig enviar un petó i ell me'l va tomar i amb els
llavis vaig vocalitzar: No deixis mai de somriure. I
per últim cop em va dir adéu.
Laura Salvans - Antònia Escaler
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d'Argelers. Amb altres republicans espanyols van ser
obligats a fer fortificacions per als francesos perquè
tenien els alemanys cada dia més a prop.
La meva besàvia amb un grup de dones de Navàs,
assabentades que els seus marits eren en aquell
camp, amb canalla i tot van anar amb cotxe fins
a Puigcerdà i amb tren de càrrega fins a França.
També venien homes però els van separar. Aquests
els van portar a camps de concentració, dones i nens
a unes vivendes d'una base militar. Hi estaven molt
malament fins que el van traslladar a un petit poblet
amb platja. Recorda la meva àvia Aurora que aquí
els van tractar molt bé, les condicions de vida eren
magnífiques, estaven alimentades i habitaven petits
xalets enfront del mar.
Al cap de quatre mesos les van traslladar als Alps
francesos, a una nau de dues plantes i nou habitacions
amb capacitat per onze persones en lliteres. Un dia
van venir-les a buscar amb el pretext que anirien a
veure els seus homes però quan se'n van adonar eren
a Irún. Els gendamies per una banda i la Guàrdia
Civil a l'altra.
A Irún v a n s e p a r a r les dones per c o m u n i t a t s
autònomes. Les catalanes van viatjar fins al castell
de Montjuïc. A partir d'aquí es van haver d'espavilar.
Gràcies a unes monedes de plata van poder arribar
a casa dels avis de Sallent. De la Cooperativa de
Navàs no en va quedar res, els ho van prendre tot.
AI cap d'una setmana de ser a Sallent va venir la
Guàrdia Civil i van empresonar la Montserrat fins a
finals de 1944. Però el més malparat va ser el meu
besavi mort a causa de les coces que li va donar un
SS. Quan la meva besàvia va sortir de presó la Creu
Roja Internacional li va notificar la data i el lloc de
deftinció: Gusen, 5 de novembre de 1941.

completar l'ocupació de França fins a la frontera
espanyola el novembre de 1942. El 24 de maig
de 1944 Josep Duró va caure en m a n s de la
Sicherheitspolizei, la policia alemanya (Si-po). El 7
de juliol següent va ser internat al camp d'extermini
de Dachau. Degut al seu lamentable estat físic
sobrevisqué només un mes i dies a l'alliberament del
camp per part dels americans el juny de 1945.
Una lectura d'aquella correspondència durant quatre
anys d'exili (març de 1939 - març de 1943) entre el
camp de Barcarès i el poble de Cavareet (Pyrénées
Orientales), Bagnères de Bigorre (Hautes Pyrénées)
i Coufiens (Ariège) ens ofereix eloqüents imatges de
l'exili, contrastants costums francesos i esperances
en un imminent retorn a casa que no es produiria
mai:
Tomar a casa: "Donde aquí estoy hay media hora de
Perpiñán con auto [...] es muy triste estar prisionero
aquí en este país que nada más hace viento y arena
pero paciencia que ya vendrá el día que podamos
salir para España" (Camp de Concentració n° 1,
carrer G, barraca 97, Barcarès, 16/3/39). "La Patria y
la Familia es lo más grande, espero que algún día no
muy lejano estaremos juntos para la reconstrucción
de España que tanto le conviene pero con un esfiaerzo
de todos los buenos Españoles que sentimos la Paz
y la queremos pues esperamos la Gracia de una

Ihmá
Representación de
Sun Víctor, \0 • Tel.

Muebles
»94

SALLENT

Alba Fernández Ruiz

Correspondència de l'exili
(Josep Duró)
Des que va arribar a França el 1939 Josep Duró no
va deixar mai de comunicar-se epistolarment amb
la seva esposa. Enviava les cartes a casa de Sofia
González, muller d'Antonio, cristaller, familiars
que vivien a Barcelona. Jaume Duró, fill de Josep
Duró Sabata, va ser també cristaller. Havia tingut
representació de mobles al carrer Sant Víctor 10.
L'última carta és de principis de 1943 data en
què començaria a lluitar amb la Resistència i per
lògica clandestinitat deixaria d'escriure perquè la
correspondència, a més de passar per la censura
franquista, servia per controlar els exiliats i donat
el cas facilitar informacions als alemanys que van

Membret de Jaume Duró,
fill de Josep Duró Sabata i firma seva
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las tenéis que pasar muy mal porque con el bloqueo
que tenéis no sé como podLMS comer nada pero espero
que todo habrá una solución algún día a lo mejor será
tarde para algunos pero aquí te diré no te creas tu que
es como antes porque hay sitios que las pasan igual
que vosotros, hasta ahora voy tirando pero no como
por el hambre que tengo, es debido a que trabajo y
las aguas son muy fuertes y tengo un apetito que me
comería un buey con bañas pero a veces compramos
una oveja vieja de los pocos dineros que nos dan y la
comemos entre los 8 que somos y lo aprovechamos
todo, tenemos para 5 días" (Couflens, 20/2/41).
Aína Duró, néta de Josep Duró. Foto Salvador Arderiu

Amnistía que creemos que no será tarde para los que
tenemos las manos limpias de sangre" (2/5/39).
Els coneguts: "No sé nada de mi casa pero se tiene
que tener paciencia que algún día será, también lo
dije a los del pueblo de Sallent [...] quería escribir
a Ramon Pintó, que se encuentra en Perpignan que
es negociante en vinos, es de Sallent tu no sé si
lo conocías pero es el pequeño de cal Felip de la
Carretera, tenían la tienda de cal Bessa y éste se está
aquí cerca de la estación, tiene un almacén de vino,
sus padres están en Manresa que también tienen
almacén de vinos. Habíamos sido muy amigos,
siempre estaba en su casa y habíamos ido a sacar
nidos los dos con el Sebastián de cal Santolari de
la Rampinya" (Perpinyà, 13/4/39).

