
Un ripollès inventor d'un dels primers models de cotxe elèctric
Fa unes dies ens van fer  arribar uns retalls  del  diari  Regió7 on es parlava d’un d’aquells
personatges que sorgeixen de tant en tant i que són pioners en el desenvolupament d’algun
enginy, en aquest cas es tracta del vehicle elèctric.  Parlem d’Isidre Santanach i Montorro,
nascut a Ripoll el 1899, tot i que la seva tasca investigadora la va desenvolupar a Sallent. 
En un primer retall llegim una entrevista que li van fer l’any 1979 i el segon retall fa esment de
la mort de l’inventor, el 1982. 
Com habitualment passa a casa nostra, Santanach mai va poder veure materialitzat el seu
invent, no va poder comptar amb ajuts per desenvolupar el  seu giny, en aquells  anys els
vehicles elèctrics només eren un somni i a casa nostra poca gent hauria apostat per aquest
tipus de tracció per a un automòbil. 
D’altra banda en la nota necrològica llegim que Isidre Santanach va pronunciar nombroses
conferències a fòrums internacionals.  Pel  que sembla va tenir  molt  més ressò fora de les
nostres fronteres; ja se sap, ningú és profeta a la seva terra. 
Ens complau molt saber que aquest ripollès de naixement va desevolupar un model de cotxe
elèctric ja en els anys 70, si fos ara probablement l’empresa Tesla ja l’hagués fitxat, ara que
justament s’instal·len a Catalunya.
A banda d’això ens fa gràcia constatar com els inventors acostumen a tenir diversos fronts
oberts, sembla que l’esport també li interessava i va ser promotor d’una piscina de 33 metres
a Sallent el 1936, una cosa molt novedosa en aquell temps. Però encara fa més gràcia saber
que quan tenia 14 anys va dissenyar i construir una «bicicleta voladora», talment com si es
tractés d’un mag a l’estil Harry Potter. Ara que al Centre de Tecnificació esportiva es formen
esportistes en trial  bici  i  trial  moto,  ens hauria  anat molt bé completar-ho amb una nova
modalitat i fer un triplet amb bici-trial-volador!

Regió 7. 26 de maig de 1979 i 6 de febrer de 1982
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De~ de.l'át:ty_ ~7 ~reballarit amb el cotxé elt\ctric 

Isidra Santanach: els automObUs $Ón, 
~més perm~i8S'IUé'fis:riO~Ie~:r~· , · ... •· .. ·· .. ··· 

Isidre simtanach i Montorro va 
néixer a Ripoll el 1899, fa 80 anys. 
Aquell· mateix any, als EE.UU., un 

- automóbil eléctric va batre el ré
cord miindial de velocitat en Ün 
quilómetre, a l'assolir els 105 k/h .. 
en un temps que en els automóbils 
d'explosió tenien unes velocitats 
de 25 o 30 Km/h. Potser va ser pre
destinat que nasqués en aquell 
any, diu !'inventor áel cotxe elec
tric d'autonomia aimitada amb co
mandament electronic poques ho
res abans de partir cap a Bilbao, 
on participa com a membre desta
cat en Ja Conferencia Internacio
nal sobre. Vehicles Eléctrics. 

Predestinat o no, en Santariach, 
veí de Sallent des deis anys vint, · 
ha estat gairebé tata la seva vida 
experimentant la tracció eléctrica 
de vehicles automóbils i, més en 
concret; de tunsmes. Com ell ma- · 
teix diu, a les furgonetas s'esta. e~
periméntant prou, peró no als tu
rismes. 

