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Activitats del mes de juny

CASAL DE JUBILATS

• Dia 17 de juny: Excursió al Canal du Midi-
Minerve. Excursió amb vaixell pel canal du 
Midi. Sortida a les 7 del matí. Preu: 50 €.

CASA DE CULTURA 
“LES BERNARDES”

EXPOSICIONS
• Anna Serrallonga, d’Olot i Conxita Mach, 
de Roses, pintura abstracta i paisatge, a les 
sales Central, Aguilera i Roca Delpech.
• Salvador Castellà, de Canet de Mar, 
aquarel·les i acrílics, Tema “El mar”. a la 
sala Sant Jordi.
• Biblioteca Municipal de Salt “El llibre Gran 
de la Massagran” i dibuixos dels nens, a la 
sala El Porxo.

CURSETS INTENSIUS D’ESTIU PEL MES 
DE JULIOL
• Mecanografi a amb ordinador. 
De dilluns a dijous de 10 a 2/4 de 12 del 
matí, per a nens i nenes a partir de deu 
anys. Ensenyament personalitzat.
 
• Intensius de Llengua Anglesa.
- De dilluns a divendres de 10 a 12 del matí 
. Consolidació de la base gramatical a nivell 
parlat i repàs de temps verbals, estructures 
gramaticals, exercicis escrits, lectura i com-
prensió de textos.
- De dilluns a dijous de 7 a 9 del vespre. 
Lectura i comprensió de textos i articles, 
conversa i repàs d’estructures gramaticals.

BIBLIOTECA  PÚBLICA DE SALT 

• Dijous 3 de juny a 2/4 de 9 del vespre,  El 
“Menú de l’escriptor - les biblioteques fan xup-
xup” amb Miquel Costabella. Cicle organitzat 
conjuntament per les biblioteques públiques 
de Salt, Girona i Sarrià. El desè aniversari 
del menú, donarà un regust gastronòmic al 
cicle... amb una bona cuina de llibres.
• Dijous 10 de juny a les 8, grup de lectura. 
Aquest mes, es dóna veu a un gran autor de 
la literatura universal: William Faulkner. Amb 
la companyia de Josep Maria Clavaguera, 
es comentarà el llibre Mentre agonitzo.
• Dijous 17 de juny a les 8, sessió de cine-
fòrum. Projectarem “Ángeles sin brillo” de 
Douglas Sirk, basada en la novel·la Pylon 
de William Faulkner. Presentació a càrrec 
de Sergi Costa.
• Divendres 18 de juny a 2/4 de 9 del ves-
pre, presentació del llibre “Desert de llum” 
de Consol Vidal, poetessa del desert, a càr-
rec de Mostapha Shaimi.
• Del 7 al 21 de juny, exposició dels dibuixos 
del taller de còmics dels instituts de Salt.

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT 
GRAN

• Del 12 al 19 de juny EXPOSICIÓ FIRART-
SALT una mostra d’art i d’artistes. El seu 
objectiu és apropar l’art al ciutadà a través 
de les seves diferents manifestacions i pro-
porcionar l’oportunitat única d’assistir com 
a espectador al procés de creació artística.
• TALLER DE CONFECCIÓ DE COSES 
PRÀCTIQUES: nines, fundes per ulleres, bos-
ses de cuina, pa... i més cosetes.
Els dijous 27 de maig, 3, 10, 17 de juny i 1, 8 de 
juliol de 16:30 a 18:30 h a càrrec de Jaqueline 
Arenas (cal inscripció prèvia).
• TALLER DE RISOTERÀPIA els dimarts 1 
i 15 de juny de 17:00 a 18:30 h a càrrec de 
Jana Perez.
• TALLER: FEM RATAFIA el dimarts 29 de 
juny de 17:00 a 18:30 h a càrrec de Eva 
Alzina (cal inscripció prèvia).
• XERRADA: Incontinència (segona part) el 
dilluns 7 de juny de 16:30 a 18:00 h a càrrec 
de Hortènsia Mouriño.
• XERRADA: CONSELLS DE SEGURETAT 
(estafes, robatoris,...) el dilluns 14 de juny 
de 17:00 a 18:30 h a càrrec de Sergi Subi-
etas.
• XERRADA D’HISTÒRIES L’EXILI I 
CAMPS DE CONCENTRACIÓ el dilluns 21 
de juny de 16:30 a 18:00 h a càrrec de l’As-
sociació Triangle Blau.
• SORTIDA A LA FABRICA DE XOCOLATA 
TORRAS I VISITA A BANYOLES el dijous 
10 de juny (cal inscripció prèvia al Centre 
de Recursos).
• TALLER DE FISIOTERÀPIA: els dimecres 
de 17:00 a 18:00 h
- 9 de juny pilotes+circuit 
- 16 de juny terra
- 23 de juny roda d’exercicis
- 30 de juny circuit

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

LA MIRONA

CONCERTS
• Dia: 4.- Grup/Activitat: OLVIDO (Roses, 
Metal) + FAR’N’HATE (Girona, metal / har-
dcore). Hora: 22:30h. Preu: 8 € - Venda ex-
clusiva a taquilla
• Dia: 5.- Grup/Activitat: TONI BEIRO. Hora: 
23:00h. Preu: Per confi rmar
• Dia: 6.- Grup/Activitat: BANC DE PRO-
VES amb PLAN B (Palafrugell, Rock) i 
BLEED IT (Girona, Grunge/Rock). Hora: 
19:00h. Preu: Gratuït
• Dia: 11.- Grup/Activitat: CONCERT - JAM 
SESSION amb COMBUSTICATION (Em-
pordà, Funk). Hora: 23:00h. Preu: 5 € pú-
blic general / Entrada gratuïta + consumició 
per a músics participants.
• Dia: 12.- Grup/Activitat: POSITIVE TO-
NES (Girona, Reggae). Hora: 22:30h. Preu: 
Per confi rmar
• Dia: 13.- Grup/Activitat: LA TÉCNIKA 
(Girona, hip hop). Hora: 17:00h. Preu: Per 
confi rmar
• Dia: 19.- Grup/Activitat: NOU ESPIRAL. 
Hora: 21:00h. Preu: 5 €
• Dia: 25.- Grup/Activitat: 1er CONCERT 
del SALT THE MUSICS. Hora: 22:00h. 
Preu: 5 €
• Dia: 26.- Grup/Activitat: 2on CONCERT 
del SALT THE MUSICS. Hora: 22:00h. 
Preu: 5 €

ACTIVITATS
• Dia: 1.- Hora: 22:30h. Activitat: SACAIS 
ROMI: PROJECCIÓ DEL DOCUMENTAL 
On: Cinema Truffaut. Preu: Gratuït
• Dia: Fins el 8 de juny.- Activitat: EXPO-
SICIÓ FOTOGRÀFICA ITINERANT del 
BLACK MUSIC FESTIVAL. On: Jardins de 
La Mercé. Preu: Gratuït

TEATRE DE SALT

• Dia 4, 21:00 - FIN DE PARTIDA. Dir. Krysti-
an Lupa - Teatro de la Abadía.  Copro: EL 
CANAL -24/20 €
• Dia 5, 21:00 - FIN DE PARTIDA. Dir. Krysti-
an Lupa - Teatro de la Abadía. Copro: EL CA-
NAL - 24/20 €

FESTA CARRER PROCESSÓ

• Dia 2 de juliol.- 22 hores. cercavila pels car-
rers del barri,seguidament pa amb tomate i 
pinxos, ball de festa major.
• Dia 3 de juliol: cercavila, concurs de dibuix in-
fantil, trobada de coleccionistes de plaques de 
cava, concurs de botifarra, sardanes, sopar bu-
tifarres i pa amb tomate, ball de festa major.
• Dia 4 de juliol: Concurs de pesca fl uvial i 
Missa en sufragi dels difunts del barri.
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membre de:

L’educació a Salt, un repte constant 
Estem arribant al fi nal d’un nou curs; un curs intens on el treball a les escoles i instituts ha 
estat dur i amb l’esperança que sigui ben profi tós dins el context de la crisi que ja ens està 
arribant a tots.
Les meves refl exions sobre l’educació a Salt són molt subjectives i , per tant, donen una visió 
molt particular ja que sóc part interessada d’aquest procés.
Parlar de l’educació a Salt ha d’anar lligat amb la realitat socio-econòmica de la nostra vila. L’ar-
ribada massiva de nou-vinguts ha estat un condicionant molt evident per a les escoles i instituts. 
Sabem, per nombrosos estudis, que l’èxit o fracàs dels estudiants és directament proporcional a 
l’estatus de l’entorn familiar que l’aixopluga i que li hauria de donar els estímuls indispensables per 
seguir en el món de l’aprenentatge i de la formació per a convertir-se en una persona autònoma.
És més que evident que la concentració “artifi cial” de famílies amb necessitats, sigui quin sigui 
el seu origen, difi culta, no impossibilita, l’establiment de les millors condicions per afrontar 
l’etapa més decisiva de la vida i “ complica” la tasca educativa tant dels centres escolars amb 
l’educació formal com l’educació no formal en el marc de l’entorn social de Salt.
Aquest és un fenòmen innegable i que correspon a una mala gestió política del territori, amb 
una evident responsabilitat dels qui van permetre un creixement desordenat i desequilibrat  
del territori amparats amb la llei del deixar fer i treure rèdits ràpids d’un urbanisme salvatge.
Tot plegat ha generat un efecte interessant, imaginatiu i, en molts casos, compromés amb la 
tasca educativa de les escoles i instituts de Salt. Aquests condicionants han generat un treball 
educatiu de gran calat amb un treball coordinat entre les mateixes escoles, l’Ajuntament a 
través dels plans d’entorn i el Departament d’Educació, a més d’algunes institucions locals. 
Aquesta interacció d’administracions i d’institucions ha començat a donar resultats i, en qual-
sevol cas, constitueixen un laboratori del camí cap on ha d’anar la societat. Una educació que 
implica totes les parts interessades.
Em consta que els centres educatius de Salt treballen en aquesta línia però aprofi taré l’experiència 
del nostre institut per donar algun exemple concret del que estem parlant. Qualsevol altre centre 
podria parlar de les seves experiències per il.lustrar el treball coordinat i imaginatiu que s’està fent.
Fa pocs dies que l’Institut Vallvera ha acabat una setmana cultural de teatre musical. Aquest 
teatre ha estat preparat durant els dos primers trimestres en sessions fora de l’horari escolar 
i l’han fet possible una seixantena d’alumnes de Salt i de Bescanó amb els professors cor-
responents.  Després d’un llarg i intens treball han pogut representar l’obra a prop de 3000 
escolars i a 600 persones en sessions de matí i tarda. El resultat de tot plegat ha estat un èxit 
a nivell de qualitat interpretativa i a nivell de coordinació de l’institut i les escoles del municipi, 
de Girona i Bescanó. La qualitat de l’execució ha estat molt elevada i tot plegat ha estat pos-
sible per la conjunció de molts factors; la disciplina i imaginació del treball de l’institut, la col.
laboració de l’Ajuntament a través del Pla Educatiu d’Entorn i la participació entusiasta de les 
escoles de Salt. Algú creu que aquest tipus d’esdeveniments culturals que arriben a una part 
tan important de la població i que ajuden a la cohesió és el fruit de l’atzar. Hauríem de buscar 
molt intensament per trobar alguna cosa semblant; jo no ho he vist enlloc. Però això a Salt és 
possible; i ho és perquè les adversitats generen una reacció interna que és creativa i resulta 
molt positiva en el desenvolupament personal. 
Us poso un altre exemple. El curs passat l’IES Vallvera va enterrar dipòsits amb una capacitat 
de 26.000l. d’aigües pluvials per lluitar contra la sequera i va instal.lar més de 80 panells foto-
voltaïcs per produir energia elèctrica solar. Per poder fer aquesta inversió, els alumnes dirigits 
per un professor van participar en un concurs mediambiental i van guanyar el primer premi de 
Catalunya amb una dotació de 50.000€. Algú continua pensant que és fruit de la casualitat? 
Estem a Salt i aquí tot és possible. No és una frase feta. És una realitat.
I amb tot plegat què fem, estalviem alguns diners en aquests temps difícils. També. Però, 
sobretot, eduquem els nois i noies amb alguna cosa més que bones paraules. Tot això és fruit 
de l’esforç i la imaginació que provoca la lluita per un món més just i racional.
Estic segur que totes les escoles de Salt us podrien dir de les seves experiències escolars 
molt llunyanes de la placidesa d’altres sense la complexitat social nostra. Els alumnes que 
creixen amb entorns complexos i diversos , tenen més possibilitats de créixer d’una manera 
plena. Això sí, necessitem que la societat ens ajudi en aquest procés i que el país treballi 
cap al equilibri territorial per evitar mals irreversibles en els nostres alumnes que veuen com 
malgrat el seu esforç se’ls arracona cap els “Banlieu” per ,potser, en un desesperat dolor, 
oblidar els valors transmesos ens els centres educatius de la seva infantesa i adolescència. 
L’exemple dels barris francesos n’és una bona mostra del que pot passar.
Espero que la societat, els gerents polítics reformats i , el seny  tantes vegades citat; ajudarà 
perquè la feina feta pels centres educatius pugui fer-se ben visible i serveixi per reconfortar 
tantes persones implicades en aquesta tasca de futur.

Josep M. Rodríguez Vidal
Director Institut Vallvera
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Un parell de dies abans de fer aquesta entrevista guaitava els 
carrers d’aquest poble un tal Anglada. És curiós com, sent 
de la mateixa espècie, hi pugui haver sobre aquest planeta 
espècimens tan diferents. I sort! Perquè mentre uns juguen 
a la defensiva, amb el rebuig i les mires tancades com a bar-

reres, altres s’arrisquen a la davantera i treballen per marcar gols en la complexa societat actual. 
Aquest és el cas de l’equip del SES de Salt i de la seva integradora social, la Júlia. Gràcies a la 
feina de professionals com ells, un conjunt de barracons plens d’alumnes ben diversos, matrícula 
viva i diferents necessitats educatives s’han convertit en un centre d’ensenyament acollidor, amb 
ambient agradable i les eines necessàries perquè els nois que hi estudien puguin tenir el futur que 
ells vulguin. Deixeu-me afegir només que és admirable la feina que s’ha fet en aquest país amb els 
barracons, molts es mereixerien algun premi d’interiorisme.

-D’entrada haig de confessar 
que no tenia ni idea de què era 
un SES...
-Poca gent ho sap. Les sigles cor-
responen a Secció d’Educació Se-
cundària, vol dir que només fem de 
1r a 4t d’ESO, que no tenim Batxi-
llerat. Més endavant farem cicles 
formatius, quan tinguem l’edifi ci. 

-I quans alumnes hi ha actual-
ment? Quants cursos?
-Vam començar amb uns 60 alum-
nes i ara són 230. Pel que fa a 
grups, autoritzats per ensenyament 
en tenim vuit, però organitzativa-
ment en tenim catorze, els que po-
dem en relació a la quota de pro-
fessors que atorga Educació per 
atendre la diversitat, que es poden 
distribuir com es consideri neces-
sari. Aquí el més destacable és que 
tenim molts nens amb necessitats 
educatives importants perquè no 
han estat escolaritzats a primària.

-De quin tant per cent parlem?
-Només al voltant d’un 10% han 
estat escolaritzats a primària. Per 
donar-te algunes xifres: un 93% 
són nens que vénen d’altres paï-
sos; una mica més d’un 50% són 
nens que fa un parell d’anys que 

són a Catalunya, i de la resta, un 
40% fa com a molt cinc anys que 
són aquí. Una altra de les proble-
màtiques amb les que ens trobem 
és que tenim entrades i sortides 
d’alumnes gairebé cada mes. Fins 
i tot ara a fi nal de curs encara ens 
arriben nous alumnes. 

-Si demà entra un nou alumne, 
què es fa? 
-Per damunt de tot que tingui una 
molt bona acollida. Tenim un pro-
tocol per aquests casos i ho cui-
dem molt. El primer que es fa és 
presentar el tutor i se li assigna 
un nen o nena que sigui afí a la 
seva cultura i aquest serà l’alumne 
guia, aleshores l’ajudarà sempre a 
desplaçar-se, a orientar-se aquí al 
centre i a introduir-lo al grupet per-
què faci amics. La veritat és que 
funciona molt bé. 

-Explica’m una mica més l’orga-
nització del centre en relació a 
les diferents necessitats educa-
tives
-Com a grups de referència tenim A 
i B dels quatre cursos d’ESO. Des-
prés tenim un grup d’alfabetització 
on s’ensenyen tots els processos 
de primària: omplir sanefes, fer cal-

ligrafi a, retallar, pintar, saber estar... 
Els alumnes que estan en aquest 
grup hi passen entre 5 i 9 hores i 
es combina amb el seu curs de re-
ferència. Després tenim dues aules 
obertes per alumnes més moguts 
on s’estan 12 hores, fent tallers, 
jardineria, hort, i també hi fan les 
troncals -català, castellà, socials i 
anglès-, i la resta les fan a l’aula de 
referència. I tenim l’aula d’acollida 
de segon cicle i les classes de 1r 
C i 2n C, que una d’elles seria l’au-
la d’acollida de primer cicle i l’altra 
una classe de diversitat, però amb 
tractament d’aula d’acollida, perquè 
són nens que acaben d’arribar. 