L'amor: "Soy fiel hasta la fecha, cosa que a veces
tanto el cántaro va a la fuente que se rompe porque
tu comprenderás que no soy de madera tampoco,
porque he tenido muchas y muchas ocasiones y hasta
ahora he sabido capear el temporal [...] y el otro se
entera pues no pasaría nada porque aquí es corriente
esto y casi te puedo decir que el matrimonio puede
ser de tres para que veas, aquí la mujer es libre no
como aquí en donde estás" (Cavaret, 16/6/42).
La censura: "Esto de tener las cartas tan retrasadas es
debido al control que hay en la frontera, cosa que es
muy natural así que aunque no tengáis información
por esto, esto pasará muy a menudo, tranquilizaros y
estar tranquilos por mi pues mala yerba nunca muere
dicen los viejos [...] con los que están guardando la
frontera. Hasta tengo un diccionario a lemán-francés
Foto: Jordi Mora

Els costums: "Esto
del sombrero aquí es
corriente, para que te
hagas cargo, hasta
las obreras de 60
años llevan todas y
montan en bicicleta,
que si la tía tuviese
que montar en una
diría que la queréis
matar, pues aquí todo
el mundo va en este
trasto, yo no lo tengo
porque no la quiero,
p o r q u e le t e n g o
un a b u r r i m i e n t o ,
no puedes dar un
p a s o p o r la calle
sin que t r o p i e c e s
continuamente con
t r a s t o s de é s t o s "
(Bagnéres
de
Bigorre, 30/5/40).
La gana: "Creo que
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Dra. Rosa Taran, presidenta d'Amical Mauíhausen, Montserrat Ruiz Flotats, néta d'Esteve
Flotats, alcalde Jordi Moltó, delegat d'Interior Carles Llussà

f

MEMORIA HiSTORICA

D'esquerra a dreta, primera fila: les germanes Antònia i Angelina, filles de Jaume Escaler amb els seus marits,
a continuació la Graciela de Cabrianes. filla de Joan Poch, Josep M., fill de Salvador Ventura,
l'Alejandro, fill de Manuel Fernández, l'Aurora, filla d'Esteve Flotats, darrera seu Amadeu Fàbregas Carrió,
cosí de Llorenç Vilaseca Carrió. Foto Jordi Moras
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Paraules d'Alejandro Fernández al Cementiri. Foto Jordi Moras.

Gerard Sibila i Josep Trové van interpretar cinc peces de sensibles missatges. Foto Jordi Moras.
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Reflexions d'una tarda d'hivern
Aquí a Guatemala al ser un país subtropical, a l'hivem
no fa fred, però plou cada dia, de maig a octubre, i
tanta mullena s'arriba a fer molt pesada, la humitat
és molt elevada, els ossos i les articulacions fan mal.
Es aleshores quan arriba la tristor i la melangia. I
els records i els pensaments van acudint a la ment
gairebé sense adonar-te'n; és llavors quan m'entren les
ganes d'escriure, de comunicar-me amb les persones

traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según
el color del cristal con que se mira. Quan passem
quelcom així, de seguit tenim la tendència a buscar
culpables. En aquest cas no n'hi ha pas. Cadascú té la
seva raó. Cadascú mira la vida a la seva manera. Tenen
una vida professional molt diferent l'un de l'altre. I
potser això els ha separat mentalment.

de Sallent que durant tants anys han estat les meves

U n a se sorprèn en veure que sent fills del mateix pare

amigues i que ara, c o m j o , j a són mares i àvies, i que

i la mateixa mare c o m poden ser tan diferents, no

per tant em poden comprendre perquè comparteixen

deixant per això de ser homes responsables i c o m cal.

els mateixos sentiments, a elles m'adreço.
Fa un temps que els meus fills estan enfadats l'un
amb l'altre, i això m ' h a afectat molt. Feia molts
anys que no els havia vist així; des que va morir son
pare que havíem format una pinya, i això em donava
molta força, em sentia recolzada, però ara això s'ha
trencat. De petits i jovenets renyien i discutien c o m
tots els germans però ara que j a són homes grans em
sembla impossible N o sé com les persones tan serioses
i raonables són capaces de renyir-se per una tontería
i amb tal de no baixar del ruc (com deien abans)
0 no donar nuestro brazo a torcer poden continuar

Cada un ha format la seva pròpia família, i la dona i
els acaparen, c o m és natural, totes les seves atencions
i les seves energies. I la mare s'adona que j a poc pot
influir en les seves determinacions i les seves vides.
Tots tenen el seu propi criteri. I si b é és veritat que a
la mare la tenen sempre en un raconet molt especial
del seu cor, pensen, c o m és lògic, que pertany a una
època passada, i a poc a poc passem a convertir-nos
en aquella senyora gran que de tant en tant troben a la
tarda asseguda tranquil·la a la sala fent ganxet, cosint
0 llegint un llibre i que l'única cosa que esperen d'ella
és que gaudeixi dels néts i visqui feliç.

sostenint aquesta actitud temps i temps, qui sap si

Per això crec que el millor que p o d e m fer les mares

anys (espero que no sigui així) però a les mares ens

quan els

fan patir: " q u e si tu m ' h a s dit tal c o s a " "que si tu

demanant que els faci feliços amb una pregària que

fills

són grans és encomanar-se a D é u ,

m ' h a s contestat tal altra". I la que pateix és la mare.

podria ser més o menys així: Senyor! H e procurat

¿Tant costa reconèixer la raó de l'altre? N o entenc

puja'ls el més bé que he pogut, però no n ' h e sabut

c o m poden ser tan tossuts. Podríem recordar aquell

més, arregleu Vos que sabeu c o m i feu-los feliços.

refi-any espanyol tan conegut que diu en este mundo

Una abraçada.

Antònia Anglès

La política^ què és?
Les nenes i els nens pregunten als seus pares:

del seu germanet. Va anar a v e u r e ' l al bressol. I es

- Papa, què és la política?

va trobar que estava cagat fins a la cintura. I que

El pare contesta:

algú hauria de canviar-li els bolquers. El nen va a

- Fill, imagina't què passa a casa nostra. Jo represento

l'habitació dels pares a demanar ajuda. Veu que el pare

el capitalisme perquè sóc el que porto el diner a casa,

no hi és. L a mare dorm profundament roncant panxa

la teva mare és el G o v e r n perquè l'adminisü-a, la

enlaire i no pot despertar-la. Llavors decideix acudir a

criada és la classe obrera perquè s'ocupa de les feines

la criada. I troba el seu pare fent l'amor amb ella.

més pesades, i tu, fill, ets el poble perquè gaudeixes

L'endemà el nen diu al pare:

dels beneficis del sistema i el teu germà petit és el

- Pare, anit v a i g entendre què és la política. Q u è bé i

futur del país.

què bo és. Mentre el capitalisme fot a la classe obrera,

El pare pregunta al nen:

el Govern dorm panxa enlaire sense importar-li res del

- Has entès què t'he explicat?

poble. Ningú li fa cas i el ftiftir està de merda fins a

- N o , respon..

les orelles.

I el pare diu:

Hem de preparar-nos bé perquè el camí que portem
no és el futur.
^

- N o et preocupis, j a ho entendràs quan siguis
gran.
A q u e l l a nit el nen es va despertar pel plor persistent

Florencio Arreaza
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Col·lectiu Ksandra

Continuació de l'obra: COLORS

En aquest número de l'Esparver, publicarem el relat corresponent al color gris i el color taronja.
Tal com us venim dient en Esparvers anteriors, aconsellem llegir el relat amb la música que citem a l'inici
del mateix.
Com ja sabeu, vàrem representar un total de dotze colors junt amb un relat d'introducció i un de cloenda que
publicarem al final.
Per tal de fer memòria, ara ja portem sis colors publicats: el Rosa, el Marró, el Vermell, el Violeta i els dos
d'avui.
Com us diem sempre, esperem que en gaudiu tant vosaltres llegint-los com nosaltres escrivint-los.