Vaig comen~car a treballar en 
aixo ['any 1927, quan el pare je
suita Edomond Almeda Salazar ·va 
dir que havia trobat uns acumula
dors que donaven als vehicles una 
autonomía de 1.000 quilometres. 
Pero aquells acumuladors no van 
arribar -mai al mercat i l'assumpte 
es va quedar encallat. Tanmateix, 
com que jo ja estava llanyat a in
vest(qar, vai_q continuar amb els 
projectes fins a_rribar on sóc ara. 
Aquella increible autonomía d'uns 
acumuladors més o menys fantas
tics ha estat substituida per. coses 
més reals: recarrega de bateries a 
les baixades o a les desaccelera
cions i un grup electrógen auxiliar 
de recérrega, un motor d'explosió 
amb un sol pistó per a tenir una 
autonomía ilimitada. Que es pot 
substituir en qualsevol _ moment, 
(quan la cosa estigtii prou avancta
da) per panels d' energia solar o per 
un equip d'energia nuclear. La fe 

d'en Santanach en la capacitat de 
progrés tecnologic de l'home és ili-
mitada,. · 

~econeixem~ts i decepcions 

- Per dues vegades, alllarg de la 
nostra conversa, s'ha emocionat 
en Santanach fins allimit de tren
car-se-li la ·veu. Una, -quan li hem 
preguntat pel reconexiement que 
ha tingut la seva labor. Ens ha es
·mentat un cas ben concret: He-.doc 
. nat una conferencia a. l'Escola del 
TrebaU de Barcelona, on he. estat 
molt ben rebut i se m'ha obsequiat 
amlJ elllibre d'honor.Es tracta d'u
na edictd limitada de mil exem
plars numer••En Santanach té el 
736. 

.. Ens ensenya· el. s~~ llibr¡e aiÍlh 
o~gull. ES tracta d~una: ~di~ió', ~a-

tada al' 1' 9_n i editada a la mat~¡,¡a 
Escola· del Treball, sobre plarixes
originals, d'un llibre del segle XVI -
sobre' ·Ia ·.batalla de Lepant, Una 
nota info~ativa'de l'Escola expli
ca que aquest llibre només es dona 
a les persones que han fet una la
bor positiva en favor de la institu
ci6. Es dóna el cas que en Santa
riach és ex-alumne del'Escola. 

L'altra ocasi6 en qué se'ns ha 
emocionat. el p:resonatge és quan 
hem abordat el tema de les sub
vencions oficials que hagi pogut te- · 
nir. Quari vaig anar al Congrés In
ternacional de Paris, l'any 74, vaig 
demanar una ajuda al govem, ja 
que anava a plantar la bandera es
pan yola a Paris. I no se'm va ni 
contestar/. 

Ouestió de fe 

Només el seu interés personal i 
eltemps lliure que permet la jubila
ció han perniés tirar endavant el 
projecte. Les grans marques d'au
tomóbils no·li han han donat su
port.Aqui va venir gent de la Seat i 
la Re'nault, han vingut molts en
ginyers, pero a demanar informa
ció. De col.laborar, rés. Només han 
col.laborat els de les bateries que 
m'han regalat aquestes bateries. 
Ara els tomaré a veure, perque 
també seran a Bilbao. Aquesta 

casaja ha experimentat diversesfur
gonetes electriques ... 
~ de cert que la Seat i la Re

nault estan investigant ertema, pe
ro li donen un cardcter secret. Es
tan interessats més que res en ven
dre els seus actuals cotxes de gasa-

. lina. SUposo que s'estan preparant 
per quan ja tinguin amortitzades 
les actuals instal.acions. O per si el 
petroli s'apuja massa. 
· D'altra banda, hi ha deu o onze 

empreses queja fabriquen uten$i
lis per a cotxes electrics. I de fur
gonetesja hi ha dos llocs que n'ex
perimenten·. Pero ·de turismes, i 
d'auumomia ilimitada,crec que el 
meu cas és l'únic. · 

I amb tot'-áquest desinterés del 
govem i de- les grails marques, 

· com ha pogut sufragar els dos mi
Iions llargs de pessetes qtié,_seg:ms 
propia confessió, hi ha imtettits en 
el vell · Renault tipus Dauphine, 
matricula 288 mil? · 

Ho. he pogut costejar perque ~ls 
motors ·:¡ altr:es components. me'ls 
he fabricat jo mateix . Q1 taUer i 
també amb els meus estalvis. A 
més hi ha hcigut .un grup d' amics 
que m 'ha estat ajudant. G_al com
tar .també amb la subvenció que 
en van donar les Cambres · áe c;o
mer~ de Barcelona i Manresa ~uan 

