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Nota informativa del Casal de 
Jubilats i simpatitzants de Salt

Es comunica als socis del Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt que a l’Assemblea General 
d’aquesta Entitat, celebrada el dia 9 de març de 2013, en votació i per majoria dels presents, es 

va acordar incrementar la quota anual de soci en 2 euros, 
passant del 13 euros actuals als 15 euros. 

(La Junta del Casal)

agendaActivitats del mes d’abril i maig

CASAL DE JUBILATS
• Dia 18 d’ABRIL. Excursió: MUSEU DEL 
SURO DE PALAFRUGELL. Sortida a les 
8,00 hores del matí. Preu: 40 €. Esmorzar 
inclòs. Els dies de cobrament dels tiquets 
seran el 11 i 12 d’abril, de les 4 a les 6 de 
la tarda. Per informació i assessorament 
dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. Telèfon 
607876946.
• Dia 16 de MAIG. Excursió a SANT COR-
NELI DE CASTELLAR DE N’HUG. Sortida 
a les 8,00 hores del matí. Preu: 40 €. Es-
morzar inclòs. Els dies de cobrament dels 
tiquets seran el 9 i 10 de maig, de les 4 a 
les 6 de la tarda. Per informació i asses-
sorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. 
Telèfon 607876946.

BIBLIOTECA IU BOHIGAS
• Dia 8 d’abril - Trobada del grup de lectura 
infantil “Els endrapallibres”- Hora: de 17:30 a 
18:30h.
• Dia 10 d’abril - Conferència: “Semblanzas de 
Roberto Bolaño y su paso por Girona”, a càr-
rec de Jorge Morales- De 20 a 21h.
• Dia 25 d’abril - Trobada del grup de lectura. 
Comentarem: “Viure i veure” de Tísner- De 20 
a 21h.
• Dia 13 de maig - Trobada del grup de lectura 
infantil “Els endrapallibres”- Hora: de 17:30 a 
18:30h.
• Dia 15 de maig - Presentació del llibre “La 
densitat del repòs de la cendra”, de Jordi For-
nos- De 20 a 21h.
• Dia 23 de maig - Trobada del grup de lectura. 
Comentarem: “Momentos estelares de la hu-
manidad” de Stefan Zweig- De 20 a 21h

CENTRE DE RECURSOS 
DE LA GENT GRAN
• SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I 
LA SALUT:
- XERRADA: GESTIÓ DE L’ESTRÉS el 
dimarts 9 d’abril a les 16.30 h a càrrec de 
Dipsalut.
- XERRADA: PROPIETATS I BENEFICIS 
DE LES FLORS DE BACH el dijous 11 

d’abril a les 16.30 h a càrrec de Montse 
Gibrat.
- TALLER D’AUTOMASSATGE el dime-
cres 10 d’abril a les 10.00 h a càrrec de 
EUSES (Escola Universitària de la Salut i 
l’Esport).
- CAMINADA I DINAMITZACIÓ XARXA 
D’ITINERARIS SALUDABLES el dilluns 8 
d’abril de 09.00 a 10.30 h.
- GIMCANA SALUDABLE el dimecres 10 
d’abril a les 16.30 h, a càrrec de Mònica 
Angulo.

• XERRADA: ELS SEGONS COMPTEN el 
dilluns 29 d’abril a les 16.30 h a càrrec del 
Dr. Ander Regueiro, cardiòleg adjunt de 
l’Hospital Clínic de Barcelona. 
• TALLER DE MEMÒRIA els dimarts i 
dijous de 11.00 a 12.00 h a càrrec de la 
psicòloga Anna Bonmatí. Cal inscripció 
prèvia. 
• TALLER: APRÈN A MOURE EL TEU 
COS els dies 3, 15, 17, 22, 24 i 29 d’abril a 
càrrec de EUSES (Escola Universitària de 
la Salut i l’Esport). Cal inscripció prèvia. 
• TARDA DE JOCS els dijous 4 i 25 d’abril 
a les 16.30 h. 
• EXPOSICIÓ: PINTURES “LES DEVE-
SES DE SALT” del 8 al 30 d’abril a càrrec 
de Jordi Barris. 

ACTIVITATS FIXES
• TALLER DE FISIOTERÀPIA els dime-
cres a càrrec de Mònica Angulo 1r grup 
de 16.30 a 17.15 h - 2n grup de 17.15 a 
18.00 h 
• 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 de 10:30 a 11:30h. 
i dimecres de 10:00 a 11:00 i de 11:00 a 
12:00h. Cal inscripció prèvia.

LA MIRONA-CONCERTS
• Dia 5 d’abril- RULO Y LA CONTRA-
BANDA- Hora: 22:30- Sala 1- Preu: 18€ + 
desp..
• Dia 6 d’abril- BMF’13: GOSPELIANS- 
Hora: 22:00- Sala 1- Preu: 8/10€.
• Dia 27 d’abril- FESTIVAL CULTURES 
2013: AMPARO SANCHEZ + D’CALLAOS 
+ MICROGUAGUA + COSTO RICO + LA 
BANDA DEL PANDA– Hora:20,00- Sala 1- 
Preu: 14/18€..
• Dia 11 de maig- DEF CON DOS + 13 
BATS + VIEJO JACK- Hora: 21:00- Sala 
1- Preu: 16/20€.
• Dia 18 de maig- LOS SUAVES- 
Hora:22,30- Sala 1- Preu: 18€ + desp..
• Dia 31 de maig- (ATENCIÓ!!! ENTRA-
DES ESGOTADES!!!!) JA T’HO DIRÉ- 
Hora: 22:00- Sala 1.

TEATRE DE SALT i EL CANAL
• Dia 5 i 6 d’abril - 21:00h.- L’ESTRAN-
GER- Albert Canus- Lloc: El Canal - Preu: 
28€.
• Dia 20 d’abril - 21:00h.- TEMPS - R. Font-
seré/Quim Masferrer- Lloc: Teatre de Salt 
- Preu: 18/14€.
• Dia 27 d’abril - 19:00h.- MIG SEGLE MÀ-
GIC - Manel el Mag- Lloc: Teatre de Salt 
- Preu: 10€.
• Dia 5 de maig - 12:00h.- LES TRIFUL-
GUES DELS GERMANS GARAPINYADA 
(familiar)- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 8/7€.
• Dia 10 i 11 de maig - 21:00h.- L’ESPE-
RANÇA DE VIDA D’UNA LLEBRE- Lloc: El 
Canal - Preu: 20€.

FIRA DE LA FLOR I EL PLANTER DE 
SALT
• Dia 7 d’abril, diumenge. De 9 a 14 hores 
al Parc del Rec Monar.
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L’altre paradís  
Rere les verdes valls i les altes muntanyes, els poblets de pessebre, els rellotges i els 
formatges, s’hi amaga des de fa molt temps una gran vergonya. Ja ho era en temps 
dels nazis, per això Suïssa es mantingué neutral i no fou ocupada. 
Polítics i empresaris corruptes de tot el món, dictadors, trafi cants, estafadors i tota 
mena de màfi es, tenen a Suïssa un altre paradís, aquest cop molt terrenal. És per 
això que l’estat alpí no forma part d’organitzacions polítiques internacionals, tot i tenir-
ne moltes de les seves seus. Aquest fet ja és molt contradictori. 
L’exemple helvètic l’han seguit petites illes i microestats d’arreu del planeta, en un artifi -
ci de legalitat que s’ha tolerat internacionalment. No hem d’anar pas gaire lluny. Abans 
a Andorra s’hi anava a comprar i a esquiar. Després tingué uns altres atractius.
En un doble joc, els estats perfeccionen els seus sistemes contributius i la persecució 
del delicte fi scal, un frau que malmet la tresoreria pública i que perjudica el conjunt de 
la ciutadania. Però les classes mitjanes i populars es veuen més fi scalitzades que les 
classes altes. Resulta que en moltes ocasions els qui més tenen són, en proporció, 
els qui menys paguen. I, a més, són els que més evadeixen.
Avui el diner es mou electrònicament amb rapidesa i sense fronteres. Les legislaci-
ons possibiliten les amnisties fi scals, les prescripcions dels delictes, els indults, les 
condonacions i les constitucions d’entramats de societats fantasmes que permeten 
l’evasió sense rastre. Altres, i a títol individual, practiquen l’esport de l’evasió d’una 
forma molt més prosaica. 
Però la documentació bancària existeix. Quan desaparegui el secret bancari, sigui 
legalment i gràcies a una voluntat ciutadana d’una altra democràcia, o sigui gràcies 
a altres mètodes més o menys sofi sticats, es podran fer públiques les llistes. Ja han 
succeït casos d’afl oraments gràcies a hacquers antisistema, pressions externes d’es-
tats decents i actes vandàlics d’empleats. 
Suposadament, hi ha involucrats polítics locals i nacionals, caps d’estats i de governs, 
militars, membres de famílies reials, banquers, actors i cantants, esportistes, empre-
saris, professionals liberals, fi ns i tot eclesiàstics. I també personatges il·lustres, pro-
pers i coneguts, que es mostren públicament com un exemple de comportament. 
Si es vol lluitar de debò contra la corrupció, cal l’abolició del paradís fi scal. Primer, per 
desemmascarar un munt de grans i petits defraudadors, caigui qui caigui. I després, 
per permetre un control efectiu de la circulació del capital i de la conformació dels 
patrimonis. Com sempre, és qüestió de voluntat política i de pressió social.
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Avui dia es parla molt del concepte emprenedor. 
Els temps que ens ha tocat viure fan que la pa-
raula emprendre tingui molt valor, tot i que, des 

del meu punt de vista, s’utilitzi de manera una mica relativa, perquè aquell que sobreviu al dia a dia, 
ben bé que podem dir que emprèn i empenta força... No obstant això, fa alguns anys no es parlava tant 
d’aquest concepte, si bé tot estava per construir. En aquest context és on en Joan i la Caterina es van 
‘posar la manta al cap’, que es diu –un altre tret sine qua non de l’emprenedoria- i van fundar l’escola 
Pompeu Fabra, que va iniciar la seva aventura amb menys d’un centenar d’alumnes i que ha seguit fi ns 
avui, actualment amb més de 300 estudiants. 

-Com se li acut a algú això de fer 
una escola? 
-J: Nosaltres fèiem de mestres, 
però en aquella època no hi havia 
massa oposicions i fer de professor 
de manera estable i tenir uns mí-
nims per formar una família resulta-
va força complicat. Quan ens vam 
casar, jo feia classes particulars. 
Recordo que el dia de Sant Jordi, 
de bon matí, li vaig dir a la Cateri-
na “hauríem de fer un col·legi”. Això 
era l’abril del 71 i el setembre del 
mateix any ja obríem l’escola. 
-Caram... temps record! 
-J: En aquella època era molt dife-
rent. Pensa que encara estàvem 
en dictadura. La nostra idea era fer 
una escola petita, amb nens fi ns a 
10 anys, per preparar-los per fer 
batxillerat, els que el volguessin fer, 
i la resta fer uns cursos de comerç 
o nocions de mecanografi a... Però 
va sortir la llei Villar-Palasí que va 
canviar tot el sistema educatiu. 
-C: Estàvem en tràmits de papers 
en aquell moment i des d’inspecció 
ens van dir que o ens adaptàvem o 
havíem de tancar.
-J: Econòmicament, teníem crèdits 
fi ns a dalt de les orelles i vam de-

cidir tirar endavant i a veure què 
passava... I així ens hem anat 
adaptant a les circumstàncies, 
això ha suposat moltes privacions, 
dedicació i moltes hores. 
-C: A més, pensa que vam obrir 
l’escola el setembre i l’octubre nai-
xia el nostre fi ll gran. Això només 
ho pots fer quan ets molt jove, par-
lem de 23 i 26 anys, amb molta il-
lusió i res més. Si el cel cau, tots 
som a sota, dèiem! De jove, res 
t’espanta...Al principi, només érem 

ell i jo! 
-Ostres, com us ho fèieu?
-J: Tos dos amb 80 nens. Però 
perquè aleshores les estructures 
no eren com les d’ara. La Caterina 
tenia P5 i primer, jo tenia segon, 
tercer i quart en una sola classe. 
Els nens venien més predisposats 
a escoltar i, al principi del curs, pro-
gramaves feina per a tots. Mentre 
corregies els d’un curs, tenies fei-
na a la pissarra pels altres. Ara, 
era un no parar.

Construir una escola. 

Nom: Joan Casals i Caterina Rispau 
Edat: 68 i 65 anys respectivament  

En Joan és nascut a Salt i la Caterina a Vi-
laür 
Residents a Salt 

Professió: En Joan és l’exdirector de l’escola 
Pompeu Fabra i la Caterina l’excap d’estudis. 
Tots dos van fundar l’escola el 1971, amb 80 
alumnes. Més de 40 anys després, aquest 
centre escolar concertat compta amb 330 
alumnes. 

entrevista
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Entrevista a en Joan Casals i la Caterina Rispau, 
fundadors de l’escola Pompeu Fabra

-C: Casualment, també, va coin-
cidir que l’any que vam obrir van 
tancar els ‘hermanos’, de manera 
que això també va ajudar a que re-
béssim força nens. 
-J: El segon any ja vam poder dividir 
les classes, en lloc de tres cursos 
per aula, en teníem dos, ja era de 
més bon portar. Ja van ser 160 nens 
i el tercer any ja vam haver de fer 
obres a corre- cuita perquè hi havia 
més de 300 nens. Això era una ale-
gria però també ens portava molta 
feina buscar mestres, en aquell mo-
ment no n’hi havia com ara. 
-L’ensenyament havia de ser en 
castellà quan vau obrir. De fet, el 
nom de l’escola era una aposta 
decidida per la llengua catalana?
-J: Sí, l’ensenyament era en cas-
tellà, de tota manera aquí ja fèiem 
cursos de català, a l’estiu.
-C: Els primers anys a l’estiu, a les 
tardes, fèiem activitats tipus casa-
let d’estiu, jo jugava molt amb els 
més petits i ell feia classes de ca-
talà amb els més grans. El nom de 
l’escola va sorgir d’una conversa 
familiar amb l’intent de trobar un 
nom català que diferenciés la nova 
escola de les altres. En aquells 
anys encara no es parlava gaire 
de Pompeu Fabra i creiem que en 
certa manera va fer impacte.
-Els pares també van confi ar en 
vosaltres des del principi?
-C: Sí, també perquè ja ens conei-
xien com a mestres, jo al Verge 
Maria i en Joan al Guimerà. 
-J: Nosaltres volíem fer una esco-
la per a tothom, clar que havia de 
ser privada, però no volíem fer res 
d’elit, al revés, una escola per a la 
gent del poble. Realment la gent 
va confi ar en nosaltres, tot i ser 
tan joves. 
-C: Fins i tot en una ocasió van ser 
els mateixos pares de l’escola els 
que van avalar  un crèdit per poder 
fer ampliacions. Sempre hem tin-
gut molta ajuda dels pares.
-J: Es van fer 100 crèdits de 15.000 
pessetes, de manera que 150 pa-
res van passar a ser ‘accionistes’ 
de l’escola, per dir-ho d’alguna 
manera. Estem molt agraïts als 
pares, també moralment: “vostès 
posin-se la manta al cap i no pa-

teixin que ja ens en sortirem”, això 
que ho digui un pare en una junta 
signifi ca un recolzament molt im-
portant i que sempre hem sentit. 
Per nosaltres l’AMPA ha estat un 
estament que ha reforçat l’escola, 
en l’actitud i el treball. 
-Avui dia, suposo que crear una 
escola deu ser força més com-
plicat a nivell de papers, requi-
sits...
-J: En aquella època no dema-
naven gairebé res. Només que 
tinguessis un espai amb quatre 
taules i cadires. Ara cal tenir una 
sèrie d’instal·lacions a les que ens 
hem anat adaptant. Tenir una aula 
de música, una aula de tecnologia, 
una aula polivalent, etc. Nosaltres 
vam haver de lluitar molt per la 
qüestió de patis. Només teníem el 
terreny de 176 m² que ens havia 
donat el meu pare per fer l’esco-
la. No teníem pati i vam haver de 
negociar amb els propietaris dels 
horts veïns a veure si ens deixaven 
espais. Mica en mica hem pogut 
anar creixent i hem anat adquirint 
totes les instal·lacions necessàries 
per poder ser una escola amb tots 
els requisits, tot i ser una escola 
petita, d’una sola línia. Això, té de 
bo, però, que es crea més vincle 
amb el professorat.  
-C: Des que entren a P3 i fi ns que 
surten amb 16 anys comparteixen 
classe amb els mateixos companys 
i també creen més vincle amb els 
professors i personal pedagògic.   
-Us ha costat molt jubilar-vos? 
Perquè tants anys dirigint l’es-
cola...
-J: Sí, costa. Però per altra banda 
veus que fa falta plegar perquè ca-
len professors joves que s’adapten 
millor als alumnes d’avui dia. La di-
ferència d’edat amb els nens cada 
vegada és més  gran i fi ns i tot el 
mateix llenguatge, les bromes... 
són diferents. 
-C: Tot té un temps i una època. 
Però l’esperit li tindrem sempre. 
De fet, hi mantenim una certa re-
lació perquè ara ho porta la nostra 
fi lla i el gendre.
-Quina línia docent volíeu seguir 
a l’escola? Com s’estableixen 
les bases d’un centre escolar?