5-GRIS

Música: Relámpagos (Nit de lampecs)
Bona tarda. De fet m'he oblidat del que volia dir-vos. M'he de disculpar, la meva memòria és molt minsa.
Mai he destacat: No sóc intel·ligent, ni guapo, ni graciós, ni esportista, i per suposat d'artista no en tinc res.
Tanmateix, tampoc no sóc lleig, ni ruc ni un lladre, ni un zero a l'esquerra. Sóc el que sóc, un més. Estic a
dintre de les majories de totes les estadístiques que us podeu arribar a imaginar: Heterosexual, casat amb fills,
estudis mitjans, un cotxe, una hipoteca, bé una gran hipoteca... enfi,una vida fàcil de preveure.
Sabeu que tinc en comú amb: en Juli Cèsar, la Cleòpatra, en Plató, la Hipólita, en Gaudí, amb la Marie Curie,
en Gandhi, la Marilyn Monroe, l'Adolf Hitler...
No res, no res... tots ells son grans: conquistadors, reines,filòsofs,lluitadores arquitectes, investigadores, actrius,
homes de pau... assassins. El meu nom mai nofiguraràa l'enciclopèdia. Bé, bé, potser sí, potser al costat
de la paraula GRIS. Gris. Jo sóc el darrer a les llistes, quan gairebé estan tancades surt el meu nom, escolta
t'has recordat deftilanito,oh, es veritat! Bé. Potser la meva existència no és important, però de fet, ara que hi
penso, quasi tothom que conec és al mateix calaix que jo. Persones grises, amb vides insulses,finsi tot els que
destaquen a dintre del meu entorn, no sortiran mai als llibres d'història, com a molt, algú veurà escrit el seu
nom al Regió 7 ofinsi tot a un diari nacional per fer... no sé: guanyar una carrera, compondre unes sardanes,
jugar alfiítbol,escriure uns llibres, ser alcalde. Ben mirat, ser Sant o bisbe confessor de la reina no està fet
per mi, jo no en tinc tantes... "tragaderes".
D'altra banda sempre puc dir que el temps en què he nascut no era l'apropiat. Fill de la postguerra, començava
l'adolescència quan s'acabà la dictadura, i ara per ara només puc fer~me de Greenpeace, o de la plataforma zero
set per cent per destacar una miqueta. Tot i que la guerra no és un temps que vulgui viure. Què hi farem, sóc
una persona GRIS, i estic content, molt content, de fet, si no fos pels milions i milions de persones grises que
gaudim de la terra i de la vida, com podrien destacar: La mare Teresa de Calcuta, l'Albert Einstein, l'Agustina
d'Aragó, en Ramsés 11... No podrien, clar, no podrien.
Ara us deixo amb aquest pensamentfilosòficde pa sucat amb oli, d'aquest el vostre veí, que no sent ningú,
se sent feliç i orgullós de sesfillsi de ser català.
Juan Manuel

6-TARONJA

Música: Cirque du soleil (Alegria)
Aquesta és la història d'un nen lligat a un color. Ja de petit, a la llar d'infants, ho pintava tot de color taronja:
els cotxes, les cases, les persones... No us podeu pas imaginar un bodegó, amb el seu plàtan, la seva pera i la
seva poma corresponents, tot de taronja. La seva mare va pensar que allò era cosa de nens petits, com quan els
hi agafa per anar sempre amb el mateix ninot de peluix. Però la cosa no va quedar aquí. Si havia de triar una
joguina, agafava la de color taronja; si havia de triar un jersei, ni el blau ni el verd: el taronja. De vegades,
això anava bé, com quan agafaven un caramel, no es barallava amb la seva germana: ell agafava el taronja,
i ella el vermell, i en paus. Però és que després la cosa va continuar, i ja tenia els mobles de l'habitació, el
pijama, i els llençols, i les jaquetes: tot del color que ja us deveu imaginar, de l'innombrable. La seva mare va
començar a creure que hi havia una estranya raó en les seves decisions, i per això un dia li va preguntar:
- Escolta, a tu, per què t'agrada tant el color taronja?
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A la qual cosa el nen, tot pensatiu, va respondre, tot encongint-se d'espatlles:
- Mm...no sé...perquè m'agrada.
Però la seva mare se'n va malfiar d'aquella resposta, hi veia gat amagat. Però del nen, no en treia cap més
resposta. Aquella nit, quan se'n van anar a dormir, va ser quan ella ho va veure clar: cl seu fill havia estat
adduït per uns extraterrestres. I els ditxosos alienígenes, no us penséssiu pas que eren verds, com creu tothom,
no: eren taronges. De cap a peus. Bé, més aviat de caps a peu, perquè tenien dos caps i un sol peu. I no tenien
sang: tenien suc; de taronja, per suposat. En somnis, es va veure ella mateixa agafant l'escombra i fent fora
a cops els maleïts marcianets ó vés a saber de quin carai de planeta venien. I van fugir amb la seva nau que,
quan es va enlairar, va deixar anar un fiímerol, ja sabeu com era. Al matí quan es va despertar, i a pesar de
voler oblidar aquell malson, va tomar a demanar al seu fill:
- Va, noi, digues-me perquè t'agrada tant el taronja, va...
I ell, tomant a fer veure que s'ho pensava molt, va deixar anar:
- Potser...potser és que va ser el primer color que vaig agafar.
- Perdona, fill, que sigui tant insistent, però és que he somniat que uns extraterrestres se t'emportaven a un
planeta taronja...
- Mare, tu sí que flipes en colors!
Sara