· vaíg anar a Parls l-'any 74,.i l afttt, 
del Reiál Automdbil Club de Cata-
lunya. · 

Legalització dificil 

El vell Reanult amb motor nou, 
beri diferent a l'originari, s'ha fet 
ben dificil de legalitzar, Em van 
dir que només cal.ia una autoritza
ci6 de la Renault. Els hi vaig es
criure i van tardar sis mesas en 
contestar-me. Tot plegat per dir-
me que no. Per afer-ha vía Col.le
gi d'Enginyers calen vint o 
vint-i-cinc mil pessetes i ja n 'estic 
fart, de desprendre peles . . 

I si no es legalitza, no pot sortir 
del garatge, és clar. 

. Qui pot éstar interessat en l' e
xistencia de tantes traves? Posen 
tates les pegues que poden per a 
retardar el cotxe electric. Mentre 
es vagin venent els cotxes de gaso
lina, hi posaran tots els obstacles 
que puguin.... Les dificultats han 
tornat molt desnconfiat a aquest 
sallentí. · 

En Santanach ens ensenya-car~ 
casses per · a nous motors, per a 
nous autonidbils a traccio iHectnca 
d'autonomia ilimitada. Es va for: 
mar, de paraula, una colla per a·ti
rar.,.ho endavant, Un senyor de 
Manresa, al que no coneixia, ~ va 
trucar per a oferir-se ·a· deixar-· 
me un milió de pessetes i li vaig dir 
que no, perque no poártem Oler· 
res benfeti 
Uavors eni diría que li hefet perdre 
els diners ... Si me n.'oferis deu a· 
vint li diría que endavantf, Perque 
amb diners no fracassaríe_m. Pero 
·sense diners aixo no es· pot tirar 
endavant. 

En Santanach -té· el motOJ;,paten
tat, si, pero .. : Emfa l'-efecte que les 
patents no valen per a res. Pri-me
rament, perque al cap de vint anys 
són del domini públic. Primera
ment, perque al cap de vint anys 
són del domini públic. El meu cot-

..¡_a fa deu o més. 4nys que l'he 
ter,tat i sembla que estiguin es

P nt que acabi aquest pla~_per a 
copiar-lo. A més, cada any l'he de 
renovar; i aquest any estic temptat 
de no fer-ho. Sap quan em va cos-_ 
tar, la primera renovació? Set-
centes pessetes. 1 l'any' passat, ho 
diría? nie'n van cobrar sis mil. 

bagorf:a, una de les quals seria de 
bombeig: tornant l' aigua a la pre
sa. Aquesta és una idea molt divul
gada arreu del man. Part del po
teñcial de la.central de les catara
tes del Nidgara s'utilitza aixf. A Es
pan ya encara no hi ha desenvolu
pada tata l' energía hidrdulica, 
com ens ho demostren els recents 
desbordaments de rius. 

Nucleras, si, si us plau 

1 Les energies més naturals serien 
la hidraulica i la solar, pero aques
ta estd molt poc desenvolúpada. 
En canvi, ·la nuclear ha fet un 
aven~ formidaf;le i esta al seu ze· 

!nit. Pel que fa a la seguretat, estd 
de mostrat que no hi ha 'hagut cap .. 
accident terrorifk Els accidents ' 
dé cireulació demostren que l'ac
tual automobil és molt més perillós 
que l~s nlfcleras. · · · _ 

1 I 1 acc1dent de Harrisburg ha • 
sigut un accident material. 7'otés · 
les mdquines tenen un perill d'es
patllar-se. A més, les espanyoles 
estan molt més peifeccionades. 

Pel que fa a la solar, Santanach 
coi:ü1a en que li sera útil, d'aquí a 
poc temps, pet al seu automóbil 
eléctric. He _estat parlant am~ -el 
director d'una fabrica de panels 
solars de Saragossa.M'ha dit que 
és possible que d' aqui a dos o tres 
anys, l'equip de recarrega, el que 
ara funciona amb betzina, pugui 
rutllar amb energía solar captada 
amb panels posats al cotxe. I no 
només aix6, siltó utüitzar l'energici 
solar" per a lá reédrrega di-les ba'-
teries... · · · 

Cilldria anar a l' electrificació 
total' dels mitjans de transport . 
Tindrlem un gran estalvi, encara 
que s'hagui§s d'indrementar la pro
ducció amb centrals térmiques, 
que al cap i a la fi funcionen amb 

· derlvats del petroli més que la ga
solina. 

