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agendaActivitats del mes de juny

CASAL DE JUBILATS
• Dia 23 de juny. Revetlla de Sant Joan. Sopar 
popular a les 22 hores. Preu: 25 €. Màxim 70 
persones. Cobrament el dia 20 de juny de 16 
a 19 hores al Casal de Jubilats.
SALT SARDANISTA
• Dia 29 de juny, sardanes al passeig Ciutat 
de Girona, a les 10 del vespre. Cobla Princi-
pal de l’Escala.
BIBLIOTECA IU BOHIGAS
• Dia 3 de juny, a 2/4 de 6 de la tarda, cinquena 
trobada i cloenda del grup de lectura infantil “Els 
Endrapallibres”.
• Dia 12 de juny, a les 7 de la tarda, quarta trobada 
del Club de Lectura Fàcil de la Biblioteca Iu Bohi-
gas de Salt. La sessió serà conduïda per Núria 
Martí. Comentarem el llibre: “Set dies al llac” de 
Núria Martí i Constans.
• Dia 14 de juny, a les 7 de la tarda, presentació 
del llibre Un Excés de felicitat, de Núria Martí i 
Constans.
• Dia 26 de juny, a les 6 de la tarda, trobada del 
grup de lectura. Comentarem el Cant XI de l’Odis-
sea d’Homer. Dinamitzarà la trobada el catedràtic 
de fi lologia grega, Jaume Pòrtulas.
CENTRE DE RECURSOS 
DE LA GENT GRAN
• XERRADA: GESTIÓ D’ESTRÈS el dimarts 
4 de juny a les 16.30 a 18.30 h càrrec de Dip-
salut. 
• XERRADA: SÀVIA, UNA RECEPTA IDEAL 
PER LA MENOPAUSA  el dijous 6 de juny a 
les 16.30 h a càrrec de DANONE. 
• XERRADA: ALIMENTACIÓ ECONÒMICA 
el dijous 13 de juny a les 16.30 a 18.30 h a 

càrrec de Dipsalut. 
• XERRADA: HORT ECOLÒGIC el dilluns 
17 de juny a les 16.30 h a càrrec de Sergi 
Martí, Mas Galceran.  - XERRADA: COM 
UTILITZAR UN DESFIBRIL·LADOR (DEA) 
el dijous 20 de juny a les 16.30 h a càrrec 
de Dipsalut. 
• 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: FEM SABÓ el dimarts 11 de juny a 
les 16.30 h a càrrec de Mercedes Lanza. Cal 
inscripció prèvia.
• TALLER: FEM RATAFIA el dimarts 18 de 
juny a les 16.00 h a càrrec de Eva Alsina. Cal 
inscripció prèvia.
• TARDA DE JOCS el dilluns 10 de juny a les 
17.30 h. 
• ACTUACIÓ MUSICAL el dijous 20 de juny 
a les 10.30 h a càrrec dels alumnes de 4t 
d’ESO del SI Salvador Sunyer. 
• REPRESENTACIÓ DE PLAYBACK LES 
BERNARDES el dijous 27 de juny a les 17.00 
h. 
• EXPOSICIÓ: “ESCULTURA I PINTURA” del 
3 al 28 de juny a càrrec de Marc Niell. 

ACTIVITATS FIXES
• TALLER DE FISIOTERÀPIA els dimecres 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 1 de juny- JA T’HO DIRÉ: SEGON 
CONCERT A LA MIRONA- Hora: 22:00- Sala 
1- Preu: 28€ + desp..
• Dia 6 de juny- INTRO 13: 4t concert de la 1a 
ELIMINATÒRIA- Hora: 22:00- Sala 2- Preu: 
gratuït.
• Dia 8 de juny- PONT AERI ON TOUR pre-
senta HARDCORE ITALIA– Hora:22,00- Sala 
1- Preu: 22€..
• Dia 15 de juny- GIRONAROCK vs. CÀN-
CER (2013)- Hora: 21:00- Sala 1- Preu: per 
confi rmar.
• Dia 16 de juny- SESSIÓ BOOMERANG - 16 
de juny- Hora:17,00- Sala 2- Preu: 5€.
• Dia 28 de juny- FINAL DEL DESTACA’T 
2013- Hora: 20:00- Sala 2- Preu: per confi r-
mar.
TEATRE DE SALT i EL CANAL
• Dia 1 de juny - 21:00h.- Dansalt seeds 13 
- Nou espiral - Lloc: Teatre de Salt - Preu: en-
trada solidària.
• Dia 7 i 8 de juny - 21:00h.- Dual Ismènia o 
història de dues Ismènies- Safareig Teatre- 
Lloc: Teatre de Salt - Preu: 10 €.

Informació del Casal de Jubilats
 i simpatitzants de Salt

Com a a totes les empreses, el problema de la crisi també ens afecta a nosaltres. Per això dema-
nem a totes les persones que vénen al Casal i participen de les activitats que es porten a terme 

(futbol, petanca, etc.), que es facin socis per poder ajudar econòmicament el Casal. 
Només són 15 euros l’any.

També, si  hi ha algun soci que no li agradi que el Casal  passi un mal moment econòmic, i pugui i 
vulgui fer una aportació monetària, al peu d’aquest escrit anotem el número de compte de la Cai-

xa. Ens agradaria molt poder continuar tirant endavant les tasques que es porten a terme.
Us dono les gràcies en nom de la Junta del Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt.