Una de Jutges
Cas: la mare porta una bona estona renyint el nen
de vuit anys perquè no fa els deures del col·legi,
la criatura s'enfada i l'engega, després li llança una
espardenya i es tanca al lavabo. La mare entra encesa
i li fot un clatellot amb tant mala sort que es va donar
un copet i va sagnar una miqueta. Fins aquí res que
no hagi passat a gairebé qualsevol casa d'aquest país.
El normal és que la cosa acabi aquí. Tret que hi hagi
un maltractament habitual del nen (que no era el cas)
i acaba perquè les famílies s'estimen, tot i aquestes
esbatussades entre pares i fills. Però vet a aquí que
el mestre de l'escola el porta al metge (tot i que les
lesions no eren importants) i es fa una denúncia de
maltractament. He de dir que la actuació del mestre i
del doctor és l'apropiada, donat que, tractant-se d'un
nen, sempre és millor assegurar-se. Amb això arriba
a un jutge (no sé si amb fills) que va dictaminar en
un judici: quaranta-cinc dies de presó per a la mare i
un any d'allunyament del seu fill.
Quan es fan les Lleis s'hauria de tenir en compte
que un jutge les pot arribar a utilitzar, suposadament
per protegir a algú, en aquest cas parlo de defensar
la integritat física dels nens. Crec sincerament que
és veritat, als nens no se'ls ha de picar, però potser,
se'n fa un gra massa quan confonem un clatellot amb
una pallissa. De partida, estic segur que li va fer més
mal a la mare quan el va picar que no pas al nen.
D'altra banda no tots els nens reaccionen de la mateixa
manera, n'hi ha que només renyar-los es frenen i
mmien sobre el que han fet malament, d'altres no.
La sentència estableix que el nen es problemàtic (no
faré comentaris, tothom sap que vol dir això) però que
el càstig físic no està permès. Llegint això, el primer
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pensament que se't creua pel cap es posar-se com a
pare d'una criatura "problemàtica", a la qual intentes
castigar per portar-se malament, però clar, com que no
fa cas, perquè hauria de complir el càstig; per exemple:
sense ordinador, resposta: que t'ho creus. I si un dia
et tira una sabata i no fas res, que li impedirà un altre
dia tirar-te un got o clavar-te un ganivet.
Un altre cas: el menor (sense carnet de conduir,
evidentment) agafa el cotxe del pare, atropella uns
quants vianants i mata una noia de catorze anys, segons
la sentència no passa res, perquè seria contraproduent
"castigar-lo". Suposo que no ha demanat l'opinió dels
pares de la noia morta, ni dels que va deixar coixos.
Crec que els jutges s'estan equivocant quan fan
aquestes sentències. És prioritari protegir els nens, i
això no ha de canviar mai. Però també s'ha de protegir
la futura societat del nens d'avui, i dic això perquè em
faig un parell de preguntes: ¿Què ensenyem als nens
quan alcen la mà en contra dels seus pares i no els
podem castigar? ¿Què ensenyem als nois quan agafen
un vehicle sense permís, atropellen i maten a d'altres
persones i es troben amb la impunitat judicial?.
Espero que aquestes sentències i d'altres semblants
no estiguin creant monstres, ja he escoltat històries
de menors en aquest sentit, respostes com ara: no em
toquis que et denuncio.
Acabo: picar un nen no ha de ser un recurs, però
entenc que de vegades -i segons el nen- un clatellot a
temps estalvia mals majors, com ara enterrar una nena
de catorze anys o criar carn de presó.
Joan Manuel García Del Río
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Poemas del paredón
- R a m ó n Trinidad M á r q u e z El 1936 va ser un mal any per a moltes famílies. No tinc prou imaginació per poder apreciar les penúries que
van viure, l'oblit, la gana, la soledat de les vídues i els orfres...
La meva família prové de El Cerro de Ardévalo, un poble de la conca minera de Huelva.
El meu avi el van afusellar els nacionals la nit de Tots Sants d'aquell fatídic any i va ser enterrat en una fossa
Avui per avui no podem recuperar les seves restes degut a que els anys 60 van fer obres a sobre, demostrant així
el menyspreu dels vencedors vers els vençuts.
Jo soc nét d'un buit inexplicable i silenciat. Aquests poemes no els he volgut evitar.
I

III

No hay, no hubo obituarios.
No hubo, no hay arrepentimientos.
No hubo, no hay flores.

Pongamos al paredón por testigo,
a los muchos ladrillos inválidos
de inocencia.
No demos más vueltas
a motivos indiscretos.
No insistamos.

Pasaran o no pasaran las horas,
los tiempos, las madrugadas.
Frío en los huesos,
no obstante los huesos, sin frío,
abandonados sin suerte.
Construyendo miedos innecesarios
abandonados en el limbo,
condenados del olvido
II
Todo está trillado, decidido
de antemano. Las fechas,
los datos y acontecimientos,
las caras, los cuerpos, las disputas
las copas y las caricias, el amanecer,
los hijos y los padres.
Todo queda en suspense, en silencio,
en espera del fogonazo.
¿Tal vez sorpresas? El final asegurado.
Truena el silencio y es inimaginable
algo parecido. El fogonazo:
la bala que entra, la bala
que no rompe su trayectoria
y se adentra.
Lo que pasa en la trayectoria de la bala
desde la posición tranquila
en su recámara.
Después se acciona el gatillo
y el percutor, percute, repercute.

Pongamos a los otros, a los ya muertos
por testigos y recriminémosles
los silencios de sus vivos
¿Dónde enterrarán ellos
su indiferencia?
¿bajo que lápidas?
¿bajo que orden impío
descubrirán su nada
Su estrechez
Su desfachatez?
IV
Hay un clamor insistente
que realza al miedo
dejando caminos gastados,
cuevas llenas de lágrimas,
miradas que se desconocen.
Habrá hijos, hijas,
huérfanos
inundados de calamidad.
Habrá camas eternamente
grandes y frías
que irán abasteciendo
el mercado de la espera
del retomo de la came.
Nosotros, casi como siempre,
llegaremos tarde a las citas
con la realidad,
ese amargo desierto
de orfandad.
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El temps a la vila de sallent
Bé. quart trimestre del 2008. Hem acabat amb im any molt plujós, un total de 716.40 Itrs./m^. i potser cl que més
dels últims 6 o 7 anys. Si comparem amb els últims tres anys anteriors, dels quals podem fer més memòria, veiem
que respecte el 2006 hi tenim 231.30 Itrs./m^ de més i respecte el 2007 331.00 Itr.s./m^. Aquest any en.s ha quedat
una mitjana per mes de 59.70 Itrs./m^.
Octubre:
perduda!

Pluja

d'octubre

ni

una

Bé, de neu aquí no n'hem tingut, però de pluja no ens
podem queixar. De fred ni de bon tros les glaçades del
2007, peró diriem que el normal

gota

En plena tardor no ens podem queixar, més aviat una
tardor suau, potser els primers dies una mica freda,
peró més aviat ha estat amb màximes superiors a
l'any passat.
•

N o v e m b r e : De Tots Sants
vent o pluja o fred o neu.

a Sant

•

D e s e m b r e : Pel desembre, gelades i nevades,
i tot plegat moltes vegades.

Aquí no pas de nevades, i això que hem estat molt
aprop que ho fés però no teniem les condicions
idònees. I de gelades 18 dies amb mínimes sota zero.