I tórnár als tramvies? 
La desaparició dels tramvies 

cree ·que va ser un error. Pero ja 
esta fet i és irreversible. Pero ara 

· es poden electrificar els mitjans de 
transport per ciutat, els autobusos, 

Electrificar--ho tot per exemple jent instal.lacions de 
grups electrdgens a base de Diesel, 

No fa molt (no pot fer molt, som que són molt més económics. A 
m diari jove), Santanach va es- més, e§ molt més segur. Desapa
::riure a Regió 7 un ilrticle sobre reix el problema que representa el 
una alternativa energética· per a · diferencial me cdniC, que bloqueja 
les nostres comarques. Sl, hi estic la roda i et fa sortir de la corba. 
avesat perque alllarg de la meva Potser l'accident del riu Orbigo no 

. vida d'electricista mecanic he. hagués succeit sil'autocar-haguéS 
muntat algunes central~ hidr;pelec- anat amb tracci6 electrica. 
triques. Darrerament, en una con- Deixem en Santanach a la seva 
ferencia a l'Escola del Treball, es caseta amb unjardi ple de roses, a 
'va parlar que l'eneryia hidrdulica Sallen'\., un poble tranquil, s'hi viu 
estava saturada i ·que catiéz trobar - a gust. Esta fent les maletes per a 
noves fonts d'energia: ¡jo ara die marxar a Bilbao·. Potser alla !'espe
que si be I!ÍXO és ~n veritat, no ho ra el reconeixement i 1' ajut que li 

_ és del tot .. He llegit darrerament han.negat l'Administració de !'Es
que hi havia, ja en marxa,un pro- tat i les ru;ans fabriques d'automó
jecte per a construir dues centrals bils pol. ucionadors. 
hidroelectriques a la canea del_~i- ARANDA-DOMENECH 

Esunyer
Resaltado
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Sallent · Sant Fruitós, 

L'automovildel futur i el seu inventor 
el sallentí lsidre Sar•tanach Una pob.re 

.estructura 
·'urbana 

Escriure un !libre sobre un deis 
seus' més importan.ts invents, ·ha 
estat una vella aspiració que ha 
-aconseguit dura terme !'investiga
dor i tll'cnic electricista sallentí Isi
dre Santanach Montorro, de 75 
anys i _inventor de el automóvil 
eléctrico de autonomía ilimitada 
con mando electrónico. 

El proper dia 8 a les vuit de la 
tarda tindra lloc el col.loqui
presentació de J'esmentat llibre 
que el mateix· autor ja va fer fa uns 
dies a Sallent. . 

Sqtá la presidencia dé I'Exelen
tíssim Ajuntament de Mann,.sa, 
presentara el !libre el sallenti Se
bastiá Estradé, autor del próleg, 
Enginyer i Doctor en Dret i presen
tat al conterenciant el també sa
llentí Xavier Sitges, Advocat. 

L'acte que tindrá coma marc la 
Casa de Cultura de la Caixa de 
Pensions, estará il.lustrat amb dia
positives que afegides a la confe: 
rencia, ens oterirá una visió re
trospectiva de 1' automóbil que des 
de J'any 1928 ha estat quelcom 
més que un invent a la vida i obro 
del tecnic sallentí. · 

áuan. s'acabi la benzina 

Amb aquest motiu, Regió 7 s'ha 
apropat tins a la casa de l'invtmtor 
per a preguntar-Ji: . 

-Ouins.són els principals rnotius. 
pels que s'ha editat el seu llibre? 

-El primer motiÚ ha estat om
plir un buit en la historia general 
de 1' automóbil, on 1' electric ha es
tat generalment diseriminat per la 
majoria deis seus historiadors. 'El 

. segon mo'tiu és demostrar que l'au
tomóbil electric ideat per mí és 
perfectament factible en el mo
ment actual i de fdcil adaptació a 
noves tecniques de perj'ecciona
ment, j!ns i tot amb noves fonts 
d'energia i llurs variables transfor
macions. 