La Caixa: 2100-0935-38-0200019455

Casal de Jubilats de Salt 
VETLLADES ESTIU 2013 · JULIOL

3 al 5 21.30 h. Petanca - Nits del Club
10 al 12 21.30 h. Petanca - Nits del Club
17 al 20 21.30 h. Petanca - Nits del Club
24 al 26 21.30 h. Petanca - Nits del Club
30 al 31 21.30 h.                 Petanca - Nits del Club
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Una tragèdia a l’espanyola  
Formem part d’un estat, encara, que es troba en una situació insostenible. 
Té un govern deplorable que s’amaga, al bell mig de gravíssims casos de 
corrupció al màxim nivell. Un govern que es confessa incapaç de reduir un 
atur impossible de suportar, que retalla a cor què vols després de pujar tots 
els impostos, esclau d’un deute que no hem produït els ciutadans i que mai 
es podrà pagar, servil d’un mandat econòmic destructiu. 
Sort del Tribunal Constitucional. Catalunya no es pot ni pronunciar, però no 
passa res si no es respecten drets essencials, com els de l’habitatge. Sort 
que els drets lingüístics estan assegurats, i que a més de català ara parlem 
una nova llengua, el lapao. Aquesta és l’altura de determinada classe polí-
tica i dels seus tribunals.
La culpa, per la dreta de sempre, és l’estat autonòmic, la manca de més 
fl exibilitat laboral, els drets socials adquirits, la quantia de les prestacions 
socials i de les pensions. La culpa és dels que no poden pagar les hipote-
ques, no pas dels bancs o de les polítiques especulatives. L’atur s’arregla 
amb la desaparició del salari mínim, de les cotitzacions socials i la imple-
mentació dels minijobs. És així com es reactiva el consum i l’economia, 
treballant fi ns als setanta anys a canvi del mínim cost empresarial.   
I nosaltres, com que no tenim la clau de caixa i depenem d’unes transfe-
rències que arriben tard i malament, a mode d’estrangulament deliberat,  
pengem igualment d’un fi l.
Estem a expenses d’una explosió social de conseqüències imprevisibles. 
El futur de Catalunya i de les seves institucions es troba així indefectible-
ment lligat a la sort de les institucions espanyoles, les seves polítiques 
nefastes i d’uns dirigents impresentables. 
No es tracta només de constituir un estat a part que ens salvi de tanta 
mediocritat. Es tracta de construir una altra mena d’estat. Només un estat 
que prioritzi la sanitat i l’educació, unes condicions laborals dignes i unes 
prestacions socials justes, tindrà futur i viabilitat. Catalunya serà social o no 
serà, i hi ha pressa. Molta pressa. 
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Les postres d’en Miquel han endolcit els diumenges de molts saltencs. Després de prop de 40 anys al 
capdavant de la pastisseria Costabella, en Miquel s’ha jubilat, tot i que, segons diu, encara no se n’ha 
fet a la idea ja que participa en nombroses activitats, com ara fent de jurat en un concurs de coques, 
per posar un exemple. La vida d’en Miquel, a més, sempre ha anat acompanyada de notes musicals; 
fi ns al punt que, com ell mateix explica, tenia una guitarra a l’obrador i, mentre pujaven les masses o 
es coïen els dolços al forn, ell composava cançons. Parlem amb en Miquel, doncs, de pastissos i notes 
musicals.

-40 anys des que van fundar la 
pastisseria Costabella. Com va 
començar tot?
-Aquest setembre hauria fet 40 
anys, sí. Jo vaig arribar a Salt el 73, 
però sóc fi ll de Mallorquines. Vam 
arribar aquí amb molta il·lusió, per-
què ens va sortir l’ocasió de llogar 
el forn de can Peret de l’Estanc, 
que en deien. Al principi era al car-
rer Unió, després vam passar al 
carrer Indústria, que és on érem 
ara, que ho va edifi car Eugesa uns 
cinc anys després. Sort n’he tingut 
de la meva dona, els meus fi lls i 
tota la gent de Salt que ens ha do-
nat el seu suport venint a comprar 
a la pastisseria. 
-Com és això de jubilar-se des-
prés de tants anys? Seguiu fent 
pastissos a casa per enyorança?
-No, però sóc un privilegiat perquè 
tinc un germà que té una pastis-
seria a l’Estartit, de manera que si 
em vénen ganes de fer coses puc 
anar amb ell i cap problema! A la 
vida, tot són etapes i s’ha de saber 
dir prou, també. Tot i que no tinc 
massa consciència d’estar jubilat, 
perquè tinc sempre l’agenda ple-
na. Ara mateix vinc de fer conver-

sa en català aquí a la Farga amb 
mares d’origen immigrant, d’aquí 
uns dies faig una demostració de 
bombons, i també sóc jurat en un 
concurs de coques.
-Déu n’hi do! El cognom és el de 
part de mare, com és?
-Sí, perquè és un nom més comer-
cial que Brugués. Però això va ve-
nir d’una altra història. Jo cantava 
i un director de ràdio, de Figueres, 
em va preguntar com em deia i no 
li va agradar el meu primer cog-
nom, sinó que li va agradar més 
el segon. I a partir d’aquí em van 
començar a conèixer com a Miquel 
Costabella. 
-Així, què va ser 
primer, el cant o 
la pastisseria? 
Com és que es 
va fer pastisser?
-Mira, no va ser 
pas per tradició 
familiar, el meu 
pare era traginer 
i la mare treballa-
va en una fàbrica 
de mitjons. Alguna 
professió havia 
de fer, i vaig co-

mençar a treballar en el món de 
la pastisseria a Sils amb 13 anys 
i mig. I vaig passar per la casa Tri-
as, a Santa Coloma de Farners; a 
Riudarenes, a Figueres, a l’Esca-
la i després a Salt. Però sempre 
també cantant i fent música. Tenia 
una guitarra a l’obrador i moltes 
de les cançons que he composat 
han sortit a les quatre o les cinc del 
matí, mentre la massa pujava!
-I d’on li ve l’afi ció per la músi-
ca?
-Sempre m’ha agradat. De fet, a es-
tudiar música vaig començar aquí 
a Salt, amb en Giralt, que estava al 
carrer Major, on hi ha la farmàcia 

Entre pastissos i notes musicals

Nom: Miquel Brugués Costabella
Edat: 65 anys
Nascut a: Mallorquines   
Resident a: Salt
Professió: pastisser jubilat
A més a més: en Miquel, a banda de ser el 
pastisser de can Costabella durant 40 anys, 
ha estat també professor a l’Escola d’Hostale-
ria de Girona, cantant i compositor de música, 
defensor del ciutadà (2001-2013) i autor d’un 
llibre de dedicatòries en forma de rodolins. Tot 
i que ara està jubilat, segueix col·laborant en 
actes gastronòmics fent de jurat o mostrant el 
seu ofi ci.

entrevista
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Entrevista a Miquel Costabella