Andreu,

Novembre

Desembre

1 6 . 3 3 ° (10/11/08)
19.44°
Í03/11/0^

1 4 . 8 3 ° (05/12/08)
17.61°m/12/07í

0 . 1 7 ° (04/10/08)
0.28° (31/10/07)

- 5 . 8 9 ° (26/11/08)
-9.28° (17/11/07)

- 6 . 3 9 ° (11/12/08)
-8.39° (14/12/07)

T° Mitjana

1 3 . 5 8 ° (2008)
13.87° (2007)

5 . 1 6 ° (2008)
5.41° (2007)

3 . 8 7 ° (2008)
3.27° (2007)

% Humitat Màx.

9 4 (09/10/08)
95ÍQ7/10/07}

% Humitat Min.

6 0 (30/10/08)
22(30/10/07)

3 6 (25/11/08)
16(15/11/07)

2 9 (10/12/08)
25 (12/12/07)

% H u m i t a t MitJ.

7 1 . 5 0 (2008)
72.46 (2007)

7 4 . 3 9 (2008)
72.67 ^20071

8 2 . 1 9 (2008)
74.47(2007)

Octubre
2 6 . 2 2 ° (13/10/08)
26.89" §02/10/071

T ° M à x i m a (dia)
M í n i m a (dia)

E.T. mm/m^ Màx.

3 . 6 8 (03/10/08)
3.56i01/10/0m

E.T. m m / m ^ M i t j .

0 . 6 7 (2008)
0.60(2007)

Vent km/hr. Màx.

4 5 . 0 5 (03/10/08)
46.66 Í08/1 o/on

V e n t k m / h r . Mitj.

i
1

9 6 (15/11/08)
98 §22/11/07}

i

1

1 . 8 5 (03/11/08)
2.31 tl5/11/07l
.

1

9 6 (07/12/08)
96Í09/12/07S

1 . 6 5 (01/12/08)
2.77í^9/12/0n

!

0 . 2 4 (2008)
0.46 (2007)

0 . 2 1 (2008)
0.42 (2007)

5 3 . 1 0 (02/11/08)
38.62115/11/09Í

5 1 . 4 9 (26/12/08)
56.31 Í09/12/07Ï

2 . 6 8 (2008)
3.30 (2007)

2 . 2 6 (2008)
2.12(2007)

2 . 9 6 (2008)
3.21 (2007)

6 3 . 4 0 (2008)
59.60 (2007)

5 9 . 6 0 (2008)
6.60 (2007)

2 0 . 4 0 (2008)
2.40 (2007)

2 . 0 4 (2008)
1.92 (2007)

1 . 9 8 (2008)
0.22 (2007)

0 . 6 5 (2008)
0.07 (2007)

P r e s s i ó h P a Mitj.

1 0 1 6 . 6 2 (2008)
1018.88 (2007)

1 0 1 4 . 2 5 (2008)
1020.13 (2007)

1 0 1 5 . 1 8 (2008)
1026.12(2007)

Index UV Màxim

4 . 9 0 (01/10/08)
11.20 (18/06/07)

3 . 2 0 (11/11/08)
3.30 (07/11/07)

1 . 8 0 (01/12/08)
1.80 (01/12/07)

R. SolarW/m=' M à x .

7 7 2 (12/10/08)
921Í11/10/Clñ

R. S o l a r W / m ^ Mitj.

1 2 3 . 3 0 (2008)
131.42 (2007)

P l u j a l/m^
P l u j a M t j . m e s l/m^

1
1

i
i

6 4 9 (06/11/08)
624 i11/11/071
2 8 9 . 8 0 (2008)
91.50 (2007)

1

6 2 4 (13/12/08)
519í22/12/07i
6 2 . 3 0 (2008)
74.60 (2007)
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Fom de Cabrianes amplia serveis obrint
la primeraflecavirtual de Catalunya
ROGER JUNYEPn
IriAftrau
Fom de Cabríanes ha obert una
nova botiga. En aquest cas, però,
no es tracta d'un establiment convencional com els altres que ja té
la firma, sinó d'una botiga virtual
on es poden realitzar les compres
durant les 24 hores del dia. L'adreça per trobar-la és www.fomdecabrianes.com i disposa d'una
àmplia selecció de productes, que
també es poden trobar als 33 establiments convencionals que l'empresa té repartits pel Bages i Calaf. Aquesta és una experiència
pionera a Catalunya en el sector.
La directora comercial de Fom
de Cabríanes, Rosa María Abadal. explica que amb la wcb, a part
ROM Miría Abadal. tn un (Ms «itaMimants d« la cadena Forn da Cabra
i nas
d'obrír un nou espai, ««s reforç ei
servei aí dient que no esdpot
despbe negoci
s, com ara pastes ddcesdei Quaresma; el pastís de la Dicao-m fer ús del servei de repartiçarfins a la botiga i que ens
feia
salades,
caconapès, coques i minien-da de rOnze de Setembre i totam
laent a domicili.
mandes per teièfon». Petrepans,
r a Abadal
. d'altres. A més,resta de dolços típics.
entre
Tot i només tenir establiments al
una de les claus està en el fet q
ebé disposen de tot tipus dePer comprar a través de la pàgi
taum
B-ages, Abadal destaca que «do«CTt veure la fotografiapast
del
produrissos,
pastes i rebosteria per a
na web només cal obrir un comnem
p- servei a tot Catalunya». Un
te, el nostre client pot veure
amb
festes i cel
ebracions, i també ofe-te, on s'inclouen les dades persodels serveis que es pretén potenexactitud què compra irei
també
xen unaferselecció de productesnals per disposar d'un cistell deciar amb la web és el càteríng, que
se una idea exacta de ¡a
quantitat
tradi
cionals per a cada època dceompra on s'acumulen els pro-ja realitza. Abadal recorda que
que en necessita». A lal'awny.
eb eAixí,
s po-per Nadal hi ha toractualment el Fom de Cabríanes
ductes escollits. Un cop s'ha conden comprar una àmplia varíetatrons. neules i paneres; per Totsfirmat la compra, tant es pot paja
s- fa serveis ^integrals» de càtede productes per acompanyar Sants, panellets; la coca de Sasar
nt a recollir per qualsevol de leríng
s que inclouen diversos elequalsevol reunió social, familiar oJoan; el tortell de Reis; el bunyolbsotigues del Foro de Cabrianesments logístics.