-El món gira entorn el cicle de 
la benzina i els nombrosos interes
sos ~que- 1' envolten. Sincerament, 
creu que la seva idea de l'alltomó
bil eléctric té una alternativa se
riosa de futur, especialment rela
cionat amb el camp de 1' energía i 
de !'economía? 

-Cree que l'automóbil de benzi
na ha arribat al , mdxim gra.u de 
perfecció, peró continua sent an
tieconómic ·i antihumd. Antieconó
mic perqú.e el seu rendiment no so: 
brepassa el 50 per cent. Amb l'im-

, plantació total i massiva de la 
tracció aleCÍrica en tots els medís 
de transport, m'atreveixo a asse
gurar que aquesta solució. és, ac
tualment, una de Les. més · ej!caces 
per a reduir el probiema económic 
ja qúe amb ·aixó es reduirien les 
importacions de petroli, basant-me 
en l' elevat rendiment deis motors 
electrics. i d'una manera esnecial 
amb lafacilitat de recuperació d'e-

L'i~ventor mostrant el motor dél vehicle. (Foto: arxju). 

Caste//be/1 i Vilar 

Las .mejoras de la población 
no duran dos -días 

Hace unos días tuvo lugar la 
inaguración de las mejoras que se 
hablan realizado en la plaza de Va
lentín Puig, con la construcción de 
aceras, inbernales, parterres, ban
cos y ·una fuente, con un presu
puesto de 451.368 pésetas, aparte 
de aportaciones de algún particu
lar. La financiación de las obras 
corrió a cargo exclusivo del presu
puesto Municipal, sin que !ji vecin
dario colaborara mediante aporta
ción de contribuciones especiales 
ni exacción alguna, la plaza sirve 
de remanso para jugar Jos niños y 
hacer la tertulia a nuestros mayo- . 
res. 

No habían pasado 24 horas des
. de la terminaCión de las obras, 
cuando la mañana siguiente apa
reció uno· de los bancos con Jos 
apoyos arrancados ·y la . piedra 
transversal partida. No hay qüe 
suponer que la rotura sea debida a 
niños o jubilados, sino a individuos 
con pleno vigor fisico y provistos 
de instrumentos adecuados. 

Por lo que· decimos que se. tra
ta de una gamberrada de algún o 
algunos mayorcitos que eviden
cian su comportamiento antisocial. 

DOMINGO VILASECA 
é ' 

El poble 's "elector 1 pot oferir 
1/iurament .la ·se va opci6 de -gent 
_independent. · . 

Associació ·comarcal· 
. d'lndependents· 

_._----------------------------~. :_. 

-L'alcalde de Manresa lliura un diploma a l'inventor del cotxe etectric 
· amb motiu del 75 aniversari de l'Escola d'Arts i Oficis. (Foto: arxiu). 

nergia eléctrica a les baixades i en 
les desacelerades. 

Ef cotxe eléctric és més perfecte 
-Antieconómic, ja ens ho ha ex

plicat, pero perqué antihuma? 
..:...L'automóbil actual és antihu

md perque ens obliga· a respirar, 
gasas nocius i és causant de nom-

Sta. M •. a d'Oió 

brasas ticcidents. Amb la- tracció 
electrica i fent servir el sistema de 
diferencial eléctric, es suprimiriffn 
molts accidents de circulació espe
cialment provocats per les derra
pades cils giravolts,facil.litades pel 
funcionament imperfecta i poc se
gur del diferencial mecani(:. 

ROSAMAR 

Un deis problemes més impor
tants que té S t. Fruitós és J' estat de 
la majoria deis carrers. Una gran 
part deis mateixos no estan asfal
tats. Amb les pluges deis darrers 

. dies, fa pena veure' ls. A la vegada, 
peró, i amb la pavimentació deis 
carrers de ·J. Verdaguer, Rius i 
Taulet, i un tros de .. Bertrand i Se
rra -pavimentació que t'alta aca
bar perqué el temps no ho permet
sembla que es repren una feina -
que tothom voldria veure acabada. 