Devesa actualment. Era un music 
que tocava amb l’orquestra Iris de 
Salt, jo estava fent d’aprenent a la 
pastisseria Vilar, a la plaça del Ve-
ïnat, que ja no hi és, i anava a les 
tardes amb en Giralt a aprendre 
solfeig. Recordo que vaig comprar 
la meva primera guitarra a en Gra-
bolosa, allà on ara hi ha les depen-
dències de la Generalitat a Girona, 
i que vaig pagar-la amb un any o 
dos, 30 pessetes cada mes! La 
música no l’he deixada mai, també 
hi ajuda que tinc un fi ll music. 
-Ha composat sardanes, però 
també ha cantat altres gèneres
-Durant la meva joventut era l’època 
de la Nova Cançó i jo havia cantat 
amb en Llach, la Maria del Mar Bo-
net, amb en Tero, etc. Havíem anat 
per tota la província. Però també 
havia fet les meves pròpies can-
çons, una d’elles “Ja és tard”, la vaig 
presentar al festival de la cançó de 
Palamós i vaig guanyar l’hèlice d’or. 
La cançó parla d’una barca que el 
pescador vol posar al mar i ella li diu 
que ja no pot més. Era una metàfora 
de Catalunya i Espanya.
-I ara quin projecte musical té?
-Ara estic amb els Cantaires del 
Montgrí, fa quatre anys. Al grup 
hi participa un violí, acordió i qua-
tre veus. Tenim diversos concerts 
aquest estiu. Estic molt content. 
-Et vas plantejar deixar la pas-
tisseria per dedicar-te exclusi-
vament a la música?
-M’ho van proposar en una oca-
sió quan era molt jove. Però havia 
d’anar a Barcelona i clar, no tenia re-
cursos a la família per poder fer-ho. 
Havia de buscar-me la vida a Barce-
lona i ho vaig veure molt complicat. 
-Però en canvi et vas decidir a 
obrir el teu propi negoci, que 
també era un risc?
-Ho vaig tenir claríssim als 25 anys, 
que no volia tornar a treballar per 
ningú més. Estava segur del que 
feia i del que havia après, tot i que 
és un ofi ci que estàs aprenent fi ns 
l’últim dia, com la música. Tant la 
pastisseria com la música sempre 
han estat presents a la meva vida, 
han anat en paral·lel.
-Encara compons cançons? Ex-

plica’ns aquesta 
faceta 
-Ara fa temps que 
no. Hi va haver un 
moment en què em 
vaig proposar, per-
què això t’ho has de 
proposar, fer una 
sardana, però una 
sardana cantada, 
amb lletra. Perquè 
recordava, de petit, 
la Pepa Maca, Sota 
el mas Ventós, Ma-
ria de les Trenes, sardanes amb 
lletra, així que vaig dir “si jo faig 
una sardana, ha de ser amb lletra”, 
i així ho vaig fer. Es va dir “Som 
aquí” i la va estrenar la Principal 
de la Bisbal. Com que aquesta 
m’havia sortit bé, em vaig decidir 
a fer-ne una altra titulada “El nos-
tre aplec”, pensant en els aplecs 
que es fan a Sils, a Caldes, etc. La 
va estrenar la Flama de Farners a 
Sils. 
-S’està perden una mica la mú-
sica de cobla?
-No ho sé, perquè fa tants anys que 
sento dir que s’acaben les sarda-
nes.. i no s’acaben. Fa 30 anys vaig 
anar a estudiar a la Casa de Cultu-
ra de Girona tiple, amb en Ricard 
Viladasau, el compositor de Girona 
M’enamora. I ho vaig fer perquè la 
diputació et deixava l’instrument, ti-
ple o tenora, podies triar, perquè ja 
deien que s’acabaria... 
-Com veus Salt, després de 40 
anys? Et vas jubilar perquè et 
tocava o perquè estàveu una 
mica cansats i entre la crisi i tot 
plegat...
-Jo i la dona ens vam jubilar per-
què tocava i el meu fi ll no 
volia seguir. Nosaltres no 
hem tingut cap problema, 
mai. Potser perquè ja tení-
em el nom fet, però sem-
pre ens han vingut a bus-
car les especialitats de la 
casa. Tot i que la crisi hi és 
per a tots, però hem plegat 
perquè ens tocava. De fet 
els hem ensenyat als que 
porten ara la pastisseria 
les especialitats i les se-
gueixen fent. 

-Quines especialitats fèieu a can 
Costabella?
-Doncs fèiem les llúdrigues, ponts 
i campanars, les pedres del Ter i 
el pessic de Salt, un pa de pessic 
com pot ser el de Vic o d’altres 
llocs, però el nom té molt de joc, 
pessic de sal, pessic de Salt. 
-També has estat en contacte 
amb el jovent donant classes a 
l’Escola d’Hostaleria de Girona 
-Sí, 15 anys a l’Escola d’Hostale-
ria donant classes, he estat. I tam-
bé he fet de defensor del ciutadà, 
durant 12 anys, que en tindria per 
escriure un llibre! Ara estic jubilat 
de tot! Però ho he deixat en bones 
mans, el defensor, amb en Miquel 
Caselles. 
-Com valores l’alta gastronomia 
ara que tenim a Girona el millor 
restaurant del món?
-Molt bé, tot i que no tothom la pot 
fer, ni la pot gaudir. Ara, tot el que 
siguin coses noves i si tenen bona 
acceptació per part de la gent, em 
sembla perfecte. Cal saber que hi 
ha molt de treball al darrera, no és 
una cosa de dos dies, sinó feina 
de molts anys. 
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Entrevista a Miquel Costabella

Regidors del Veïnat

-La pastisseria és una professió 
de precisió, força matemàtica
-Sí, com la música! Hi ha molta 
coincidència, entre la pastissera 
i la música, cal ser imaginatiu en 
les dues matèries, a la pastisse-
ria sobretot en l’època de mones; 
però també has de saber la tècni-
ca. Com una cançó, que pot estar 
molt bé però si no està ben exe-

cutada... 
-Sent un saltenc nascut a Mallor-
quines deus tenir el cor partit en-
tre les Cuineres de Salt i de Sils!
-Sí i tant! A més a les cuineres de 
Sils hi tinc una cosina. Té els seus 
avantatges també això! Sempre 
em tracten molt bé!
-Som llaminers aquí a Salt?
-Sí, déu n’hi do. Hi ha hagut molt 

bons pastissers 
aquí a Salt. La 
pastisseria Font, 
l’Armengol, Mar-
genat, Negrell... 
n’hi ha més que a 
Girona.
-Quin és el teu 
dolç preferit?
-El xuixo de Giro-
na, ben fet... per-
què a vegades són 
com croissants 
allargats i plens 

de crema prefabricada, i això no 
és. Diuen que el va començar a fer 
el senyor Puig a l’Argenteria, deu 
fer més de 100 anys. El nom ve de 
la mena de caputxons que feien 
servir els serenos per apagar les 
llums, que eren amb punxa, però 
ara es fan sense perquè quedi ben 
repartida la crema.
-Pastisser, cantant, compositor, 
defensor del ciutadà... Sou una 
generació trempada!
-Vols dir? no... mira que sóc una 
mica gandul...
-Ostres, què diu ara, amb tot el 
que fa!
-Ho faig perquè m’empenyen! No, 
tampoc m’he parat mai a pensar el 
perquè es fan les coses, han anat 
sortint així. Es tracta de fer-les 
i mirar de fer-les bé, que és l’im-
portant. Jo crec molt en les idees, 
coses que et vénen en el moment, 
fer-les i ja està. 