Més del 70% de lars de Salent compra a
poble i el 90% aprova els horaris comercials

Rcgt67 [ PtMbce. 8 de novembre del 2008
Sa- i la verdura, la carn i el peix.
Unó de Botiguers i Comerciantsra
. que són igual que a fora defruita
DAVD
I BRICOUi
la qualitat és el motiu principal
Saw
l Tt
L'estudi s'ha realitzat a partir dellent, però també més d'una terl'entrevista a responsables de fercera part (35,2%) considera quepel qual els entrevistats trien l'esEl 67% dels veïns de Sallent vaels preus són més alts. Noméstabl
eiiment on comprar (en tots els
loren que l'oferta comercial quela compra de 250 lars sallentines.
c
assos, més del 50%) i el segon loc
2
,
4
%
creu
q
u
e
s
ó
n
m
é
s
bai
x
os
al
hi ha a la població és bona Dels resultats en destaca que el
(59.6%) 0 molt bona (72%), 9i0,4% dels enquestats es mostracomerços del poble que a fora. l'ocupa el preu. Pel que fa a d'alla productes d'alimentació i
aquesta percepció del cosumidord'acord amb els horaris d'obertu- Per productes, en el cas de tres
també als de neteja, el preu és el
es tradueix en el fet que el percenra dels comerços locals, i també el
principal motiu a l'hora d'escollir
tatge de lars que compren al mfet
u- que més del 80% considera
ga.
nicipi mateix és superior al 70%q.ue a Sallent s'hi pot trobar tot tiUn estudi mostra quelaL'boti
Per sota d'aquesta xifra només hi
estudi també valora que els
pus de productes. En aquest aparha els electrodomèstics i ta robata desuca que el 372% de la mel
os- 49% creu que els operadors de grans cadenes codel ventall de productes avaluatstra
. creu que la roba és un producmercials *mantenen un equilibri
p
r
e
u
s
a
S
a
l
e
n
t
s
ó
n
de
l'oferta comercial» amb les bote que cal anar a comprar a fora
Aquestes són algunes de les dades més rellevants de l'avaluaciódel municipi, i el 14% creu el mig
a-uals que a fora, i eltigues tradicionals ^comparativament
respecte d'altres
comercial de salient que ha elaboteix del peix.
rs favorable
d'unes característirat rinstitut Opinòmetre per ini- Quant als preus, gairebé la mei3
-5%, que són més capoblacions»
ques similars.
——
ciativa de lAjuntament i de latat dels enquestats (49,2%) valo-L' ESPARVER
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Banda Bassoti ofereix un concert d'alt
niyeD a Salent sense afluència de públic
L'Ospi de Sallent guanya el plat d'Or
del Premi Nacional de Gastronomia

•^ doc»ubfc del 2008 | Rt^j
JOAOI CUMPUOO
Salivnt
La veterana formació italiana
Banda Bassotti va aterrar ahir a
Sallent per oferir un concert en
1 de desembre del 2008 aquest reconeixementass.és
egura gal destaca que «rfsgronsmísínnr
què la qualitat de la música i l'organització no es va correspondre H
EN
il ANGOL/SaNwt
imporíant» i destaca que
^ amb el nombre de persones que i El
restaurant
Ospi
d
e
Sal
l
e
nt
ha
f^^^fo
unwy
que
hem
obert
el
E
n
g
uany s'han seleccionat un
s'hi van apropar. El fred garrati- guanyat el Premi Nacional de
P^'"!
?
vant que va acompanyar el conronomia que atorga anual- f^fifo, a l e^rç di^iala íl·lw p^^^y^ Dos a Catalunya: l'espí de
cert va vèncer a l'oportunitat de Gast
m
e
n
t
o TUrismo de Madrid, " f ^
.
Sallent i el Genial de Lleida. El
luxe de gaudir d'un concert dc ni- AquestRadi
guardó
s'
e
ntrega
»
'
^P'
®
Pl
a
t
d'Or és un reconeixement
vell amb sis hores de música.
ls restaurants de cada pro- ° ^^
® terme els c o ^
^^
restaurants i
L'acte Torganitzava l'entitat lo- aquel
vínci
a
espanyol
a
que
dest
a
quen
«del
e
gat
s
d
e
1
orgamt
z
a^^^^^
^^^^^
d'
E
spanya,
tot i
cal La Llançadora dins els actes per la quaüut i el preu.
"ó.
q
u
e
vi
s
i
t
en
personal
m
ent
el
s
rorgani
t
zaci
ó
a
s
s
e
g
u
r
a
que
del Correllengua i en el marc del Óscar Piedra.propietari i cuinerrestaurantsi en valorenfinsa nou ^^ busquen els restaurants excl
ufestival intinerant de música cata- de rOspi, recoIÜrà personalment
c
o
m
el
s
coberts
i
el
ser^^^
^sinóaauells
on
pugui
ac
lana Festour. Des de la platafor- cl guardó el 25 de novembN vi-^e»' *perà fonamentalment per la una gran quantitat
d
ma s'assegura que el concert va nentenl'acted'entregadcpremis"^*'d'"e'P/es'«»ent de Radio
Nacionals dc Gastronoser satisfactori per la qualitat dels que se celebrarà a la Masia de Jo- T^mo. Juan Madng^, que des- ^^ ^ ^^ començar a repartir
grups i de l'organització, però que é Luis, a la Casa de Campo de ^^a que 1 elecaó de lX)spi és de^ ^ j ^eben el suport del
va faltar-hi públic. Calculen que sMadri
d.
çida,engranpart,a.Jflao/soiro- ministerideTransport.Tbrismei
van passar-hi un miler de persoComuniMadncacions.
nes durant tota la nit. «En algun
I ets premis que ha rebut».
moment directament glaçava»,
disc composvtade cançons en caste-jí^jm^'. .v.rí-TT.VL.- t-w.'/ir^!
envelats, que fer-ho e
afírmar Guilem Cabra, de l'orga-llà. Tols els grups van actuar uns
com
el
d'ahir,
amb un gran ajuip de
a nostre poble».
nització, «/ és difícil aguantar
un d'hora, amb canvis rà-E1 grup local Kòdul v
tres quarts
concert a 0 graus de temperatura».
pids d'escenari, però Banda Basc
- loure el festival ambsoial
El fet que Kòdul fos ahir al festi£1 concert va començar a les sotti
11 va fer-ho durant una hora i
forma part de la política que
una actuació somniadaval
amb poca gent i l'actuació delsmitja.
s
e
g
u
eix Tacte, ja que s'intenta que
Vall R>lkska, que van trencar elAmb la ressaca del grup italiàper la qualitat dels hi hagi
quatre o dnc grups amb
gel amb rock i folk. Van cedir l'esels assistents van gaudir del «rockgrups convidats
un
c
a
p
d
e cartell i un altre formacenari a Sva-ters. del País Valenvacilón» de Kayo Malaya I desci
ó
l
o
cal
,
que en aquest cas per
cià, i el recinte es va anar omplin
t. un altre plat fort, la banda
prés,
formar
part
del Correllengua, haDesprés va ser el tom dels rumlocal Kòdul, una banda jove que
vi
a
d
e
cantar
preferiblement en
bers Sotazera preludi del plat fortva actuar a casa en un festivfacció.
al
Com a músic és tota
una
excatal
à
.
del cartell: Banda Bassotti.
somniat. ^Actuaren el mateix con" compartir escenari
Kòdul vamb
a tancar el concert a les
Aquests van aconseguir arribarcert que Banda Bassottiperiència
ésgrup
un repun
de
la
tolia
de
Banda
Bas5
de
l
a
mati
nada, amb menys gent
al clímax de la nit amb prop d'ute,
n perquè has de mantenir
elAni-més, assegura que eldgrup
sotti».
e
l
a
q
u
e
esperaven però amb
miler de persones. Van tocar te-vell», va explicar Guilem Cabra,
e
s
v
a
trobar
mol
t
c
ò
m
o
d
e
perquè
mol
t
a
sati
s
facnó
per la nit viscumes de sempre, però també mol
q-ue també és el vocalista del grup,
*és
molt
diferent
actuar
com
hoféda.
q
u
e
segurament
tardaran
tes del seu darrer CD i d'un alt«però
re
alhora dóna una iem
granalsatisprincipi, en locals
petits
mol
t a oblio
dar. Si és que ho fan.