El carrer Padró fou el primer en· 
pavimentar-se en els anys seixan
ta, després el carrer Non a iniciati
va deis veins, seguint-lo els de St. 
Benet, Montserrat, St. Sebastia, St. 
Isidre i St. Antoni; el camí del ce
mentiri -des de la carretera de Sa
llent fms a 1' Avd. Dr. Fleming....: ha 
estat el darrer, i· prou. Els carrers 
que s' estan' arreglant ara formen 
part de J'anomenada Zona Nord de 
la població. El_projecte d']lrbanit
zació cl'aquest sector és relativa
ment nou i compren un total de ca
torze carrers. Falta peró la zona de 

Una nova revista al Bages 

1' antic camp de futbol i máquina 
de batre. A més deis carrers cal 
pensar amb les voravies de la ca
rretera de Vic. Amb el camí de 
Sant Benet, el de St. Iscle (que co
munica St. Fruitós amb Pineda de 
Bages). Amb les places de l'Onze 
de Setembre, de Pan Casals, del. 
Mercát i del Bisbe PerelJó. 

Ha sortit al carrer el número . 
zero de la revista EL PUTXE1 in
dependent, oberta a tci!hom i qtle 
vol cobrir l'informació general de 
St. M" d'Oió. Aquests són els punts 
fonamentals en que desde un bon 
principi s'ha expressat J'equip de 
redacció i que Javo! tirar endevant 
mitjanc;:ant l'ajuda de tots els 

· veins. En aquest número zero es 
· dóna a conéixer el que vol· ser mes 

o meriys la Iínéa a seguir. 
. Hi haura uns t~mes generals 

que pudran variar alhora que .hi 
entrin noves col..laboracions. Con
cretamimt en aquest exernp!ar hi 

· trobem un artíc!e sobre Hemalosa 
empresa conflictiva en J'actualitat 
i que- dJella en depen el futur de 

gran part deis treballadors de Sta. 
M" d'Oló i també el normal funcio
nariient de la vida del poble en ge
neral. 

Una secció que sera tixa es I'a
partat d'entrevistes i que aquesta 
vegada ens dóna a conéi.xer l'opi
nió d'una colla de persones· sobre 
la sortida del PUTXET; una altra 
de les. seccions que també aninl. · 
continuant és la dedicada a l'histó
ria d'Oló. Aquests i d'altres temes, 
tals com els esports, l'associació de 
pares, llengua catalana, Moviment 
Junior, etc. són els que han om
plert aquest número zero del que 
s'espera que sigui J'órgan infoi-ma
tiu de Sta. M" d'Oló. 

,ElPUTXET 

S'ha arribat ·a aquesta situáció 
perqué la població ha tingut un 
creixement rapid i sense una plani
ficació adequada. Aixó ho demos
tra el fet que actualment s'estan 
moditicant moltes tuberies d'ai
gües i passos de .Hum i I'Ajunta
ment en un parell d'anys ha am
pliat el serv~i de clavegueres i la 
ret d'aigua en sis quilómetres més. 

Si en els darrers balanc;:os fets a 
la Casa de la Vil a hi ha hagut supe
ravit, no pot dir-se el mateix de 
!'estructura urbana· del poble. Els· 
veins, ·pero; podrien participar 
molt en canviar aquesta mala cara 
de St. Fruitós organitzant-se. 

JULI GRANDIA 

;BAR MEIX 
•
1 RESTAURANT 
GUSTOSOS 1 

!VARIATS MENJARS 

PER TRENCAR El.SilENCI 
Sta. María d' Oló 

lllflllll\.~t lU 

llltti\Ollt,tn.tl 

Els nostres 

teléfons son 

873 49 08 
874 65 41 

detectlua· 

.OUINGAR 
'Reeoldre_n el·: -. 
•u.problem•· 
. 1 CONIULTI'Nil 

Ben:elonl, 4 Telf. 873 2538 • • 1 

~NRESA 

l. 