Agnès Cabezas Horno

la campana de Salt
La primera setmana d’abril vaig 

trobar el sr. Joan Fàbregas a la 
carretera Girona-Manresa N-141, 
anomenada carrer Major avui dia, 
i l’home em comentà assumptes 
de la vida local i manifestà la seva 
preocupació perquè aquests dar-
rers 30 anys, Salt ha tingut una 
petita quantitat de regidors de la 
zona del Veïnat si els comparem 
amb els de Salt.
I el sr. Joan, el qual té tota la raó 
del món, em va demanar que to-
qués aquest tema des de La cam-
pana de Salt. I, efectivament, des-
pertà el meu interès en el moment 
que el sr. Joan Fàbregas és una 
persona de Salt de tota la vida i no 
del Veïnat, que hauria estat el més 
fàcil a l’hora d’expressar la queixa 
per allò del sentiment localista i 
plorar la mancança d’edils al llarg 
d’aquest període.
Quina és la causa que facilità l’ab-
sència de representants de la zona 
del Veïnat a l’Ajuntament de Salt?. 

Al meu parer són diversos els fac-
tors directes: per un cantó, l’exis-
tència de la parròquia més antiga 
del poble en el nucli de Salt. Cal 
recordar que l’única societat veri-
tablement organitzada de l’època 
quan s’inicia el procés d’eleccions 
és la que es trobava al voltant de 
l’esglèsia. També, l’ambició d’unes 
determinades famílies del Barri 
Vell, les quals estan lligades famili-
arment entre elles, fan que, davant 
d’un procés d’eleccions, participin 
en la convocatòria.
Aquestes mateixes famílies no és 
que copsessin el poder de nou, 
sinó que en el fons abans també 
el posseïen.
Curiosament, al cap de pocs dies 
de trobar el sr. Joan Fàbregas, i 
quasi en el mateix lloc on havíem 
tingut la conversa, els astres afa-
voriren la presència d’una persona 
dinàmica, la qual és un gran acti-
vista, i vam parlar del Veïnat, i jo 
li vaig comentar el que m’havia dit 

un ciutadà del poble: tocar el tema 
dels regidors del Veïnat dins de La 
campana, i va dir-me que es parla 
de fer una llista del Veïnat, i jo li 
explicava que el Veïnat no tot és 
el mateix, és a dir: des d’un punt 
de vista laic és el Veïnat de Salt, 
però des d’un punt de vista històric 
i amb una forta infl uència religiosa 
cristianocatòlica s’ha d’anomenar 
barri de Sant Antoni, que era el 
nom correcte donada l’existència 
del convent de les monges Claris-
ses, les quals divulgaren la devo-
ció franciscana.
Però, més tard, mentre jo pensava 
l’assumpte: això de fer una llista 
del Veïnat ho veig complicat per-
què hi ha diferents Veïnats al llarg 
del temps.
Alhora, quin volem refl ectir: el Veï-
nat republicà, també socialista del 
Centre Republicà?; el Veïnat histò-
ric anomenat barri de Sant Antoni?; 
el Veïnat anticlerical?; el Veïnat se-
cular, amb una infl uència total d’un 
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sol grup cristianocatòlic de l’últim 
terç del segle XX?; el Veïnat mar-
xista?; el Veïnat confederal?; etc. i 
etc. Perquè si es vol fer una llista 
hi haurien d’incloure tots els Veï-
nats, ja que, si no, ens trobarem 
una manipulació i seria aprofi tar-
se d’uns sentiments diversos de la 
zona a fi  de treure representació 
un sol grup. I tampoc seria correc-
te i seria una llista falsa. Clar que 
podeu dir-me: sr. Agapit, no ens 

vingui amb romanços, a nosaltres 
ens interessa el Veïnat d’avui dia. 
Però bé, quin és el Veïnat d’ara?, 
perquè hi ha les diverses formes i 
ideologies.
Per això, no és tan fàcil i a la llista, 
si es vol citar la paraula Veïnat, hi 
haurien de ser-hi totes.
Només ens faltaria veure créixer 
una nova oligarquia del Veïnat, 
quan jo he criticat les oligarquies 
de Salt des de sempre.

Finalment, cal recordar que estem 
en un sistema de partits i la ideolo-
gia de cadascú és molt important, 
perquè és molt fàcil i demagog dir 
No!: nosaltres només volem treba-
llar pel poble i pels interessos de la 
zona...., però si deixem de banda 
les ideologies és feixisme pur. Per 
aquest motiu són tan importants i 
necessàries les diverses ideologi-
es.

Agapit Alonso i Pont

El fogatge era la quantitat que 
havia de pagar cada casa ha-

bitada o foc de Catalunya. Era un 
impost per afrontar les necessitats 
de la Corona catalano-aragonesa, 
d’acord amb les Corts, que fou es-
tablert entre els segles XIV-XVI. 
Per tal de fer el cobrament, el cens 
fou recollit en els Libres de Focs.
Era una relació de cases habita-
des feta per localitats, termes i de-
marcacions. Els criteris per fer el 
recompte no eren fi xos, sinó que 
podien variar. En algunes ocasions 
n’eren exclosos els miserables, en 
d’altres els jueus, els musulmans o 
els clergues. En general, es comp-
tabilitzen 4,5 habitants per foc com 
a terme mitjà.
La persona encarregada de fer 
el recompte era el fogatjador, de-
signat per la ciutat, vila o poble 
corresponent, i ho feia mitjançant 
cada cap de família. Els fogatges 

medievals i moderns han servit als 
investigadors per calcular de ma-
nera aproximada la població de 
Catalunya durant aquests segles, 
així com les crisis demogràfi ques i 
l’evolució de la població. Els fogat-
ges generals de Catalunya conser-
vats, són els de 1365-1370 (amb un 
recompte de 104.069 focs), 
el de 1378 (amb 83.171), el 
de 1497 (amb 59.544), el de 
1512 (amb 61.389) i el de 
1553 (amb 75.384). 
Les dades evidencien la 
gran davallada demogràfi ca 
experimentada a Catalunya 
durant les darreres centúri-
es de l’Edat Mitjana, a causa 
de les pestes del segle XIV i 
la crisi del segle XV. Durant 
el segle XVI la població era 
eminentment rural. Només 
una dotzena de ciutats su-
peraven els 2.000 habitants, 

i Barcelona n’era la més poblada, 
amb 32.000. No serà fi ns a princi-
pis del segle XVIII que Catalunya 
recuperarà el mig milió d’habitants 
que havia tingut l’any 1300.     