-Abans tots els alumnes eren 
a la mateixa aula, feien els ma-
teixos exercicis, avui dia gaire-
bé cal fer un pla d’educació per 
cada alumne... 
-Als centres els donen certa lliber-
tat per organitzar segons les ne-
cessitats que tenim i sort d’això, tot 
i que encara ens faltaria una mica 
més de professorat. Clar, els mes-
tres el que es troben és que tenen 
el doble o triple de feina, perquè 
en una classe amb molta diversi-
tat ha d’adaptar-se a diferents ni-

Nom: Júlia Rubió
Edat: 33 anys  
Nascuda a Sant Joan les Fonts   
Resideix a Sant Privat d’en Bas
Professió: Tècnic d’Integració Social (TIS) a la Secció d’En-
senyament Secundari (SES) de SALT
Sobre el SES de Salt: va entrar en funcionament el curs 2004-
2005, només amb dos barracons. Actualment hi treballen 32 
professors, per un total de 230 alumnes i s’ha anat ampliant 
l’espai. Els terrenys ja han estat cedits o sigui que pròxima-
ment tindran edifi ci a la mateixa zona.
http://phobos.xtec.cat/sesdesalt

Entrevista a la Júlia Rubió, TIS del SES de Salt
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Barracons calorosos

vells. Per exemple, pot arribar a fer 
tres, quatre i fi ns a cinc dossiers 
diferents. Perquè també hi ha els 
alumnes que aniran a batxillerat, 
als que també se’ls dóna més fei-
na extra.

-I com es planteja a l’hora de fer 
les qualifi cacions? Com viuen 
ells aquesta diferència?
-D’exàmens, els professors, en 
solen fer de tres a a cinc models 
diferents. Els alumnes ho troben 
normal, és l’habitual de cada dia. A 
més, no és mai un sol cas que es 
tracti diferent, sinó que són grups, 
de manera que és més fàcil sen-
tir-se integrat. No hi ha molts pro-
blemes de convivència i això que 
tenim 23 nacionalitats diferents.

-Quina és exactament la teva fei-
na com a TIS?
-És una fi gura que fa una mica 
d’enxarxament entre la família, l’es-
cola i els serveis externs. Sempre 
adaptant la feina a les necessitats 
de cada centre. En aquest institut 
també porto el tema d’absentisme. 
Tenim un sistema de notifi cació 
dels retards amb gomets, per avi-
sar el tutor i que aquest avisi la fa-
mília. Així es detecta qui arriba tard 
o qui falta, si és regular i el perquè. 
Es truca a les famílies, cada dia. 
A més, s’ha creat un programa in-
formàtic on s’enregistren totes les 
dades i amb les notes s’entreguen 
els informes de tot el curs, les faltes 
justifi cades i injustifi cades. Segura-
ment per això, aquí no tenim casos 
importants d’absentisme. 

-No es fan campanes, vaja.
-També, dins el pla contra l’absen-
tisme a nivell local, la col·laboració 

de la policia municipal ha anat 
molt bé perquè dóna un reforç al 
nostre missatge. Saben que, si els 
troben, els porten cap aquí i això 
els reprimeix de fer campana. Per 
altra banda, els alumnes que són 
expulsats per mal comportament 
els obliguem a què vinguin aquí a 
buscar feina, així és una manera 
que tinguin l’obligació de treballar 
des de casa i que l’expulsió no sig-
nifi qui estar sense fer res.

-Quines activitats es fan en el 
teu àmbit per fomentar la convi-
vència entre cultures?
-Aquí tenim, per exemple, el pro-
jecte Xiulet, que serveix per dina-
mitzar el pati, ja que vam observar 
que així millora la convivència. 
Consisteix a fer equips de futbol i 
bàsquet de manera que així també 
es relacionen entre ells i es fomen-
ta sobretot la participació de les 
noies. Així, el dilluns es destina a 
l’equip femení de futbol, per exem-
ple, les noies tenen el seu espai i 
els nois ho accepten perfectament. 
Els ítems que fem servir són sobre-
tot el ‘fairplay’, el saber jugar bé, 
ser respectuós amb els companys 
o respectar l’àrbitre. Tot això dóna 
fi ns a 16 punts mentre que els gols 
o cistelles només fi ns a 2 punts. O 
sigui que el més important és tenir 
un bon comportament. I al fi nal de 
curs es donen premis. Un any van 
anar al camp del Barça, pagat pel 
centre, dos anys hem anat a Fang 
Aventura i també es donen premis 
de material esportiu, pilotes, xan-
dalls, samarretes, etc.

-Feu alguna activitat per solu-
cionar confl ictes concrets que 

pugui haver-hi?
-S’ha creat un pro-
jecte de mediació 
en què el professor 
forma mediadors i 
aquests faran aquest 
paper en confl ictes 
que puguin sorgir 
aquí. El projecte va 
començar a fi nals de 
l’any passat i aquest 
curs els alumnes ja 
hi han intervingut. 
Tot just estem als 
inicis però estem 

contents de com està anant.  

-Genera molts problemes el fet 
que alguns alumnes no cone-
guin l’idioma?
-Pels que acaben d’arribar, en cas 
que tinguin algun problema, es 
demana a algun alumne dels que 
parla el seu idioma que li expliqui i 
s’ajuden entre tots. A més, la mai-
nada aprèn molt ràpid. Aquí tení-
em un noi que va arribar a quart 
d’ESO, es va graduar, va anar a 
batxillerat i ara està a la universi-
tat. I el català el va aprendre aquí 
amb nosaltres. El més problemàtic 
és el fet que hi hagi molts nens que 
no hagin estat escolaritzats abans, 
perquè hi ha certes coses que 
s’han d’aprendre de petit, quan 
s’és adolescent ja es tenen altres 
objectius, altres interessos.

-Pel que fa a les famílies, quines 
iniciatives porteu a terme per re-
lacionar-vos-hi?
-Per una banda, juntament amb la 
Fundació Sergi que treballa amb 
nosaltres gràcies al suport de l’Ajun-
tament de Salt, fem un taller de ma-
res. Aquest any el centre d’interès 
ha estat el sistema educatiu català i 
com funciona el SES. A més, també 
hem tingut una noia de pràctiques 
d’educació infantil de l’IES Vallvera 
que es cuidava dels nens petits que 
venien amb les mares i ha anat molt 
bé. Ara ja estem preparant la Fes-
ta de les Famílies, per fi nal de curs. 
Es convida tots els familiars a venir, 
també als dels professors, per veure 
exposicions de material dels alum-
nes, s’organitzen activitats, també 
una mica de gastronomia de cada 
país i és un dia que tot el centre fa 
molt de goig.

-Està molt bé, perquè, en gene-
ral, siguin d’on siguin, sembla 
que costa mobilitzar els pares
-La veritat és que aquí, fi ns i tot en 
les reunions que fem durant el curs, 
la participació és molt elevada. Ara, 
també s’ha de dir que hem comptat 
amb Sergi i que entre ells, els tutors 
i la TIS s’ha trucat família per famí-
lia, en el seu idioma, i això ha afa-
vorit aquesta convocatòria. També 
a les reunions hem tingut traductors 
de fi ns a cinc idiomes, com també 
tríptics en diferents llengües. El que 



6

Entrevista a la Júlia Rubió, TIS del SES de Salt

Biografi a

es pretén és que s’acostin al centre 
i al tutor, de manera que això reper-
cuteixi en la millora de l’alumne i sí 
que s’aconsegueix. Podem dir que 
totes les famílies, el primer trimes-
tre, han vingut a veure el tutor o si 
no han trucat.

-També deies que la teva feina 
inclou posar en relació els alum-
nes amb serveis externs, com 
ara què?
-El TIS facilita l’enllaç entre el cen-
tre educatiu i l’àmbit d’educació 
no formal, col·labora i es coordi-
na amb els serveis de protecció 
a la infància i amb programes de 
sensibilització social. També dona 
informació i suport individualitzat a 
les famílies (ajut en la interpretació 
de documents, donar estratègies 
educatives relacionades amb el 
benestar de l’alumne, etc). El pro-

blema més greu que hi ha 
a Salt, en general, és la po-
bresa. Hi ha molts casos en 
què les famílies no treba-
llen i només viuen d’un petit 
sou de subsidi. Això genera 
una situació difícil i el nen 
viu aquest malestar.

-Tu que no ets de Salt, què 
et va passar pel cap quan 
et van destinar aquí?
-La gent parla per desco-
neixement. A mi em deien, 
‘vigila a Salt perquè hi ha 
moltes drogues, violèn-
cia...’ i aquí podem dir que 
en aquest institut, droga 
zero, pensa que fi ns i tot contro-
lem el pati, al ser un centre petit, i 
és que ni es fuma. Aquí, jo no hi he 
vist ni agressions, ni punxades de 
roda, com passa en molts centres. 

El que sap més greu és que, els 
alumnes, vulguis que no, aquest 
concepte que hi ha estès els sap 
greu, per això cal treballar per 
trencar-lo.

Agnès Cabezas Horno

Iu Bohigas i Blanch. Catalanista i republicà, gran 
amant dels llibres i de la nostra llengua, fou pre-

L’Iu Bohigas va nèixer l’1 de 
maig de 1911, en una família 

d’hortalans del Veïnat de Salt.
De petit va a estudi al Veïnat amb 
el mestre Pere Gallostra i més tard 
a Girona, on és alumne de
Silvestre Santaló.
Estudia magisteri a la Normal i 
aprèn català de forma autodidacta. 
Als quinze anys escriu les seves pri-
meres poesies, algunes de les quals 
publica a la revista el Patufet.
Mentrestant, dóna classes de ca-
talà i d’esperanto al Centre Re-
publicà, d’on més tard en serà 
president. Allà coneix la que més 
tard seria la seva esposa, la Felipa 
Costabella.
L’any 1930, amb l’Agustí Cabruja i 
d’altres joves saltencs, funda la revis-
ta El Poble de Salt, essent l’Iu l’en-
carregat d’escriure’n els editorials. 
L’any 1932 inicia la col·laboració 
a l’Autonomista, el diari republicà 
dels germans Rahola (fou dels 
primers col·laboradors que va 

escriure-hi en català), on escrivia 
especialment els articles editori-
als. Aquell mateix any, i durant un 
semestre, fa de mestre a l’escola 
de Bonmatí. Fou l’únic període de 
la seva vida que pogué exercir la 
seva vocació de mestre en una 
escola. L’any 1934 obté el títol de 
mestre de la República.
Al començament de la guerra fou 
regidor de Cultura de l’Ajuntament 
de Salt, fi ns que ho deixà tot per 
anar al front de l’Ebre, on va en-
senyar a llegir i escriure als seus 
companys. Abans havia estat 
membre del comitè revolucionari 
de Salt, en representació dels re-
publicans.
Acabada la guerra s’exilia a França, 
essent internat al camp de Judes 
de Setfonts, d’on no en pot sortir 
fi ns al dia que es declara la guerra 
europea. De Setfonts va al Rosse-
lló, on treballa a la vinya. Durant 
la invasió nazi a França, col·labora 
amb el maquis en diverses ocasi-

ons. Mentres-
tant, aprèn 
el francès i 
comença a 
treballar d’ad-
ministratiu en 
una empresa 
de Latour de 
França, un 
petit poble de 
la Fenolleda.
L’any 1948, a 
rel d’una ma-
laltia, aprofi ta 
per treure’s el 
títol de mes-
tre de català, 
en un curs per 
c o r r e s p o n -
dència dirigit 
pel Mestre Fa-
bra.
L’any següent es retroba amb la seva 
dona, amb qui s’havia casat per po-
ders, i amb qui durant els anys d’exi-
li només s’havien pogut veure unes 

foto: J.M.Oliveras

cursor de l’ensenyament del català a les nostres comarques.
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poques hores, una vegada que ella 
va travessar la frontera clandestina-
ment per anar-lo a veure.
L’any 1950 neix el seu fi ll Francesc 
i el 1953 tenen el seu segon fi ll Mi-
quel. Aquest mateix any l’Iu retor-
na a Salt amb la família, després 
de 14 anys d’exili.
D’entrada, cerca alguna feina rela-
cionada amb el català, sense acon-
seguir-ho, i comença a treballar 
d’administratiu, primer amb el seu 
cunyat i després a la gestoria Paulí, 
on hi va estar fi ns que es va jubilar.
L’any 1955 prepara i imparteix un 

curs de català per correspondència 
basat en un mètode propi. Era el pri-
mer curs d’aquestes característiques 
de la postguerra. També fou el primer 
que a la postguerra començà a do-
nar classes presencials de català a 
Salt i a Girona. A Salt, de forma
desinteressada, va donar classes a 
l’antiga guarderia de la fàbrica Gas-
sol i a Girona, als locals de la UEC.
En jubilar-se, i mentre seguia estu-
diant la llengua catalana, va seguir 
recollint frases fetes, dites
populars, refranys, ...
També escriu poemes. Molest per-

Seria horrible que un dia féssim 
el descobriment -va dir el Di-

putat Campalans en el debat es-
tatuari sobre l’ensenyament- que 
d’aqueixa incapacitat -es referia 
a la de solucionar el problema de 
Catalunya- en teníem la culpa tots 
nosaltres. Que no vingui a resultar 
ara que aqueixa incapacitat no era 
deguda a cap poder estrany, que 
no teníem raó d’allevar-la exclusi-
vament a les monarquies estran-
geres que s’havien interposat en 
la nostra pàtria.
Avui, els catalans ja no podem dub-

tar de l’efectivitat del pressentiment 
que entranyen les precedents pa-
raules. No podrà dir ningú que no 
havem apurat fi ns a les darreres 
gotes la copa de la concòrdia. I, no 
obstant, ja podem veure la corres-
pondència que la nostra sincera 
efusió ve mereixent. No han estat 
solament els energúmens de les 
cavernes qui s’han aixecat a com-
batre despòticament les nostres 
legítimes reivindicacions autonò-
miques. Llevat de ben comptades 
salvetats, és tot el poble espanyol 
que s’entesta a no comprendre’ns. 
Sabem les circumstàncies especi-
als que possibiliten la feixuga mar-
xa del nostre Estatut a través dels 
abriülls que l’esquincen i el contra-
uen. I de tot plegat ens en cal treu-
re la trista conseqüència que la de-
mocràcia castellana -sempre amb 
les excepcions honroses- existeix 
només de nom. L’ideal ibèric inte-
ressa als de l’Ebre enllà tan sols a 
base d’una hegemonia imperialista 
de Castella. L’exabrupte de Royo: 
“abans que l’autonomia, la guerra 
civil”, rau en el fons de gairebé to-
tes les consciències “meseteñas”. 
És una qüestió d’educació secular 
i d’atavisme biològic. Després de 
l’experiència de la concòrdia, els 
dubtes són exclosos.
Els catalans, que posseïm ve-
ritable avidesa de fraternització 
peninsular, som els primers a la-
mentar-ho pregonament. Però, no 
se’ns podrà titllar seriosament de 

particularistes. Aquest any i escaig 
de règim republicà és i serà el nos-
tre gran testimoni històric. En la 
perspectiva del temps, resplendirà 
sense traves tot l’escalf efusiu de 
les nostres intencions. I romandrà 
palesa també la geliva argumenta-
ció sofística dels bufats “pionniers” 
de la “sobirania intangible de l’Es-
tat”, segona edició corregida de “la 
sagrada unitat de la pàtria”. Con-
tra la brasa trepidant de la llibertat 
conculcada, un grapat de cendra 
pseudo-intel·lectual. I la raó de la 
força per assegurar-se la victòria. 
Vet ací la lliçó que havem tret de 
la prova de la concòrdia, prova ne-

què un escriptor català diu que no 
escriu en català perquè és una llen-
gua pobra, l’Iu escriu una rondalla 
de més de 500 versos, usant no-
més paraules d’un sol cop de veu.
Durant tota la seva vida no va dei-
xar d’estar envoltat de llibres, la 
seva passió després del català.
L’any 1986, durant el II Congrés In-
ternacional de la Llengua Catalana, 
l’Ajuntament de Salt li va atorgar una 
placa de plata en reconeixement a 
la seva fi delitat, defensa i treball en 
favor de la llengua catalana.
Després d’una llarga malaltia, va 
morir a Sant Gregori l’any 2004.
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cessària i lliçó certament no pas 
eixorca. Encara l’excels Maragall 
hauria de sospirar:
On ets Espanya? -No et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua que et 

parla sense perills?
Has desaprès d’entendre 

a n’els teus fi lls?
Adéu Espanya!

A nosaltres ens sap greu. Però, 
ells ho han volgut, ells ens hi han 
obligat. Les migrades facultat que 
ells diuen haver-nos concedit, però 
que en realitat havem hagut de 
reconquerir a urpades, ens deixa-
ran arribar molt amunt, si sabem, 

si volem moure’ns, dintre d’elles, 
amb ver i efi caç patriotisme. Ara 
més que mai, Catalunya endins! 
No pas, tanmateix, per dèria mes-
quina de xovinisme, sinó per dig-
nitat i per necessitat. Quan, amb 
tota franquesa, ens disposàvem 
-perquè crèiem desapareguts els 
obstacles tradicionals- a aportat 
el nostre esforç entusiasta a la re-
dempció d’Espanya, surten, amb 
els tòpics consuetudinaris, els ma-
teixos prejudicis egoistes de sem-
pre a posar-nos-hi el vet. Nosaltres 
no podem ésser més papistes que 
el Papa.
I les possibilitats de l’internaciona-

lisme no es polaritzen pas, única-
ment i precisament, a l’altra banda 
de l’Ebre. Estem convençuts que 
els espanyols de vasta mirada que 
freturin l’universalisme, es veuran 
precisats, d’antuvi, a submergir-se 
en les aigües liberals i democrà-
tiques del catalanisme. La nostra 
ruta a seguir és, doncs, ben clara. 
Conscients de la pròpia persona-
litat, ben empapats de les coses 
nostrades...  mitja volta, i de cara a 
Europa, és a dir, de cara al Món.