-C: Hem mirat sempre de fer una 
formació constant. El que sobretot 
volíem era fer persones. Que els 
alumnes quan sortissin fossin per-
sones, que és el més important a 
la vida. Quant a metodologies, és 
clar, hem anat canviant. Des de fer 
fi txes, en una època en què sem-
blava que tot es feia amb fi txes, 
després una època més vinculats 
a la línia de Rosa Sensat, als seus 
mètodes. L’escola d’estiu, ha es-
tat una gran formadora per a tots 
nosaltres. I així hem anat evoluci-
onant, sobretot també perquè hem 
trobat un bon equip de treball en 
què tothom s’hi ha implicat i hi ha 
posat bona voluntat. 
-Com heu rebut a l’escola els 
fl uxos migratoris? Segurament 
no sou dels que més heu tingut 
nens arribats d’altres països
-J: Potser no tant, però també tenim 
estudiants procedents de famílies 
d’altres llocs d’origen. Hi deu haver 
actualment entre 60 i 70 nens. La 
veritat és que, a l’escola, la inte-
gració és molt bona, al pati juguen 
tots junts; el que veiem, però, és 
que això no continua quan surten 
de classe. Al carrer segueixen ha-
vent-hi grups, segons país d’origen 
o ètnia, ens dóna la sensació que 
cadascú té el seu món i no hi ha 
una integració real. Però suposem 
que és qüestió que passi alguna 
generació més, mica en mica. 
-Un dels aspectes destacats del 
Pompeu Fabra va ser el bàsquet, 
encara hi ha equip?
-J: Sí, però ara la idea és jugar a 
nivell d’escoles, federats, perquè 
és més seriosa l’organització, però 
a nivell d’escoles. Perquè hi va ha-
ver un temps que competien a ni-
vell nacional, fi ns i tot, però molts 
dels nens que hi jugaven no eren 
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Entrevista a en Joan Casals i la Caterina Rispau, 
fundadors de l’escola Pompeu Fabra

Els premis Tres de Març

de l’escola i és clar, era un equip 
molt competitiu. El més important 
és que puguin jugar tots els nens a 
cada partit i amb tanta competitivitat 
això no passava, de manera que es 
va decidir que l’equip es quedés a 
nivell d’escoles i que els nens s’ho 
passin bé i els pares també. No és 
un club, és una escola. 
-En relació a les darreres po-
lèmiques del català a l’escola, 
com ho heu viscut?
-J: Sincerament, el problema no 
sabem on és. Si hi ha un alumne 
que no entén el català se li explica 
en castellà, però és que això po-
dem dir que no passa gairebé mai, 
perquè la mainada entén perfecta-
ment el català. S’adapten molt bé i 
no podem parlar de problema per-
què no n’hi ha. 
-C: Tots els nens aprenen català i 
castellà, no entenem quin proble-
ma hi ha en aprendre un idioma 
nou. La immersió ha estat un molt 
bon sistema.
-J: Mira, aquí, al principi, va córrer el 
rumor totalment fals que no volíem 
nens castellans. Suposo que perquè 
al principi es va donar que la majoria 
d’alumnes que teníem sí que tenien 
els cognoms catalans i només una 

minoria castellans. En canvi ara és 
al revés. Però parlo dels cognoms, 
que això no vol dir que no siguin 
catalanoparlants. No té res a veure. 
Aquí vivim en un bilingüisme assu-
mit, acceptat i respectat i això hauri-
en de venir a veure-ho i viure-ho tots 
els que parlen.   
-Amb aquests més de 40 anys, 
hi ha algun alumne destacat que 
hagi passat per l’escola?
-J: Mira, el que més satisfà és tro-
bar alumnes que els estudis els 
costaven força i que ara són em-
presaris o grans treballadors, per 
exemple. Veure que aquell nen se 
n’ha sortit a la vida, que ha estat 
capaç de lluitar, de treballar i que 
és bona persona, és el més satis-
factori.
-C: Tothom és important en el seu 
lloc. No es pot menysprear ningú 
perquè tothom té el seu talent i 
tard o d’hora troba la manera de 
treure’l. 
-Amb tots els canvis educatius 
que hi ha hagut i ara les retalla-
des, com s’ha d’afrontar l’ense-
nyament?
-J: Jo sempre penso que, en tot, 
és molt important el factor humà. 
Quan es va establir l’ESO, d’acord 

que potser no hi van destinar prou 
diners, però si tothom  s’hi hagués 
posat amb ganes de tirar-ho en-
davant, tal com es va programar, 
possiblement s’hauria aconseguit. 
Es donava l’oportunitat a l’alum-
ne d’aprendre altres coses que 
no eren les pròpies assignatures, 
amb els crèdits variables i això era 
interessant per ells i els motivava. 
Actualment, la política és molt de-
cebedora, però també penso que 
cal que els mestres tirin endavant i 
pensin en el dia a dia. 
-C: Els mestres hi tenen molt a dir, 
la voluntat, l’entusiasme és neces-
sari i s’ha de transmetre també als 
alumnes. Malgrat tot, s’ha de ser 
optimista.

Agnès Cabezas Horno

La campana de Salt
Aquests dies es van donar els 

premis Tres de Març. I, en 
l’apartat individual, el guardonat 
fou Miquel Casellas. Aquest fet, 
que pot esdevenir per atzar o per 
casualitat, no deixa de mostrar 
que la plataforma de llançament 
dels premis a nivell personal, des 
d’uns anys cap aquí, és la mateixa 
donada la trajectòria del guardó, 
el qual sempre va a parar allà ma-
teix:  l’any 2011 es donà el premi a 
la Carme Bover; l’any 2012, al seu 
fi ll, Salvador Sunyer; i l’any 2013, a 
Miquel Casellas, tiet de la senyora 
de Salvador Sunyer. Així tot queda 
en família.
Jo sempre creia que havien esta-
blert els premis Tres de Març a fi  

d’homenatjar el poble menut, gent 
anònima i no a les patums, els lí-
ders, ni les èlits..... Fa la impressió 
que són els grupets organitzats 
qui han portat a terme les accions 
de representativitat de la societat, 
amb el supòsit que aquesta forma 
d’actuar enfortiria la col·lectivitat i 
les consciències es tornarien ge-
neroses amb un gran afany de 
col·laborar, quan ha estat, precisa-
ment, tot a l’inrevés, i els volunta-
ris que trobem són els mateixos en 
els diferents llocs. I els destinataris 
dels premis són uns professionals 
de la seva activitat.
Amb la professionalització de la 
cosa humana, o dit el mateix, 
aquest exemple de voluntariat ens 

ha portat a un empantanegament 
de la societat. I ja es poden aixe-
car banderes, que la col·lectivitat 
que veiem és ben morta.
De fet, els premis Tres de Març, 
com altra mena de distincions no 
tenen cap mena de prestigi en una 
societat com la d’avui dia, en la qual 
no prevalen els més intel·ligents, 
ni els més forts, sinó aquells que 
millor s’adapten al sistema, òbvi-
ament capitalista, són honors que 
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Els premis Tres de Març

Cartes al Papa

s’estableixen als caps de colla. És 
d’agrair l’extensa entrevista a Mi-
quel Casellas que publicà el diari 
El Punt/Avui el dia 3/02/13 per sa-
ber allà on som. Al mateix temps, 
la Marta Font en l’entrevista que 
li feren anys enrere i publicada a 
la revista La Farga, núm.292, afi r-
mava “que no sabia massa bé per 
què li van donar el premi...”.
Fa temps que jo vaig deixar de 
saludar Miquel Casellas, Àngel 
Caldas, Salvador Sunyer (exalcal-
de), Carme Bover...., i  altres èlits 
i patums del poble. I el que més 
em dol és que en el moment que 
arrabassaren a un saltenc la presi-
dència de la Diputació de Girona, 
la qual fou assolida des de la base 
perquè primer fou elegit pel poble, 

cap patum ni èlit, ni líder fou capaç 
de sortir en defensa de la presi-
dència de la Diputació pel saltenc, 
i això no volia dir estar-hi d’acord, 
ni tenir les mateixes idees del Sr. 
Torramadé. Però en les grans co-
ses els paisans haurien d’haver 
donat suport.
Afortunadament, la revista La Far-
ga està en el número 293, i jo vaig 
dir als companys/es de redacció 
cinc mesos enrere, que a partir del 
número 300 plego, i no és que esti-
gui enfadat amb aquell o l’altre, no, 
no....., perquè des de la tardor del 
2011 vaig començar a retirar-me i 
deixar de fer coses, però als llicen-
ciats en història ens marquen molt 
les dades i les efemèrides, d’aquí 
ve la permanència fi ns al núme-

ro 300, però m’he imposat com a 
autodisciplina no participar en res 
més que vagi a parar a la socie-
tat actual, la qual no és la meva, i 
em sap greu en uns moments de 
presumpta reivindicació nacional. 
Però per aquest camí ni llibertat, 
ni independència, ni res de res...., 
si no el de sempre: donar suport 
a la burgesia catalana a fi  de que 
romangui a la trona perquè és la 
millor garantia pels de Madrid. I 
segons la forma que posaren dins 
d’aquesta societat catalana des 
d’uns anys cap aquí, no caldrà que 
vinguin els exèrcits borbònics a ai-
xafar-nos, perquè aquí ja ens fem 
malbé entre nosaltres mateixos.

Agapit Alonso i Pont

El 16 de febrer d’aquest any, amb 
la primera llum del dia, Salt des-

pertava amb un article en la secció 
setmanal que un capellà escriu cada 
dissabte en el Diari de Girona. Així, 
els ciutadans podíem llevar-nos i es-
morzar un cafè amb llet i una ensa-
ïmada tot llegint l’article que no era 
altra cosa que una carta al Papa. 
És molt agosarat escriure cartes 
al Papa. I no és la primera vegada 
que escriuen una carta al Papa des 
de Salt, ja que un altre saltenc, To-
màs......., l’any 1967 o 1968, també 
va enviar una carta al successor de 
Pere, en aquest cas fou tramesa per 
correu ordinari i no a través d’un mit-
jà de comunicació.
En Tomàs era un jove saltenc que 
es traslladà a Barcelona a estudiar 
enginyeria i a la universitat s’inicià 

en la doctrina maoista, i quan venia 
a Salt procurava divulgar els conei-
xements del líder comunista xinès. 
Poca acollida va tenir en el poble 
el maoisme d’en Tomàs, però va 
aconseguir engrescar tres o quatre 
joves, els quals juntament amb ell 
portaren a terme una acció revolu-
cionària dins de la societat d’aque-
lla època: feren unes pintades que 
deien “Viva Mao! Fuera Franco!”.
En aquell temps, els esprais no havi-
en arribat al mercat català i els mis-
satges s’imprimien directament amb 
un pot de pintura i un pinzell petit de 
punta rodona o amb una plantilla.
La seguretat de l’Estat desarticulà 
el grup maoista saltenc en menys 
de 24 hores. I al bo d’en Tomàs no 
se li va ocórrer res més que enviar 
una carta al Papa. Òbviament, la 

missiva no arribà mai al Pontífex, 
i pel conducte reglamentari milita-
rista cristianocatòlic, la carta tornà 
al seu origen. I la beataria popular 
va ridiculitzar l’acció del maoista 
Tomàs - abans com ara, els qui no 
treballen pels poderosos els fan 
passar per bojos-.
El contingut de la carta del mossèn 
saltenc no té res a veure amb la 
d’en Tomàs.

Agapit Alonso i Pont
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L’estudi històric del creixement

El bé no fa soroll
col.laboració

Qui no ha tingut la temptació 
del desànim en veure que els 

interessos egoistes, l’especulació 
econòmica, la corrupció, l’engany i 
la mala fe semblen apoderar-se de 
tot? És cert que els fets i la situa-
ció actual no són per saltar i ballar. 
Però en lloc de lamentacions cal 
buscar solucions.
Podem descobrir i valorar, ja que 
són molts, els actes sincers de so-
lidaritat i de defensa dels drets so-
cials, dels drets de les persones al 
treball, a l’habitatge, a la sanitat, a 
l’educació i dels drets dels pobles a 
ser lliures i a decidir per ells matei-
xos. El demà es construeix amb es-
forç i il·lusió, tenint uns criteris clars 
i mirant el futur amb esperança 
activa. Hem de ser inconformistes 
amb els abusos que es cometen en 
l’àmbit individual i col·lectiu.
En aquest sentit, malgrat les mol-
tes coses negatives que ens toca 

viure, no podem perdre de vista 
que milers de persones com no-
saltres, sense fer soroll, fan que 
el món avanci, treballant amb de-
dicació i honestedat. És ben cert 
que el bé no fa soroll i, en canvi, el 
soroll no fa bé.
Necessitem aprendre a mirar i es-
coltar. De fet, si tenim només una 
boca i, en canvi, dues orelles, pot-
ser deu ser per poder escoltar el 
doble del que parlem. Sovint no 
és el que més parla o el que més 
crida el qui té la raó. Per què hi ha 
tantes discussions, embolics i ene-
mistats? Sens dubte perquè ens 
costa molt escoltar els altres.
Dialogar no vol dir voler tenir sem-
pre la raó. Dialogar és respectar 
els punts de vista i les opinions 
dels altres. Dialogar vol dir com-
prendre i valorar el que diuen els 
altres, per tant, canviar una mica 
jo mateix, essent més coherent. 

Hi ha una frase que 
explica molt bé tot 
això: Si tu ets dife-
rent de mi, quina 
sort!, perquè podem 
complementar-nos. 
Aprendre a escoltar 
és acceptar els al-
tres tal com són, aprenent el millor 
de cada persona. Això no fa soroll 
i pot fer molt de bé, personal i so-
cialment.
Cal només un instant per provocar 
el malestar, cal només un moment 
per fer esclatar l’odi, però necessi-
tem el treball constant de cada dia 
per fer una persona més digna, per 
ser uns veïns més solidaris, per fer 
una relació més humana. L’esforç 
del present és sempre llavor de fu-
tur que donarà el seu fruit. El temps 
primaveral de Pasqua és un impuls 
per viure amb més plenitud.