JCL

apunt històric
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El joc a Salt

Salt ha estat una població de-
mogràfi ca important des que 

varen venir les fàbriques i en l’èpo-
ca de la República hi havia quasi 
6.000 persones censades.
Amb les dues grans tèxtils, dotze-
nes de tallers, comerços, propie-
taris agrícoles, etc. feien del poble 
de Salt una comunitat on corria el 
diner. I amb aquesta circumstàn-
cia, lògicament, tota mena de joc 
s’establí a Salt: cartes, daus , do-
minó, etc., i jocs d’atzar: loteries, 
números, rifes, etc.
Teníem coneixença de l’existèn-
cia de llocs on es jugava. Cal dir 
que no totes les partides eren de 
la mateixa classe, ja que era fre-
qüent veure taules en alguns esta-
bliments on els jugadors utilitzaven 
cèntims d’una manera mínvola. 
Però també hi havia altres llocs on 
una minoria selecta jugava quan-
titats importants. Aquests llocs 
eren clandestins i no podia acce-
dir-hi qualsevol, per exemple en 
un d’aquests llocs s’hi passava a 
través d’una cortina doble, que si 
no eres de la colla i no coneixies 
el sistema de moure-la, ja podies 
descórrer la cortina cap aquí i cap 
allà que no et donava el pas, el 
qual era fàcil d’aplicar si t’havien 
ensenyat el truc per accedir a la 
timba on hi havia el joc fort.
Però tot això ens ho havien trans-
mès persones d’una manera oral, 
el que no hi havia és documenta-
ció de cap mena a fi  de justifi car el 
joc a Salt des de temps històrics. 
Parlem d’una època que l’honor i 
la noblesa eren dins de la socie-
tat fi ns al punt que donar paraula 
era un document acreditatiu d’uns 
deures. També hi havia algun 
mestre de joc que cobrava a canvi 
d’aportar els seus coneixements a 
la taula.
Se’ns ha dit que alguns s’arruï-
naren, altres contragueren grans 
deutes que els obligaren a desa-
parèixer de la societat de Salt, fi ns 
i tot algun havia marxat a Amèrica, 
però, en realitat, vés a saber allà 
on era.
També sabíem que no tots els que 
es tiraven al tren o al canal eren 
del manicomi, que, a vegades, era 

massa freqüent 
aquesta solució, 
sinó de persones 
les quals davant 
de grans pèrdues 
embogiren i op-
taren per aquest 
fi nal.

ELS VINT-I-CINC
Un temps enrera 
el ciutadà de Salt 
sr. Egèsip Martín 
i Juventench ens 
comunicà que 
tenia una cartilla 
del seu avi -per 
cert, també es 
deia Egèsip- la 
qual mostrava 
que uns ciuta-
dans de Salt en plena República 
crearen una associació anomena-
da “Els vint-i-cinc”, perquè només 
podien participar-hi vint-i-cinc per-
sones, malgrat que hi havia una 
bona colla d’aspirants que espera-
ven torn i tan sols podien accedir-
hi si algun dels membres de l’as-
sociació fallava segons les normes 
de la societat particular.
Era una mena de piràmide.
La fi lla del sr. Egèsip Martín i Ju-

ventench, anomenada sra. Roser 
Martín Codinach, fent un estudi de 
les terminacions de tots els núme-
ros de les cartilles descobrí que 
sempre tocava a algun dels socis.
Els membres d’aquesta associa-
ció no eren tots de la mateixa pro-
fessió, ni tampoc de les mateixes 
idees, ja que hi trobem persones 
com en Francesc Serra i Riera, 
que era el veterinari titular del po-
ble, o l’Emili Verdaguer, que era 
un encarregat important de la Co-

història
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ma-Cros, fi ns al punt que en Joan 
Coma Cros, davant de la impos-
sibilitat d’acostar-se pel poble (1-
10-1936), envià una carta a l’Emili 
demanant que es fes càrrec de la 
producció i direcció de la fàbrica, 
tant de les fi latures com del tissat-
ge. I l’Emili, en data 21-10-1936, li 
contestà amb una altra carta que 
duia la capçalera del comitè de la 
CNT-AIT de la Coma Cros, on li co-

municava que el comitè de control 
de la fàbrica va decidir nomenar-lo 
dirigent de la mateixa i alhora res-
ponsable davant dels obrers i que 
trametin la correspondència al seu 
nom a partir d’aquesta data.
És d’agrair la gentilesa que ha tin-
gut el sr. Egèsip en facilitar-nos 
aquesta cartilla, la qual demostra 
que a Salt hi havia persones que 
els agradava el joc fi ns al punt 

de crear una societat particular a 
fi  de jugar cada mes una quanti-
tat fi xa, que amb la suma de les 
aportacions de tots els associats 
donava una quantitat respectable 
per l’època, la qual anava a parar 
al soci que resultava afavorit per 
la sort després de descomptar-ne 
una quantitat.