IU BOHIGAS

Editorial d’El Poble de Salt 
del 13 d’agost de 1932

La relació de l’Iu Bohigas amb 
els llibres va ser constant al 

llarg de tota la seva vida, i ni tan 
sols l’exili la va poder estroncar, 
com ho fan palès les frases que 
reproduïm, extretes de la corres-
pondència que va mantenir amb la 
seva companya Felipa, durant els 
9 anys que varen haver de passar 
separats. 
Així, el dia 9 de setembre de 1940, 
pocs mesos després d’haver sortit 
del camp de concentració de Set-
fonts, escrivia: Divendres passat 
vaig rebre el paquet amb els llibres 
que t’havia encarregat. El Diccio-
nari és excel·lent. 
En una carta del març de 1941 ex-
pressava el seu entusiasme per la 
seva adquisició més recent: Ja tinc 
el “Grand mémento”. Tots els elogis 
que et vaig avançar sobre aquesta 
obra són pocs. Aquesta enciclo-
pèdia Larousse de dos volums, tot 
un luxe sens dubte, l’havia adquirit 
malgrat les penúries que passaven 
a França: Aquí tampoc mengem pa 
blanc. Però la ració és una mica 
més gran que la vostra. Aquest 
mes ha estat de 320 grams. A 
propòsit de menjar, nosaltres hem 
trobat una fòrmula per fabricar-nos 
l’oli. Sense olives. A base de llavors 
de llinet. Al menys serveix per a les 
amanides, i àdhuc, barrejat amb un 
altre que ens venen o amb mante-
ga, per cuinar. 
En aquella època l’Iu treballava a 

la vinya, a Rasiguères: Perdona la 
poca factura cal·ligràfi ca d’aques-
tes ratlles  -s’excusava en una de 
les seves lletres-.  Tota la setmana 
he estat premsant, fi ns i tot avui, i 
tinc els braços molt cansats. 
Després de constatar que la seva 
vida i la dels seus familiars segueix 
com de costum: treballant i men-
jant, això últim amb restriccions, 
afegia: Ara els dies festius no són 
tan avorrits com abans. Ara puc 
llegir i estudiar. I això em diverteix. 
No estant tu amb mi, qui, si no els 
llibres, pot proporcionar-me algun 
plaer? Sobretot, tenint-los tan va-
riats, encara que cap no es pugui 
considerar de mer passatemps. 
Però, ja ho saps, jo prefereixo les 
obres d’estudi a les novel·les. I tot 
seguit no es pot estar de tornar a 
glossar les excel·lències  de l’enci-
clopèdia: A banda del seu ric cab-
dal de text, és en extrem interes-
sant per la seva acurada i profusa 
il·lustració. Principalment a base 
de reproduccions fotogràfi ques, 
algunes en color, de les millors 
obres d’art.
El juny de 1942, intentava animar 
en la distància la seva companya 
amb aquestes paraules: en les ac-
tuals circumstàncies, la lectura és 
la meva única distracció possible. 
Espero rebre d’un moment a l’altre 
uns llibres que vaig encarregar la 
setmana passada. Es tracta d’ex-
tenses antologies dels poetes i 

novel·listes fancesos dels segles 
XIX i XX, acompanyades de l’estu-
di crític de les obres de cada autor. 
Es referia als llibres “Les philosop-
hes du XVIIIème siècle”, “Les ro-
manciers français (1800-1930)” i 
“Les Poètes français (1800-1920)” 
que va rebre unes setmanes més 
tard, juntament amb un Atles.
En una altra lletra, després d’inte-
ressar-se per la salut dels familiars 
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L’Iu Bohigas professor de català    

i coneguts, li pregunta a la Felipa: 
No saps si encara són a casa les 
taules i bancs que tenia a la meva 
escola de vespres? I els meus lli-
bres, es conserven bé?. Es referia 
sens dubte als llibres que va haver 
de deixar quan va marxar al front, 
i que no tornaria a recuperar fi ns 
després del seu retorn de l’exili. 
En altres cartes, tot somiant en 
l’anhelat retrobament, desgrana 
il·lusionat com serà la seva vida 
quan estiguin junts, i afegeix: Tam-
bé penso en la nostra biblioteca, 
amb molts llibres i molt escollits. 
[...] La meva biblioteca comença a 

ser força nodrida. Ja saps que els 
llibres han estat sempre la meva 
distracció predilecta. [...] Quan 
vinguis (car, a despit de totes les 
difi cultats, reeixirem a reunir-nos), 
si segueixes afi cionada a la lectu-
ra, no et mancaran llibres. Natural-
ment, molts són en francès, però 
en tinc també forces en castellà i 
àdhuc alguns en català. 
L’any 1945, des d’Arles sur Tech, 
on treballava al bosc, fent llenya, 
després d’alegrar-se pel proper 
casament del seu germà Narcís, 
escrivia: Jo penso sovint en la nos-
tra futura llar. Això em distreu i em 

conforta. Penso en tu, que seràs la 
meva dona, en els nostres fi llets que 
no ens mancaran. I seran molt ma-
cos i simpàtics. La meva existència 
actual no tindria raó d ser si no con-
fi és en tot això. Porto una ruda vida 
de treball. Ara guanyo una mica 
més que abans. Vaig a veure si em 
puc comprar un vestit i alguna peça 
més, sense oblidar certs llibres que 
ja tinc escollits. Quan torni portaré 
un bagul-biblioteca. Ara, més que 
mai, la lectura i l’estudi son el meu 
refugi intel·lectual. 
Un refugi, els llibres, que no va 
abandonar mai més.

En Bohigas havia après el català 
de forma autodidacta, sobretot 

llegint i estudiant les Converses 
fi lològiques del Mestre Fabra, ja 
que llavors l’ensenyament, tant a 
l’escola com a la Normal, on va es-
tudiar per mestre, era en castellà. 
Fruit d’aquest auto-aprenentatge, 
als anys 30 l’Iu ja feia classes de 
català al Centre Republicà del Veï-
nat. Un dels seus alumnes, en Pau 
Masó, ho recordava així en una 
entrevista: “Prop del 1931, amb el 
mestre Iu Bohigas i en el Centre 
Republicà, repàs defi nitiu i satis-
factori de llengua catalana i noves 
lliçons d’esperanto.” 
La guerra, però va estroncar la 
seva carrera docent, ja que llevat 
d’un semestre a l’escola de Bon-

matí, no va poder exercir mai més 
de mestre com ell hauria volgut. 
Anys més tard, a l’exili del sud de 
França, l’Iu va estudiar per obtenir 
el títol de professor de català. Heus 
aquí com va viure l’obtenció d’aquest 
títol, a partir de la correspondència 
personal amb la seva companya. 
El dia 21 d’abril de 1948, escrivia: 
“Acabo de fer-me inscriure a un 
curs de llengua catalana per a pro-
fessors, que es donarà per corres-
pondència, dirigit per Mestre Fabra. 
Durarà un any i, a la fi , els alumnes 
que siguin aprovats obtindran un 
diploma de professor de llengua 
catalana. Confi o que seré un dels 
tals”. Al cap d’us dies reprenia el 
tema en una altra lletra: “Ja he pas-
sat la primera lliçó del meu curs de 
català. No em va pas caldre con-
sultar el llibre per a fer els exercicis 
corresponents. Les primeres lliçons 
les trobaré summament fàcils, però 
més endavant ja sortiran algunes 
difi cultats. Certament, em farien 
servei els diccionaris i els manuals 
de gramàtica que tinc a casa. Si 
poguessis enviar-me’n algun, t’ho 
agrairia.” Més tard, el 16 d’abril, 
diu: “Dilluns passat vaig rebre els 
dos diccionaris. Estic molt content 
de tenir-los, particularment el ca-
talà. Ja m’he fet un tip de fullejar-
lo i de cercar-hi mots. Sobretot hi 
he buscat alguns termes del parlar 
d’ací (el Rossellò) que no s’usen 
a casa nostra, però que considero 
genuïnament catalans, si bé dialec-

tals, car no són pas manllevats del 
francès. Alguns, els hi he trobats, 
com és ara “dorca” en lloc de càntir, 
“gambajó” en lloc de “pernil”, “feda” 
en lloc d’“ovella”, etc. Però molts 
d’altres, no. N’estic fent una llista 
(ja en tinc una trentena) que vull 
proposar a Mestre Fabra d’incorpo-
rar-los a l’inventari dels mots de la 
nostra llengua.”  
A propòsit del Mestre Fabra, el 22 
d’agost del mateix any escriu: “Di-
marts vinent aniré a Perpinyà. Hi 
tinc cita amb en Corredor i el Mes-
tre Fabra. En la meva pròxima lle-
tra, et parlaré d’aquesta entrevis-
ta”.  Una setmana més tard, però, 
aclaria “Com et vaig dir, dimarts 
d’aquesta setmana vaig anar a 
Perpinyà per trobar en Corredor i 
Mestre Fabra. Només vaig veure el 
primer. Segons ens va dir la seva 
fi lla (la dona d’en Ferran Rahola), 
Mestre fabra va faltar a la cita se-
gurament degut a una malaltia de 
la seva muller. Em caldrà tornar a 
Perpinyà un altre dia. Vaig poder 
parlar llargament amb en Corre-
dor. (...) Segons em va dir el meu 
amic, Mestre Fabra té ganes de 
conèixer-me perquè vol comptar 
amb mi per al dia de demà. Em va 
dir que érem uns 35, actualment, 
que seguíem el curs de professors 
i que jo continuava al davant de la 
classifi cació”. Malauradament, la 
mort del Mestre Pompeu Fabra, 
el 25 de desembre d’aquell mateix 
any, va impedir que l’Iu Bohigas 
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L’Iu Bohigas professor de català    

A tots els saltencs

El meu avi

La Comissió “Iu Bohigas”, us agraeix

Sempre que tinc al davant algu-
na cosa que té a veure amb 

el meu avi, em venen ganes de 
plorar. I és possible que se m’es-
capin les llàgrimes mentre escric 
aquestes quatre ratlles. És l’úni-
ca persona que produeix en mi 
aquest efecte, malgrat que ja fa 
uns quants anys de la seva mort. 
I no són només les llàgrimes que 
una néta dedica al seu avi estimat, 
mentre recorda com la deixava ju-
gar pacientment, i com li cantava 
cançons fent-la botar damunt dels 

genolls fi ns que s’adormia; no són 
només llàgrimes per la pèrdua de 
la fi gura de l’avi, sempre a casa 
entre els seus llibres i els seus dic-
cionaris; davant l’escriptori amb els 
seus papers o davant la tele mirant 
el Barça, assegut al menjador pe-
lant una taronja, mentre jo li tocava 
les venes de la seva mà arrugada: 
tan savi i tan tendre! Són llàgrimes 
de la néta que estimava el seu avi, 
és clar, però també són llàgrimes 
d’orgull, d’adoració, d’admiració i 
d’enyor. Són, sobretot, llàgrimes 

de nena petita, d’aquelles que bro-
llen desconsoladament i no saps 
perquè. Espero que s’entengui que 
no pugui escriure un text més llarg 
sobre el meu avi, perquè em poso 
a plorar. Només les grans perso-
nes aconsegueixen fer plorar així 
quan no hi són. Només el meu avi 
em fa sentir d’aquesta manera.

Laura Bohigas Vendrell

La Laura Bohigas, néta de l’Iu, va 
tenir cura de recopilar i ordenar la 
documentació del seu avi.

rebés el títol de professor de cata-
là de mans del mestre.
Mesos més tard, preocupat pel re-
tard en rebre l’acreditació, el seu 
amic Corredor (qui més tard fou 
secretari particular de Pau Ca-
sals), el 20 de juny de l’any 1949 li 
escrivia: “Amic Bohigas: Estigues 
tranquil. Ja et vaig dir que tenies la 
qualifi cació excel·lent i que eres el 
primer del curs”. Efectivament, el 

15 d’agost de 1949, Víctor Torres, 
aleshores Secretari General de la 
Presidència de la Generalitat, li va 
fer arribar el certifi cat que acredi-
tava que l’Iu Bohigas havia seguit 
amb resultat excel·lent el Curs de 
professors de Llengua Catalana 
organitzat pels Serveis  de Cultura 
de la Generalitat. L’Iu Bohigas ja 
era professor de català!

Un dia, a Madrid, van pensar en nosaltres:
no per fer-nos pler, ans per fer-ne a d’al-

tres.
Per capritx d’algú, sense consultar-nos,
ens colpí un ucàs que va anorrear-nos.
Salt fou suprimit, esborrat del mapa:
rebé el vil afront d’un treball de sapa.
Fou cap a la fi  d’una nit molt llarga,
una negra nit de membrança amarga.
Fou la mort civil de la nostra vila,
rea del pecat de fer bona fi la.
Feia massa set a massa golafres,
i ens la van sollar i cobrir de nafres.
Eren temps dolents. Ara, amb més bonança,
brilla als nostres cors un raig d’esperança,

car aquell decret el setanta-quatre,
si bé ens malferí, no ens va pas abatre.
S’ha de desfer el tort que ens va punyir l’ànima:
Cal que ho vindiquem amb un clam unànime.
Triem un camí que a bon terme ens meni,
no beguem vi que ens desassereni.
Fem la feina units, fugim de bullangues:
qui cerca borbolls sol ensumar gangues.
I us vull recordar -potser us farà gràcia-
que, en aquest país, ja hi ha democràcia.
Bandegem refrecs, travetes i catxes:
Posem-nos dempeus ... i endavant les atxes!

IU BOHIGAS

Salt, 29 de setembre de 1980
(Poema inèdit escrit quan Salt 

encara estava annexionat a Girona)

Volem agrair al Ple de l’Ajunta-
ment de Salt, i molt especial-

ment el regidor d’IPS-ICV Ramon 
Muñoz i Salló, que la va presentar 
i defensar, l’aprovació de la Moció 
de reconeixement de la trajectò-
ria i treball d’Iu Bohigas i Blanch, 

saltenc exemple de clara actitud 
democràtica, home d’arguments 
coherents, de postulats valents i 
defensor de la llengua catalana.
La moció aprovada per unanimitat 
en el Ple del dia 17 de maig, va 
acordar posar el nom d’Iu Bohigas 

i Blanch a la Biblioteca municipal 
de Salt, per estendre aquest re-
coneixement a tota la ciutadania 
saltenca de forma perdurable en 
el temps.

Comissió Iu Bohigas i Blanch
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Subscripcions gratuïtes a diaris i revistes pels joves de 18 anys

El Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació ofereix 

una subscripció sense cost a una 
publicació periòdica als més de 
68.000 joves nascuts l’any 1992 i 
residents a Catalunya.
Els joves de Catalunya que com-
pleixen 18 anys durant aquest any 
2010 podran obtenir una subscrip-
ció gratuïta a un diari o revista de 
la seva elecció. Per tercer any con-
secutiu, el Departament de Cultura 
i Mitjans de Comunicació ofereix 
aquesta possibilitat a tots els nois 
i noies que assoleixen la majoria 
d’edat. La iniciativa, emmarcada 
dins del Pla de Foment de la Lec-
tura, té per objectiu incidir especi-
alment en la promoció de la lectura 
de premsa entre els joves.
Es podran benefi ciar d’aquesta inicia-
tiva tots els joves nascuts l’any 1992 i 
residents a Catalunya, que podran fer 

la sol·licitud entre l’1 i el 25 de juny a 
través del web www.gencat.cat/18. 
Allà podran escollir un diari o revista 
entre un llistat de 80 publicacions, de 
temàtica i periodicitat diverses, i om-
plir el formulari de sol·licitud. A més 
de la subscripció, els joves rebran a 
casa seva una samarreta “18!”.
Aquest és el tercer any que es porta 
a terme aquesta iniciativa, de la qual 
ja es van benefi ciar més de 30.000 
joves els anys 2008 i 2009. Enguany 
són més de 68.000 els joves de tot 
Catalunya que tindran la possibilitat 
de demanar la subscripció.
Les publicacions
L’oferta de diaris i revistes que els 
joves poden escollir es divideix en 
tres grups: d’informació general; 
culturals, de divulgació científi ca 
i històrica; i esportives, de lleure 
o d’entreteniment. Les empreses 
editores de les publicacions s’han 

adherit voluntàriament a la iniciati-
va, que els permet créixer en nom-
bre de lectors i donar-se a conèi-
xer al públic més jove. 
Les 80 publicacions que fi nalment 
s’ofereixen als joves han estat se-
leccionades per una comissió de 
valoració de projectes en la qual 
hi ha representants del sector dels 
mitjans de comunicació, persones 
representatives del món acadèmic 
i professional, i representants del 
Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació. Els criteris de se-
lecció han estat el nombre d’exem-
plars subministrats per cada subs-
cripció individual, la temàtica del 
contingut redaccional, la valoració 
de la memòria explicativa presen-
tada per l’empresa editora, el pla 
de fi delització de subscriptors i la 
campanya de promoció per a la di-
fusió d’aquesta iniciativa.
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És bona la natura?