El tenor sailentí Roger
Padulés rep el segon
premi Francesc Viñas

K
.M>aR
nO
rMIaCUMPUDO
tenor. *jugar a casa sempre fa
El tenor sailentí Roger PaduU'iusió. perquè ets acompanyat
lés va rebre dissabte a la nit el
per iú famúia i peis amics». Com
segon premi del Concurs Intera guanyador del segon premi
nacional de Cant Francesc Vimasculí tancarà el concert.
ñas. un dels més prestigiosos del
Així mateix, per haver guanyat
món. EI segon guardó té un reel prenú^UsiMor cantant català.
gust de victòria per al bagcnc, ja
PdïnntS^
rebut
i
cuque un any
d^ct oremi Tot i això, ell mateix reconeix A banda de rebre els 5.000
a
c
t
U
M
à
cn
un
concert
a
M¿ni
. fa
godel
n qual cocara no ha estat
va quedar desert. A m^s.'^du-que les àries que va cantar li van ros que es concedeix al.iLsatea
sorti
masculina.FI tenor també sé sent
lés va aconseguir el premi Pláci
- r molt bé. i "per comentaris premi en la categoriafixada.
personals,
em consta que ivig Roger Padullésil·act
la
do Domingo i el premi al milo
r
l
u
siuoarà
natavui
amba aquest
concert,
agradar molt al jurat». Padullés nit amb els premiatsjadel
cantant català.
quconcurs
e actuarà
de casa».
afirma que. certament, en que- al teatre del Liceu, amb l'O
R^rtaveu» del concurs van exSir-no hagués guanyat aquest
eu.Seplicar ahir a l'agència Efe quedar
el el primer premi de,seTt, mper queslra Simfònica del Licpremi
podri
continuar trebaperDal
saia
nivell d'enguany ha estat molat mi és com un primer premi». rà una gran nit
llant.
e fei
nle
antí.
no n'hi falta: tredi-la d'autònom, té concerts
bo. un fel que també remarcaDesprés d'una eliminatòria que, tot i que ja hi ha actuat bal
prèvia que se celebra a diverses verses vegades, reconeix qcontractats
ue li
al Liceu per a aquesFadullés. amb qui ahir va poder
utats del món. i que Padullés Mimpressiona». Entaparaul
es del i la següent, i tamtemporada
parlar aquest diari: *quan ci
em
va superar
a Barcelona, va arribé al CapitoJ de Tolosa, a París i
vaig presentar al concurs,
amb
bari tots
a lafinal.
a Amsterdam. I^srò haver guamés de 400partidpants
ells El sailentí va cantar Laarribar
Flor.de Tòpera Carmen, i
nyat el segon premi del Francesc
de molt nivell, no pensava
Kuda-Kuda.
d'una òpera de
Vifias fa que «a partir d'ara em
on he arribat». I^r això expl
ica
Txaikovski, àries per les quals el
coneguin molt més als teatres imque "he atiat superant eliminatòportà^ del món».
jurat li va lliurar el segon premi. ^
ries, però el pmnijn^^UB^^^-
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Salent crea un Consel del Medi Ambien
format per tots els grups polítics i entitats

bíent. en aquest cas bmpar Arc- LA T
ORNA
nas. També en formen part un reSallent ha tirat endavant cl pro-presentant de cada grup polític
jecte dc creació d'un Consell delamb representació a lAjuntaMedi Ambient i Sostenibililat, ment í un representant de cada Les entitats i associacions dejunta de treball», però que no
amb la participació de tots elsgrup polític que s'hagi presentat a Sal
lent vinculades amb el me-és com la imaginaven. *perqttè
partits polítics i aquelles entitatsles darreres eleccions.
di
ambi
nt van ser citades di-pensàvem que seria un amsell
i associacions relacionades, direc- Pel que fa a entitats i associa- marts aela
tarda a l'ajuntamentamb més importància».
ci
o
ns,
el
consel
l
di
s
posa
d
e
l
a
partament 0 indirectament, amb el
per
a
Tact
e
de constitució delRespecte a la possibilitat de
ti
c
i
p
aci
ó
de
1
2
representants.
medi ambient. Això en un muniConsel
l
del
Medi
Ambient. votar diferents projectes o escipi especialment sensible, sobre-El més destacat serà el que apor- Allà van conèixer qui
ns són elstudis 0 reclamadons per portin
conj
u
ntament
l
e
s
associ
a
ci
o
ns
tot per la presència dels runams
estatuts
triats
i
qui
n
serà
el pa-tar-los al plenari. Iborra explide Prou Sal! i Món Salat. Altres
salins que han generat un tens deca que *no és una cosa nova»,
per
que
desenvol
u
parà
l
'
e
ns.
enti
t
ats
són:
el
Consel
l
del
Pdbl
e
bat social. Associacions com Prou
perquè
fins ara «ho podíem fer
*La
pega
és
que
no
és vincude
Cabri
a
nes,
l
A
ssodaci
ó
Ami
c
s
Sal! i Món Salat, que han abandemitjançant
lant,
només
aconsella»,
expl
ica un partit polMc».
de Comet, la Unió de Botiguers i
rat durant els últims anys les proA
més,*alflnai
sempre acabem
Jordi
Iborra.
m
e
m
b
r
e
de
l
'
a
sComerci
a
nt
s
d
e
Sal
l
e
nt,
Seproan.
testes per la situació ecològica al
depenent
de
les
votacions de l'e
soci
a
dó
Prou
Sal
!
.
El
fet
que
el
FAES,
l
a
soci
e
tat
d
e
caçadors,
l
a
municipi a causa dels runams. són
quip
de
govern».
consel
l
n
o
m
é
s
servei
x
i
per
exsoci
e
tat
d
e
pescadors
i
el
s
ADF.
alguns dels membres que formen
La Federació dAssodacions de posar, proposar i no tingui po- Tot i així, Iborra explica que
part del consell.
der de decisió «no anima aconti
tre-nuaran treballant i lluiVeïns de Sallent n'aporta dos.
El consell servirà per posar en
tant,
i que aniran «o totes les
ballar
en
els
diferents
projectes,
El
Consel
l
del
Medi
Ambi
e
nt
comú lots aquells problemes relaha
- estat possible *gràcies als vots
sessions
ordinàries i extraordiperquè
tota
la
feina
podria
acacionats amb el medi ambient que
nàries
del
conseü per aportar el
bar
no
servint
per
a
res»,
di
u
a
favor
de
tots
ets
partits»,
expl
i
c
a
vulguin exposar els membres Arenas,
i
seu
g7ünetdesorra».T)unbé
ex•Iborra.
q
u
e
reconei
x
que
«Saperquè lAjuntament doni a co-llent és una vik amb molts
pl
i
c
a
que
per
a
el
l
s
*hauria
d'eP
e
r
al
representant
de
Prou
problenèixer tot el que en aquest senti
t
Sal!.s'han
lAjuntament
ei un conseO només de la sal
que
de "ha creatxistir
s'està
bjectiu
questa
S
Còldfent.
ICllVL'
. oL^W
VJW»»,—
. d'aw
—1-mes mediambientals
per acontot Catalunya».
consell per tenir unailínia