Agapit Alonso i Pont

Les cròniques d’Índies són uns 
documents que ens proporci-

onen una informació valuosa tant 
de la conquesta d’Amèrica com 
del mateix món indígena. Són, 
per defi nició, una narració directa 
i personal. El cas més paradigmà-
tic és el del frare Bartolomé de las 

Casas, recentment canonitzat. Un 
corrent històric espanyol, molt in-
teressat, l’acusa de ser l’inventor 
d’una llegenda negra.
La seva crònica, presentada en 
un ordre geogràfi c i cronològic, 
esdevé una història de la con-
questa. Afi rma voler escriure una 

obra relativa al genocidi indígena 
i la dirigeix a la mateixa Corona 
espanyola, a mode de denúncia. 
No acusa mai directament a l’em-
perador Carles, a qui considera un 
desinformat, però li demanda res-
ponsabilitats. 
L’autor no fa distinció entre els di-
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versos grups indígenes, els defi -
neix com a criatures pures, bones 
i innocents, igualment creades per 
la divinitat, senzilles en qüestions 
materials. Recrea una estampa 
idíl·lica i paradisíaca, sense con-
fl ictes interns. És l’origen del mite 
del bon sauvage de Rousseau. 
En contraposició, els ocupants són 
considerats uns tirans, per la cruesa 
i la violència de les seves accions, 
causants d’un veritable daltabaix 
demogràfi c. Els espanyols mata-
ran sempre per la cobdícia i l’afany 
d’or, de riqueses i poder. Es descri-
uen tota mena d’abusos, robatoris, 
decapitacions, mutilacions, raptes, 
matances indiscriminades, tortures, 
violacions i fogueres humanes, sen-
se miraments d’edats o sexes.  
Davant de tanta violència gratuïta, 
les reaccions de defensa dels indí-
genes són variades, com la fugida 
a les muntanyes o l’intentar l’en-
frontament, encara que sigui amb 
mètodes arcaics. El frare sempre 
trobarà justa i justifi cable la revolta, 
encara que sigui contra cristians. 
Els nouvinguts continuen la recon-
questa peninsular a l’altra banda 
de l’oceà, traslladant-ne les pràcti-
ques i imposant la mateixa estruc-
tura social, política i econòmica. 
Es recrea un món feudal de reis, 
senyors i vassalls al bell mig d’un 
imponent xoc intercultural.  
La crònica condemna els reparti-
ments, on se separen les famílies. 
Els homes s’utilitzen per a l’extra-
cció de metall en les mines i les 

dones per a cultivar el camp, sem-
pre en condicions inhumanes. I és 
que els espanyols, com a hidalgos 
que són, no han vingut a treballar. 
Aquesta violència farà inevitable 
en la percepció indígena una mala 
concepció del cristianisme i del 
procés d’evangelització.
L’autor qüestionarà la fe dels con-
queridors, a qui considerarà una 
representació del mateix diable. 
I condemna l’actuació de la jus-
tícia, inexistent. En canvi afi rma 
que els nadius, tot i no ser bate-
jats, tenen el cel assegurat. Reben 
als nouvinguts amb tota mena de 
menjars, serveis i comoditats, or, 
metalls preciosos, dones i la seva 
pròpia servitud. Però a mesura que 
avança la conquesta de territoris, 
augmenten en nombre i en mane-
res les matances, amb uns quants  
milions de víctimes. 
Bartolomé de las Casas proposava 
un model propi d’evangelització en 
comunitats, contrari a les Encomi-
endas, les explotacions dels ocu-
pants. La  tasca la continuà com a 
frare dominic en la seu episcopal 
de Chiapas, on se l’intentà allu-
nyar de la cort, objecte de crítiques 
i desatencions.
Algunes comunitats de religiosos, 
amb molts esforços, aconseguiren 
convèncer els nadius de rebutjar 
els seus ídols a canvi d’iniciar-se 
en l’evangelització, però molts 
acabaran esclavitzats. Això pro-
voca l’assassinat de religiosos i 
el fracàs de moltes missions. I és 

què els nadius són entabanats per 
a pujar a bord d’uns vaixells deni-
grants. Viatgen en unes condicions 
infrahumanes i són venuts com a 
simples objectes.
La transcendència immediata de 
la crònica fou mínima. El coneixe-
ment del text, manuscrit el 1542, 
es limità a l’àmbit de la cort i als 
dominics. A partir de fi nals del 
segle XVI, introduïda des dels 
Països Baixos, n’apareixerà una 
multiplicitat d’edicions impreses 
i traduccions. Llavors la crònica 
serà utilitzada políticament per a 
la denúncia del genocidi i com una 
reacció política europea vers la 
preponderància d’Espanya. 
És això el que els espanyols ce-
lebren cada 12 d’octubre i el que 
anomenen la seva ‘fi esta nacio-
nal’. Un contacte de cultures pot 
ser ric i complaent, un bon motiu 
de celebració. Però quan es pro-
dueix sota aquestes condicions és 
un acte vergonyant.  

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog

¿És possible que sense saber-ho 
ni voler-ho contribuïm a fi nançar 

situacions d’opressió i esclavatge, 
guerres i genocidis? Doncs sí, és 
possible. És molt trist pensar-ho 
però potser ho fem amb un acte tan 
innocent com comprar un mòbil, una 
tauleta o qualsevol aparell electrò-
nic, sobretot si és de petit volum.
La culpa és d’un element químic 
del qual fa pocs anys ni se’n par-
lava: el tàntal. I els qui relacionen 
aquest element amb els mòbils 
són els condensadors.

Tots els aparells electrònics, des 
d’una radio fi ns a una nina que 
parla, van proveïts d’un determinat 
nombre d’uns dispositius anome-
nats condensadors. Antigament 
eren molt senzills: dues tires de 
paper d’estany o d’alumini, aïlla-
des entre si amb paper encerat 
i enrotllades formant un cilindre 
(recordo que n’havia desmuntat a 
classe quan explicava física). Eren 
així, per exemple, els d’aquelles 
voluminoses ràdios d’abans. Però 
se’n van inventar d’altres tipus: de 