Fèlix Mussoll.

L’estudi de la renda sovint fa 
referència a una abstracció ba-

sada en un model, i no pas a reali-
tats socials i econòmiques concre-
tes, com qui s’enriqueix i qui no, en 
quines condicions es treballa, quin 
és el grau veritable de benestar 
social de cada època.
El concepte de creixement econò-
mic no ha estat vist sempre igual. 
Des de fa dos segles, tanmateix, 
participem d’una visió optimista de 
l’evolució econòmica. El canvi tèc-
nic i el capitalisme semblen garan-
tir el futur, en base a un concepte 
sagrat de ‘progrés’. Un progrés 
entès d’una única manera i vàlid 
universalment.
Els anys posteriors a la II Guerra 
Mundial han vist triomfar el con-
cepte de creixement econòmic. 
Els economistes, encapçalats per 
Rostov, construïren un model de 
creixement per fases  únic i aplica-
ble a tots els temps i societats. I és 
el model que ha imposat el Fons 
Monetari Internacional, sovint amb 
resultats desastrosos.

Enlluernats amb aquesta metodo-
logia, es creia per exemple que 
durant la baixa Edat Mitjana l’ele-
vada mortalitat era benefi ciosa a 
la llarga pel creixement econòmic, 
atès que l’acumulació de riqueses 
en poques mans conduïa al crei-
xement econòmic. I persisteix el 
mite que el creixement dispersa 
les diferències socials. Però és 
anacrònic utilitzar aquest concepte 
en períodes anteriors a la Revolu-
ció Industrial, ja que no existia el 
mateix comportament econòmic. 
Va triomfar la idea que si els sa-
laris eren baixos, els empresaris 
tindrien més capital per invertir i a 
la llarga se’n benefi ciaria tothom. 
Llavors  la renda es tendiria a equi-
librar de nou. Només aquest enri-
quiment previ permetria després 
una millor distribució de la renda. 
Era i és la idea de la teoria econò-
mica convencional, una premissa 
que avui esdevé interessada i fi ns 
i tot contraproduent.
Aquesta és una visió del creixe-
ment econòmic amb clau històri-

ca, perquè té en compte el temps. 
Però el creixement econòmic és 
vist com un motor i no com un pro-
ducte, quan és ambdues coses. 
Quins són els factors que fan de 
veritat distribuir la renda? D’altra 
banda, on queda i com s’analitza 
el grau de sofriment humà? 
En l’actualitat es qüestionen noci-
ons com les del producte interior 
brut o la renda per càpita. Neces-
siten estudis per veure de prop les 
diferències socials, i una interpre-
tació molt més ajustada de la reali-
tat econòmica de cada temps i so-
cietat, que tingui en compte factors 
socials i culturals, factors humans 
de comportament econòmic i les 
relacions existents de domini. 

JCL

apunt històric
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No és món per a vells

Fa poc, i amb pocs dies de dife-
rència, vaig visionar, com diuen 

els cinèfi ls, una còpia enllaunada i 
doblada al castellà de la llorejada 
“No Country for Old Men” (‘No es 
país para viejos’, o ‘Sin lugar para 
los débiles’, a l’Amèrica Llatina), 
una història sobre la incomprensi-
ble violència dels temps moderns 
explicada magistralment –com és 
usual en ells– pels germans Co-
hen; i també l’emissió per TVC de 
“L’edat daurada”, un documental 
de Xavi Llapart i Carles Farriols 
que “dóna resposta a preguntes 
com aquestes: Hi ha hagut un 
canvi de valors a la societat? Què 
passa quan ens jubilem? Quin pa-
per juga la gent gran en la societat 
d’avui? Els nostres avis volen anar 
a una residència?”.
Casualment, aquells dies es va 
saber una informació, divulgada 
a través de la xarxa a partir de la 
premsa estrangera, que posava 
els pèls de punta: segons “Der Spi-
egel”, el gabinet de Mariano Rajoy 
hauria tret diners del fons de pen-
sions per destinar-los a comprar 
deute, si no recordo malament. Si 
la notícia fos certa (i molta gent 
l’hi va considerar, tret de l’econo-
mista Xavier Sala Martín, que la 
va desmentir en un espai televisiu 
de tarda), n’hi hauria per agafar el 
‘govern dels pitjors’ que porta les 
regnes de l’Estat i penjar-lo sencer 
del sostre amb els cordons de les 
sabates, fi ns que demanessin per-
dó i prometessin esborrar-se del 
govern primer i del mapa després.
En tot cas, la quantitat de comen-
taris que va provocar la notícia, fos 
certa o no, demostra que la més 

que possible 
precarietat del 
sistema de 
pensions in-
quieta, i molt. 
A la ‘Versió’ ra-
diofònica d’en 
Toni Clapés, 
per exemple, 
és un tema re-
current: ¿Qui 
pagarà la 
meva pensió, 
si resulta que 

hi ha més vells jubilats que joves 
treballant?, es pregunten sovint.
És una qüestió angoixant, sens 
dubte. I encara s’hi torna més si 
considerem que l’aspecte pràctic, 
crematístic, del problema (al qual 
hauríem d’afegir encara la para-
doxa que els governants proposin 
–i la posin en pràctica– la mesura 
d’endarrerir l’edat de jubilació, al-
hora que són incapaços de mitigar, 
ni que sigui, l’enorme taxa d’atur 
juvenil) n’amaga un altre de tipus 
més humanista, diguem-ne, i que 
tanmateix va íntimament unit amb 
aquest: el menyspreu que la mo-
dernitat mostra per la vellesa.
En aquests verals nostres, hem 
passat d’un extrem a l’altre. Si fi ns 
fa uns anys la paraula de pares i 
avis era com paraula de Déu, i allò 
que determinaven ells anava a mis-
sa sense possibilitat de discussió, 
en els temps actuals el descrèdit 
de l’edat provecta i les seves xa-
cres ha crescut en la mateixa pro-
porció que pujava l’adoració per la 
joventut i les seves daurades me-
ravelles. El resultat d’això és que 
aquí, a diferència d’altres cultures 
que han mantingut les antigues 
formes, en comptes de respectar 
les persones grans (encara que 
fos només pel simple fet d’haver 
viscut més i tenir més experiència, 
cosa que en principi és garantia 
de saber més, això és, de savie-
sa, com recordava no fa gaire el 
professor Francesc Torralba), les 
persones grans s’han convertit en 
una nosa, tant per a la família (tret 
potser que ‘serveixin’ encara com 
a cangurus) com per al sistema 
social, i consegüentment han sigut 
arraconades.
Si fi quem els avis a les residèn-
cies pel mateix motiu que fi quem 
els nens a la guarderia (i a l’escola 
més tard, sí), és a dir, perquè els 
joves/madurs estan en edat pro-
ductiva i han de dedicar el seu 
temps a la feina, doncs ja som al 
cap del carrer: aquesta organitza-
ció social nostra és penosa, és un 
desastre. I és així perquè no s’ha 
programat sobre les necessitats 
de les persones, sinó sobre aquest 
absurd sistema de privilegiats pel 

naixement. No hi ha més.
Un dia o altre havia de passar: la 
riquesa que no és amassada per 
les grans fortunes (d’arrel succes-
sòria) cada vegada és més es-
cassa, i com que el sistema cor-
regeix aquest desnivell (tanmateix 
sistèmic!) traient els recursos dels 
impostos, la inactivitat mercantil i 
laboral incideix directament en el 
sistema de pensions, i no hi ha 
més cera que la que crema. 
La democratització –o socialitza-
ció, si voleu– del sistema heredi-
tari posaria fi  a aquesta relació de 
dependència, però l’opinió públi-
ca i la publicada van per un altre 
cantó. Ho hem pogut constatar a 
propòsit d’una historieta exemplar 
que ens va arribar a Europa provi-
nent del llunyà Orient: ara farà un 
parell de mesos, el ministre japo-
nès de Finances, Taro Aso, va “de-
manar” als avis del seu país (entre 
els quals fi gura ell mateix, per cert) 
que fessin el favor de no trigar gai-
re a morir-se i deixessin així de ser 
el problema en què s’han convertit 
per al sistema econòmic del Japó. 

Després va demanar excuses per 
la ‘patinada’, però la bomba ja es-
tava llançada. La detonant sortida 
de to del ministre Aso va aixecar 
una bona polseguera, no cal dir-
ho, i entre les reaccions que va 
suscitar hi havia, per exemple, la 
de qui hi veia un retorn de la mà 
de “la democràcia”, cada cop més 
corrompuda, a fórmules suposada-
ment superades com el totalitaris-
me. Ho sembla molt, efectivament, 
però un servidor –ja ho he dit, i hi 
insisteixo– no crec pas que sigui 
“la” democràcia, que ens hi porti, 
sinó aquesta ‘democràcia heredi-
tària’ que hem heretat.

Fermí Sidera Riera
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Un fantasma que recorre el món

L’extrema dreta, com en tots els 
períodes de crisi, amenaça de 

nou. En forma de partit o de cor-
rent, i d’accions violentes d’indi-
vidus aïllats o grups organitzats, 
ressorgeix en diverses formes. 
Però té unes característiques co-
munes que la identifi quen.
L’extrema dreta parteix de la Re-
volució Francesa de 1789. Són els 
contra-revolucionaris, els legitimis-
tes, els nostàlgics de l’Antic Rè-
gim. Però des dels anys trenta de 
segle XX, a l’ombra de Mussolini i 
Hitler, s’inventa una altra extrema 
dreta. Més que restaurar la monar-
quia, apel·larà a la formació d’un 
nou ordre polític i social. 
La I Guerra Mundial ja havia es-
bossat una mena d’estat totalitari: 
concentració dels poders polítics, 
mobilització psicològica dels ciu-
tadans, enquadrament dels treba-
lladors, censura, unitat d’acció i de 
pensament, tot un país bolcat a un 
únic objectiu. 
L’extrema dreta esdevé des de 
llavors una complexa galàxia: 
contrarevolucionaris, antiliberals, 
integristes religiosos, nazis, feixis-
tes, populistes, ultranacionalistes, 
antisemites, anticomunistes, anti-
darwinistes, racistes i xenòfobs de 
tota mena.
L’extrema dreta s’obsessiona per 
l’autoritat i per un fort cap d’estat. 
És la traducció política d’una acti-
tud psicològica de gust per l’ordre 
i l’autoritarisme, però confós amb 
un desig d’homogeneïtat. La de-
mocràcia liberal és assimilada a un 
règim de desordre, ja que permet 
els confl ictes oberts, els canvis de 
majoria, el dret d’oposició.
La desfeta dels feixismes al 1945 
comporta la desaparició d’aquests 
règims, però no de la seva ideolo-
gia. En els períodes de calma els 
trobem recollits en la nostàlgia i 
la fi delitat. En els de crisi, com el 
període d’entreguerres o l’actual, 
reneixen amb força amb les seves 
solucions d’ordre dissolvents de la 
democràcia parlamentària. 
L’enemic interior és el polític, sem-
pre corrupte, l’intel·lectual, hereu 
dels il·lustrats, que ha promogut 
l’individu sobre la societat orgà-

nica. És el revolucionari, que ha 
volgut instaurar una igualtat fi ctí-
cia entre homes ‘naturalment no 
iguals’. És el liberal, que ha per-
mès la dissolució dels costums, 
l’autoritat paternal i la família. És 
el món modern, que ha destruït el 
vell ordre. És la por a la llibertat, 
mare dels canvis i del progrés.
L’extrema dreta fomenta l’esperit 
de revenja, s’agita per unes fron-
teres nacionals, un passat històric, 
unes tradicions en comú. En la 
seva ‘revolució nacional’ s’inculca 
l’ordre i l’homogeneïtat, la depura-
ció dels funcionaris i l’aniquilació 
dels antics responsables. Existeix 
una obsessió per l’enemic interior, 
la voluntat d’exclusió i la necessitat 
imperiosa d’un redreçament moral 
al seu gust. 
L’educació de la joventut és priori-
tària. El cos de professorat ha de 
ser depurat. Es crea un servei mi-
litar per adoctrinar els joves, una 
nova elit dirigent creant escoles 
superiors de quadres. En l’orga-
nització de la indústria es planteja 
el corporativisme, rebutjant la lluita 
de classes i el liberalisme. Es va-
lora la pagesia, les seves virtuts 
ancestrals, el seu arrelament ter-
ritorial. Es rebutja l’industrialisme 
i el capitalisme dut per les revolu-
cions burgeses, així com la seva 
reacció, el comunisme. 
Per a l’enquadrament de la pobla-
ció es crea un partit únic. L’admi-
nistració pren el comandament 
sense contrapoders. L’estat estén 
arreu el seu control. Es vol l’aug-
ment de la repressió política i soci-
al, l’ampliació d’acció de la policia, 
l’afecció dels funcionaris, mesu-
res judicials retroactives d’ajusti-
ciament i el control absolut de la 
premsa. 
L’ordre natural imposa la primacia 
de la societat sobre l’individu. L’in-
dividualisme comporta l’anarquia. 
Es nega la idea de la igualtat ‘na-
tural’ dels homes. Es pretén una 
societat governada per les elits so-
cials i professionals.
Es condemna el liberalisme cultu-
ral i es fomenta una ‘revolució cul-
tural’. S’endega una croada mora-
litzadora en una societat on hi ha 

uns clars rols mas-
culins i femenins. 
Es persegueix i 
es castiga, sovint 
h i p ò c r i t a m e n t , 
l’adulteri, el divor-
ci, l’avortament i 
l’homosexualitat. 
La protecció de la 
família, entesa tra-
dicionalment, és 
una prioritat. 
L’extrema dreta 
preconitza l’ex-
clusió i el rebuig 
al ‘model d’assi-
milació democràtic’. Un dels as-
pectes notoris és la persecució 
de l’estranger. Dominada per un 
sentiment de crisi política i moral, 
les impotències interiors alimenten 
les pors, els dubtes i els ressen-
timents. Existeix una xenofòbia 
extrema i violenta que denuncia 
una invasió. I una altra de menys 
conscient, feta de clixés i prejudi-
cis, desconfi ança i ignorància.
La propaganda antisemita dels 
anys trenta acusava els jueus de 
ser els propietaris de l’or i la ri-
quesa, gestors de l’economia a 
l’ombra, un agent revolucionari 
destructor de l’estat, de l’ordre i la 
moralitat. Se’ls acusava de no ser 
patriotes, de ser inassimilables, de 
ser només regits per la seva soli-
daritat interna, causant de tots els 
desequilibris.
Són els arguments que es traslla-
den ara a tots els estrangers i en 
general als diferents. S’acaba amb 
la tradició republicana i democràti-
ca fundada en el principi d’igualtat, 
del refús de la distinció en nom de 
la raça, color, religió o condició. 
Els períodes de crisi comporten 
pors i inseguretats, i solucions fà-
cils però falses. Cal que analitzem 
correctament i amb profunditat les 
causes de la crisi occidental i dels 
problemes actuals del món. No-
més llavors trobarem respostes 
certes i solucions justes.