Crítiques de Prou Sal! al nou ens

novaorganitzadóésactuarcoma mirar, consensuar, consultar, exa-

Unes 150 persones protesten a Salent
contra l'ofensiva israeliana a

organisme de consulta i assesso- ^r^isoludonar».
rament del ple de lAjuntament.
Per això hi haurà plens ordinaris
cada dos mesos, on es tractmn
tots els punts que les entitats
membres vulguin exposar.
4 dc gener del 2009 I RmU,
K
lHT JUNVN
fT
El consell no té cap poder A
de
decisió sobre les actuadons de
lAjuntament. Ara bé, podrà elevar als plenaris aquells punts que
prèviament s'hagin consensual i
rebin,mitjançant el vol,la conformitat dels membres del consell.
De la mateixa manera, les dedsions que afectin directament la
composidó o actuadó del consell
hauran de passar pel plenari i ser
discutides pel govern sallenlí. Per
la seva banda. lAjuntament de
Sallent es compromet amb la
creadó d'aquest consell a passar'
tou la documentadó. projectes i
estudis QW
" b el medi
pnnsisambi
tori re-1
—d. I. Pau d. S.H«ttI. conc«nr«l
^
SdTaS
am
ent
d. 1. pl.ç.
6 qu. v. nH.nlr 150 p«on« contr. I o».n.iv. d W .
a tots els membres. D'aquesta
s ià, i es van recollir signatures
m2inen,'toteiquepassanohosa- mEOACC«Í/M«n»M amb el poble palestí van ser ^mérael
per demanar a la Unió Europea
de
les
que
esperàvem».
bran només els polítics, sinó totes tines 150 persones,
sego
nslaelsPau va ser l'espai
que anul·li els contractes comerLa
plaça
de
les entitats i associacions relació- coordinadors deescol
Tacte,
van
con- upar Tacte. dals amb Israel. Igualment, es va
l
i
t
per
desenvol
nadesambelmediambient»,exp\i- centrar-se divendres
al svespre
a encendre unesfer una crida al boicot dels proElsvaassi
tents van
ca la regidora de Medi Ambient. Sallent en protesta per l'ofensi
espelmes que formaven la parau-ductes israelians. Van presidir
Empar Arenas.
que Israel està duent a terme conla «Gazaw.la zona palestina on Is-Tacte dues banderes, que resaven
E1 president del consell és l'al- ira la pobladó palestina de Gaza,
rael ha dirigit els seus alac&Tam-«Stop war» (prou guerra) i «Atucalde de Sallent, en aquest cas L'organitzadó va definir la trobarem el genoddi a Gaza. Boicot als
es va llehir un manifest conJordi Moltó, i la vicepresidència dacom-iinéaN.jaquelaxifradebé
iroductes d'Israel».
demnant
l
'
a
ctuadó
d
e
Texèrdti
s
l'ocupa la regidora de Medi Am- r>crsones que es van solidaritzar
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calçats

CA^UELLA
Cós, 6
•
93 837 04 22
08650 SALLENT

<jy{aLU

Moda Intima

Cós, 28

93 837 21 4Ó

ELS

•

08650 SALLEN T

ESPIGATS

del Forn de Cabrianes

lilf*lH:lHM11

DONEM SUPORT
A LES ACTIVITATS CULTURALS !l!

OUS FRESCOS 0£ PRODUCCIÓ PRÒPIA

CASA COLL DE SANT PONÇ
93 837 03 71
08650 SALLENT

PERRUQUERI

dona - home

Unió, 19
9 3 8 3 7 07 8 8
0 8 6 5 0 SALLENT

¿ètrCunis
Tot tipus d'aliments i accessoris
per animals de companyia
93 837 18 85

Cotillerid

Teresa

Cereals, llegums
Adobs, planters i jardineria

Avinyó, 5

Llenceria

SALLENT

Àngel Guimerà, 21
93 837 11 97
08650 SALLENT

j/o9m.

IRIS

:2)Ofi4

Plaça de la Pau, 4
93 837 21 40
08650 SALLENT

FlomI

Fio»'

SACCK

Plof^tes t "Regals
"Rams de AJwvia

IPecoració cí'^f^lesies í
Resfaufar^fs

FI,

¡ Decok'acjò

® n t o r c r í a í JBugadcría

s t m a u é s

SERVEI I EXPERIENCIA
RENTAT EN SEC ECOLÒGIC
•Conxes «Mantes «Catifes
•Cortines «Vànoves •Pelleteria
PhmXKT

AMB VAPOR

SERVEI

D'HOSTELERIA

SefUACc

cUmícdl

Àngel Guimerà, 40

MARTI
ESPORTS

•

DIRECTE

^natcat

93 837 03 24

•

08650 SALLENT

Àngel Guimerà, 44
93 837 22 22
08650 SALLENT

(h

"u-í r

f o t ò g r a f
Jordi

Leal

Márquez

-TRACTAMENTS
FACIALS I
CORPORALS

-DIETÈTICA I NUTRICIÓ

Àngel Guimerà, 36
93 837 21 54 - 08650 SALLENT

En el centre de la Vila

RESTAURANT
-Un local modern i confortable
-Cuina selecta de mercat
-Ambient acollidor

Àngel Guimerà, 22

93 837 09 17

SALLENT

d4ri4N^rentat
S a l l e n t
c/Balmes, 45 • 08650 Sallent
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