mica, de ceràmica, electrolítics... I 
fa pocs anys es va descobrir que 
fent servir tàntal  es podien fabri-
car condensadors electrolítics molt 
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petits (del volum d’una llentia) però 
mil vegades més potents, o sigui, 
amb una capacitat elèctrica  mil 
vegades més gran que els antics 
condensadors cilíndrics.
L’extraordinària proliferació en 
els últims anys dels telèfons mò-
bils (diuen que en el món ja n’hi 
ha tants com persones) i d’altres 
aparells electrònics de poc volum 
(GPS, PDA, MP3, ordinadors por-
tàtils...) ha convertit el tàntal en 
un element estratègic. Les grans 
empreses que fabriquen aquests 
aparells, els gegants de la telefo-
nia mòbil, paguen el tàntal al preu 
que sigui.
El tàntal s’extrau d’un mineral ano-
menat coltan. De fet coltan és el 
nom abreujat d’una barreja de dos 
minerals que es presenten junts: 
columbita i tantalita. La tantalita 
proporciona el tàntal, però la co-
lumbita també és valuosa perquè 
conté un altre element químic, el 
niobi, amb el qual es fan aliatges 
que permeten fabricar fi l elèctric 
“superconductor”, o sigui que deixa 
passar una gran intensitat de cor-
rent sense escalfar-se. Això per-
met construir electroimants molt 
potents com, per exemple, els dels 
aparell mèdics que serveixen per 
fer “ressonàncies magnètiques”.
El problema és que el coltan no és 
un mineral gaire freqüent i que el 
80% de les reserves mundials es 
troben a la República Democràtica 
del Congo (l’antic Congo Belga). 
I això és un problema perquè la 
situació d’aquest país és caòtica 
amb un estat de guerra gairebé 
constant. Es pot dir que és un estat 
fallit. Anys després d’aconseguir 
amb una guerra la independència,  
en va començar una altra per treu-
re el dictador Mobutu. Va ser una 
guerra molt cruenta, la més cruen-
ta després de la 2ª Guerra Mun-
dial, amb més de 3,8 milions de 
morts, però molts més si es comp-
ten les víctimes de la fam i les ma-
lalties no ateses. Una guerra amb 
assassinats, violacions massives, 
neteges ètniques, desplaçaments 
de població i explotació de mils 
de “nens-soldat” i en la que hi van 
intervenir països veïns com Ruan-

da, Uganda i Zim-
bàbue. Encara que 
teòricament l’any 
2003 es va fi rmar 
la pau, militars de 
Ruanda i Uganda 
amb les seves tro-
pes s’hi van quedar 
dominant grans ex-
tensions del territo-
ri congolès. També 
s’hi van quedar 
contingents armats 
estrangers de les 
ètnies dels tutsis 
i els utus,  proce-
dents d’una anteri-
or guerra en el seu 
país. Uns per es-
capar del genocidi 
que van sofrir i els 
altres per por de 
les represàlies van 
fugir al Congo, on 
hi continuen amb 
les seves lluites. 
Cal afegir-hi diver-
ses milícies revolu-
cionàries que volen 
agafar el poder i tropes del govern 
teòric del Congo, indisciplinades 
i actuant pel seu compte, en les 
zones que ocupen. Es pot dir que 
el país està repartit entre molts 
“senyors de la guerra”, caps mili-
tars molt enriquits i fortament ar-
mats que oprimeixen la població. 
I la causa i el fi nançament de tota 
aquesta violència és l’explotació 
d’un mineral: el coltan.
Però l’explotació del coltan no 
la fan empreses industrials sinó 
milers d’homes, dones i nens en 
condicions duríssimes de semies-
clavatge,  cavant tot el dia per tro-
bar, si tenen sort, granets d’aquest 
mineral que en alguns llocs es pre-
senta barrejat amb la terra i sorra 
del terreny i han de separar amb 
un corrent d’aigua, com els antics 
buscadors d’or. Treballant de sol 
a sol poden arribar a arreplegar-
ne un quilogram en un dia. Una 
part l’han d’entregar com impost 
al cap militar que domina la zona. 
S’hi juguen la vida si no ho fan. La 
resta els hi paguen a uns 4 dòlars 
el kg unes companyies mafi oses, 

controlades també pels militars, 
que  l’exporten a països del Primer 
Món. Allà ho venen a més de 400 
dòlars el kg.
És una explotació inhumana de les 
persones i també un espoli del país, 
ja que el coltan es troba al Congo 
però s’exporta des de les veïnes 
Uganda i Ruanda. És un comerç 
il·legal que l’ONU ha denunciat 
però no ha fet res per impedir-lo 
i als grans gegants de la telefonia 
mòbil no els preocupa gaire la pro-
cedència del tàntal que necessiten 
en quantitats creixents.
Miro el meu mòbil i l’ordinador que 
faig servir i penso en el mils de 
nens desnodrits cavant amb un pic 
sota l’ardent sol africà, nens que 
no tindran mai cap Play Station i 
ni cap MP3.  Penso en la conta-
minació radioactiva que poden so-
frir ja que el coltan va de vegades 
acompanyat de minerals d’urani. I 
sento vergonya de pertànyer a la 
part de la Humanitat que amb els 
seus diners enriqueix els “senyors 
de la guerra” i els hi fabrica i envia 
les armes que fan servir.

Joan Serrat
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“L’hora pròpia de dir les hores en 
català està decaient amb el pas 

del temps”, deia, amb un joc de 
paraules ben trobat però no pre-
cisament engrescador, una infor-
mació (“Catalunya perd l’hora”) del 
diari El Punt Avui de fi nal d’abril, 
i el motiu d’aquesta decadència 
seria la immediatesa i la velocitat 
que prevalen en la vida moderna, 
i especialment entre la joventut, el 
sector de la població en què, se-
guint aquesta lògica, es perd més 
la manera pràctica de dir l’hora en 
català.
Ho heu llegit bé, sí: he dit “la ma-
nera pràctica de dir l’hora en cata-
là”, no solament perquè és la nos-
tra tradicional forma de cantar les 
hores i les seves fraccions, sinó 
perquè aquesta manera de fer-ho 
té una lògica interna que resulta 
pràctica, encara que d’entrada no 
ho sembli, i alhora jo diria que és 
indicativa de l’inveterat caràcter 
pràctic del poble català. Provaré 
d’explicar-me.
Si agafem de referència, posem-
hi, les dotze –del migdia o de la 
mitjanit, tant és–, quan han passat 
quinze minuts de l’hora en punt 
en català diem que són “un quart 
d’una” perquè, en realitat, l’hora 
12 ja és passada i estem vivint la 
primera hora següent, l’hora 1 (i 
així successivament: l’hora dues, 
la tres, etc). Cada quart passat, 
per tant, el cantem com a quart 
“gastat” de l’hora que corre (sense 
“recordar” per a res, doncs, l’hora 
anterior, que ja hem viscut sencera 
i ja l’hem deixat enrere).
Ben mirat, és el mateix sistema 
que utilitzem (i no només els ca-
talans, atenció!) per dir l’edat de 
les persones: fi ns a l’any, un nen 
(o una nena) té un, dos, tres, set... 
onze “mesos”; i només quan n’ha 
complert dotze diem que té “un any 
d’edat”. Això és: quan diem l’edat 
que tenim, les persones, estem 
parlant dels anys complerts, és a 
dir, de la suma dels anys viscuts 
(i els mesos de l’any que corre no 
els esmentem, o només ho fem 
parlant de la mainada: “El nostre 
petit ja té tres anys i mig”, p.e.).
Podríem extrapolar-ho encara a 