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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El liti, el litinès i la guerra de l’Afganistan

El liti és un element químic que 
es troba a la natura solament 

en forma de compostos (sals de 
liti) molt difosos, però sempre en 
molt petita proporció. Aïllat per 
primera vegada l’any 1855, es va 
veure que és un metall blanc molt 
lleuger (la meitat de dens que l’ai-
gua) i aparentment sense aplicaci-
ons, ja que s’altera de seguida en 
contacte amb l’aire i amb l’aigua.
També es va descobrir la seva pre-
sència (en molt poca quantitat) en 
l’aigua d’algunes fonts. Per exem-
ple les aigües de Caldes de Mala-
vella en contenen 1,2 mg per litre 
(que és una quantitat molt petita si 
la comparem amb els1.125 mg de 
sodi que també contenen).
Això el va fer popular en aquella 
època (segona meitat del segle 
XIX) en què estaven molt de moda 
els balnearis, sobretot a França. 
La gent benestant hi anava “a 
prendre les aigües”. Els metges 
d’aquell temps les recomanaven 
contra diverses malalties. Segu-
rament la vida tranquil·la del bal-
neari, la ingesta de molta quantitat 
d’aigua i la fe que hi tenien els qui 
hi anaven produïa més efecte te-
rapèutic que les substàncies con-
tingudes a l’aigua. Però amb el 
descobriment d’un element nou, 
el liti, les aigües que en contenien, 
les “eaux lithinées”, van tenir molt 
d’èxit. Es deia que anaven bé con-
tra el reumatisme, l’artritis, la gota i 
altres malalties.
Però no tothom es podia permetre 
anar als balnearis. Per això alguns 
farmacèutics francesos van in-
ventar una manera més barata de 
preparar a casa aigua litínica. Per 

exemple, van ser famosos uns so-
brets anomenats “Lithinés du doc-
teur Gustin” i també els del “doc-
teur Vée”, preparats per afegir-los 
a un litre d’aigua. Contenien una 
barreja d’àcid tartàric,  bicarbonat 
de sodi i una petita quantitat (un 1 
%) de carbonat de liti. En contacte 
amb l’aigua produïen efervescèn-
cia desprenent-se gas carbònic. 
Resultava així un líquid semblant 
a l’aigua de les fonts “picants”.
La moda dels balnearis i la de 
preparar aigua amb sobrets van 
arribar també a Catalunya. Dels 
sobrets la gent en deia litinès o 
litines i recordo que van ser molt 
populars cap als anys 40, època 
de postguerra i de pobresa. Ha-
vien ja perdut el seu caràcter me-
dicinal i es feien servir per donar 
més bon gust a l’aigua de l’aixeta, 
ja que en aquell temps no se’n ve-
nia d’embotellada. Per això moltes 
marques van deixar de posar-hi 
sals de liti i els hi van donar altres 
noms: sidral, alca-soda, etc. Actu-
alment, de sals efervescents (bar-
reges d’àcid tartàric o cítric amb 
bicarbonat) encara se’n fan servir, 
sobretot en pastisseria, com a “lle-
vats químics” per donar esponjosi-
tat a la massa de farina amb el gas 
carbònic que desprenen.
Quan jo estudiava Química –d’ai-
xò ja fa força temps-  els balnearis 
i la fe en les seves aigües ja ha-
vien passat de moda i el liti tenia 
poca importància. Recordo que els 
llibres no li dedicaven més d’una 
plana. En forma metàl·lica entrava 
en la composició d’alguns aliatges 
especials i en forma de compost 
en alguns esmalts i lubricants, i 
poca cosa més.
Se’n tornà a parlar una mica quan 
a l’any 1952 el psiquiatre australià 
John Code va descobrir que una 
forta dosi de carbonat de liti mitiga-
va els “trastorns bipolars” (estats 
d’eufòria seguits de depressions). 
El seu descobriment no va tenir 
aleshores gaire transcendència, 
però actualment les sals de liti for-
men part de l’arsenal terapèutic 
dels psiquiatres.
És a la dècada dels anys 90 quan 
el liti començà a adquirir una im-

portància extraordinària. Es desco-
brí que amb liti es poden fer piles 
i bateries recarregables (les ano-
menades “d’ió liti”), més petites i 
lleugeres i amb una capacitat molt 
més gran d’emmagatzemar ener-
gia elèctrica. Aviat es va disparar 
la seva demanda i actualment, des 
d’un marcapassos fi ns a un cotxe, 
n’hi ha a tot arreu, sobretot en la 
infi nitat d’aparells electrònics que 
fem servir diàriament: mòbils, or-
dinadors portàtils, càmeres, etc. 
Això ha convertit el liti en un pre-
ciós metall estratègic. I ho serà 
molt més quan es generalitzin els 
cotxes elèctrics i els híbrids, que 
necessiten portar potents bateries 
que emmagatzemin molta ener-
gia en poc volum. Del liti alguns 
ja en diuen “l’or blanc” o “el petroli 
blanc”.
Però de jaciments de mineral de 
liti aptes per  abastir la creixent 
demanda mundial no n’hi ha gai-
res. Fins fa poc el més important 
era el de Salar de Ayuni a Bolívia, 
un impressionant desert de sal de 
10.000 km quadrats. Però cal mol-
ta tecnologia i molts diners per ex-
plotar-lo, que Bolívia no té. El seu 
president, Evo Morales, envalentit 
per la riquesa que es podrà extreu-
re, ja ha posat en marxa el projec-
te d’un complex industrial de titu-
laritat nacional, però amb capitals 
de companyies privades estrange-
res. De moment ja hi funciona una 
planta pilot.
Però el 2010 es va produir una 
sorpresa: el primer productor mun-
dial de liti no serà Bolívia sinó l’Af-
ganistan. Els nord-americans ja 
porten 12 anys en aquell país i, 
amb l’excusa d’empaitar els tali-
bans, han fotografi at, cartografi at 
i resseguit  tots els seus racons 
muntanyosos, verges de cap estu-
di geològic anterior. L’escena s’ha 
repetit mils de vegades: baixa un 
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Exposició RODONA XXL a les Bernardes de Salt

helicòpter, salten a terra “marines”  
amb fusells i geòlegs amb instru-
ments per prendre mesures i aga-
far mostres. Després s’enlairen 
i tornen a aterrar en un altre lloc. 
Així han descobert que el subsòl  
de l’Afganistan té una riquesa mi-

neral extraordinària: ferro, coure, 
or, neodimi, ceri... i sobretot liti. 
Prop de la població de Ghazni s’ha 
trobat un jaciment de liti, molt més 
gran que el de Bolívia, que han va-
lorat en un bilió de dòlars. 
Això ens suggereix moltes pregun-

tes: Qui es quedarà aquesta rique-
sa? Benefi ciarà a la població tan 
pobre de l’Afganistan? Era aques-
ta la veritable raó de la presència 
de soldats americans (i espanyols) 
en aquell país i de totes les morts 
que s’hi han produït? 

Joan Serrat

Des del dia 4 fi ns al 28 de fe-
brer de 2013 s’han exposat 

a la Casa de Cultura de les Ber-
nardes de Salt, les diverses obres 
que confi guren l’espectacular ex-
posició “RODONA XXL” de Delphi-
ne Labedan, il·lustradora i pintora 
molt propera i integrada a l’àmbit 
artístic de Salt, on exerceix com a 
professora i directora de l’Escola 
de Belles Arts.
La visita a l’exposició de la Delphi-
ne constituïa una bonica experièn-
cia estètica:  només de travessar 
la porta principal de les Bernardes 
el visitant es trobava immers en 
un món de grans obres plàstiques 
de format rodó, realitzades amb la 

fl exible suavitat de les aquarel·les 
i emprant un bon reguitzell de tèc-
niques artístiques i d’atzar. Cada 
obra es distingia pel seu segell es-
pecial i únic, on ressaltaven la  for-
ça expressiva de les línies,  la lleu-
geresa de les formes, la suavitat  
dels colors i les acurades textures 
amb reminiscències de  brodats.
A l’ambient es respirava un aire 
d’equilibri cromàtic i de temàtiques 
ecològiques inspirades en detalls 
de paisatges, i en múltiples peixos 
i emplomats ocells que es vincla-
ven per arrodonir-se. Els grans 
cercles XXL evocaven sorprenents 
calidoscopis d’un món de fades, o 
bé grans mandales d’elegant pa-

per fet a mà, que trencaven amb 
el format rectangular de sempre i 
no els calien ni marcs, ni paspar-
tús per captar l’atenció de l’espec-
tador. 
Si no vàreu poder visitar aquesta 
original exposició, us recomano 
consultar el blog UN MÓN D’IL-
LUSTRACIONS de Dephine La-
bedan http://delphinelabedan.
blogspot.com.es/
així podreu descobrir i gaudir tran-
qui·.lament de les singular creaci-
ons d’aquesta artista i il·lustradora 
que viu a l’Empordà i ensenya  
amb passió Art a Salt.

Carme Garriga i Verdaguer

art



13

Carta a Espanya

Carta a Catalunya

curiositats
Estimats veïns: us entenem per-

fectament, som com un càncer 
pel vostre país. Som rebels, incon-
formistes, torranassos i inadaptats. 
Sembla ser que no tenim respecte 
per la vostra cultura, que no volem 
entendre el vostre apreciat art de fer 
patir un animal: el brau. Que no ens 
agrada que en el carnet d’identitat 
posi nacionalitat espanyola. Que a 
les escoles Catalanes no s’ensenya 
el castellà. Que no deixem parlar la 
llengua del imperio. Que discrimi-
nem els que no són d’aquí. Que som 
uns garrepes, antipàtics, egoistes ... 
que fi ns i tot tenim un club de futbol 
que, al vostre parer, hauria d’estar a 
segona divisió, en canvi, ens atre-
vim a dir que som més que un club ! 
El que faltava per sentir. No sabem 
comportar-nos, reneguem de vosal-
tres. Per tots aquests motius i altres 

que no hem citat, és de justícia que 
no ens vulgueu. En alguns canals 
de televisió diuen: aquests Cata-
lans, què s’han cregut?, què volen ? 
Si no els hi agrada que marxin. Te-
niu tota la raó, hem de marxar. Amb 
tot el “dolor” del nostre cor, ens hem 
de separar. Després de tants anys 
de desamor, és hora de deixar-nos. 
I per acabar ara resulta que també 
som espies! Es evident que Catalu-
nya no us convé. Som com un gra 
infectat al cul!!!  
En aquests moments de tanta feina 
per fer: endreçar els sobres amb 
diner negre, protegir els estalvis 
a l’estranger, preparar discursos 
creïbles, amagar fets evidents, re-
cordar  “más de cien mentiras”...  i 
nosaltres els Catalans donant la 
llauna. Ah, espereu, em deixava 
la maleïda crisi, l’atur, els desno-

naments, l’increment de l’IVA... tot 
això no us deixa dormir, o sí!!! Dei-
xem que els polítics es reuneixin en 
hotels de cinc estrelles, que s’ali-
mentin bé, (amb cafè, copa i puro), 
que vagin  amb cotxes ofi cials, (que 
la casa és gran) i si pot ser de luju 
(com deien els nostres avis). Ah, 
em deixava una cosa molt impor-
tat:  sobretot NO us  retalleu ni un 
sol cèntim del sou. No us estigueu 
de res, que ja ho paguem els con-
tribuents. Pensem amb l’estrès que 
tenen ara, pobra gent. Els catalans 
som una colla d’ingrats i sangone-
res insolidaris. Us volem fer el favor 
més gran de la vostra vida: neces-
sitem LA INDEPENDÈNCIA! Amb 
la  independència Catalana, se us 
acabaran tots els problemes. Per 
l’assumpte econòmic, ni hi patiu. Ja 
ens espavilarem.

Nosaltres, el Catalans, ens faríem 
un  gran favor si ens dediquéssim 
a informar-nos una mica més. No 
amagar el cap a sota l’ala i no es-
perar com sempre, que tot s’arregli 
sol. Mentre ens escanyen econò-
micament, ens asfi xien cultural-
ment i moralment, nosaltres com 
sempre, posem l’altre galta i tan 
contents. Els  representants polí-
tics (els dinosaures de la nación) 
el que millor saben fer és capgirar 
la història, remenar la perdiu, i com 
sempre, tenir la raó absoluta. Les 
males llengües només poden sor-
tir de caps enverinats per l’odi, la 
ràbia i ganes de crear polèmiques i 
guerres obertes, on els perjudicats, 

com sempre , som els ciutadans 
d’ambdues bandes. Des d’enti-
tats Catalanes molt conegudes es 
convoquen manifestacions, con-
ferències, reunions informatives, 
xerrades, plataformes...
Existeix tota una moguda 
de persones que es pre-
ocupen pel nostre avenir, 
i nosaltres, com sempre, 
no hi anem, no ens inte-
ressa. I amb aquest opti-
misme que ens caracterit-
za, acabem per dir: Total, 
tampoc s’arreglarà res!, i 
ens quedem tan amples. 
Mireu si en som de lles-
tos, posem com a símbol 

Català un burro. Deu ser perquè 
ens segueixin pujant a cavall, com 
sempre? No, no anem pas bé!!!

Júlia Pujolràs Casadevall
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Arriba la primavera: 
vigilem amb els paràsits!

cuidem les mascotes
D’aquí a pocs dies tornarà la pri-

mavera i amb ella la bonança 
meteorològica. És una època en què 
els insectes tornaran a sorgir amb 
força i per tant caldrà fer un molt bon 
control antiparasitari extern de les 
nostres mascotes. Cal recordar que 
ens interessa protegir els nostres 
animals per evitar que agafi n puces, 
paparres o que els piquin mosquits, 
que, a part de ser molestos, poden 
transmetre malalties.
Les puces són un problema comú en 
gossos i gats ja que provoquen picor 
amb la seva picada i poden desen-
volupar problemes de pell importants 
en les nostres mascotes que poden 
començar amb una simple irritació 
de pell fi ns a una infecció (piodermes, 
eczemes...). A part, una de les prin-
cipals causes d’al·lèrgia en gossos i 
gats és a la picada de puça, ja que es 
desenvolupa una hipersensibilitat a la 
saliva de la puça quan aquesta pica  
l’animal. És molt important doncs que 
ens plantegem aplicar un producte 
per evitar les picades de puça. A més, 
les puces poden ser transmissores de 
determinats paràsits intestinals.
Les paparres són paràsits que solen 
quedar-se enganxats a la pell de l’ani-
mal. S’alimenten de la sang d’aquest 
i la necessiten per reproduir-se. A 
part del mal efecte estètic i de si la in-
festació és molt important poder ser 
causa d’anèmia, cal prevenir-ne la in-
festació de la nostra mascota ja que 
són portadores de paràsits sanguinis 
que poden provocar greus malalties 
als nostres animals (Erlichiosi, babe-
siosi, anaplasmosi, etc..).
Els mosquits, principalment els Ph-
lebotomus, els hem d’intentar evitar 

per prevenir principalment la trans-
missió de la leishmaniosi, que és una 
greu malaltia que pot afectar qualse-
vol tipus de gos i que en els casos 
més greus, els pot provocar la mort. 
Evitar que aquests mosquits piquin el 
nostre gos ha de ser la primera bar-
rera de contenció d’aquesta malaltia 
i per tant caldrà utilitzar el producte 
adequat i que segurament també 
ens servirà per controlar altres tipus 
de paràsits (puces, paparres, etc.).
Hi ha molts productes diferents en el 
mercat per prevenir les infestacions 
d’aquests paràsits: des de collars, 
líquids, pipetes fi ns a pastilles o xam-
pús. Per escollir un o altre producte, 
l’ideal és atansar-nos a una clínica 
veterinària on ens aconsellaran so-
bre quin producte s’escau més per a 
la nostra mascota en funció del que 
necessitem.  
En resum i segons el nostre parer, 
els collars són força útils pel control 
de paparres i com a repel·lent de 
mosquits, però no són un producte 
d’elecció per les puces, ja que l’efec-
te és menor com més lluny del collar 
i aquestes acostumen a trobar-se a 
la base de la cua, que és dels punts 
anatòmics més llunyans. 
Els esprais, n’hi ha de molts compo-
nents diferents: es recomanen els 
que tenen un efecte que duri i no 
sols els que funcionen només en el 
moment d’aplicar-los. L’avantatge és 
que l’efecte sol ser immediat i només 
de tocar les puces, aquestes acostu-
men a caure o morir, però per contra 
són més difícils d’aplicar si l’animal 
és molt gros o aquest no es deixa. A 
més, aquells esprais que són enva-
sats a pressió, acostumen a espan-

tar als animals, 
sobretot als 
gats. 
Les pipetes (pe-
tites ampolles 
d’un sol ús amb 
medicament 
líquid al seu 
interior) són un 
producte ideal 
ja que funcio-
nen bé tant per 
puces com per paparres i algunes 
d’elles tenen cert efecte repel·lent de 
mosquit. Són molt fàcils d’aplicar, no 
fan olor i la seva acció acostuma a 
durar com a norma general, amb pu-
ces i paparres, aproximadament qua-
tre setmanes sempre que seguim les 
recomanacions del producte i vigilem 
de no mullar l’animal normalment 
dos dies abans o després de l’aplica-
ció de la pipeta. 
Últimament han sorgit productes en 
format pastilla per donar-se via oral per 
atacar les puces. Tenen una acció molt 
ràpida, però per contra, només servei-
xen per puces i no actuen ni contra les 
paparres ni contra els mosquits. 
Per últim, els xampús, que es podria 
dir que són els productes més antics i 
des del nostre punt de vista els d’acció 
més curta i per tant no els recomanem 
com a producte únic, però es poden 
utilitzar com a complement d’algun 
dels altres productes esmentats.
Així doncs, ara que arriba el bon 
temps, protegim les nostres masco-
tes davant de tots aquests paràsits 
externs.