Moltes vegades hem dit o sentit 
frases com: “això és bo per-

què és natural”, “la Natura és molt 
bona”, “sort en tenim de la mare 
Natura”… I quan un tòpic es repe-
teix molt sembla una veritat dog-
màtica. Però de veritat és tan bona 
la Natura? Potser no hi estarien 
gaire d’acord si ho preguntéssim  
als supervivents dels terratrèmols 
-com el d’Haití-, dels tsunamis, 
dels huracans, de les erupcions 
volcàniques, de les inundacions, 
de les secades africanes que pro-
voquen fam, de les allaus, de les 
epidèmies… I tampoc els milers 
de persones perjudicades per les 
cendres del volcà d’Islàndia. 
Si ho pensem una mica potser 
descobrirem que la Natura no és 
una mare protectora. A banda de 
feres -que en el nostre país ja no 
hem de témer-, ella ens ofereix 
tota mena d’animals verinosos o 
portadors de malalties: serps, es-
corpins, aranyes, mosquits tigre…. 
I també diversitat de paràsits: cucs 
intestinals, tènies, triquines, polls, 
paparres i els perillosos paràsits 
dels països tropicals. I no cal dir 
que tota la varietat de virus, bacte-
ris i microorganismes causants de 
les malalties infeccioses, des de la 
tuberculosi a la malària -que mata 
un milió de persones cada any-, 
no els hem inventat pas nosal-
tres. I que de productes naturals 
es poden extreure les substàncies 
més verinoses com, per exemple, 
l’estricnina de la “nou vòmica” o la 
toxina productora del botulisme. 
I també les drogues causants de 
dependències, des de la nicotina 
del tabac a l’heroïna del cascall,…
I cal recordar que la relació de la 
Humanitat amb la Natura no ha es-
tat tan idíl·lica com de vegades ens 
pensem. Venim de lluny, de molt 

lluny, la nostra 
espècie -l’ho-
mo sapiens- té 
més de 100.000 
anys. I aquest 
llarg camí de la 
història humana 
ha estat una llui-
ta constant amb 
la Natura per 
aconseguir un 

planeta més habitable, més humà. 
Els nostres  antecessors van ha-
ver de defensar-se dels depreda-
dors i competir amb ells, i com que 
els seus mitjans naturals -ungles 
i dents- eren insufi cients, en van 
haver d’inventar d’artifi cials: armes, 
trampes, foc… La supervivència i el 
progrés humà anaven lligats a l’in-
vent i ús d’objectes artifi cials: uten-
silis de fusta, de pedra, de metall i 
de ceràmica, rodes, teixits, habitat-
ges…que una tecnologia cada cop 
més sofi sticada anava aconseguint. 
Podem dir que la tecnologia ens ha 
fet humans, ens ha diferenciat dels 
altres animals.  Per exemple, l’invent 
de l’agricultura va crear comunitats 
estables i els excedents alimentaris 
que proporcionava van permetre 
una diversifi cació d’activitats, fi ns i 
tot artístiques.  La vida en comunitat 
va obligar a fer lleis per organitzar la 
convivència, els intercanvis i el co-
merç i va caldre inventar l’escriptura  
per deixar-les establertes. Així va 
començar la nostra civilització.
I no em digueu que en aquells 
temps l’agricultura era natural, 
perquè agricultura i “natural” són 
una contradicció, un oxímoron 
que es diu ara. L’agricultura i la ra-
maderia han estat l’agressió més 
gran que la Humanitat ha fet a la 
Natura. Pensem que quan va co-
mençar,  tot Europa, inclosa la Pe-
nínsula Ibèrica, estava coberta de 
bosc, i els primers agricultors van 
anar cremant el bosc, fent clapes 
o “calbets”,  per sembrar-hi o per 
pasturar-hi els remats d’animals 
esclaus. I que per cultivar la terra 
calen eines -des d’una aixada a 
un tractor- gens naturals. A banda 
d’això, qualsevol pagès ens pot 
explicar que cultivar un tros equi-
val a treure’n totes les herbes na-
turals que s’hi fan i substituir-les 
per plantes que a través de molts 
anys han estat modifi cades per se-
lecció o hibridació i que la majoria 
no existeixen lliures a la Natura, 
no són naturals. I no parlem dels 
enemics naturals que té el pagès: 
glaçades, pedregades, ventades, 
secades, insectes… Recordo que 
el meu avi  deia: “als pagesos fi ns 
les cuques ens van en contra”.
Actualment la tecnologia ha gua-

nyat moltes 
batalles a la 
Natura estalvi-
ant-nos la fred, 
la calor i els 
treballs més 
feixucs i can-
sats, perme-
tent  desplaça-
ments més rà-
pids i còmodes 
i la comunicació instantània amb 
qualsevol part del món. I la Medici-
na, fent servir aparells, tecnologies 
i substàncies molt sofi sticades, ha 
derrotat la Natura curant   moltes 
malalties i epidèmies abans mor-
tals i, fi ns i tot, eradicant-ne algunes 
del Planeta, com la verola i la polio. 
Ha disminuït extraordinàriament la 
mortalitat infantil i ha aconseguit, 
almenys en el món occidental, que 
la vida mitjana que a comença-
ments del segle XX no arribava a 
40 anys ara ja estigui al voltant dels 
80. I ens ha donat eines  
-anestèsics, sedants i analgèsics- 
per lluitar contra el dolor humà.
Però ara em direu: si la història hu-
mana ha estat una lluita constant 
amb la Natura, com és que la Na-
tura ens agrada tant? Com és que 
ens sedueixen els boscos, els prats 
verds, els rius, el mar, les fl ors, els 
animals en llibertat, les muntanyes 
nevades, els cels vermells de la 
tardor? Com és que ens hi trobem 
tan bé? La resposta la tenim en el 
codi genètic. Durant mils d’anys els 
nostres antecessors lluitaven amb 
la Natura però hi estaven  immer-
gits, hi vivien, i això ho portem dins 
nostre, és un instint atàvic heretat. 
Físicament i psíquicament neces-
sitem el contacte amb la Natura, hi 
estem adaptats. Per això, tot i que 
cal seguir treballant per aconse-
guir un planeta cada vegada més 
humà, combatent els desastres 
naturals, les malalties, la fam i les 
desigualtats socials, compartint la 
tecnologia amb tots els pobles del 
món, ajudant els marginats i els 
que es queden a la cuneta en el 
camí del progrés…  també, al ma-
teix temps, hauríem de reservar i 
protegir abundants espais naturals 
per mantenir el contacte amb la 
Natura. Ho necessitem. 

Joan Serrat
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Després del 25A

Les elèctriques no paguen les factures

Si afegim a les votacions anteri-
ors les realitzades el passat 25 

d’abril, ja són 461 els municipis ca-
talans que han celebrat consultes 
populars sobre la independència, 
un repte històric estudiat per molts 
altres països sense estat. S’han 
pronunciat lliurement 481.165 
ciutadans, 449.312 dels quals (el 
93,4%) hi han votat favorable-
ment. Hi ha hagut una participació 
del 23,3% del cens de majors de 
18 anys, i un 20,8% dels cens si 
comptem els majors de 16 anys. 
Aquest percentatge, a l’espera de 
properes consultes, és política-
ment important tot i les pressions 
polítiques i mediàtiques en contra.
El dia 25 Salt també va decidir, 
conjuntament amb Girona i Sarrià. 
Molts voluntaris es mobilitzaren fes-

tivament sense suport institucional, 
per tal de poder fer efectiva una de-
mocràcia veritable. Tenint en compte 
el grau d’emigració exterior i estatal 
del nostre municipi, l’escassetat de 
recursos i el boicot d’alguns mitjans 
i partits, la tasca organitzada per la 
comissió local, després de mesos 
de feina, ha estat esforçada. Ha vo-
tat el 20,33% del cens de major de 
18 anys, i un 15,08% si comptem els 
majors de 16 anys. Han votat que 
sí 3.431 persones (el 94,05%). Tot 
s’ha realitzat d’una manera seriosa 
i ordenada, validada per la coordi-
nadora nacional i pels supervisors 
estrangers.
Que ningú dubti de la importància 
d’aquest esforç. Tard o d’hora els 
polítics hauran d’acceptar una con-
sulta vinculant que sense aquesta 

mobilització po-
pular no hauria 
estat possible. El 
prestigiós diari 
francès Le Monde 
va considerar que 
Catalunya seria el 
primer país euro-
peu que pacífi ca-
ment i democrà-
tica canviaria les 
velles fronteres. 
Els antics estats 
nació perden sen-
tit i viabilitat en l’actual procés his-
tòric.  I és què només des d’una 
Europa de pobles lliures constitui-
rem una veritable Unió, una unió 
que garantitzi la pau, la solidaritat i 
el progrés des del respecte mutu.

Joan Corominas

Les companyies elèctriques, a 
més de ser insaciables, tenen 

una altra curiosa característica 
constitucional, morfològica: viuen 
de l’explotació de la terra (rius, 
carbó i urani), i en el cas de les 
centrals hidràuliques cobren per 
un manteniment mínim, i no pa-
guen el cost ecològic ni de la font 
d’energia, ni dels efectes residuals 
que la utilització de la seva tecno-
logia provoca.
I tot això no obstant, tot el dia plo-
ren: que si el manteniment de les 
línies és tan i tan car, que si han de 
fer grans “esforços” per no apujar 
cada any les tarifes encara més de 
com ho fan, etc, etc, i, naturalment, 
de cap manera poden “permetre’s el 
luxe” de soterrar les línies, i tampoc, 
naturalissíssimament, aquesta de 
nou traçat que és la MAT, que d’altra 

banda tampoc es molesten a justifi -
car i explicar amb dades tècniques 
i econòmiques, i que està claríssim 
que s’han proposat endossar-nos-la 
tant sí com no, i per a més conya, 
“aprofi tant-se del xoc” (l’últim invent 
del capitalisme successori) produït 
en la població catalana, i particular-
ment la gironina, pel desastre pro-
vocat per ells mateixos, per la seva 
incúria en el manteniment d’unes 
torres que s’han doblegat pel pes 
(?) de la nevada.
Doncs els propietaris d’aquestes 
línies elèctriques sostingudes per 
torres de plastilina són els matei-
xos que tenen en propietat aques-
tes instal·lacions que en diuen 
centrals nuclears i que són bom-
bes nuclears en potència: sembla 
una exageració, però segons el 
físic nuclear Antoni Lloret, que és 

dels pocs que diuen les coses pel 
seu nom, de fet la utilització civil 
de l’energia atòmica ha estat sem-
pre des de l’origen una mera excu-
sa per a la utilització amb fi nalitats 
bèl·liques d’aquesta indústria (i 
de passada, això sí, per fer bons 
negocis les empreses privades 
fabricants dels caríssims reactors 
nuclears).
Sentint la intervenció d’Antoni 
Lloret a l’”Àgora” de TV3, fa unes 
setmanes, la imatge de les elèctri-
ques li queia a un encara més per 
terra. Lloret va explicar, per exem-
ple, que el desmantellament de 
les centrals nuclears, igual que el 
famós cementiri de residus (“que 
Ascó no es mereix de cap ma-
nera”, va dir), igual que el dipòsit 
(provisional) de residus a França 
(pel qual Espanya paga 40.000 € 
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Les elèctriques no paguen les factures

Sabies que...

Déu vos guard és un antic cos-
tum de saludar-se entre cone-

guts i vianants, aquest encomana-
ment a Déu encara es manté en 
alguns llocs, però cada vegada se 
sent a dir menys.
Actualment vivim en una societat on 
hi ha un cert rebuig de qualsevol cosa 
que pugui tenir connotacions religio-
ses, així de mica en mica es deixen 
d’usar expressions molt nostres.
Déu vos guard és una salutació 
més càlida que un simple hola, tot 
i que tampoc hem de caure en l’ex-
trem de rebutjar hola com a saluta-
ció (l’expressió hola és de creació 
Romànica)
La riquesa lingüística consisteix a 
saber fer ús segons les salutaci-
ons, de l’una o de l’altra.
Una altra forma genuïnament Ca-

talana és el passi-ho bé, encara 
el sentim a dir entre les  persones 
grans, no tant entre les noves gene-
racions (potser perquè sembla an-
tiga i carrinclona) i és una llàstima 
que perdem aquestes  expressions 
d’acomiadament tan entranyables.
D’altra banda l’expressió Adéu-si-
au sembla estar en desús, sobre-
tot a la “capital”, es diu que és més 
de “ poble”, paraula que nosaltres  
sempre l’hem tinguda als llavis, 
això sí, quan ens referim a un grup 
de persones. Aquest Adéu-siau,  
la nostra llengua l’ ha mantingut 
d’una forma constant  i se n’han 
servit escriptors de molt pres$tigi. 
En canvi, com a  forma de comi-
at la paraula Adéu continua tenint 
plena vigència.
Esperem i desitgem que no tin-

guem cap mena 
de recança a fer 
ús del Déu vos 
guard i del Adéu 
siau, formes de 
salutació tan bo-
niques i Catala-
nes. 
Adéu- siau a tot-
hom i fi ns a la 
propera. 

Déu vos guard 
belles deveses,
Déu vos guard 
poble de Salt,                                                                                                               
si veieu arbres que es besen, 
saludeu ben fl uix: Adéu- siau.

Júlia Pujolràs Casadevall

al dia), van a compte de l’usuari: 
del poble, que per això el tenen, a 
la seva disposició...
I per tenir present que el poble 
és burro de mena i li pugen a la 
carcanada sempre que volen, no 
oblidem el regal de més d’un bilió 
(amb B de “barra”) de les ‘antigues 
pessetes’ que el govern presidit 
per Josemari Aznar va oferir a les 
companyies elèctriques per “com-
pensar-les” per la competència 
europea que es veien obligades a 
assumir, pobriques…
Continuant amb l’entrevista amb el 
científi c Antoni Lloret, aquest en-
cara va dir més coses, a més d’ai-
xò que les elèctriques no paguen 
el cost del desmantellament de 
Vandellòs ni pagaran el de les al-
tres centrals, quan hagin de tancar 
(després de les pròrrogues que els 
puguin concedir els governants de 
torn); que tampoc assumeixen el 
cost del dipòsit dels residus que 
ara són a França (i que ja veurem 
“a quina part d’Espanya” aniran a 
petar); i que no pagaran tampoc la 
construcció ni el manteniment del 
cementiri nuclear...

A més d’això, Lloret va desmen-
tir que la possibilitat de reciclar 
aquests residus algun dia sigui 
viable (si ho fos, “tothom correria 
a comprar aquest ‘futur combusti-
ble’, oi?”).
Però la cosa més acollonant de les 
que va explicar va venir al fi nal: que 
la possibilitat d’un “accident major” 
en una central nuclear (això és, la 
pujada de la temperatura del reactor 
a 3.000 o 4.000 graus, que no hi ha 
cap material dels existents capaç de 
retenir-la) és real, encara que ningú 
no en parla, entre altres raons per-
què el nostre cervell té defenses 
naturals davant d’una eventualitat 
com aquesta, que si es produís 
deixaria literalment estèril tot Cata-
lunya. Realment, és una idea que 
li costa obrir-se pas a dins del cer-
vell, i tanmateix no és cap broma, ni 
l’esterrecada d’un catastrofi sta, que 
és just allò que no és l’Antoni Lloret. 
Ens tenen vivint sobre un volcà, i re-
sulta que té més números que entri 
en erupció aquest, molt més mortí-
fer, que tots els volcans naturals que 
dormen de fa segles en el subsòl del 
nostre país...

Això sí, estimats lectors: vosaltres 
no deixeu de pagar les factures, 
però, perquè si no, us tallaran el 
subministrament ‘ipso facto’ i sen-
se manies. ¿Nacionalitzar les elèc-
triques, com ha proposat ERC? 
Molt bé, seria collonut. Però qui és 
el guapo que li posa el cascavell a 
aquest gat gras i malcriat i, sobre-
tot, carregat de males puces?

Fermí Sidera Riera



15

Titelles amb materials 
casolans

Quan parlem d’un titella, a tots ens ve la imatge d’una fi gura o ninot que es pot fer moure amb l’ajuda de: fi ls, pals, 
fi lferros, guants, molles i altres tipus d’estris, de tal manera que el seu moviment sembli que és real i autònom.
Sembla que el nom prové d’una onomatopeia, basada en el so del tu-tu que feien amb un xiulet els actors o 
titellaires que s’encarregaven de moure els ninots en els  teatres .
Hi ha titelles de molts tipus, que es classifi quen en funció dels materials que han servit per elaborar-los o bé 
a partir de l’estri que facilita el seu moviment. Fins  i tot n’hi ha que ni són ninots i tracten d’explorar les possi-
bilitats expressives utilitzant com a suport els dits, les mans, els peus, els colzes... En canvi d’altres es poden 
defi nir com a titelles objectuals, ja que s’elaboren tot decorant i reconvertint objectes quotidians com: culleres, 
pinzells, coladors, plats, mitjons, sabates.... que arriben a produir efectes sorprenents.
Aquests simples ninots posseeixen un cabal pedagògic molt important, tant per la destresa, imaginació i creati-
vitat que s’ha d’esmerçar a l’hora de construir-los, com pel potencial expressiu que s’allibera quan són utilitzats 
pels infants, ja que   serveixen de mitjà per propiciar representacions i alhora mostrar sentiments i emocions.
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Titelles amb materials 
casolans

Carme Garriga

Així doncs, en el taller de famílies que durant aquest curs s’ha portat a terme a l’escola Silvestre Santaló (dins 
de l’anomenat  Pla d’Entorn de Salt) es va plantejar a les mares la proposta d’elaborar diferents tipus de titelles 
amb procediments, tècniques i materials diversos, amb l’objectiu de crear una col·lecció de titelles amb els 
quals poguessin jugar, representar i expressar-se els nens i nenes d’educació infantil.
Es va començar per elements molt senzills com petits personatges de dit, fets de paper; titelles caminadores 
i en format d’anell; fi gures i animalons d’origami decorats amb procediments pictòrics; boques, boquetes i bo-
casses mòbils amb tècniques d’encolada; titelles diverses de pal o de tija, com les escaients fi gures que van 
utilitzar les mares per donar vida i gravar la llegenda de Sant Jordi, fent les delícies de tots els infants....