VENDEDOR-
ZONA MANRESA. Y COMARCA 

Delegación · distrib'!idora de importante Empresa industrial· 
española, ·necesita vendedor para Manresa y Comarca con 
centro en Manresa. Se trata de una gama de productos ya in
troducidos en el mercado, sobre una clientela amplia (indus
trias, comercios en general y particulares), contando con la 
debida a!listencia técnica ·y apoyo comercial. 

Las condiciones económicas, para un peflodo inicial son a 
partir de unas 70.000'-- ptas. netas mes (fijo+ comisión). Gas-
tos aparte y seguro. • 

Se requiere experiencia en ventas aunque no en un ramo de-
terminado. · 

Personas interesadas manden currfculum vitae y datos per
sonales (con teléfono de contacto) a- G.P.F. Cl Cardenal 
Lluch, no 3, 1•, 2• MANRESA. con la referencia V.G. 

Esunyer
Resaltado
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Dos goigs>i u·ne · ·imatge 
recuperats a Sant Bernat 

Medalla a dos membres 
de la Creu Roja local 

El proper día 10 d'aquest 
mes, a la seu del Ministeri 
d'Obres Públiques a Madrid, 
seran condecorats dos 
membres de la Creu Roja de 
Sallen t. 

La nit del16 all7 de maig 
passat es va produir una to
pada múltiple de vehicles a 
la Comarcal de Manresa
Berga a !'altura del camp de 
futbol de la Butjpsa de Sa-
llent. ,. 

Quan anaven a socórrer 
un turisme que havia volcat, 
una am.bulancia de l'Assem
blea Local de la Creu Roja 
va rebre una topada d'un 
tercer cotxe. El Caporal 
Joan Camps de Puig-reig i el 
Soldat José Antonio Sán
chez de Sallent, ambdós vo
luntaris, van resultar acci
denta ts. El primer amb una 
fractura de l'emba nasal i di
verses magulladures va re
collir als accidentants del tu
risme que va xocar contra 
ells i al que anaven a socó
rrer, en unió deis membres 
de l'altra ambulancia que va 
venir posteriorment, per és
ser hospitalitzat posterior
ment. El segon, el sanitari 
Sánchez que tenia fractures 
varíes que li van afectar fins 
i tot la columna vertebral, es 
va recollir ell mateix en una 
ambulancia que més tard el 
duria a la Clínica on hi va ro-

mandre bastants dies. 
Els fets . van arribar fins a· 

1' Assemblea Nacional de la 
Creu Roja Espanyola, que 
va proposar els dos sanitaris 
a la Asociación Española de 
la Carretera (MOP) per a la1 
Medalla d'Honor, categoría 
de bronze, que els hi ha es
tat concedida 

Judici pendent 

17 anys per violació a una 
menor i filia i 17 anys més 
per relacions sexuals 
fon;:ades, va demanar el Fis
cal de 1' Audiencia de Barce
lona a V.M. de Sallent, que 
fara un any va ser detingut i 
empressonat per pres ·ump- . 
tes relacions sexuals amb la 
seva filia de 13 anys . La vis
ta es va celebrar la setmana 
passada peró va ser ajornada 
perqué la filia que, actual
ment, resideix a Madrid amb 
una tia seva, germana de la 
seva mare morta, no es va 
presentar. En la prbxima vis
ta i si es presenta a declarar 
la filia, la comdemna podría 
oscil.Iar entre els 15 i els 20 
anys. Ara bé, si la menor no 
es presentés a declarar, el 
jutge podría interpretar-he 
com un perdó encobert que 
podría obliquar la causa dei
xant en llibertat l'encausat. 

FERRAN 

Una de les institucions 
amb reconeguda presencia 
assistencial dins de la nostra 
Vila, Iá Residencia Sant Ber
nat, es notÍcia en el món cul
tural- i religiós per quan a la 
reedició deis Goigs al Glo
riós Sant Bernat que es ve
ner,a en la seva capella de la 
Vila de Sallent l'hi seguit la 
nova edició deis ·aoigs a 
Llaor de la Devota lmatge 
del Sant Crist de Sant Ber
nat. 