Informació proporcionada per 
Vetxarxa
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ensenyament

solidaritat
Càritas Salt ha fet la presentació 

de la seva memòria, correspo-
nent al passat 2012, el dissabte 16 
de març, acomplint el compromís 
de presentar-la dins el primer tri-
mestre de l’any.
Una memòria serveix per a reco-
llir en un sol document tota la fei-
na realitzada durant l’exercici que 
descriu. La nostra va un pas més 
enllà, per què no només recull la 
feina ben feta sinó que recorda a 
les persones que en un moment 
de la seva vida, han compartit part 
del seu camí amb nosaltres. Des 
dels diferents serveis que s’ofe-
reixen des de Càritas Salt, s’ha 
ajudat a que persones del nostre 
voltant hagin rebut el recolzament 
que necessitaven.
I també recollim dades quantitati-
ves a la memòria, per a que quedi 
palesa la feina integradora de Cà-
ritas Salt a la nostra població.
Podem dividir la tasca de Càritas 
Salt en dos grans blocs, un més 
assistencial, cobrint necessitats 
bàsiques, i l’altre més formatiu i 
generador d’eines per a un mi-
llor desenvolupament de les per-
sones. En el primer bloc trobem 
l’acollida, la distribució d’aliments i 
els robers. Aquí també podem in-

Presentació Memòria 2012

Esquiada 2013 a l’Espriu

cloure el projecte PATI d’habitatge. 
Ara entraríem a l’altre bloc: acom-
panyament, formació. Les visites a 
la Gent Gran, el servei d’orientació 
sociolaboral, el servei d’interven-
ció educativa, el taller de costura, 
el taller d’acollida lingüística i cul-
tural i l’assessorament jurídic a im-
migrants.
S’ha parlat del detall de cada ser-
vei, del número de persones bene-
fi ciades i dels recursos, econòmics 
i personals, que s’hi dediquen. 
S’ha agraït les múltiples mostres 
de col·laboració que hem rebut 
aquest any organitzant diferents 
tipus d’actes a benefi ci de Càritas 
Salt, on la resposta ha superat les 
previsions. Ara que patim una forta 
retallada dels ajuts públics, Càri-
tas Salt pot continuar fent la seva 
tasca gràcies a la generositat de 
les persones que col·laboren amb 
nosaltres, sigui amb aportacions 
econòmiques o amb el seu temps. 
Però encara queda molt per fer, 
les necessitats augmenten i la ca-
pacitat de resposta es poca per a 
arribar a tothom.
Us convidem a conèixer els detalls, 
podreu trobar la memòria comple-
ta  i més informació a la  www.ca-
ritasgirona.cat/salt. I si voleu col-

laborar, amb una quota, aportació 
o part del vostre  temps podeu es-
criure a salt@caritasgirona.cat, o 
trucar tel., 972 24 24 72.

Els passats dies 16, 17 i 18 
de gener es va dur a terme 

l’“Esquiada 2013” programada 
pel Departament d’Educació Fí-
sica. Alumnes de 1r de batxillerat 
i de cicles formatius varen poder 
gaudir de la pràctica d’esports de 
neu en condicions òptimes pel 
què fa a la climatologia i a l’es-

tat de la neu. Cada dia disposa-
ven de 5 hores de monitor per a 
l’aprenentatge de l’esquí o bé del 
surf de neu.
Amb la intenció de donar-los la 
oportunitat de conèixer diferents 
estacions tant catalanes com 
franceses el primer dia varen 
anar a l’estació de Font Romeu, 

l’endemà a la Masella i l’últim dia 
a Les Angles.
Després de la primera jornada a 
la neu, els alumnes varen viure 
una molt divertida tarda de pati-
natge sobre gel i de “relax” a la 
piscina de Puigcerdà.
En resum, una fantàstica sorti-
da sense incidents i amb neu a 
dojo!
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El dia de la Pau (El Gegant del Rec)

L’esforç i l’efi càcia a l’assemblea general 
d’alumnes de l’escola Mas Masó 

ensenyament
El dia 30 de gener del 2013 vam 

celebrar la festa de la Pau i 
la no-violència escolar, per  com-
memorar  la mort  de  Mahatma  
Gandhi. Aquest any hem realitzat 
diverses activitats: hem  creat uns 
coloms amb tots els desitjos  de  
l’escola , hem  cantat  la cançó  
“Qualsevol  nit  pot  sortir  Sol” i 
hem  pintat  els   personatges  de 
la  cançó. 
Cadascú de nosaltres va escriure 
un desig en  una ploma de paper i 
els vam anar enganxant en uns co-
loms  de porexpan. A continuació, 
cada classe va  escriure un desig  
col·lectiu en una bafarada.

 A la tarda ens vam  reunir tots 
els nens i nenes de l’esco-
la per cantar la cançó. Men-
tre sonava la música, alguns 
dels companys anaven aixe-
cant els seus personatges. 
Després, els encarregats de 
cada aula sortien a llegir el 
desig. Finalment,  els coloms, 
els personatges i els nostres 
desitjos els vam penjar als vi-
dres de l’entrada de l’escola. 
El  nostre  desig va ser “QUE 
TOTS ELS DESITJOS ES 
FACIN REALITAT”.

Alumnes de 5è de l’escola 
El Gegant del Rec

Esforç individual, esforç com-
partit i efi càcia, aquest era el 

tema de la 1a assemblea general 
d’alumnes del curs 2012-2013 a 
l’escola Mas Masó que es va fer 
el dilluns 28 de gener. L’escola 
Mas Masó fa 2 anys que organit-

za aquest tipus d’assemblees per 
potenciar la participació dels alum-
nes en la vida del centre i fomentar 
el diàleg respectuós i refl exiu i la 
presa de decisions. 
A l’assemblea general d’alumnes 
s’agrupa l’alumnat per edat. Pri-

mer, es fa una 
a s s e m b l e a 
amb els alum-
nes de 1r a 3r 
i seguidament 
es fa amb els 
alumnes de 4t 
a 6è. 
El tema que es 
tracta a l’as-
semblea s’ha 
preparat abans 
a les assem-
blees de cada 
aula.  Cada 

grup classe ha parlat, opinat i de-
batut el tema del qual es parlarà a 
l’assemblea general. Els delegats 
de la classe anoten les opinions i 
idees que sorgeixen a l’aula. 
Sovint es diu als alumnes que 
s’han d’esforçar,  que cal que s’or-
ganitzin bé el temps,....  per això 
aquest curs hem cregut oportú tre-
ballar el tema de l’esforç individu-
al, l’esforç compartit i l’efi càcia. De 
cada punt, representants de cada 
classe valoraven què estan fent bé 
i què es pot millorar. Al fi nal de l’as-
semblea hi va haver un torn obert 
de precs i preguntes. 
Les diferents idees i opinions que 
van sortir a l’assemblea es van 
anotar i durant el mes de febrer 
a les sessions de tutoria de cada 
aula es decidirà en què es com-
prometen a millorar i quins meca-

nismes utilitzaran 
per fer que els 
compromisos es 
compleixin. 
Aquestes assem-
bles formen part 
del projecte PAC 
de centre i tenen 
com a objectiu mi-
llorar la cohesió 
social del centre, 
tot potenciant la 
participació dels 
alumnes a la vida 
del centre.  
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Treballem amb Projectes - Col.legi Pompeu Fabra

PROJECTES INTER-
DISCIPLINARIS
Durant aquest segon trimestre del 
curs, les classes d’educació primària 
del Pompeu hem elaborat un projec-
te interdisciplinari. Es tracta d’un pro-
jecte de caire competencial sobre un 
aspecte de la realitat, amb activitats 
que requereixin l’aplicació de conei-
xements de diverses àrees. 
Cada classe tria un tema que sigui 
de l’interès dels alumnes i que tin-
gui contingut propi del currículum. 
A partir d’un guió previ, acordat 
entre els alumnes i els seus mes-
tres, cada grup cooperatiu en què 
s’organitza la classe investiga un 
aspecte concret d’aquest tema. De 
manera que, quan fi nalitzi el projec-
te, cada grup cooperatiu explicarà 
als altres grups què ha après sobre 
aquest aspecte. Així, tots en sabem 
molt del que hem investigat, i tam-
bé en sabrem força del que han in-
vestigat els altres companys.
Aquest curs, els temes que hem 
triat han estat els següents:
• 1r. Els minerals
• 2n. El bosc
• 3r. Animals vertebrats i inverte-
brats
• 4t. La població i el treball
• 5è. Tot té un passat
• 6è. La terra dinàmica

Tot i que els temes són es-
pecífi cs de l’àrea de coneixe-
ment del medi (ja sigui natural 
o social), es treballen contin-
guts de totes les àrees: llen-
gua, matemàtiques, educació 
artística... En tots els casos, 
les eines TIC esdevenen l’eix 
vertebrador, de manera que 
cada classe acaba elabo-
rant una producció fi nal amb 
aquestes tecnologies: un mur 
digital, una presentació multi-
mèdia, una pàgina web...
Es poden veure algunes de les ac-
tivitats que formen part d’aquests 
projectes a la web de Primària del 
Pompeu:
www.pompeufabrasalt.cat

PROJECTES DE 
CENTRE
Aquest curs estem posant en mar-
xa un projecte de centre:”Segueix 
el fi l de la història”. Hi participen 
tots els cursos, des de P3 fi ns a 
4t d’ESO. El projecte neix a partir 
d’una proposta del Departament 
de Ciències Socials del claustre 
d’Educació Secundària.
El projecte té com a principals ob-
jectius: construir una visió global 
dels fets que han esdevingut claus 
en la nostra història i que ens aju-

den a entendre la nostra actualitat, 
consolidar l’ús integrat de les ei-
nes tecnològiques col·laboratives 
en els processos d’ensenyament-
aprenentatge  i consolidar el treball 
col·laboratiu de manera transver-
sal en totes les etapes del centre.
Amb aquests propòsits, estem 
construint una línia del temps en 
dos formats:

• física, pintada als murs que envolten 
les diverses zones del nostre pati
• digital, que es pot consultar a 
l’espai web de l’escola
L’una i l’altra s’entrellacen a partir 
d’uns codis QR continguts a les fi t-
xes que han elaborat els alumnes, 
que es troben a la línia fi sica pen-
jada al pati i que es poden “llegir” 
amb dispositius mòbils que dispo-
sin d’una aplicació adequada.
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En la pell d’un mort

Sota les pedres

Autor: Xevi Sala 
Ed. Columna

Us recomano llegir aquesta novel-
la, és una d’aquelles obres que en-
ganxa, que quan la comences no 
la pots deixar fi ns al fi nal.
Situada a Salt i en la seva realitat 
social, i amb alguns episodis a l’Alt 
Empordà, ens situa a llocs ben 
propers,  amb una descripció tan 
acurada d’ells, que fa que mentre 
la llegim estiguem veient-los.
És la història de Víctor Campo-
blanco, que acaba de sortir de la 
presó i es veu obligat a aprendre 
a fer de pare i alhora abocat, per 
casualitats de la vida, a ocupar el 
lloc de la vida poc recomanable 
d’un antic company de cel·la. Un 
fi ll que ha passat els primers anys 
de la seva vida en cases d’acolli-
da, però que ajuda el seu pare a 
obrir-se pas. I uns policies amb 
cor, que comprenen les difi cultats 
d’inserció de l’expresidiari. 
Us n’adjunto un petit fragment:
“..... – De què vols que parlem?

- Del que va passar ahir, dels con-
tenidors cremats, de la immigra-
ció....
- Del que va passar ahir o de la im-
migració?
- No és el mateix?
- El que va passar ahir no té a veu-
re amb la immigració, té a veure 
amb la pobresa, amb la manca 
de serveis públics i amb la manca 
d’oportunitats.
- - És clar.....”

Xevi Sala
La Bisbal d’Empordà, 1965. És 
periodista, director adjunt del grup 
Punt Avui. Ha publicat l’assaig  A 
l’altre barri. Vint-i-cinc anys de la 
Font de la Pólvora, suburbi de Gi-
rona (CCG Edicions) i la novel·la 
Les causes perdudes (Columna), 
amb la qual va quedar fi nalista 
del Premi Prudenci Bertrana l’any 
2010. 
En la pell d’un mort és la seva se-
gona novel·la.

Carme Juny i Torrent

Podríem afi rmar, sense por a 
equivocar-nos, que la Dolors 

Garcia i Cornellà és l’escriptora 
més prolífi ca i una de les més ben 
valorades i respectades de les nos-
tres comarques. Amb una cinquan-
tena llarga de títols publicats i un 
munt de premis i reconeixements 
literaris, s’ha dedicat bàsicament a 
la literatura per infants i joves, tot i 
que les seves són històries que es 
poden gaudir a qualsevol edat.
Acaba de publicar Sota les pedres, 
editat per Bromera dins la col-
lecció Espurna, un llibre que vaig 
tenir la sort de llegir quan encara 
era un manuscrit i que ara, un cop 
publicat, he tornat a llegir i encara 
m’ha agradat molt més que la pri-
mera vegada que ho vaig fer.
Hi ha dues raons perquè aquest lli-
bre em tingui captivat i són les me-
ves dues passions: l’arqueologia i 
la història. També, és clar, perquè 
està magnífi cament escrit.
Quan comencen a fer les obres 
per un aparcament subterrani, 

apareixen les runes d’unes cases 
medievals. Abans de destruir-les 
per fer l’aparcament, es fan unes 
excavacions arqueològiques per 
documentar el carrer aparegut. 
Mentrestant, les escoles de la ciu-
tat van a visitar-les per la impor-
tància històrica que tenen i en una 
d’aquestes visites un noi, en Martí, 
reconeix el que havia estat la casa 
dels seus avantpassats gràcies 
a la descripció que li havia fet el 
seu avi i gràcies a uns documents 
antics que parlen d’aquella casa, 
però el més important encara: par-
len d’un secret enterrat al pati.
Des d’aquell moment comença 
una carrera contrarellotge per des-
cobrir quin misteri amaga la casa 
abans que les excavadores s’ho 
enduguin tot. Per aconseguir-ho, 
en Martí haurà d’endinsar-se en 
la nissaga familiar, consultar els 
arxius municipals i entrevistar-se 
amb catedràtics de la Universitat i 
amb antics arxivers.