Però avui ens centrarem sobretot en l’elaboració de titelles a partir d’objectes  i estris de cuina, decorats i 
reconvertits gràcies a la traça, la imaginació i el pensament divergent...
Només va caldre portar diverses culleres, espàtules, cullerons de fusta, pinzells de diferents gruixos, 
coladors, plats i gots de  paper... que ens van servir com a suport. I alhora emprar diversos materials per 
decorar-los procurant que fossin també d’us comú i quotidià com: trossos de teles, llanes, fregalls d’alu-
mini, fi ltres de cafè, rodales de pastisseria, botons, cintes, papers d’embolicar i de colors, ullets de 
plàstic, retoladors permanents...
Amb aquests ingredients a mans d’unes mares tan diverses com creadores, l’èxit estava del tot assegurat! I 
això que per a moltes va ser la  primera incursió en el món de les arts decoratives! Només cal que observeu 
amb atenció la galeria d’imatges, on es poden apreciar les divertides creacions o titelles amb objectes i estris 
culinaris que van arribar a sorgir.
Gràcies, mares titellaires del Santaló, de creatives en sou un piló!
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El matí del dimecres 28 d’abril, 
el barri vell semblava estar de 

festa! De mica en mica es va anar 
omplint de xerrameques, passes i 
rialles d’una munió de mainada de 
les escoles de primària que es di-
rigien contents i neguitosos, uns al 
Teatre per veure la magnífi ca obra 
musical protagonitzada pels alum-
nes de l’IES Vallvera, i d’altres a 
la plaça  de la Vila  on s’havia de 
realitzar l’acte de col·locació de la 
placa  al popular grup escultòric de  
“Les Llúdrigues”.
La celebració era fruit de l’apadri-
nament  de LES LLÚDRIGUES per 
part  dels alumnes de diversos cen-
tres docents: El Gegant del Rec, el 
Pla, Les Deveses i la Farga, que 
des del curs passat han descobert, 
treballat i estimat  un munt d’escul-
tures del nostre entorn gràcies a la 
seva participació al projecte “Apa-
drinem Escultures, dels Amics de 
la Unesco de Girona.
Mentre esperaven impacients el 
moment de començar l’acte, al-
guns nens i nenes van reconèixer 
l’artista Lluís Mateu i s’entretenien 
demanant-li que els signés autò-
grafs. Per fi , Maria Quer, com a 

representant de l’Ajuntament, va 
iniciar l’acte agraint a mestres i a 
infants  tant la seva presència com 
l’esforç i entusiasme  que demos-
traven. Mentre Dolors Reig, pre-
sidenta dels Amics de la Unesco, 
recalcava la importància de ser 
respectuosos amb l’entorn natu-
ral i amb el  patrimoni artístic, en 
aquest cas les escultures urbanes 
que embelleixen i humanitzen els 
carrers i places de Salt
A continuació va arribar el torn  de 
l’artista Lluís Mateu i de l’escultor 
Enric Sala, coautors de la nova re-
modelació de les Llúdrigues, que de 
forma molt didàctica i amena van 
anar explicant com es va voler dei-
xar constància de l’existència de les 
llúdrigues a Salt i també del laboriós 
procés  escultòric que va suposar la 
creació dels tres animalons que tan 
bé coneixem i s’han convertit en una 
icona identifi cativa de Salt.
Tot seguit un grup de nens i nenes 
del Gegant del Rec ens van llegir 
un bonic poema sobre l’escultura, 
escrit entre tots de forma coopera-
tiva. I els infants de l’escola del Pla 
ens van explicar detalladament les 
activitats que havien realitzat i ens 

mostraren petits dibuixos de les 
lludriguetes.
I per cloure l’acte, res millor que 
una pinzellada poètica amb la lec-
tura d’un poema dedicat a la pla-
ça de la Vila que Salvador Sunyer 
va escriure el juliol de 1995. En 
aquesta ocasió el poeta no va po-
der acompanyar-nos, però les se-
ves paraules  i versos perduraran 
des d’aquestes pàgines

Plaça de la vila –escriuen-
racó de les benaurances;
plaça -hi ha veïns que et diuen-
de les lludriguetes manses.

Ets triangle, ets passera,
ets mirall, ets trampolí.
Vora la font cançonera
jo m’hi voldria adormir.

Dins el triangle voldria
veure’m la vida al mirall…
Trampolí i passera obria
el galop del meu cavall.

Plaça de la Vila –escriuen-
banc de les esgarrifances…
apreneu-vos bé com viuen
les tres lludriguetes manses.
(Salvador Sunyer)

Carme Garriga

Un munt de padrins per  a les Llúdrigues!
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Recomanació llibre...

Les roques i el mar, el blau, de 
Salvador Espriu. Ed. 62

A la contraportada del llibre es re-
cullen les paraules d’Espriu sobre 
les narracions que formen aquest 
recull: “si les escolteu o llegiu, en 
un brevíssim llibre, tal volta us dis-
trauran un moment dels vostres 
personals i intricats problemes i 
dels gravíssims del país i del món. 
En sortir d’escena, us previnc que 
no seré jo l’únic que s’encarregarà 
de conversar amb vosaltres. I sen-
se exactitud us recordo, perquè el 
tema em ve com anell al dit, que 
Apol·lo no corba i tiba el seu arc a 
totes hores”. Paraules molt adients 
als moments actuals, que ens do-
nen una idea de la voluntat d’Es-

priu en  confegir la seva obra. 
Les roques i el mar, el blau comen-
ça ja amb un títol suggerent: tres 
noms i una conjunció. Cap verb, 
cap acció, però POESIA. Sembla 
un fragment d’un haiku japonès i 
porta imatges evocadores en ell 
mateix. Són 100 narracions que 
combinen dos universos espriuans 
de sempre: Sinera i el món grec. 
Amb una Helena que diu “lamento 
defraudar-los, però la meva con-
ducta ha estat sempre decent”; o 
quan, referint-se a Dionís escriu 
l’autor: “Li devem, però, el teatre, i 
aquesta eterna invenció ja el justifi -
ca prou als nostres ulls escèptics”; 
o li fa dir a Antígona:” Prou sé que, 
pel que vaig de seguida a fer, em 

glorifi caran estúpidament al llarg 
del temps, fi ns a la consumació 
dels segles”; i encara Agamèm-
non:” Pobra, pobra, pobres tots 
ells. Guia, a qui sigui, l’enveja, o la 
venjança, o l’afany de poder? Que 
desgraciat el qui es lliura a una fei-
na tan bruta, com taca la sang, i 
em regalima, i em solla, quan a la 
fi  em sentia còmode, relaxat, amb 
la pell neta, llisa, fi na, després de 
deu anys de pols i de llot”.
Una obra distreta, irònica i molt ac-
tual de Salvador Espriu per retre-
li el personal homenatge de cada 
lector en el 25è aniversari de la 
seva mort.

Departament de Català
IES Salvador Espriu - Salt

Excursió al Canal du Midi 

EXCURSIÓ  AMB  VAIXELL  PER EL  CANAL  DU  MIDI  - DIJOUS   17  DE  JUNY  2010
Agència de Viatges, Títol: GC-563

PROGRAMA
Sortida  a les 7,00 hores de matí, direcció a la Jonquera. Parada per esmorzar a compta dels senyors  excur-
sionistes.  
Continuació del viatge fi ns arribar a  A  HOMPS, per agafar el Vaixell  Saint  Ferreol , que ens portarà a fer un 
recorregut per un dels indrets mes bonics del Canal du  Midi. Es comentarà en espanyol l’historia d’aquest 
Canal.  El funcionament de les encluses i la utilitat del Canal que té avui en dia. 
Passarem per el pont de JOUARRES, que data construït des de l’any 1730.
També passarem una enclusa de 4 metres  de desnivell.
Seguint la passejada en vaixell, passarem el pont de les granges, que es del segle XVII.
Finalitzades totes les visites, ens dirigirem al  RESTAURANT A MINERVE, on degustarem el següent menú:

NIU D’AMANIDA DEL TEMPS
**********

JULIANA D’ÀNEC AMB OLIVES PERFUMAT 
I  AL VI DE MINERVOIS

**********
PERES  POXADES  AL TE AMB XARRUP

DE MANGO PERFUMAT AL CASSIS
*********

AIGUA, VI, PA I CAFÈ

A la tarda visitarem MINERVE, un poble de pedra considerat com un dels indrets més bonics de França.

PREU ESPECIAL: 50,00 EUROS (IVA i Assegurança inclosa)
La llista per inscriure-us, és posarà en el Tauler d’anuncis del Casal, el dimarts dia 1 de juny de  2010.
Els dies de cobrament dels tiquets seran 10 i  11  de juny de les  4,- a les 6,- hores de la tarda. 
Per informació i assessorament dirigir-vos al Sr. Ezequiel Mir,  Telf.  972.23.85.33, que us atendrà a partir 
de les 13,-hores fi ns a les 16,- hores de la tarda.
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Excursió Santuari Ntra. Sra. del Miracle

Aquest novell, un servidor, co-
mentarista de les excursions 

del nostre Casal des de fa uns 
anys, a part del petit deure de do-
nar coneixement de les nostres 
sortides, voldria comptar amb més 
participació dels nostres socis i 
gaudir de la seva companyia, al-
menys una vegada al mes.  Tot-
hom fa excursions i potser lliure-
ment assoleixen altres propostes,  
això no ho posem en dubte,  més 
econòmiques o subvencionades, 
i francament tenen tot el dret del 
món a fer-ho, però el que recor-
dem  és senzillament que no ens 
oblidin arraconant aquest Casal, 
que ha estat el  pioner de moltes i 
boniques excursions.   
Aquesta vegada, ens arribem fi ns 
a la comarca de El Solsonès, per 
visitar el monestir benedictí del Mi-
racle. En el camí de la nostra ruta, 
podem contemplar el meravellós 
paisatge que ens ofereix la mare 
naturalesa. Arran d’aquest temps 
tan alterat de primavera i contínu-
es pluges, els arbres i els camps 
ofereixen una gamma de colors 
verdosos fruit de l’aigua caiguda 
aquests darrers mesos, molt difí-
cils d’imitar,  en cap quadre de pin-
tures paisatgístiques. Arribem pun-
tuals a l’hora prevista per a la visi-
ta, i  com que tenim un altre grup 
d‘excursionistes davant nostre a 
punt de concloure-la,  esperem, 
uns a l’església, i altres a passe-
jar pels entorns. Com a anècdota 

preguntem al grup sortint la seva 
procedència, es confi rmen que 
eren jubilats de TVE, i a la seva 
pregunta“ i vosaltres d’on veniu?“, 
resposta, “de Salt.” Contestació 
textual i  ràpida , “ Sou famosos i 
ben coneguts “.  
Com a bons col·legials i prestant 
atenció, escoltem les explicacions 
del monjo benedictí Jordi Casta-
nyer, coneixedor de moltes perso-
nes del nostre  poble de Salt, arran 
de la seva estada, familiars,  i amb 
records per al nostre estimat amic 
Salvador Sunyer. Captem atents la 
història de l’aparició de la Mare de 
Déu a dos pastorets, i s’autoritza 
la construcció d’una capella. Cent 
anys més tard, es porta a terme la 
consagració de la segona església 
. Aquest santuari passa també les 
seves penúries, primerament la 
guerra contra els francesos i sa-
queig del santuari, anys següents  
quedant  desamortitzat i els seus 
béns són venuts, i per fi nalitzar, du-
rant la Guerra Civil, la comunitat de 
monjos es dispersa i la santa imat-
ge és portada a Solsona. El retaule 
que admirem és del estil goticore-
naixentista, on es representen es-
cenes de Crist i de la Verge Maria. 
El retaule  de l’altar està plasmat de 
santes imatges, i és un exemplar 
original del barroc català, ja que fou 
restaurat l’any 1993.
Ens acomiadem d’aquest lloc sant 
i del monjo benedictí,  pujant orde-
nadament per les escales que ens 

porten fi ns als peus del  pedestal 
on s’aposenta la petita imatge de 
la Mare de Déu del Miracle, dema-
nant-li  cadascú amb la seva pre-
gària silenciosa  el  més conveni-
ent per a la seva salut espiritual i 
benestar corporal. No crec que hi 
hagi algú que li demani altra cosa. 
Feta la foto del grup, ruta cap al 
restaurant. Ens varen servir un 
dinar que tenia molt que desitjar, 
no compensat amb l’obsequi de 
queviures individual, i  aquest des-
content es va exterioritzar, no aga-
fant números de la rifa, i ballant, 
optant la majoria per anar a donar 
una petita volta a la ciutat de Sol-
sona. Passejada pels carrers i pla-
ces d”aquesta atractiva capital del 
Solsonès, més o menys realitzant 
alguna compra del bon embotit i 
pastisseria, i a l’hora prevista tor-
nada al nostre tan conegut per a 
tothom, poble de Salt. A reveure.

Ferran Márquez          
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Escola Mare de Déu 
del Roser (Dominiques)

Els alumnes de l’escola Mare de 
Déu del Roser (Dominiques) 

s’han adherit al projecte “Apadri-
nem escultures“ dels Amics de la 
Unesco. Per aquest apadrinament 
han triat la font de la plaça Joaquim 
Verdaguer, més coneguda com 
la plaça dels Peixos. Els alumnes 
més petits i els de cicle superior  
van gaudir d’una tarda plujosa però 
diferent i amb un cert encant.
En aquesta celebració van estar 
acompanyats per la Sra. Dolors 
Reig (presidenta dels Amics de 
la Unesco), pel Sr. Mingo Alvarez 
(regidor de l’ajuntament) i per la 
Sra. Marta Font, coneguda pintora 

saltenca, la qual va fer una 
petita explicació de la vida 
d’aquesta plaça quan ella 
era petita. No hi podia faltar 
l’entranyable Sr. Salvador 
Sunyer llegint un dels seus 
poemes dedicat en aques-
ta ocasió a l’escultura-font. 
Els nens i nenes de P5 van 
omplir l’acte de colors, ja que 
van elaborar per a l’ocasió 
uns simpàtics peixos de co-
loraines, fent honor a la font. 
I per cloure l’acte, els més grans 
van acabar  delectant-nos amb la 
cançó l’Emigrant del poeta Jacint 
Verdaguer.

Equip directiu 
i mestres 

de l’escola 
Dominiques

EL VETERINARI  
JOAQUIM  REVETLLAT

Es diu plaça Verdaguer                         
en honor d’un gran poeta.                    
Mai no ha estat plaça dels peixos         
ni de Joaquim Revetllat.                      

Però al centre de la plaça,                     
presidint-la a cor què vols,                   
hi ha el monument a l’insigne              
savi Joaquim Revetllat,

Lluità amb la tuberculosi,
fl agell de joves i infants,
amb els mitjans que tenia
que eren pocs i mal pagats.

Però els doctors de més fama
vingueren  a visitar-lo
per veure el descobriment.
Revetllat, veterinari
convencé els grans professors.

Salvador Sunyer
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El Mas Masó, 
una escola hiperactiva

El Pla. Jocs Florals i reciclatge

Sí, hiperactiva però en tot el millor 
sentit de la paraula. Va néixer 

amb esperit d’acollida i l’ha man-
tingut: avui tenim alumnes de  26 
nacionalitats diferents.  Des del co-
mençament, ara  fa vuit anys, hem 
fet tots els possibles per donar una 
educació de la màxima qualitat i a 
mantenir aquest principi ens dedi-
quem tots els professionals que es-
tem i han estat dins d’aquest projec-
te de centre. 
Per posar alguns exemples del 
que fem:
• Pla TAC: activar l’aprenentatge a 
través amb les noves tecnologies, 
que és l’eina del futur, aconseguint 
un equip informàtic d’alt nivell mit-
jançant la feixuga elaboració del  
PAC, (pla d’autonomia de centre) 
que ofereix el Departament d’En-
senyament i al qual ens vàrem 
acollir. Són moltes hores i molta 
feina del claustre, que reverteix en 
la millora de  l’escola.

• L’atenció a la diversitat: de cul-
tures, de nivells culturals i soci-
oeconòmics, etc.  Això es duu a 
terme amb el Pla d’acollida dirigit 
a mestres, pares i alumnes; l’aula 
d’acollida que dóna un temps als 
nouvinguts per aprendre la nos-
tra llengua i cultura, i tots els ser-
veis interns i externs que tenim a 
l’abast.
• Els blocs escolars on tothom té 
accés a la informació escrita i visu-
al del que passa a l’escola: http://
masmaso.blogspot.com.
• Les sortides, la setmana cultural, 
la participació al Pla d’entorn que 
duu a terme l’Ajuntament de Salt, 
al Pla català d’esport,  les activitats 
extraescolars que ofertem...