Mossen J osep Potellas és 
un deis residents en aquesta 
Asil i als seus 92 anys cémti
nua musicant Goigs i d'aquí 
que sigui un motiu de satis
facció tant per als amics deis 
Goigs com la prbpia signifi
cació ancestral del Goig que 
ja és documentat al segle 
XII i que, a partir del segle 
XV, passen de la lloan¡;:a a la 

J' .. :,; :;;'11 '.". ":. ·1 

Els Goigs al Gloriós St. Berna!, reedita/ 

Mare de Déu, en general, a 
advocacions més concretes , 
~o deixant, · peró, de ser un 
mstrument de conreu i con
servació de la llengua catala-

: na i, en aquest cas, d'un 
Sant que d6na nom a un 
céntric carrer de la part anti
ga de la Vila i devoció en la 
mateixa Residencia, per una 
banda, mentre per l'altra, es 
tracta d'un Sant Crist que 
presidia les processons no fa 
pas gaires anys i que la tra
dició popular -infundada 
segons !'historiador Mn. 
Fortia-Sola- segons la qua! 
uns soldats hostatjats a 
!'Hospital, deixaren la San
ta icona en paga del benefici 
de l'acolliment. 

En aquest capÍt@'L de fets 
relacionats amb la Residen
cia Sant Bernat, cal infor
ma~ qu~ a aquesta recupe
ració s afegeix la troballa 
d'una imatge decapitada de 
Sant Antoni, que va aparei
xer en els treballs de movi
ment de terres de la part bai
xa de 1' Asil, les obres de 
construcció d'un garatge ·i 
murs complementaris. La 
dita icona es cotempon!!nia i 
hom suposa que va poder -
ser amagada durant la gue
rra i, tot i que no té valorar
tístic, la ponencia arqueoló
gica de l'Excm. Ajuntament 
dura a terme una possible 
restauració . 

FERRAN 

Sallentí, inventor del cotxe electric d'autonomia il.limitada 

Ha mort lsid.re Santanach 
'La setmana passada moria a ' empenta animosa que ~~ va ca- l de Cultura Física, més tard fórums internacionals. -La da-· 

Sallent l'amic Isidre Santanach racteritzar sempre. : qub Natació Sallent, i en la rrera, a Perpinya, colgat 
i Montoiro, inventor del cotxe qual va intervenir coma membre d~atencions per part deis orga-
eléctric d'autonomia il.limita- El primer invent d'en Santa- i · impulsor de la construcciO rntzadors . Atencions queja nó 
da, incansable investigador nach fou una "bicicleta vola- d'una piscina de 33 metres, iné- seran a temps de dedicar-Ji a 
d'alternatives energétiques, ho- dora" que va disenyar ¡ cons- dita en aquells temps. L'extens casa nostra, si mai hi ha algú 
me arrelat a a vida s nti truir ell mateix quan tenia 14 anecdotari que recull la vida que dóna suport als investiga

q¡líiJl1JJ:ifl;¡~"tl~· anys. A aquella edat compagi- d'aquest home voluntariós, as- dors apassionats com Isidre 
, va ser a mtat de les nava els seus estudis de mecani- senyala la decepció el dia qw Santanach. 

nes on va desenvolupar la se- ca i electrónica a Manresa, amb s'havia d'inaugurar aquella · 
va tasca investigadora i on dei- la participació a curses ciclis- piscina, perqué en !loe de pujar 
xa forta empreinta de la seva tes, essent !'última que va par- les autoritats provincials ho 
valua humana i social. Als 83 ticipar al mític circult urba de van fer els milicians de la 
anys, Isidre Santanach no ha Manresa, amb quanranta vol- 1 F.A.I. tirant trets ... era el18 de 
pogut veure materialitzada la tes al Passeig. Coma esportista julio! de 1936. 
seva gran déria - la comercia- i home emprenedor, també va Gens anecdótiques, sinó 
Iització del seu vehicle protagonitzar una important molt reals,van ser les nombro
eléctrit.:._, peró deixa un munt tita a Sallent essent soci funda- ses conferencies pronunciades 
de testimonis de l'activitat i .· dor de l'Associació Salleritina 1 per Isidre Santanach a diversos 
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