Quin és aquest secret que ha ma-
leït la família d’en Martí al llarg dels 
segles? Caurà sobre d’ell la male-
dicció? Què descobrirà en els per-
gamins antics? Podrà convèncer 
el vell arxiver que li expliqui què va 
passar amb un pergamí perdut?
Misteri i intriga en el passat llunyà 
i el present, en els documents an-
tics i en els arxius oblidats...

Frederic Mayol

llibres
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V Fira de la Flor 
i el Planter de Salt

El 7 d’abril celebrarem la V Fira 
de la Flor i el Planter de Salt, 

una fi ra que vol ser alhora un acte 
de reconeixement a les persones, 
de divulgació de la seva tasca i im-
pulsor d’iniciatives. 

El planter de Salt va tenir molta 
anomenada a la comarca i mol-
tes famílies s’hi dedicaven, avui 
però a Salt només en queden tres 
productors. Tanmateix, tenim 184 
hectàrees d’horta protegida lliga-
des a la sèquia Monar, una de les 
més antigues de Catalunya, ja que 
l’any 833 ja hi tenim documentat 
un rec important. Des de l’Ajunta-
ment es té clar que tot plegat no-
més es pot mantenir si la pagesia 
manté les explotacions. Hi ha tam-
bé la voluntat municipal d’introduir-
hi noves pràctiques dirigides a la 
implantació de l’agricultura ecolò-
gica i la recuperació de varietats 
tradicionals.

La Fira es fa al parc del rec Monar 
de 9.00 a 14.00 h, a tocar la sè-
quia, és a dir, en ple contacte amb 
les hortes. Les parades reuniran 
els productors de planter de Salt, 
productors de planter ecològic de 
Catalunya, les entitats que recu-
peren varietats agrícoles tradicio-
nals i les fl oristeries de Salt i les 

agremiades de les comarques gi-
ronines, amb algunes parades de 
complements: testos, eines, cis-
tells i productes fets amb fl ors.
Divendres a les 19.00 h hi haurà 
una xerrada organitzada per l’ofi -
cina comarcal del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural sobre la 
gestió dels marges per afavorir la 
fauna útil i així reduir l’ús de pes-
ticides. El Museu de l’Aigua tindrà 
les portes obertes tant el diven-
dres a la tarda com el diumenge 
al matí. Els restaurants oferiran el 
Plat de l’Horta durant tota la set-
mana. Les botiguers participaran 
en un concurs d’aparadors deco-
rats d’acord amb la temàtica de la 
Fira. El bar de la Fira el gestionarà 
l’Agrupament Escolta Sant Cugat. 
Les escoles hi exposaran uns pla-
fons fets per a l’ocasió.
Els sectors de l’horta i de la fl or 
requereixen una dedicació molt in-
tensa per part dels professionals, 
amb resultats sempre supeditats a 
la meteorologia, i que no s’ha vist 
gens afavorida per la tendència 
econòmica de les darreres dèca-
des. Actualment, però, les deman-
des de productes de qualitat i de 
proximitat ha obert un nou horit-
zó esperançador, al qual des de 
l’Ajuntament volem contribuir.

informació municipal
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La Policia local de Salt patrullarà amb una moto elèctrica

Pipicans

Primera cita a les comarques gironines de 
l’ortòpter Myrmecophilus Acervorum

La Policia local de Salt ha ad-
quirit una motocicleta elèctrica 

que es destinarà a serveis de poli-
cia de proximitat. El vehicle té una 
autonomia mitjana de 80 quilòme-
tres i pot recarregar la bateria en 
aproximadament 4 hores.
La moto –una BSG generation de 
72v i 60 ampers/hora- ha estat 
adquirida a motos Cop de Gas, 

disposa de control de trac-
ció, recupera l’energia de 
la frenada i equival a una 
motocicleta de 125cc.
El vehicle ha tingut un cost 
proper als 7.000 €, el 90% 
dels quals han estat co-
berts amb una subvenció 
de la Diputació de Girona.

fauna

Salt completa la xarxa de “pipi-
cans”

- Properament n’hi haurà cinc re-
partits per la vila
-  Dos nous “pipicans” es posen 
en funcionament a la Massana i al 
Mas Masó
Amb la posada en funcionament 
de dos nous “pipicans” al Parc 
de la Massana i al Mas Masó i la 
propera instal·lació d’un servei 
d’aquesta mena al Barri dels Es-
criptors, Salt completarà la xarxa 
de “pipicans” amb un total de cinc 
instal·lacions a diferents punts de 
la vila.

El nou “pipican” del Parc de la 
Massana té 210 m2 i el del Mas 
Masó 80m2 i se sumen als que ja 
estaven en funcionament al Parc 
Monar i a Can Patrach. El nou, 
previst al Barri dels Escriptors, ha 
de tenir prop de 900m2 i amb ell es 
completarà una xarxa que donarà 
servei a pràcticament tots els bar-
ris de la vila de Salt.
Els “pipicans” disposen d’una mà-
quina expenedora de bosses per-
què els propietaris dels animals pu-
gui recollir les seves dejeccions.

Durant els mostreigs realitzats 
per les entitats SERS i BLA-

UET el dia 11 de febrer del 2013 
en el marc del projecte “Estudi 
de la diversitat d’amfi bis al Parc 
de les Deveses de Salt” es varen 
prospectar els hàbitats intersticials 
de sota el rierencs, fet que va per-
metre detectar l’anomenat grill de 
formiguer (Myrmecophilus acervo-
rum), una espècie fi ns ara només 
citada a  la província de Barcelo-
na i a Artà, Mallorca (Espadaler & 
Olmo-Vidal, 2011). 
Aquesta espècie, juntament amb 
Myrmecophilus ochraceus, són les 
úniques del gènere Myrmecophi-
lus que es troben a la península 
Ibèrica. La primera d’elles, però, 
és  l’única present a Catalunya. Es 
tracta del grill més petit (2,5- 3 mm) 
de les nostres terres i a més cal 

destacar que es troba en situació 
vulnerable (Atles dels ortòpters de 
Catalunya i llibre vermell, 2006). 
Aquest grup de grills, com indica el 
seu nom científi c,  Myrmecophilus 
(Myrmeco - Formigues, Philus -  fi -
lia - atracció) està associat amb les 
formigues amb què es troben.  Tot 
i que la informació sobre la seva 
ecologia és pràcticament desco-
neguda, se sap que les espècies 
del gènere Myrmecophilus estan 
estretament relacionades amb 
l’espècie de formiga amb què con-
viuen. En el cas d’aquesta espè-
cie en particular,  només es troba 
amb espècies del gènere Lasius 
(Espadaler & Olmo-Vidal, 2011). 
Segons Wheeler (1900) aquests 
grills obtindrien aliment a partir de 
les secrecions olioses del cos de 
les formigues i també realitzant la 

trofal·laxis (intercanvi d’aliment bo-
ca-boca). Per fer-ho, el grill s’acos-
ta per darrera, aprofi tant quan la 
formiga està distreta, ja sigui per-
què aquesta s’està netejant o bé 
perquè està realitzant la trofal·laxis 
amb un altre congènere,  ja que, si 
la formiga localitza el grill a menys 
de 4 mm de distància, l’ataca (Hen-
derson & Akre, 1986). Així, segons 
aquest mateix autor, el tipus d’as-
sociació entre ambdós espècies 
seria del tipus comensalisme (on 
una espècie es benefi cia de l’altra 
i l’altra no en surt ni  perjudicada ni 
benefi ciada), ja que el grill és més 
ràpid i pot arribar a saltar fi ns a 40 
cm, escapant així de l’agressiva 
formiga. 
Així doncs estem davant d’una 
cita important, degut a l’escàs 
coneixement sobre el gènere i el 
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Primera cita a les comarques gironines 
de l’ortòpter Myrmecophilus Acervorum
limitat nombre de cites del nostre 
país. És vital destacar que només 
s’han trobat dos individus fi ns al 
moment, però que no es descarta 

la possibilitat de trobar-ne més en 
ambients semblants. Per tant, es 
recomana al públic no expert en 
la matèria que no aixequi pedres, 

entreorelles

ja que podria malmetre aquest mi-
crohàbitat que conté una fauna tan 
singular. 

Individu adult de Myrmecophilus acervorum, macrofotografi a 
(Autor: Marc Montenegro)

Individu adult de Myrmecophilus acervorum, fotografi a sense ma-
cro (Autor: Marc Montenegro)

Q - Hola Josep, com anem? Feia 
temps que no ens vèiem.

J - Quimet, anava tant de presa que 
em penso que trauré el fetge per la 
boca. Semblo el cul d’en Jaumet, ara 
cap aquí, ara cap allà.
Q - Carai!, quina vespa t’ha picat?, 
sembla que vagis a apagar foc.
J - No res!, he d’anar al banc a reglar 
uns assumptes i a veure si d’un tret 
mato dos pardals.
Q - Noi, avui en dia en tema de diners 
val més saber nadar i guardar la roba.
J - Ja ho pots ben dir, això és una cosa 
que fa la guitza a tots els catalans.
 Q – Sí, Josep, els catalans tenim 
la pipa plena que alguns es facin la 
barba d’or i des de Madrid ens donin 
garses per perdius.
Últimament ens volen fer combregar 

amb rodes de molí dient que d’aquí 
poc temps podrem fer botifarra a la cri-
si, podrem tirar la casa per la fi nestra i 
que tot el país serà una bassa d’oli.
Es pensen que tenim pa a l’ull i ens 
donen una aglà per fer-nos cagar un 
roure, quan de veritat anem a estira-
cabells per poder fer la viu-viu i tenir 
pell morta per anar fent, com en Met 
de Ribes.
J - Sortir de la crisi no serà com bufar 
i fer ampolles mentre alguns polítics, 
que remenen les cireres, o bé són 
sords com una perola o escolten el 
poble com qui sent ploure.
Q - Alguns també haurien de menjar 
cues de pansa a l’hora de fer mani-
festacions, ja que se’ls descobreix el 
marro quan algun mitjà de comuni-
cació aixeca la llebre i demostra que 

s’han fi cat de peus a la 
galleda, tot i que, per no 
perdre bous i esquelles, 
sempre es guarden un 
roc a la faixa.
Traiem foc pels queixals 
quan veiem que han co-
mençat la casa pel teulat 
a l’hora de fer l’estalvi, i 
quan des de Catalunya 
els demanem els diners 
que ens deuen es fan el 
boig per no passar l’aigua.
J - Durant molt de temps 
en aquest país s’ha es-
tirat més el braç que la 
màniga i ara ens toca 
menjar poc i pair bé. No 
podem anar amb una 

sabata i una espardenya i fer com els 
de Ridaura, que quan plou la deixen 
caure, com tampoc podem amagar 
el cap sota l’ala.
El que ens convé és tenir la paella 
pel mànec per recuperar els diners i 
podeu pujar-hi  de peus que ho acon-
seguirem. Mai tan ben dit que si vols 
estar ben servit, fes-te tu mateix el llit.
Q - Les mesures d’austeritat reco-
manades per Europa al govern els 
ha vingut a mamella de monja per ai-
xafar la guitarra als catalans i fer-nos 
passar per l’adreçador, però han de 
recordar que els estalvis es mengen 
les tovalles.
No tinc pèls a la llengua al dir que 
un canvi de governants seria canvi-
ar pets amb merda, i el que volen és 
continuar tallant el bacallà i estar com 
el peix a l’aigua. Algú també diria que 
val més boig conegut que savi per 
conèixer, però en aquest cas seria 
pitjor el remei que la malaltia.
J - Com que no hi ha un pam de net, 
hem de ser tossuts com una banya 
de marrà i mirar de tocar el dos com 
més aviat millor, posant tota la carn 
a la graella i mirar de no sortir del foc 
per caure a les brases. No tot seran 
fl ors i violes ni estarà tot dat i beneït, 
però els catalans no podem continu-
ar tancant la porta amb una feixina. 
Q - Anirem a Madrid, que ja hi tenim 
la mà trencada, sabent de quin peu 
salten per negociar, però podem po-
sar les mans al foc que serà picar 
ferro fred i ens posaran bastons a les 
rodes, a més ens voldran fer pagar 
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Entreorelles

El Planter crea La colla

els plats trencats, o més ben dit, és-
ser cornuts i pagar el beure.
J - Ja ho veus, no hi podem anar a 
Madrid amb el lliri a la mà, no estar si 
mamen o no mamen i acabant fent la 
fi  d’uns calçotets estrets.
Q - Ja ho veus Josep, hem tingut 
un diàleg que si el llegís aquell po-

lític d’Extremablanda que sempre va 
amb un peu fora de camí, ens reco-
manaria per ingressar a algun centre 
de salut mental, però de segur que 
molts dels lectors han quedat en-
cantats com un gos en una fl eca al 
llegir-ho.
* Totes aquestes frases fetes, i algunes 

més, les podeu trobar a les revistes de 
La Farga, núm. 273 i 274, en els arti-
cles inèdits de Iu Bohigas, “Alguns trets 
característics del parlar de Girona”, pu-
blicats per gentilesa dels seus fi lls, que 
van recuperar d’entre la documentació 
que el seu pare els va deixar.

Manel Oliveras Planas

notícies
El projecte El Planter, que Bitò 

Produccions va iniciar l’any 
passat per identifi car i donar relleu 
a la programació d’espectacles fa-
miliars de qualitat, ha presentat la 
seva nova proposta: La Colla, un 
club de cultura i lleure pensat per a 
nens i nenes d’1 a 12 anys.
Fer-se membre de La Colla serà 
gratuït i donarà dret a l’obtenció 
d’un carnet personal que perme-
trà obtenir diferents avantatges 
en l’àmbit de la cultura i l’oci, en-
tre altres un descompte del 15% 

per adquirir les entrades de l’ofer-
ta familiar que porti el segell d’El 
Planter. Aquesta programació es 
pot veure, de moment, al Teatre de 
Salt, però en un futur s’ampliarà a 
altres projectes, entre ells els es-
pectacles familiars de Temporada 
Alta.
La Colla té com a objectiu promou-
re i recomanar activitats vinculades 
amb les arts escèniques, la cultura 
i el lleure, i dinamitzar propostes 
educatives per als nens i nenes.
Aquest projecte es va presentar  

als representants de les AMPAS i 
els equips docents de les escoles 
de Girona i Salt en el decurs d’un 
berenar que es va fer al Teatre de 
Salt. A la trobada també s’hi va 
convidar educadors i col·lectius 
vinculats en el lleure i entitats i as-
sociacions de Salt.
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Concert del Grup Calidae al Teatre de Salt

El passat 7 de febrer vam poder 
gaudir per segona vegada d’un 

magnífi c concert  que ens va oferir 
el prestigiós grup musical Calidae 
al Teatre de Salt, organitzat conjun-
tament pel Casal de Jubilats i Sim-
patitzants i la Revista La Farga.
Músics professionals jubilats pro-
vinents de les millors orquestres i 
conjunts de les nostres comarques, 
com la Maravella, Principal de la 
Bisbal, Setson, etc.., ens varen ofe-
rir un repertori musical immillorable, 
inclòs arranjaments que per prime-
ra vegada s’oferien a un auditori.
És la segona vegada que el grup 
Calidae ofereix un concert al Tea-
tre de Salt. El primer va ser el 30 
de març de l’any passat, organitzat 
per la Revista La Farga, amb un 
èxit espectacular.