• Una AMPA molt activa que cons-
tantment prepara activitats i col-
labora activament a la vida del 
centre.
• Els seminaris als quals partici-
pem els professors/es, tant a nivell 
de centre com a nivell de Salt per 
millorar la nostra tasca.
• Les festes on participa tota la co-
munitat educativa i solen ser una 
mostra del treball que es fa. 

• I fi nalment el dia a dia que de 
vegades es fa feixuc, però amb 
l’equip directiu que tenim al da-
vant: Gerard Ros, Esther Com-
pany i Carme Maurell, que ens 
anima i ens estira i fa que tot rutlli 
com ha de ser. 

Claustre de Mestres i profes-
sors del Ceip Mas Masó.

Com cada any, a l’escola El Pla 
de Salt, la Comissió de Llen-

gua organitza els Jocs Florals. 
Enguany es va decidir que tots els 
nens i nenes treballarien el text 
instructiu de jocs, realitzats amb 
material reciclat.
Els més petits,P-3,P-4 i P-5 van 
fer-ho en gran grup. En un for-
mat DIN-A3 varen escriure el nom 
del joc, el nombre de jugadors, el 
material utilitzat i les normes d’ús. 
Mentre que els alumnes de Primà-
ria, en agrupaments fl exibles, se-
guint els mateixos apartats, varen 
fer-ho tant individualment  en un 
DIN-A4 com de manera col·lectiva 
en DIN-A3.

Tot el recull de textos es va expo-
sar a l’entrada de l’ escola.
Cada text s’acompanyava d’un 
joc fet amb material reciclat ben 
divers: oueres, llaunes, brics, car-
trons, fustes, càpsules de cafè, 
ampolles, iogurts,...etc.
D’ aquesta diversitat van sorgir 
jocs com les bitlles, el twister, el 
dòmino, malabars i jocs de punte-
ria realitzats a Educació Infantil.
A  Primària, jocs com el  tres en 
ratlla, l’awalé, el mikado, el joc de 
l’ oca, les dames, diferents tipus 
de dòmino, mémorys,...un munt 
de jocs. I tots ells molt adients per 
aquestes edats.
Com que els Jocs Florals aquest 

any quedaven emmarcat dins les 
Jornades Culturals de l’escola i 
aquestes tenien com a eix princi-
pal el tema del reciclatge, es va fer 
una exposició conjunta de tots els 
jocs realitzats.Tant grans com pe-
tits en varen poder gaudir. 
Finalment, per celebrar els Jocs 
Florals es va fer un acte al pati de 
l’escola i es va  atorgar un premi 
per classe  el dia de Sant Jordi. 
D’aquesta manera s’agraïa el fet 
d’haver-hi participat un any més.
Sònia Subils, Lurdes Sala, Gem-
ma Barneda, Noèlia Poyatos i 
Anna Mir.

Comissió de Llengua 
de l’ escola El Pla de Salt.
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Pompeu Fabra

Escola Veïnat. Per Sant Jordi: Roses exprés

Escola Veïnat

Enguany, alumnes, pares i pro-
fessors del Col·legi Pompeu 

Fabra hem celebrat la 3a edició 
del recital poètic per col·laborar 
amb la Marató de TV3. 
Aquesta vegada l’acte va consistir 
en la recitació de poemes –la ma-
joria d’autors catalans, però tam-
bé d’altres llengües– relacionats 
amb el tema de la marató d’aquest 
any: les malalties minoritàries. El 
contingut dels poemes girava al 
voltant de la mort, la tristesa, la 
soledat, però també de l’amor i de 
l’esperança. Paral·lelament, s’ana-
ven llegint fragments que informa-
ven sobre diferents malalties i que 
recollien el testimoni dels propis 

malalts. El mun-
tatge s’acompa-
nyava d’un rere-
fons d’imatges i 
de música que 
creava un am-
bient propici per 
a la refl exió i la 
sensibilització.  
El públic, com 
cada any, es va 
mostrar molt so-
lidari, i tant l’as-
sistència com la 
recaptació ob-
tinguda van ser 
un èxit.

Aquest és el darrer curs que la Jú-
lia va a l’escola del Veïnat. Han 

estat nou anys, des de P3 a 6è de 
primària. Han estat nou anys inten-
sos, compartint amb els mestres de 
la nostra escola els progressos, les 
difi cultats, les il·lusions…. en defi niti-
va, el gran repte que suposa educar.
Arriba el fi nal d’aquesta etapa i 
s’acosten els comiats amb l’escola 

i les persones que ens han acom-
panyat durant tot aquest temps. 
Per això ens ha semblat oportú fer 
un detall per a tots els mestres, en 
reconeixement i agraïment per la 
seva paciència i dedicació.
La diada de Sant Jordi és una data 
prou assenyalada a l’escola, és el 
dia de la rosa i els llibres, per tant 
el dia més adient per fer-los arribar 
el nostre regal. És per això que ens 
vam empescar una rosa ben origi-
nal, feta amb materials recuperats 
i reciclats, no podia ser de cap al-
tra manera, perquè a l’Escola del 
Veïnat sempre s’ha reciclat i apos-
tat pel respecte al medi ambient.
Les vam fer amb càpsules de cafè, 
d’una marca ben coneguda. Ens 
va agradar com quedaven de bo-
niques i vam pensar que seria bo 
divulgar des d’aquest espai el nos-

El passat  divendres  23 d’abril, 
es va celebrar una jornada de 

portes obertes per als pares a l’es-
cola del Veïnat de Salt.
Tot i l’amenaça de pluja es varen 
poder dur a terme totes les activi-
tats  programades.
La representació de la llegenda, 
el recital de poemes i cançons, i  
el lliurament de premis dels Jocs 
Florals varen ser alguns dels actes 
d’aquesta diada de Sant Jordi.

tre invent. 
Però el més 
i m p o r t a n t 
és que ens 
ha servit de pretext per poder fer 
públic el nostre petit homenatge 
als mestres de l’Escola del Veïnat. 
Moltes gràcies per tot!

Conxita Coma i Júlia Sunyer
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Taller de famílies 
al Silvestre Santaló

El taller de famílies és un espai 
que facilita la interrelació entre 

les famílies de nova incorporació 
al centre, especialment les d’ori-
gen estranger, i la resta de famílies, 
mitjançant una activitat compartida 
al voltant de la vida del centre i de 
l’entorn, on es tractin punts d’interès 
comuns i s’afavoreixi la comunica-
ció oral dels assistents en llengua 
catalana. 
Es proposa de crear un marc de 
convivència on, a partir de la par-
ticipació en una activitat conjunta, 
les famílies tinguin ocasió de co-
nèixer-se, comunicar-se i compar-
tir experiències i afi nitats.
És el quart any consecutiu que a 
l’escola Silvestre Santaló es realit-
za l’activitat del taller de famílies.
El taller està pensat per a fomentar 
la participació i la col·laboració en-
tre tots els seus membres, creant 
vincles de relació positius, on cada 
membre es trobi acceptat i pugui 
expressar les seves inquietuds, 
dubtes i experiències, per tal d’en-
riquir tot el grup.
Aquest taller té la voluntat de ser 
pròxim als interessos i a les neces-
sitats de tots els seus membres, 
on les noves tecnologies també hi 
han estat presents. És un espai on 
hi té cabuda la refl exió respecte 
tots els temes que es treballin.
Els objectius principals del taller 
són: 
- Establir una relació més propera 
entre escola i família creant un es-
pai de convivència acollidor i càlid.
- Afavorir espais de comunicació, 
trobada i relació entre els membres 
de la comunitat educativa (mestres i 
familiars) tot treballant conjuntament 
pel bon funcionament del centre.

- Fomentar les relacions entre les 
famílies de l’escola.
- Potenciar l’ús de la llengua cata-
lana com  a relació social.
Disposàvem de deu sessions que 
hem organitzat de la següent ma-
nera: 
- Dues xerrades per tractar temes 
relacionats amb l’educació dels in-
fants.
- Cinc sessions (amb formadora) 
dedicades a l’aprenentatge de di-
ferents tècniques per construir ti-
telles que quedarien a l’escola per 
utilitzar-los a les classes.
- Dues sessions per preparar una 
representació de titelles per a la di-
ada de Sant Jordi.
- Una sessió per la cloenda del ta-
ller.
Per a la preparació de la represen-
tació de titelles vam dedicar una 
sessió a la construcció dels titelles 
i el decorat. 
Per tal de poder tenir la represen-
tació de titelles enregistrada es 
van gravar els diàlegs de la llegen-
da amb les veus de les mares i tot 
seguit es va portar 
a terme la grava-
ció de vídeo amb 
els titelles.
El dia 23 d’abril es 
va projectar la lle-
genda de Sant Jor-
di als i les alumnes 
de l’escola.
Des d’aquí voldríem 
donar les gràcies a 
la formadora Car-
me Garriga, que ha 
estat amb nosaltres 
al llarg de totes les 
sessions. També a 
les mares que han 

col·laborat a la construcció d’unes 
maletes plenes de titelles per a les 
classes i a la gravació de la llegenda 
de Sant Jordi.

Anna Ribot
Fina Martínez
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L’hort del CEIP Silvestre 
Santaló

IES Vallvera. Segon premi Hèracles de treballs de recerca

Homenatge del Salvador Espriu a Salvador Espriu 

L’alumnat de cicle inicial del CEIP 
Silvestre Santaló, gràcies a la 

idea i ajuda de les practicants, ens 
hem animat a fer un hort escolar. 
Ens ha servit per aprendre com s’han 
de plantar, cuidar i collir algunes frui-
tes i verdures.  Fins i tot, ens hem 
convertit en uns pagesos experts!
Per poder fer l’hort, necessitàvem 

molts materials i ajuda tècnica. El 
nostre conserge, en Quim,  ens va 
fer la tanca, amb l’ajuda dels nens i 
nenes de 6è vam posar la terra.  La 
vam moure i la vam aplanar. Tot se-
guit, vam posar adob, més terra i la 
vam remenar. Després de deixar-
ho reposar, vam fer les regues. 
Un cop feta tota aquesta feina, ja 
vam tenir l’hort a punt per: llaurar, 
plantar o sembrar les verdures i 
les fruites que ens va aconsellar 
el senyor Enric, que també ens ha 
ajudat molt. Fet això només ens va 
caldre regar i esperar perquè crei-
xin per poder-ho collir. 
Al nostre hort hi vam plantar: ra-
venets, espinacs, maduixes, enci-
ams, escarola, cebes, alls tendres, 
tomàquets, carbassó, carabassa, 
faves, pèsols, pastanaga, col, blat 
de moro, gira-sols, menta,  cama-
milla, tomàquets, bròquil i pebrots. 
Tot això ha estat possible, gràcies 

a l’ajuda de l’Enric, que en les se-
ves estones lliures ha ensenyat als 
alumnes com realitzar aquestes 
tasques i els ha ajudat a fer-les. Li 
estem molt agraïts.

L’alumne del Vallvera Aitor Ló-
pez, que cursa el segon curs 

del batxillerat humanístic, va obte-
nir el premi al segon millor treball 
de recerca de Catalunya en l’àmbit 
de les llengües clàssiques.
En l’entrega de premis, celebra-
da el passat dia 12 de maig a la 
facultat de fi lologia de la UB, el 
nostre alumne va ser distingit amb 
el segon premi de la convocatòria 
dels Premis Hèracles, organitzats 
per la Secció Catalana de la SEEC 
(Sociedad Española de Estudios 

Clásicos). El va rebre de mans de 
la representant de la Secció Cata-
lana de la SEEC i professora de 
grec de la Universitat de Barcelo-
na, la doctora Reig, pel seu treball 
de recerca titulat “Dels hexàmetres 
homèrics als hexàmetres catalans: 
comparació de dues traduccions 
d’un fragment de La Ilíada” .
En l’entrega de guardons també 
van ser distingits el seu tutor, Al-
bert Prat, i l’IES Vallvera amb un 
diploma commemoratiu.

IES Vallvera

El dimecres 5 de maig, aprofi -
tant les festes de primavera, 

l’IES Salvador Espriu es va sumar 
a les  nombroses manifestacions 
d’homenatge al poeta en el 25è 
aniversari de la seva mort. Els ac-
tes van començar a les 11 del matí 
i van comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Iolanda Pineda, i dos 
dels tres exalcaldes del municipi: 
Salvador Sunyer i Xavier Coromi-
nas; el quart exalcalde democràtic 
de la vila, Jaume Torramadé es va 
afegir a l’homenatge però no va 

poder assistir a l’acte. 
Comptàvem també amb 
la presència de Mònica 
Carbó, exprofessora del 
centre i ara professora 
de fi losofi a de la UdG. 
En primer lloc, els alum-
nes d’ESO van realitzar 
un enlairament de glo-
bus que va acolorir el cel 
de Salt, seguidament, 
autoritats, professors i 
alumnes de batxillerat i 
de quart d’ESO van anar 
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Homenatge del Salvador 
Espriu a Salvador Espriu 

realitzant lectu-
res de Salvador 
Espriu per als 
seus companys 
més petits de 1r 
a 3r d’ESO. Van 
ser especialment 
emotius els par-
laments dels con-
vidats quan van 
parlar de la seva 
relació amb Es-
priu o amb l’Es-
priu: l’alcaldessa 
va recordar “una 
de les bones èpo-
ques de la meva 
vida” quan era 
estudiant del nos-
tre institut, Salva-
dor Sunyer va ex-
plicar que haver 
conegut Salvador 
Espriu l’havia 
acostat a una 
de les perso-
nes més edu-
cades, en el 
sentit més 
ampli del ter-
me, amb les 
que havia 
tingut relació; 
Xavier Coro-
minas ens va 

parlar de les hores que havia estat 
picant a màquina l’obra de Salvador 
Espriu La pell de brau perquè es po-
gués publicar, en una època difícil 
per a la poesia catalana, i, fi nalment, 
Mònica Carbó va rememorar la seva 
etapa de professora del nostre centre 
“en guardava un gran record i veig 
que esteu en la mateixa línia”.
Les lectures es van fer al pati de 
la font del centre, un lloc recollit i 
especial, que va ajudar a do-
nar solemnitat a un acte per 
al qual els alumnes ja havien 
estat preparats,  perquè en 
les darreres dues setmanes 
havien anat realitzant pòsters 
que explicaven la vida del po-
eta (alumnes de 1r d’ESO), la 
seva obra (els de 2n d’ESO), 
cal·ligrames amb motius espri-
uans (alumnes de 3r d’ESO) i 
els treballs de haikus i corran-

des (els alumnes de 1r de batxille-
rat).
Les diverses lectures, el compor-
tament dels alumnes, l’especial 
lluminositat del matí després de la 
pluja inicial, van servir per mani-
festar el respecte que inspira avui 
també l’obra de l’insigne poeta.

Teresa Palou
IES Salvador Espriu

Alumnes de 3r d’eso de l’Espriu a Blanes

El passat dia 5 de maig els alum-
nes que fan el crèdit variable 

de teatre i els de tecnologia que 
els han ajudat a construir l’”attrez-
zo” per a l’execució de l’obra van 
representar l’IES Salvador Espriu 
en la XVII mostra de teatre de les 

Terres Gironines que cada 
any se celebra a Blanes. Van 
realitzar l’obra que porta per 
títol “Escenes de cavalleria”, 
que vol ser una mostra de les 
escenes més divertides del 
Tirant lo Blanc de Joanot Mar-
torell, en un text adaptat per 
la seva directora, la Susanna 
Canal, i que havien estrenat 
el dia de Sant Jordi al teatre 
de Salt.
Els nois i noies actors van te-
nir l’oportunitat de trobar-se amb 
altres alumnes de centres molt 
diversos amb qui compartien un 
mateix interès pel teatre i van po-
der veure  aquests mateixos com-
panys en les seves obres. Les que 

es van representar el mateix dia  
van ser: La unió dels elements de 
l’IES Vallvera de Salt, Pim pam 
pum de l’IES de Llagostera, Amor 
tres and one fresh de l’IES Baix 
Empordà de Palafrugell.
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III festival de teatre 
francòfon de les comarques gironines

Treball de recerca a l’Escola Vilagran

El dia 5 de maig al matí, al teatre 
de Salt, es va realitzar la III edi-

ció del Festival de Teatre francòfon 
de les Comarques Gironines. Des 
de fa tres anys, els instituts Sant 
Elm de Sant Feliu de Guíxols, diri-
gits per Manoli Márquez i Carmen 
Múñoz; el Santiago Sobrequés de 
Girona, dirigits per Begoña Cortina 
(aquest any la coordinadora en l’or-
ganització del Festival) i el Salva-
dor Espriu de Salt, dirigits per Nela 
Castañ, fan aquesta trobada de 
companyies que treballen la llengua 
francesa a través del teatre amb els 

seus alumnes, convertits en actors. 
En cada trobada es representen les 
obres que s’han preparat al llarg 
del curs i es convida altres instituts 
a participar-hi, aportant també les 
seves produccions o com a públic. 
Enguany hi ha participat l’institut de 
Mollet del Vallès, amb Núria Blazer 
al capdavant, també representant 
una obra i han acompanyat com a 
públic els alumnes del SES de Salt, 
els del Vilagran, també de Salt, i els 
de IES Santa Eugènia, de Girona.
Les obres representades tenen to-
tes una gran qualitat, per la prepa-
ració que demostren i l’esperit tea-
tral de les seves directores. Els del 
Mollet del Vallès es van atrevir amb 
una obra, adaptació de Huis clos 
de Sartre, els de Sant Feliu van fer 
una obra adaptada del text de  Ch-
ristian Lamblin titulada Le discours, 
els del Sobrequés van fer una obra 
creada pels mateixos alumnes que 
representen trossos de vida d’un 
món que els és familiar,  Photo de 
classe,  i els de Salt van presentar 
una obra divertida i original de Gar-
cía Lorca traduïda al francès, Le 
guignol au gourdin.
La cloenda va ser un dinar a la 
plaça del teatre amb gairebé 200 
persones:tots els participants al 
festival més els alumnes de l’ins-

titut de Bourg de Peage que esta-
ven d’intercanvi amb els de Sant 
Feliu de Guíxols.
Actes com aquest són un revulsiu 
per als alumnes, que coneixen al-
tres experiències que enriqueixen 
les seves pròpies activitats com a 
alumnes de francès, com a actors 
i com a persones. Tots el valoren 
com una activitat molt positiva.
L’acte va comptar amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Salt, 
el  Consell Comarcal del Gironès, el 
Departament d’Educació, la Diputa-
ció de Girona i l’editorial Santillana. 

Teresa Palou
IES Salvador Espriu

Els dies 27 i 28 d’abril de 2010, 
els alumnes de tercer i quart 

d’ESO de l’escola Vilagran vàrem 
anar a la platja de Sant Pere Pes-
cador. Havíem de realitzar un treball 
de recerca; els temes escollits feien 
referència a l’ecologia i el lleure.
L’Escola de vela Fluvià – la Gola es 
va encarregar de fer-nos unes ses-
sions formatives per a introduir-nos 
al món del windsurf, el caiac i la na-
vegació amb vaixells de vela. 
Els horaris van ser de 9:00h fi ns a 
les 18:00h; quatre hores van ser des-
tinades a activitats lúdiques marines. 
Una de les quatre hores del primer 
dia la vàrem aprofi tar per aprendre 
a fer volar un estel a la platja. El se-
gon dia vam aprendre a fer nusos 
mariners i després vàrem utilitzar els 

nous coneixements per a construir un 
rai, amb el qual havíem de travessar 
el riu per a guanyar una competició. 
Les hores restants les vàrem emprar 
en nous coneixements teòrics, que 
ens va fer un monitor en una espècie 
de cabana.
Va ser una 
experièn-
cia molt 
divertida, 
ja que els 
monitors, 
uns pro-
fessionals 
dels es-
ports nàu-
tics, tam-
bé tenien 
ganes de 

passar-s’ho bé. Per altra banda, 
ha estat una sortida molt útil, ja 
que ens ha aportat coneixements 
bàsics sobre l’orientació i la nave-
gació al mar.

Rubén Ortiz i Aitor Palomares
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Dia de la Pau 
a l’Escola Vilagran

Dia de les roses, dia dels llibres: Dia de Sant Jordi a l’Escola Vilagran

El dia 29 de gener de 2010 els 
alumnes d’ESO del centre và-

rem realitzar diversos treballs per tal 
de commemorar aquest dia tan asse-
nyalat. Cada estudiant va dibuixar la 
silueta de les seves mans, les quals 
estaven decorades amb diferents 
colors i formes, l’interior estava for-
mat per una sèrie d’haikus, on plas-
màvem els nostres desitjos de pau. 
Després, les mans van conformar les 
plomes d’un gran i acolorit colom.
Al pati de l’escola, vam formar un 
petit mapa del món mitjançant 
material reciclat compost essenci-
alment per tetrabricks i papers de 
diari, on s’hi podien trobar notícies i 

curiositats sobre els cinc continents 
del planeta. Tot seguit, quatre alum-
nes de quart d’ESO van redactar i 
llegir un decàleg manifestant el seu 
desig d’igualtat en la societat. 
A la tarda vam visualitzar una pel-
lícula sobre la Segona Guerra Mun-
dial que pretenia mostrar-nos els de-
sastres causats per la manca de pau 
en aquell temps, els quals no voldrí-
em que es repetissin en l’actualitat.
Arranl d’aquest dia i, dins l’assig-
natura d’Educació Èticocívica, els 
alumnes de quart d’ESO vàrem es-
tudiar la fi gura de Martin Luther King 
com a gran impulsor del pacifi sme 
durant el segle XX. Se’ns va enco-

manar la redacció d’un escrit 
que seguís l’estructura del seu 
famós discurs “Tinc un somni” 
i el treball realitzat per l’alum-
ne David Fernández que re-
produïm a continuació va ser 
publicat al Diari de Girona, el 
dia 16 de maig dins l’apartat 
de Cartes del Lector: 
“EL SOMNI. A vosaltres avui 
us dic, amics meus, que 
malgrat algunes mancances 
i desigualtats d’aquest mo-
ment, jo encara conservo un 

somni. És un somni profundament 
arrelat en el somni saltenc.
Tinc el somni que un dia aquest 
poble experimentarà una igualtat 
entre ciutadans i una pacífi ca con-
vivència de pensaments i desitjos.
Tinc el somni que, un dia, cap dis-
criminació ni prejudici causarà pro-
blemes en la vida social del poble.
Tinc el somni que, un dia, aquest 
poble sigui exemple a seguir per 
altres i sigui nomenat poble multi-
cultural per la Unesco.
Tinc el somni que, un dia, amics i 
coneguts acabarem els nostres úl-
tims dies en aquest poble.
Tinc un somni avui. Tinc el somni 
que un dia aconseguiré la màxima 
felicitat a Salt.”

Patrícia Ruiz i Pedro Guzmán

El dia de Sant Jordi, 23 d’abril, els 
alumnes de 3r i 4t d’ESO vam 

anar a Girona per tal de realitzar una 
gimcana proposada pel professorat. 
Un cop al destí, ens van dividir en 
grups i ens van donar les pistes de les 
proves per començar el joc; algunes 

foren inventar 
una cançó so-
bre la diada, 
buscar i situar 
en un mapa 
mut edifi cis 
culturals de 
la ciutat, car-
rers amb nom 
d’escriptors 
importants, 
lletrejar parau-
les... Comen-
çàrem molt 
entusiasmats 
corrent d’un 
lloc a un al-

tre, preguntant als ciutadans, que es 
van mostrar molt amables. Cada cop 
que aconseguíem realitzar una prova 
correctament, ens donaven un pa-
peret amb uns símbols estranys que 
només podíem esbrinar amb el solu-
cionari que obteníem amb la darrera 
prova. Tot i que va ser un dia plujós, 
la gent no es va voler perdre aques-
ta diada tan especial, per això no era 
d’estranyar que als carrers hi hagués 
un ambient molt joiós. Roses a tort i a 
dret i llibres apilonats eren la principal 
atracció del dia.
Al fi nalitzar la gimcana, tocava l’obli-
gat repartiment de premis. De 3r va 
guanyar el grup format per en Ge-
rard Batlle, la Marta Hidalgo, l’Àlex 
Rodríguez, la Mélani Chacón, l’Ari-
adna Pujades i la Youssra El Mous-
saoui, i de 4t, el format per la Patrí-
cia Ruiz, la Mireia Moreno, en David 
Fernández, en Sergi Ruiz i en Mo-
hamed El Barhdadi. Encara que tots 

vam rebre un petit obsequi per la 
participació i sobretot les ganes que 
havíem mostrat durant la realització 
d’aquesta lúdica activitat.
Però la jornada no va concloure 
aquí. Faltava entregar els Premis 
dels Jocs Florals que, any rere 
any, es convoquen des de l’assig-
natura de Llengua catalana.
Els alumnes de 3r van realitzar un 
poema convencional seguint el 
lema Patria, Fides et Amor. 
Els guanyadors foren Gerard Bat-
lle (Fe), Marta Hidalgo (Pàtria) i fi -
nalment Ariadna Màrquez (Amor).
En canvi, els alumnes de 4t, se’ls 
va proposar realitzar cal·ligrames 
emprant les noves tecnologies. Els 
guanyadors van ser Patrícia Ruiz 
(Pàtria), Carla Fernández (Fe) i 
Pedro Guzmán (Amor).
En general, va ser un dia diferent i 
especial en tots els sentits.

Mireia Fayol i Raquel González
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A la Crinera, tot és natura

Primer Congrés Infantil d’Arquitectura al Teatre de Salt

Salt i Girona acullen els III Jocs Catalans i Jornades d’Esport Adaptat

VI Certamen Nacional Infantil i Juvenil de Lectura en Veu Alta

El seu paisatge natural envoltat 
per les deveses , l’encant del 

seu riu, el cant dels ocells i sobre-
tot la pau i tranquil·litat que aquí hi 
hem trobat.
Després de molts anys de treball,  
crec que la gent gran tenim dret 
que siguem una mica mimats, “ens 
ho mereixem”, hem tingut cura 
dels nostres pares i ara en tenim 

dels nostres néts.
És aquí que la Crinera, conscient de 
la tasca que ens ha tocat viure, us ha 
volgut convidar a passar una tarda 
plàcida i tranquil·la, perquè conegueu 
el seu entorn i sapigueu que aquí te-
niu un lloc  on els vostres néts gaudi-
ran dels animals i la natura, aprenent 
a estimar-los i a respectar-los.
Crec que és hora que algú tingui 

una iniciativa com aquesta, que el 
nostre poble sigui reconegut ar-
reu de la província com un model 
a seguir, com una realitat quant a 
benestar i convivència; molt lluny 
de la mala premsa que tenim, i 
que puguem dir amb el cap ben alt 
i amb molt d’orgull “soms de Salt i 
per molts anys”.

Josep Pla

El Teatre de Salt va acollir a 
principis de maig el primer 

Congrés Infantil d’Arquitectura. 
300 alumnes de primària dels cen-
tres educatius Can Puig de Banyo-
les, Vedruna d’Arbúcies, Agustí 
Gifre de Sant Gregori, Domeny i 
Eiximenis de Girona, van exposar 
com han viscut el projecte Ense-

nyar Arquitectura, Aprendre Arqui-
tectura que han treballat durant tot 
el curs acadèmic. El projecte s’ha 
fet sota la coordinació de l’artista 
Pep Admetlla i la pedagoga i mes-
tra Dolors Guix. 
Durant el congrés, nens de cada 
centre educatiu van exposar les 
conclusions a les quals han arribat 

ajudats d’un document on es mostra 
el procés de treball en el seu centre. 
A continuació, els arquitectes que 
han visitat les escoles per explicar-
los què és l’arquitectura i quina és la 
feina que desenvolupa l’arquitecte, 
van mostrar als nens com pot ser la 
seva “escola ideal” a partir de textos 
previs que han escrits els nens. 

La tercera edició dels Jocs Cata-
lans i Jornades d’Esport Adap-

tat va tenir lloc a mitjans de maig a 
Girona i Salt amb la participació de 
mig miler d’esportistes d’arreu de 
Catalunya. En total s’hi van cele-
brar quinze modalitats esportives, 
de les quals dues són puntuables 
per al Campionat d’Espanya (l’es-

grima i l’aixecament amb potència 
—powerlifting), dues ho són per 
als Campionats de Catalunya In-
ternacionals (petanca i tir amb arc) 
i quatre, per als Campionats de 
Catalunya (atletisme, hoquei, ten-
nis de taula i futbol). 
Aquest any els organitzadors han 
triat les ciutats de Girona i Salt per 

a aquest esdeveniment esportiu, 
que té lloc en diferents pavellons 
municipals i complexos esportius, 
com també a les vies verdes en 
el cas de l’activitat de ciclisme. La 
primera edició es va celebrar fa 
dos anys a Cambrils, i el 2009, a 
Barberà del Vallès.

L’alumna de sisè curs de l’Esco-
la Veïnat de Salt, Júlia Sunyer 

i Coma, és la guanyadora de la 
semifi nal de Girona en el VI Cer-
tamen Nacional Infantil i Juvenil de 
Lectura en Veu Alta en la categoria 
de Grumets Verds (lectors d’entre 
10 i 12 anys).
L’acte es va celebrar el passat di-
vendres dia 7 de maig a l’auditori 
Narcís de Carreras de Girona, on 
els participants van haver de llegir 

un fragment de l’obra seleccionada 
per a aquesta fase del Certamen, 
que era Els elefants enfurismats 
de Gemma Lienas. 
Ara, la Júlia, acompanyada de tota 
la seva classe, participarà en la 
fi nal nacional que se celebrarà a 
Barcelona el proper dia 11 de juny 
a l’Auditori. En aquesta fi nal hau-
rà de llegir un fragment de l’obra 
Bona nit, Júlia de Carles Sala.
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Es presenta el documental ‘Sacais Romi’

Futura transformació urbana de la zona centre de Salt

De la gent i la terra

La Revista de Girona analitza 
com la crisi econòmica afecta la immigració

A mitjans de maig es va presen-
tar al cinema Truffaut de Girona 

el documental ‘Sacais Romi’, d’Àlex 
Carreras (direcció), Ramon Oliveras 
(codirecció i producció) i Paula Ra-

dresa (producció i entrevistes). Es 
tracta d’un treball que continua el 
projecte del mateix nom que van im-
pulsar el fotògraf Martí Artalejo i Alba 
Alfageme, el 2006, concretat en una 

exposició i un llibre. El documental 
mostra la realitat de les dones gita-
nes del barri de la Font de la Pólvora. 
També s’editarà en DVD, juntament 
amb el CD de la banda sonora.

L’Ajuntament de Salt ha presen-
tat a mitjans de maig el projec-

te de la transformació urbana de la 
zona centre del municipi. El projecte 
preveu una temporalitat de 12 anys 
amb una inversió directa d’uns 200 
milions d’euros. Contempla l’aprova-
ció d’una Àrea de Renovació Urba-

na (ARU) al sector centre amb una 
intervenció en 600 habitatges i una 
Àrea de Rehabilitació Integral (ARI) 
en un àmbit que afecta gairebé tot 
el nucli urbà amb la remodelació de 
1.200 habitatges més.
El primer pas serà l’aprovació d’un 
conveni amb el Departament de 

Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat i el Ministerio de la Vi-
vienda per impulsar aquest projec-
te amb una inversió prevista de 40 
milions d’euros pel període 2010-
2012. Aquests convenis serviran 
per actuar de forma immediata en 
les primeres 300 vivendes.

El número 260 de la Revista de 
Girona es titula «Quan el somni 

ja no és Europa»; un resum dels pri-
mers resultats obtinguts en un projec-
te periodístic, iniciat el 2008, a través 
del qual es pretenia analitzar com la 
crisi econòmica afecta la immigració 
en un dels municipis catalans amb 
més concentració d’immigrants ex-
tracomunitaris: Salt. Anna Teixidor i 
Marc Faro en són els autors. 
Amb aquest reportatge, Teixidor i 
Faro presenten alguns dels prota-
gonistes d’aquest projecte i analit-
zen diferents situacions vitals amb 
què aquests conviuen cada dia. 
Aquest reportatge posa èmfasi en 

els efectes de la crisi a Salt.
Els autors expliquen, en la intro-
ducció del dossier, que aquest pro-
jecte el van iniciar l’any 2008, quan 
tot just es començava a sentir la 
paraula crisi. L’objectiu de Teixidor 
i Faro va ser explicar com la situ-
ació econòmica afectava un grup 
d’immigrants de diverses proce-
dències, edats, sexes, situacions 
legals... al llarg d’un any i en un 
espai geogràfi c concret: Salt. 
Alguns d’aquests resultats també 
van formar part del programa 30 
minuts emès per TV3 el passat 11 
d’abril amb el títol «Salt: assaig de 
convivència».

Passejada per les Deveses 
Plena satisfacció és el que 

vam sentir els dos-cents partici-
pants a la passejada per les Deve-
ses organitzada per Càritas Salt. 
L’entusiasme dels representants 
d’entitats naturalistes ens ajudava 
a apreciar i conèixer les fl ors, a sa-
ber alguna cosa més dels ocells, a 
valorar la importància d’aquest es-
pai i a reconèixer l’esforç de molta 
gent per retornar-li la dignitat que 
no hauria d’haver perdut mai.
El fi nal de la caminada, tots ben 
recollits dins el safareig de les do-
nes, escoltant una llegenda, va ser 

ben signifi catiu. Tal com ens va 
fer veure la presidenta de Càritas, 
Montse Manén, si amb un esforç 
constant, les Deveses van sortir 
d’un estat deplorable, tots junts 
amb un esforç petit, però també 
constant, podrem fer que moltes 
famílies retrobin la dignitat i surtin 
de la pobresa.
La col·laboració de les entitats na-
turalistes i excursionistes, de les 
Cuineres de Salt, de la Comunitat 
de Regants, de diversos comerços 
i empreses i de tots els participants 
va fer possible una jornada d’amor 
a la terra, al poble i a la gent poc 
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De la gent i la terra

Onescat, curs de català inicial per ràdio

Novetats de la programació juvenil de Salt

El Consorci per a la Normalització 
Lingüística (CPNL) i COMRàdio 

van presentar el mes passat a Salt 
el projecte Onescat, curs de català 
inicial per ràdio, adreçat a persones 

que acaben d’arribar a Catalunya.
El curs consta de 17 programes en 
els quals es tracten temes diversos, 
com les presentacions, l’habitatge, 
les compres, la feina, etc.