Fotos: Pere Quero
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A l’escola Dominiques de Salt, 
(FEDAC) hi ha novetats

Salt The Musics celebra els deu anys amb 
un CD doble i un concert especial

A partir del curs vinent, l’escola  am-
pliarà l’oferta educativa i comen-

çarà l’etapa de Secundària. La im-
plantació es farà de manera progres-
siva en els propers quatre cursos.
Així es podrà atendre la demanda 
dels pares de poder cursar tota 

l’escolarització obligatòria al ma-
teix centre.
-El dissabte 2 de març es va fer 
una jornada de portes obertes. 
Amb la col·laboració dels alumnes 
de 6è, les famílies van poden vi-
sitar  les instal·lacions del centre i 

participar en diverses activitats a 
cada aula  (tallers de manualitats, 
jocs, audiovisuals i un esmorzar 
saludable).
Hi van assistir unes 70 famílies i 
des de l’escola s’ ha valorat molt 
positivament aquesta iniciativa.

S’ha presentat a Salt la dese-
na edició del Salt The Musics 

(STM), el concurs per a músics no-
vells de Salt, organitzat per l’Àrea 
de Joventut de l’Ajuntament, que 
aquest any proposa un concert en 
què el grup guanyador compartirà 
escenari amb grups d’edicions an-
teriors, que actuaran acompanyats 
d’altres artistes saltencs ja conso-
lidats. A més, aquest any s’editarà 
un CD doble amb els participants 
d’aquesta edició i les gravacions 
de peces interpretades per grups 

d’edicions anteriors i artistes reco-
neguts en l’àmbit musical.
Salt The Músics, durant deu anys, 
no s’ha limitat a editar un CD amb 
els grups participants i oferir la 
possibilitat d’actuar a la Festa Ma-
jor dels grups guanyadors, sinó 
que ofereix als participants forma-
ció per millorar el seu rendiment 
artístic tant pel que fa a estar so-
bre l’escenari com en qüestions 
tècniques, o suport en la difusió.
Amb la col·laboració de la Casa de 
la Música de la Mirona, els grups 
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Salt The Musics celebra els deu anys 
amb un CD doble i un concert especial

Les cuineres de Salt i Miquel Casellas reben el premi Tres de Març

participants reben formació en tèc-
niques d’escenari, que els han de 
permetre treballar de forma ade-
quada amb els tècnics de les sales 
on actuïn, aprendre a fer correcta-
ment les proves de so i saber com 
ubicar-se a l’escenari.
Els grups participants, un cop su-
perada la fase de formació, fan un 

concert a la Mirona el mes d’abril 
i fi nalment graven un tema inèdit 
a l’estudi Sound Club de Salt, on 
Lluís Costa no es limita a gravar el 
tema sinó que produeix la gravació 
i ajuda a evolucionar musicalment 
els grups.
Un cop fi nalitzat el procés, un jurat 
decideix quin és el grup guanya-

dor, que actua durant la Festa Ma-
jor, i rep 300 € en metàl·lic, a més 
d’un pack promocional per valor 
de 600 € més, que pot incloure un 
videoclip, fotografi es o la posada 
en marxa d’un lloc web. El grup 
guanyador, per altra banda, passa 
a ser fi nalista del concurs INTRO 
de Girona.

El defensor del ciutadà de Salt, 
Miquel Casellas, i les cuine-

res de Salt són la persona i entitat 
guardonades amb el premi Tres de 
Març d’aquest 2013, que es va por-
tar a terme el mateix dia 3 al Teatre 
de Salt. Casellas ha estat proposat 
pel seu treball i dedicació personal 
al poble de Salt, i les cuineres, per 
la seva tasca desinteressada en 
l’àmbit del foment dels valors de la 

cuina tradicional saltenca a la vila i 
arreu de les comarques gironines.
Coincidint els premis amb el seu 
25è. aniversari i els 30 anys de 
la independència de Salt, es va 
fer entrega d’objectes commemo-
ratius als quatre alcaldes de Salt, 
des de 1983 fi ns al moment actual: 
Salvador Sunyer, Xavier Coromi-
nas, Iolanda Pineda i Jaume Tor-
ramadé.

També es va fer entrega d’una 
placa en reconeixement dels anys 
de servei a Salt a  l’exjutgessa de 
pau, Maria Dolors Carbó, i al pri-
mer defensor del ciutadà, Miquel 
Brugués.
Els premis Tres de Març es van 
crear l’any 1988, quan es van apro-
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var les bases de la convocatòria. 
A partir de 1989, es concedeixen 
cada any a les persones i entitats 
que han treballat més per Salt, per 
la seva gent i pel seu entorn. El 
2004 es van modifi car les bases 

Premis Tres de Març

del premi amb la creació d’un ju-
rat que substituiria la comissió que 
fi ns aleshores era l’encarregada 
de concedir els premis. El jurat és 
presidit per l’alcalde i com a vocals 
té el regidor de cultura, un repre-

sentant de cada grup municipal i 
quatre representants més escollits 
entre els guardonats amb el premi 
els darrers deu anys, a més dels 
fi lls predilectes de la vila.
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L’ANC aprova el full de ruta 
i encara el camí cap a la independència

Ja sentim a tocar campanes

L’assemblea general esdevé el 
marc per avançar l’acció del 

proper 11 de setembre: una ca-
dena humana.
3.500 persones van assistir a l’as-
semblea general de l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) celebra-
da al Pavelló de Fontajau el passat 
dissabte 16 de març, on es va apro-
var el nou Full de Ruta que aposta 
per “aconseguir que el 2014 quedin 
establertes les condicions objecti-
ves i necessàries per a aconseguir 
la independència”. 
A l’assemblea, a més, es va donar 
a conèixer l’acció prevista el proper 
11 de setembre per tal d’empènyer 
en el procés: aconseguir construir 
una cadena humana que atraves-
si bona part del país. Una iniciati-
va conjunta amb Òmnium Cultural 
que té per objectiu que s’hi sumin 
el màxim d’entitats del país.
“Farem una cadena humana al llarg 
del nostre país, que demostri la uni-
tat del nostre poble. Us necessitem 
a tots, ho hem d’aconseguir; vam 
aconseguir una manifestació histò-
rica, i ara aconseguirem la cadena 
humana de la independència de 
Catalunya”, va dir la presidenta de 
l’ANC, Carme Forcadell, acompa-
nyada de la presidenta d’Omnium 
Cultural, Muriel Casals. L’acció uni-
tària ha de ser un nou cop de força 
per tal d’empènyer defi nitivament el 
procés cap a la independència.
En el discurs de cloenda, Forca-
dell va afi rmar que cal explicar que 

“l’única manera de sobreviure com 
a poble és disposar d’un estat” i que 
“amb la independència farem un 
estat més just i democràtic”. Forca-
dell va afegir, a més, que “quan la 
legalitat va contra la democràcia cal 
trencar-la”. “Cap demòcrata no pot 
estar en contra del referèndum”, 
va concloure Forcadell, i va afegir: 
“Exigim al govern de Catalunya, als 
partits i als parlamentaris que es 
constitueixi ja el Consell de transi-
ció Nacional”.
Després de la benvinguda de l’al-
calde de Girona, Carles Puigde-
mont, l’assemblea va aprovar els 
informes de gestió i econòmic i es 
van votar les esmenes dels Estatuts 
i el Reglament de Règim intern.
Amb l’aprovació del Full de Ruta, 
l’eina fonamental amb la que l’ANC 
ha d’encetar aquesta etapa, l’ex-
consellera Montserrat Tura, l’edi-
tora de l’Ara, Mònica Terribas, i el 
conseller delegat del Grup Hermes, 
Joan Vall, en la seva funció d’inter-
ventors, van certifi car els acords 
presos i van signar l’acta fi nal.
La consulta o la Declaració unila-
teral d’independència
L’ANC proposa que la consulta es 
materialitzi abans del 31 de maig 
del 2014. Tenim una situació de cri-
si, a més d’un estat espanyol que 
ens ofega econòmicament i que vol 
trencar la cohesió social i l’estat del 
benestar.
No obstant, si l’estat espanyol es 
tanca en banda i veta el referen-

dum, l’organització manté que do-
narà suport a la declaració unilate-
ral d’independència. I que en última 
instància “en cas d’inhabilitació de 
les institucions del govern” s’obta-
rà per promoure una assemblea de 
càrrecs electes perquè proclamin la 
independència.
Desobediència civil i insubmis-
sió
La tensió entre Catalunya i l’Estat 
augmenta dia rere dia. La Moncloa 
colla la Generalitat i l’últim capítol 
és la polèmica per la fl exibilització 
del dèfi cit i els 4.000 milions de re-
tallades que hi hauria d’haver en el 
pressupost. És per aquest motiu 
que l’ANC recorda que la societat 
ha “d’estar preparada per a reacci-
onar adequadament. Es treballarà 
amb entitats afi ns, la insubmissió 
fi scal per disposar d’aquesta eina 
a ple rendiment quan sigui neces-
sari”. L’organització manté que 
s’hauran d’anar fent més actes de 
desobediència per “reforçar el con-
venciment de la població i perquè 
perdi la por”.

Des de fa uns quants mesos els 
veïns del sector del Veïnat po-

den anar més a l’hora. A les dotze 
del migdia el repic d’una campana 
trenca el silenci del 
barri.
Segons manifesta 
Jordi Callejón, Rec-
tor de la parròquia, la 
campana instal·lada 
al campanar de l’es-
glésia de Sant Jaume 
procedeix de l’esglé-
sia de l’Hospital Psi-
quiàtric.

Lògicament s’ha buscat un siste-
ma automatitzat per no haver d’es-
tirar cordes quan arriba l’hora de 
tocar campanes.
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teatre
Sota la direcció de Lluís Pas-

cual, el dia 16 de gener es va 
estrenar al teatre de Salt un drama 
interpretat per Jordi Bosch i la Bea 
Segura, amb una durada d’una 
hora i vint minuts.
En Jordi Bosch ha estat vinculat al 
teatre lliure i al cinema i al teatre, 
també a TV3 han sigut nombro-
ses, entre elles Nissaga de poder, 
Majoria absoluta, Estació d’enllaç, 
Pedralbes i tantes altres. 
Quant a la Bea Segura, actriu 
completa, ha participat en sèries 
com Los ladrones somos gente 
honrada, La dona incompleta, Molt 
de soroll per no res i altres. Alterna 
a TV3 i TV5.
És un drama entre dos personat-

ges amb una inseguretat de 
gran violència i inseguretat da-
vant els fets. Aquests fets es 
produeixen entre un home de 
42 anys  i una nena de 12, que 
varen tenir una relació il·lícita. A 
quina edat una persona es pot 
considerar adulta? Fins a quin 
punt una víctima es pot con-
vertir en botxí d’un ser humà i 
aquest reconèixer el ser error?. 
No té dret a reconstruir la seva 
vida? Intentar oblidar el passat i 
que no li recriminin el seu error 
degut a la seva debilitat.
Una magnifi ca interpretació a la 
mida d’un relat tan escandalós i 
que per desgràcia sol passar a la 
nostra societat.

Un públic molt entregat va aplaudir 
moltes vegades.

Josep Pla

Sota la direcció d’Ivan Morales, 
el dia 2 de març es va estrenar 

al teatre de Salt un obra en català 
d’un actor i aquesta obra és el seu 
debut com a autor i director teatral.
Interpretada per Anna Alarcon, 
que va debutar el 1999, ha sigut 
guardonada a la millor actriu a la 
mostra de teatre alternatiu i partici-
pa a TV3 a la Riera. 
En Xavi Sàez ha protagonitzat pel-
lícules, actuat a la Cubana i a la 
Cia de la Marta Carrasco, nominat 
al premi Max. 
És una obra diferent de totes les pre-
sentades actualment, el públic està 
present en l’escenari i comparteix 
l’actuació dels dos actors. Els dos 

han deixat la seva relació i ell no surt 
de casa i ella volta món, ja que recu-
pera la seva independència i busca 
resposta a la seves frustracions.
Ella visita en Simón i li recrimina el 
seu aïllament i covardia. Després 
d’un llarg col·loqui intentant tenir 
un diàleg i mantenir una relació, 
ja que es troben sols i perduts. 
Sobreviuen econòmicament com 
poden, però els seus costums són 
molt diferents de la realitat actual. 
Han sigut 50 minuts compartits 
amb els dos actors. Finalment un  
diàleg entre actors, director i pú-
blic, que ha sigut molt interessant.
Un públic molt entregat va sortir 
molt content.

Josep Pla

BLACKBIRD de David Harrower

Sé de un lugar
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Feia temps que em plantejava 
publicar en aquest espai al-

guna activitat ecològica i creativa 
que permetés construir un senzill 
instrument musical o aparell per 
crear sons, i va ser passejant per 
la fi ra de la matança del porc de la 
Cellera de Ter (el meu  poble de 
naixença, tot i que ja fa 31 anys 
que resideixo a Salt) quan ho vaig 
tenir molt clar.
Em vaig quedar embadalida con-
templant la petita exposició d’antics 
instruments musicals de tradició 
catalana que havia anat recopilant 
i elaborant en Joan Novich i Palahí 
de 84 anys, cellerenc amb vincles 
familiars a Salt, carnisser de pro-
fessió i jubilat des de fa més de 15 
anys. En Joan és una d’aquelles 

pessics d’art i ecologia

persones entranyables que en lloc 
de lliurar-se a una relaxada jubila-
ció, s’ha dedicat en cos i ànima a 
la recerca i preservació de les tra-
dicions, folklore i trets distintius del 
nostre poble. De forma incansable 
i amb una passió que s’encoma-
na, en Joan ha recopilat i construït 
antigues joguines, eines del camp, 
maquetes d’ermites i altres espais 
d’interès, ha publicat llibres on re-
cull fets, rondalles, dites populars 
i costums del poble que sense 
memòria escrita corren el risc de 
perdre’s per sempre.... És, com 
us ho diré jo!,  una mena de fi lan-
trop que dedica les seves hores a 
deixar constància gràfi ca i visual 
de la riquesa cultural dels nostres 
avantpassats.

En aquesta ocasió, al cantó del 
seu petit museu d’instruments, en 
Joan i el seu gendre Ramon Car-
reras oferien la possibilitat de fer 
un taller: per construir de forma 
casolana i amb eines de fuster tot 
un reguitzell de petits xiulets mo-
delant tires de xapa d’alumini.  De 
seguida van accedir a mostrar-me 
tot el procés d’elaboració per re-
fl ectir-lo a la Farga , aclarint-me 
prèviament que quan parlem d’un 
xiulet ens referim a “un senzill ins-
trument de vent d’una única nota 
que produeix un so agut quan s’hi 
introdueix un fl ux sobtat d’aire”, tot 
i que també podem xiular amb els 
llavis, ajudats de la mà o amb ins-
truments més sofi sticats.

Xiulets reivindicatius
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Xiulets reivindicatius

1. Per començar es talla una tira de 
xapa d’alumini d’uns 10 cm de llarg 
per 2’5 cm d’ample, podem optar per 
comprar a metres la xapa d’alumini 
o bé aprofi tar el que ens ofereix una 
llauna de refresc (En aquest cas cal 
tallar els dos extrems de la llauna 

Carme Garriga i Verdaguer

i convertir el cilindre central en un 
rectangle del qual retallarem les ti-
res de les mesures indicades)
2. Es doblega, amb l’ajuda d’un 
enginyós estri, un extrem de la tira  
formant una espiral que tindrà la 
funció de caixa de ressonància tot i 

que també es pot cargolar amb un 
llapis.
3. Es talla una altra tira d’alumini 
d’uns 4 cm de llarg i 2’5 cm d’ample, 
que es superposa de forma trans-
versal a la primera  tot partint de 
l’espiral realitzada.

4. La part que sobresurt de cada 
cantó de la segona tira, es doblega 
amb força cap a sota.
5. L’extrem fi nal de la primera tira 
també es gira i plega cap a la part 
posterior.
6. Per aconseguir que les xapes 
quedin ben fi xades es piquen amb 
un martell i una enclusa.
7. Tot seguit, amb l’ajuda d’un bas-
tonet ben afi lat o  la punta d’unes ti-
sores, es va obrint la boca del xiulet 
per facilitar el pas de l’aire.
8. I ja tenim elaborat el típic xiulet, 
només ens cal decorar-lo amb una 

adhesiu  amb el disseny que més 
ens agradi , en aquest cas ho fem 
amb l’estelada i el convertim en un 
xiulet reivindicatiu.
9. Ara toca aprendre a fer-lo sonar: 
tot tapant  amb els dits índex i polze  
els dos extrems de l’espiral o caixa 
de ressonància i bufant amb força.
Hi ha un munt de riquesa cultural 
entorn dels xiulets! Recordeu dites 
com: “Qui canta a taula i xiula al llit 
no té el seny gaire eixerit” (quan 
parlem d’algun eixelebrat). “ Ja pots 
xiular ja, que si l’ase no vol beure...” 
( fent referència a una persona molt 

tossuda), o bé “ Em xiulen les ore-
lles” quan tenim la sensació que 
parlen de nosaltres.
I no oblidem que es poden trobar 
xiulets de policies, d’àrbitres, de 
caps d’estació però també de gent 
del poble per manifestar-se i fer 
escoltar les seves reivindicacions. 
Així, aquest xiulet reciclat ens serà 
de molta utilitat: si volem desem-
mascarar fent fressa a tota aquesta 
colla de polítics corruptes, que ens 
volen robar la llengua i neguen amb 
mentides i conspiracions la llibertat 
del nostre poble. BONA DIADA DE 
SANT JORDI!
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demografi aNaixements, casaments i defuncions
Casaments

Tomás Lucas Garcia
Juana Maria Garcia Jiménez 09/01/13

Okwudili Omai
Obianujuann 11/01/13

Donny F. Izaguirre Rodríguez
Evelyn Ortez Flores 17/01/13

Fredy Rigoberto Garcia Catalina
Yina Elizabeth Amaya Funes 18/01/13

Sainey Marong
Kaddy Saidy Dampha 23/01/13

Imad El Kabali Ouaali
Khadiva Ahallfi  28/01/13

Miguel Zambudio Muñoz
Lakbira Rkheila 30/01/13

Miquel Albert Mas Torras
Maria C. Jiménez Jiménez 31/01/13

Gabriel López Vega
Evelyn S. Amador Cruz 04/02/13

Abdoulie Sawanem
Fatoumata Tanjang Tanjang 06/02/13

Ferran Marquez Arbusa
Yuri Marie Molina Reyes 14/02/13

Marzouk El Hamouti
Hanane Ouadi Chana 19/02/13

Ovidio Omar Téllez Aguirre  
Deysi Patricia Martínez Mejia 20/02/13

Karim Attaouil Zaroual

Hafi da Ouadi 25/02/13

Pedro Llorens López
Diana P. Ramirez Riascos 26/02/13

Raimundo Conejo González
Juana Lisseth Pérez Cortés 27/02/13

Juan Miguel  Quero Sánchez
Ana Alicia Pineda Heras 06/03/13

Juan de Dios Muñoz Martinez
Ramona Heredia Maldonado 06/03/13

Naixements

Najlae Slassi 01/01/13
Ghizlane Ben Ydir 03/01/13
Eidan López Fernández 04/01/13
Peculiar Osahugue Osadolor 04/01/13
Unai Porras Pernas 05/01/13
Irina Sierras Baides 06/01/13
Musa Sidibeh 06/01/13
Max Martinez Herrero 06/01/13
Aimrane Dahmani 07/01/13
Anais Cebrian Diaz 08/01/13
Ebourahima Danso 09/01/13
Ziyad Hadra Abrhi 09/01/13
Simrah Bhatia Lal Rani 10/01/13
Thais Rubio Duplay 11/01/13
Oriol Corominas Puig 12/01/13
Rayan Tajmanti 13/01/13
Perpetua Omonigun 14/01/13
Neo Diez Aibar 14/01/13
Ariadna Naves Jimenez 14/01/13
Greta Trillo Solé 15/01/13
Achata Diakite 15/01/13
Ian Carvajal Arjona 17/01/13
Zi Ang Lin 17/01/13
Naila Daoudi 18/01/13
Amenzu Lakouz 19/01/13
Maria Alexandra Ichim 19/01/13
Nora Rosa Medina 19/01/13
Emma Sánchez Martinez 21/01/13
Erik Sánchez Martinez 21/01/13
Manda Jawara Jawara 22/01/13
Yousra Bibi 22/01/13
Aimrane Kada 23/01/13
Youssef Laoukili Kandoussi 24/01/13
yousra Benhaddou 24/01/13
Jannat Hadiya Haddya 24/01/13
Romayssa Achalioui 25/01/13
Júlia Roca Gallardo 25/01/13
Iman Azaatan 25/01/13
Mariyamu Sawaneh 26/01/13
Suri González Trejo 26/01/13
Joan M. Quintana Abad 27/01/13

Dina El Valti 28/01/13
Ismael Koussa 31/01/13
Bubakary Guillen Jabbi 01/02/13
Asmae Amaghtir 02/02/13
Mohamed Sissoho Sakoli 04/02/13
Emily F. Argueta Amador 05/02/13
Awa Ndibalan 05/02/13
Mohamed A. El Beghdadi 05/02/13
Nizar El Fattouch 06/02/13
Abubakari Sakolly Kanteh 08/02/13
Jhonatan D. Garcia Rgz. 08/02/13
Rayan Eddahbi 09/02/13
Yngri Rosales Vaca 10/02/13
Neyzar A. Pérez Villanueva 11/02/13
Ramatou Diakite 12/02/13
Ahmed Samri 13/02/13
Victor Pallares Fructos 13/02/13
Fatoumata Ceesay 15/02/13
Carmen M. Guerrero López 15/02/13
Iñaki Lev Mambrilla G. 20/02/13
Israe Lemkadem  20/02/13
Alexis Heredia Rodríguez 22/02/13
Esther Navarro Padró 23/02/13
Majula Touray 23/02/13
Alexandra Mercader Salgado 24/02/13
Oussama Guenfoudi 25/02/13
Wahiba Yakhoufi  Douiri 25/02/13
Anwei Dong 27/02/13
Laia Pastor Saus 28/02/13
Ariadna Reyes Valeros 01/03/13
Basma El Hadi 01/03/13
Lucas Haoyu Zhang 01/03/13
Tanvi Chumber 03/03/13
Romayssa Marouane 04/03/13
Dylan Pérez Vázquez 04/03/13
Berta Pigem i Valenti 04/03/13
Maria Ciurana Casals 05/03/13
Fatoumata Ceesay 07/03/13
Roger Torro Meléndez 07/03/13
Noha Touiher 08/03/13
Júlia D. Bazan Enamorado 10/03/13

Defuncions
Miquel Luque Prieto, 52 anys 18/01/2013
Santi de la Torre Onyate, 55 anys 19/01/2013
Angel Pageo Colomer, 82 anys 21/01/2013
Mercè Corominas Corominas, 103 anys 22/01/2013
Jeroni Carandell Rigau, 60 anys 23/01/2013
Felix Fossas Devalois, 83 anys 24/01/2013
Concepción Fuster Anglada, 84 anys 24/01/2013
Jaume  Coll  Ramió, 85 anys 25/01/2013
José  Rosa  Ruiz, 80 anys 02/02/2013
Joan Riuro Poch, 69 anys 06/02/2013
Antonio Moreno Rabasco, 61 anys 05/02/2013
Antonia Plaza Jimeno, 99 anys 09/02/2013
Maria Alsina Sureda, 97 anys 10/02/2013

Paquita Serra Soler, 85 anys 10/02/2013
Joaquin Salido Salido, 82 anys 11/02/2013
Antonio Palma Moya, 70 anys 15/02/2013
Begoña Vero Garcia, 50 anys 14/02/2013
Julia Espinosa Sánchez, 89 anys 19/02/2013
José Postigo Moreno, 65 anys 25/02/2013
Nuria Ferrer Prat, 75 anys 28/02/2013
Lluisa Matillo Danes, 88 anys 28/02/2013
Marcelina Soler Roca, 87 anys 28/02/2013
Eulalia Asensio Blanco, 83 anys 02/03/2013
Maria Piedad Puerto Jimenez, 59 anys 07/03/2013
Manuela Capellini Figueras, 93 anys 07/03/2013
Modesta Palou Pujala, 83 anys 09/03/2013
Pietat Vallverdú Gasol, 86 anys 09/03/2013

DAVESA, Major, 20  972230568
Dies: 9, 18 i 27 d’abril
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103
Dies: 4, 13 i 22 d’abril
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                          
Dies: 10, 19 i 28 d’abril
PEYA, Pla de Salt, 15  972441001
Dies: 1, 6, 15 i 24 d’abril    

NIETO, Àngel Guimerà, 75  972233645
Dies: 2, 11, 20 i 29 d’abril
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704
Dies: 3, 12, 21 i 30 d’abril
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412
Dies: 5, 14 i 23 d’abril
ROCAS, Major, 269 972231249
Dies: 8, 17 i 26 d’abril
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578
Dies: 7, 16 i 25 d’abril

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’ABRIL
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Elaboració:
En un bol batre bé els ous i a continuació barrejar-hi la llet, la llet con-
densada i l’aigua. Finalment afegir-hi el coco. En un motlle de forn cobrir 
la base amb sucre cremat i a continuació posar-hi la barreja que tenim 
preparada. Coure el fl am al bany maria (posant l’aigua calenta) a 200º 
durant uns 45 minuts aproximadament. Punxar-lo amb un ganivet abans 
de treure’l del forn per assegurar-nos que ja està ben cuit.

Recepta de la Sra. PILAR PLA CANALDA
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Treure la pell als talls de pollastre i tallar cada pit en diverses parts. Fer diversos talls a la carn perquè així  
penetrin les espècies amb les que es vol aromatitzar. Posar les peces en un bol i espolsar-les amb vinagre 
de poma i sal.
En un bol, barrejar el iogurt amb les espècies i l’all picat fi . Untar el pollastre amb aquesta barreja. Tapar el bol 
i deixar macerar a la nevera unes 6-8 hores aproximadament.
Preescalfar el forn a foc mitjà 15-20 minuts abans d’introduir-hi el pollastre. Folrar una safata o cassola amb 
paper d’alumini. Posar-hi els trossos de pollastre i coure-ho uns 45 minuts. Pinzellar les peces amb l’adob de 
tant en tant per tal que  no quedi massa ressec.

Preparació de la guarnició:
Tallar el carbassó i l’albergínia en daus petits i saltegeu-los en una paella antiadherent amb un rajolí d’oli d’oli-
va. Coure l’arròs en una cassola amb aigua o brou de pollastre o verdures uns 20 minuts aproximadament. 
Colar i deixar refredar.
En una paella, escalfar la llet de coco i afegir-hi  l’arròs i els daus d’albergínia i carbassó. Barrejar-ho tot fi ns 
que agafi  calor. Servir el pollastre amb l’arròs i regar-ho amb el suc de la cocció. 

Ingredients: 
· 4 ous
· ½ l de llet condensada   
· ½ pot de llet (agafar com a mesura el pot de llet condensada)
· ½ pot d’aigua (agafar com a mesura el pot de llet condensada)
· 1 tassa de cafè de coco ratllat

Ingredients: 
· 1 kg cuixes i pits de pollastre
· 10 cullerades de vinagre de poma 
· 3 grans d’all 
· un tros de gingebre, pelat i ratllat
· 500 gr de iogurt natural
· una culleradeta  de llavors de cori-
andre molrades
· una culleradeta de comí molrat 
· una culleradeta de nou moscada 
recentment ratllada 

Flam de coco

Pollastre a l’estil hindú

gastronomia

cuina internacional
Per a la guarnició
· 300 gr d’arròs llarg 
· aigua o brou de pollastre
· 1 albergínia 
· 2 carbassons mitjans 
· un decilitre de llet de coco 
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Evolució de les temperatures i pluviometria. De l’1 al 31 de gener de 2013
PluviometriaEvolució de les temperatures

Temperatures i pluviometria

Temperatures i pluviometria del mes de gener de 2013

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 4,5 0,5 0 -1 0 0 0 -1 2,5 3,5 0,5 0 4 1 0  
Temperatura Màxima 9,5 14 16,5 13 20 19 18,5 16,5 10 15 15 12,5 9 12 12  
Pluja/mm. 1,8            4    
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima -1,5 1,5 0,5 5,5 4 2,5 1 5 0 -2,5 0 0 4,5 1,5 -1 3
Temperatura Màxima 10,5 11,5 10,5 14 13 12 12 9 9,5 14,5 12,5 10,5 15,5 15 17 20
Pluja/mm.    3         3,6   

Dies de pluja: 5
Màxim en un dia: 4 (mm)
Pluja acumulada: 14,4 (mm) 
Temperatura màxima: 
20° els dies 5 i 31 de gener
Temperatura mínima: 
-2,5° el dia 25 de gener
Fonts: Museu de l’Aigua

Fonts: Museu de l’Aigua i Gerard Taulé (Salt-XOM)

el temps

Temperatures i pluviometria del mes de febrer de 2013

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 3,5 8 2 -1 -1 1 -1,5 -1,5 -3 1 4,5 4 0 1,5 2  
Temperatura Màxima 20 13 14 13,5 17 12 8,5 7 10 12 12 14 13,5 15,5 14,5  
Pluja/mm. 7,3     0,8    0,1       
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Temperatura Mínima 6 7,5 8,5 6,5 0,5 2,5 5 2,5 -5 -0,5 -2,5 -0,5 3,5
Temperatura Màxima 11,5 12,5 12,5 14 16 13 5 9 6,5 9,5 11 1 9 
Pluja/mm.  0,2 0,1   9,7 3,8 0,1    4,8 24,5  

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 24,5 (mm)
Pluja acumulada: 51,4 (mm) 
Temperatura màxima: 
20° els dies 1 de febrer
Temperatura mínima: -5° 
el dia 24 de febrer
Fonts: Museu de l’Aigua

Fonts: Museu de l’Aigua i Gerard Taulé (Salt-XOM)
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Evolució de les temperatures i pluviometria. De l’1 al 28 de febrer de 2013

Escacs

Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

El temps

Pluviometria

garrotxa
maresme
noguera
anoia
segarra
osona
selva
bages
garrigues
urgell
priorat
cerdanya

Evolució de les temperatures

Juguen blanques i fan mat amb 3 mo-
viments

1.- Te8+,  Rxe8
2 .- Tg8+, Re7
3.-  Cf5++  escacs  mat.

poti poti