A la presentació hi van assistir l’al-
caldessa de Salt, Iolanda Pineda; 
el secretari de Política Lingüística i 
president del CPNL, Bernat Joan; i 
el director general de COMRàdio, 
Francesc Triola, 

afavorida que hi viu. Es van reco-
llir 1.095 euros que ajudaran a fer 
possible els projectes de Càritas. 
Gràcies a tothom.
De les Deveses al Teatre: Poe-
mes i Música
Ara, després d’apreciar la vegeta-
ció esplendorosa del mes de maig 
al Pla dels Socs, anirem al Teatre a 
deixar-nos encomanar de les emo-
cions i sentiments que ha provocat 
a l’ànima dels poetes la bellesa del 
nostre país i a compartir les refl exi-
ons que fl oreixen quan esdevenen 
paraula escrita.
Aquest any, per lligar bé la campanya 
“AMB POC, FARÀS MOLT“, tots els 
poemes tenen relació amb la terra i 
la natura. Si els escoltem amb l’es-
perit atent, sentirem l’olor del romaní, 
l’alè de la marinada, la remor de les 
ones quan s’esberlen, ...
Qui sap si ens punxarem amb una 
espina d’argelaga i voldrem viatjar 
lluny com l’ombra d’un núvol, però 
no ens girarem a guaitar enrera, 
car tenim una casa vora el mar i 
per lliures camins d’aigua mena-
rem l’esvelta barca.

No us hi trobeu? Que rica que és 
la nostra literatura!
Ja serà el tercer recital de poemes 
amb interludis musicals que Salva-
dor Sunyer dirigeix per Càritas Salt 
i ell mateix, també, fa la selecció 
dels poemes.
Una part de la lectura la farà, com 
sempre, la companyia ESTIL Teatre, 
però, tenint en compte la temàtica, 
també hi participaran, generosament, 
membres de les entitats naturalistes 
i excursionistes que han col·laborat 
a la passejada per les Deveses. Qui 
millor que ells i elles aprecien la ter-
ra? D’aquí ve el títol del recital “DE 
LA TERRA I LA GENT”.
Entre poemes s’hi escauran inter-
ludis musicals d’arrels tradicionals 
que ens oferirà el Cor País Meu. 
Aquest cor neix dels tallers de l’Aula 
de Música Tradicional i Popular del 
Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, ubicada a la 
Coma Cros de Salt. El cor basa el 
seu treball en el repertori tradicional 
i popular català i de la mediterrània 
occidental, sovint amb el tractament 
espontani del “cant a veus”, presen-

tant-se sem-
pre al públic 
sense direc-
tor aparent ni 
papers a les 
mans.
El cor és di-
rigit per Ra-
mon Manent, 
cantador i 
músic espe-
cialitzat en 
cançó tradicional i popular catalana. 
És creador de diversos grups de ball 
folk, cançó improvisada i polifonia 
tradicional (Cantus Firmus, Bitayna, 
Els tranquils, La Corranda, ...) i té 
publicats diversos treballs discogrà-
fi cs i conçoners.
Us esperem al Teatre de Salt, el di-
jous, 10 de juny a dos quarts de nou.
A la sortida es recolliran donatius. 
Recordeu: AMB POC, FARÀS 
MOLT és el nom de la campanya 
que Càritas està portant a terme 
per ser més socis. Us convidem a 
ser-ho. Animeu-vos!

Càritas Salt
Agrupació de Parròquies

Cursos de pentinats, de postres i 
gelats o de grafi ts són les prin-

cipals novetats de la programació 
juvenil d’estiu de Salt. Fins a fi nals 
de juliol, s’oferiran una desena de 
cursos i diverses activitats dirigi-
des a joves d’entre 15 i 30 anys. 
Les inscripcions ja estan obertes 
a l’Estació Jove. La programació 
juvenil d’estiu de Salt respon a les 
demandes dels mateixos joves del 
municipi que poden fer les seves 
propostes a través de la iniciativa 
‘Cursos a la carta’. 
A través del nou curs de pentinats els 
i les joves de podran aprendre petits 
trucs per millorar la seva imatge per-
sonal. Per participar-hi, no cal tenir 

coneixements previs de perruqueria. 
Una altra de les novetats de la pro-
gramació d’Estiu Jove és el curs 
de cuina de postres i gelats on els 
participants aprendran a fer postres 
de mil maneres, més fàcils i d’altres 
més elaborats de la mà del col-
lectiu de ‘Les Cuineres de Salt0’. 
A banda d’aquestes novetats, la 
programació inclou també un curs 
de maquillatge, un altre de plantes 
medicinals, un de massatges, un 
taller de grafi t i un curs de creati-
vitat, a més d’un curs de premoni-
tors.  Els tallers es portaran a ter-
me a l’espai jove El Satèl·lit, situat 
al carrer Doctor Ferran, i a l’antic 
cinema Núria, al carrer Major. 

La programació Estiu Jove inclou 
també altres propostes com una 
gimcana en bicicleta, que es farà el 
16 de juliol, una sortida d’estiu a un 
parc aquàtic, una sessió de karaoke 
o campionats de bàsquet, futbol 7, 
de ‘Pro evolution soccer’ o de ‘Buzz’. 
La 3a edició de la Festa Salt Jove, 
els concerts de la 6a edició del 
concurs per a formacions novelles 
Salt The Músics o la 3a edició del 
Concurs de Grafi t de Salt, que se 
celebrarà coincidint amb la Festa 
Major són altres de les propostes 
incloses en la programació. 
Les inscripcions per als cursos i 
activitats ja estan obertes i es po-
den fer a l’Estació Jove. 

Foto: Pere Quero
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Anar i passar per les Deveses

Club Tennis Salt

Aquest és el camí d’entrada de 
les nostres Deveses, una foto 

val més que mil paraules.
Senyors governants, no es pot pas-
sar ni a peu,  on són les promeses 
de millores d’aquest entorn publica-
des  a “el Tut”.
Si tenen una mica d’orgull i dignitat, 
sisplau assumeixin aquesta realitat 
i rectifi quin, ja que  portem quasi un 
any amb aquesta situació.
Gràcies per res.

El crític

La forma de les coses
 Direcció Julio Manrique

El 24 d’abril la coproducció Tea-
tre Lliure i la Troca ens presen-

ten una comedia idònia per a un 
públic jove, que tracta sobre l’amor 
de les relacions de parella, prota-
gonitzada per Mireia Aixalà en el 

paper de Jemy, Cristina Genebat 
(Evelyn), en Xavi Ricart, en Toni i 
en Marc Rodríguez (Adam).
El text té molts ingredients atractius 
on es barregen  l’humor i la ironia, en 
un tema de culte al cos, on la imatge 

i les aparen-
ces són tan 
presents en 
la societat ac-
tual i el con-
verteixen en 
un text molt 
divertit que 
ens va fer 
passar una 
hora i trenta  
minuts molt 
distrets.

Veig l’obra com una tragicomèdia, 
on sobresalta la vanitat humana en 
què el principal protagonista, Adam, 
és el clàssic personatge que passa 
desapercebut per tothom, fi ns que 
algú del sexe contrari li comença a 
dir que guapo que estàs i s’ho creu. 
Però després, a través de l’obra veu 
que és una pressa de pèl i se sent 
com qualsevol de nosaltres, terrible-
ment ridícul.
Tot portat per una magnifi ca in-
terpretació pels quatre actors, els 
quals van rebre l’admiració d’un 
públic entusiasmat i per la nostra 
part, m’atreviria a dir que és una 
de les millors tragicomèdies que 
han passat pel nostre teatre.

Josep Pla

Maria Pagès i Miquel Pérez es 
proclamen campions Provin-

cials Benjamins d’enguany.
Pérez superava en un interessant 

partit a Marc Hernández per 6/2 
6/0. Per altra banda, Maria Pagès 
arribava al tie-break decisiu amb 
la seva companya de club Cristina 
Mayorova.
Així doncs, els 3 benjamins de pri-
mer any s’emportaven 3 de les 4 
copes en joc, demostrant el bon 
moment del planter del Club Ten-
nis Salt.
Amb un equip compost per 3 benja-
mines i una alevina de primer any, 
el Club Tennis Salt s’ha proclamat 
campió a la categoria Argent sen-
se perdre cap eliminatòria.
Aquesta victòria comporta l’ascens 
directe a Or, on es barallaran pel 
títol l’any vinent.

L’equip està format per Cris Mayo-
rova, Maria Pagès, Nora Ayala i 
Lena Boix.

Campionat Provincial Benjamí

Campionat Provincial Aleví per Equips
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Elaboració:
Per preparar la massa poseu en un bol l’ou, la sal, la cervesa, l’oli i 
l’aigua i barregeu-ho tot. A continuació, afegiu la farina, i continueu 
barrejant (ho podem fer damunt el pedrís) fi ns que ens quedi una 
massa fi na i homogènia. 
A part, cal preparar el farcit. En una cassola amb oli, sofregiu la ceba 
i el pebrot tallats petits. Una vegada estigui ben sofregit, afegir la 

tomata, una mica de sal segons el vostre gust, i deixeu-ho coure. Quan tingueu el sofregit acabat passar-ho 
pel passapuré.
Quan el sofregit hagi perdut temperatura i sigui tebi, afegir la tonyina ben esmicolada, ho barregem bé i ho 
reservem.
Per acabar de preparar l’empanada, agafeu la meitat de la massa i estireu-la amb un corró a la mida de la 
plata del forn, poseu-hi el farcit al damunt ben escampat però deixant lliure tot el contorn. Estireu la resta de la 
massa i cobriu l’empanada. Dobleu tot el contorn de l’empanada per tancar-la, i punxeu aquest contorn amb 
compte amb una forquilla. Finalment, unteu amb ou batut i introduïu-ho al forn a 180º durant uns 15-20 minuts.
Podem menjar-ho tebi o fred.

Recepta de la Sra. MONTSE BLANCO GONZÁLEZ 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients:

Per a la massa:
- 800-900 g de farina
- 1 ou
- 50 cl d’aigua
- 1 ampolla petita de cervesa
- la mateixa quantitat d’oli d’oliva       
  (1 ampolla petita)
- a cullerada petita de sal

Per al farcit:
- 1 ceba gran
- 1 pebrot vermell
- 1 kg de tomata triturada
- ½ kg aprox. de tonyina en conserva

Empanada de tonyina
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Naixements, casaments i defuncions

Resum del Ple de 17 de maig de 2010

Casaments

Antonio Sanchez Santiago

Maria Pilar Triviño Fdez. 27-03-10

Omar el Marroni

M. Carmen Conesa Vidal 6-04-10

Juan Pablo Lorente

Candida Aguilera Ocaña  9-04-10

Robert Ch. Orrala Anastacio

Gardenia L. Romero Banchon 15-04-10

Assumpció Guardiola Pujol

Eva Algans Rodriguez 16-04-10

Jesus Lopez Sanchez

Maria Orfi lia Galeas Bonilla 21-04-10

Marc Guàrdia Pujolà

Maria Pineda Adrio Granell 23-04-10

Carlos Diaz Lopez

Elvira Gutierrez Sanchez 24-04-10

Naixements

Marc Falcon Suarez 24-03-10

Fatima zahra Berghighach 24-03-10

Japleen Singh 25-03-10

Adam Bbouhani 26-03-10

Mohamed Bourig 29-03-10

Vania P. Mendes de Azevedo 30-03-10

Angel Muñoz Vidal 30-03-10

Aisetou Ceesay 30-03-10

Alex Avila Gonzalez 30-03-10

Yassin el Mir 30-03-10

Pau Molinero Vicens 31-03-10

Maria Eduarda Alves Alves   1-04-10

Malak Marouan   2-04-10

Firdaous Rachyq   3-04-10

Maria Vila Rodriguez  3-04-10

Aya Berk 3-04-10

Aissa Sanyang   4-04-10

Taymat Lakquz   6-04-10

Righteous Osasenaga Aigbe 7-04-10  

Aya el Aissati   7-04-10

Alhagi Abubacar Hydara Kanteh   7/04/10

Aya Benhaddou 8/04/10

Marina Ruiz Vila 8/04/10

Manliki Diakite 9/04/10

Alexa Julieth Elvir Flores   9/04/10

Sara Soussi 10-04-10

Imrane el Fari 10-04-10

Janna Bouzizoua 10-04-10

Defuncions

Ramon Torramadé Garcia, 83 anys 23/04/2010

Musa Krubally 25/04/2010

Alfredo Gil Vinyals, 78 anys  27/04/2010

Juan Burcet Casadella, 81 anys  27/04/2010

Ana Hidalgo Nofuentes, 81 anys 02/05/2010

Antonio Estañol Tarres, 71 anys  02/05/2010

Maria Lozano Martinez, 76 anys 03/05/2010

Agustin Rabinad Perandreu, 77 anys 10/05/2010

Juana Gimenez Chuecos, 84 anys 11/05/2010

Rosa Marti Palol, 90 anys 12/05/2010

Dile Ji 11-04-10

Afra Borras i Fort 12-04-10

Mariam Khchichou 12-04-10

Janna siyari 12-04-10

Sebastian Flores Pacheco 13-04-10 

Santiago Rafael Flores Pacheco 13-04-10

Mohamed Mouman 14-04-10

Malak el Bali 14-04-10

Lluc Ripoll Alsina 14-04-10

Dousou Sidibe 16-04-10

Rayhman Eddahbi 16-04-10

Nasim Ecc-charyf 17-04-10

Kane Traore 18-04-10

Alin Madali Panciu 18-04-10

Romayssa Zaaj 20-04-10

Oscar Bigorda Gonzalez 22-04-10

Aminata Bousso 22-04-10

Martina Acuarez Bollo 23-04-10

Genessis M. Zuñiga Rodriguez 24-04-10

Marlon Josue Castillo Corrales 25-04-10

Younes Yagoubi 27-04-10

Amb el vot favorable de tots els 
grups i l’abstenció del PP es 

va aprovar la compatibilitat amb 
l’activitat professional d’un dels ar-
quitectes tècnics de l’ajuntament.
Amb el vot contrari dels regidors de 
CiU i el vot favorable de la resta es 
va considerar convenient assignar 
la participació del municipi de Salt 
en els ingressos de la Generalitat, 
integrada en el Fons de Coopera-
ció Local de Catalunya.
Per assentiment de tots els presents 

es va aprovar ratifi car l’acord de jun-
ta de Govern Local pel qual s’acor-
dava comparèixer en el tràmit d’al·-
legacions al POUM de Bescanó.
Sense cap vot en contra es van apro-
var les al·legacions al Pla Territorial 
Parcial de les Comarques Gironines.
Amb els únics vots a favor de PSC i 
ERC es va aprovar modifi car el Pla 
General d’Ordenació Urbana per tal 
que al sector de Torre Mirona hi si-
guin permesos els usos religiosos.
Amb el vot a favor de tots els grups 
es va acordar demanar a la Gene-

ralitat que declari Àrea de Renova-
ció Urbana “El centre urbà de Salt”
Només amb l’abstenció del PP 
es va aprovar el contracte per la 
construcció de la futura comissaria 
de la policia local.
Amb els vots favorables de l’equip de 
govern i d’alguns regidors de CiU (es 
va donar llibertat de vot) es va apro-
var una moció de suport a l’Estatut.
Amb el suport de tots els grups es 
va acordar fer un reconeixement pú-
blic a la fi gura d’Iu Bohigas i donar el 
seu nom a la biblioteca pública.



35

Temperatures i pluviometria de l’11 d’abril al 10 de maig de 2010

Temperatura Màxima: 28,5º el dia 26 d’abril.    
Temperatura Mínima: 3º els dies 13 i 17 de maig.

Dies de pluja: no consta la informació.
Precipitació màx. en un dia: no consta la informació. 

Pluja acumulada: 104,8 litres.

Evolució de les temperatures

Encreuats

Sopa de lletres

Solucions:

L’acudit foll

El temps

Pluviometria

arandella
material
cargolar
perforador
escalfador
raspadora
fi lferro
manefl ejar
ordinador
sulfatar

Horitzontals: 1. Dones escandalo-
ses. 2. Si al capdavall el fan sortir vol 
dir que tot ha anat bé. Consonant. 
Forma de pronom. 3. Molt engan-
xós. La tenim per dintre. 4. Quasi riu. 
Abans eren els sants de la devoció 
dels russos. 5. Ens costarà de trobar-
la. 6. És un tipus repugnant. 7. De 
vegades solament vol dir vell. Nom 
afectuós d’home. 8. Començament 
de l’himne de Sant Joan Baptista. 
S’ha fet mal. Un dels grans generals 
nord-americans. Vocal. 9. Imitaven 
més o menys bé. 10. Consonant. 
Mol.lusc cefalòpode dibranquial.

Verticals: 1. Aspecte. Va trobar una 
altra utilitat del gas. 2. Es pas-
sen la vida remugant. 3. Mig 
italià. Altament explosiu. Inici-
als d’un escriptor nord-ame-
ricà de best-sellers. 4. Riu de 
tractament distingit. Ventarà 
el foc. 5. Ho ha fet l’home. 6. 
Consonant. Després infl ama. 
A mitja escala. 7. Donem ànim. 
8. Consonant. Ens estudia es-
bocinant-nos. 9. Fiquin en em-
bolics. Al centre de l’alter ego. 
10. N’hi ha de cos i ànima.
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