la manera general de comptar els 
segles: el segle I comprèn els anys 
que van des del naixement de Crist 
al 100; el segle II, del 100 al 200; 
el X, del 900 al 1000...; el XX, del 
1900 al 2000, etc.
Tornant al nostre “rellotge català”: 
si ens fi xem en el model que acom-
panya aquestes ratlles, el mètode 
resulta prou clar (entre altres co-
ses, perquè és perfectament cohe-
rent amb aquestes altres maneres 
universals de comptar els anys i 
els segles, de comptar el temps). 
Si exceptuem la fracció que va de 
l’hora en punt a un quart, en què 
diem que són aquella hora “i cinc” 
i “i deu”, per a totes les fraccions 
de quinze minuts (un quart) d’hora 
direm el quart corresponent més 
les fraccions de cinc i de deu mi-
nuts (les esmentades expressions 
“i cinc” o “i deu”): (Les 10 i cinc / 
Les 10 i deu) / Un quart d’11 / Dos 
quarts d’11 / Dos quarts i cinc d’11 
/ Dos quars i deu d’11...
Ras i curt: sempre hem de comptar 
“endavant”, com si ens estiguéssim 
cruspint un pa de quilo: un quart 
de quilo, mig quilo, tres quarts..., 
fi ns a haver-lo consumit del tot, i 
llavors encetem una nova peça de 
pa: en el rellotge, una nova hora, 
i tornem a començar. No és pas 
tan complicat, i no hauria d’oferir 
gaires difi cultats de comprensió 
a la gent de la generació digital, 
avesada a complexitats molt més 
abstractes.
Fins aquí el comentari tècnic, so-
bre el sistema operatiu, diguem-
ne. (A internet es pot trobar, per 
cert, una àmplia oferta de rellotges 
que funcionen “a la catalana”). 
Una altra qüestió serien les raons 
per les quals el sistema ha deixat 
de ser operatiu per a molta gent, 
és a dir, per què l’han deixat de fer 
servir.
En un article al rotatiu esmentat 
(“L’hora catalana”), la Teia Bas-
tons les recordava: el canvi en el 
perfi l demogràfi c de la població, 
la infl uència d’altres idiomes i, per 
descomptat, l’impacte d’internet i 
la resta de tecnologies de la comu-
nicació. La periodista gironina diu 
que el “decaïment” (que no és tan 

tremendista com la “decadència” 
que he fet servir jo a dalt) de la for-
ma catalana de dir l’hora és “molt 
representatiu del que passa amb 
el nostre idioma a casa nostra”, i 
que “informacions com aquesta 
(...) ens haurien d’ajudar a adonar-
nos que moltes vegades la culpa 
del decaïment del català és nostra. 
Hem convertit els barbarismes en 
sinònim de llenguatge col·loquial i 
hem anat bandejant les expressi-
ons més nostrades. S’apunta que 
la solució passa pels mitjans de 
comunicació i la literatura en ca-
talà”.
A veure: no diré pas que no si-
gui encertat, el diagnòstic, però 
em sembla parcial, perquè no és 
pas perquè sí, que tenim aques-
ta mena de conductes. Ja ho he 
dit en altres ocasions (com ara a 
propòsit de l’acte refl ex de canviar 
d’idioma sistemàticament davant 
d’una persona estrangera, o que 
ens ho sembla): una cosa és fer 
autocrítica, i una altra fl agel·lar-
nos. Vull dir que certes conductes 
anòmales, en cert aspectes fi ns i 
tot inexplicables, de què se’ns pot 
acusar als catalans, i amb raó, són 
fruit de l’anomalia en què els cata-
lans vivim com a poble des de fa 
una colla d’anys, des de fa segles: 
de l’anomalia que ens hem vist 
obligats a suportar, i a damunt su-
portant-la com si fos la cosa més 
normal del món, de manera que 
les aberracions que en resulten 
encara les hem d’entomar com si 
fossin producte de la nostra natu-
ralesa, una naturalesa certament 
peculiar, curiosa, rara... anòmala.
Qui la suporta, una idea així? Nin-
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Saint Paul, what time is it?

gú que sigui normal. No és estrany, 
doncs, que els catalans, que som 
persones humanes perfectament 
normals, hàgim desenvolupat 
certs tics de conducta acostats a 
l’autoodi i lluny de l’autoestima, in-
dividual i col·lectiva.
Estem parlant de les hores (tema 
ben espriuà), i de la manera de dir-
les (tema ben prosaic), oi? Doncs 
bé, recordo com si la veiés ara la 
minotàurica testa de l’Àlex Gorina (i 
és un exemple com un altre, no és 
res personal) saccejant-se un dia 
davant les càmeres de TV3 pel fart 
de riure que li provocava l’embolic 

que es feia l’home amb els quarts 
i les hores de l’enrevessadíssima 
manera de dir-les que tenim (o te-
níem) en aquest país, quan segu-
rament el nostre entranyable crític 
de cinema, internacional com és, 
no deu tenir cap problema per dir-
les en anglès, que no és pas més 
difícil, però tampoc més fàcil.
Veurem aviat, si no hi és ja, aquest 
mateix acolloniment mental en els 
alumnes sortits de les escoles “tri-
lingües” valencianes i balears (i de 
la Franja de Ponent, per a desgrà-
cia dels catalanoparlants ofi cial-
ment aragonesa), on l’arranament 

cerebral de “todo lo que es el na-
cionalismo” (dit a la manera del 
PP) serà complet, igual que a les 
de Catalunya, si el dic de conten-
ció de la sobirania nacional no ho 
frena a temps i inverteix la tendèn-
cia... Aquesta ha de ser l’autènti-
ca solució, de la qual es derivaran 
espontàniament les altres (els mit-
jans de comunicació, la literatura i 
totes les que vulgueu).
Certament, els arguments per a 
la independència política catalana 
no són tan sols econòmics, pecu-
niaris. No és qüestió només de la 
puta pela, i tant que no!

Fermí Sidera Riera
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La processionària cuidem les mascotes
Quan arriba el bon temps, no no-
més és època de puces i papar-
res, principals paràsits externs de 
les nostres mascotes, sinó que 
també podem trobar altres espèci-
es que poden ser perjudicials per 
a gossos i gats, com per exemple 
la processionària del pi. Aquesta 
oruga, Thaumetopoea pityocam-
pa, pot arribar a ésser un proble-
ma de salut important per la nostra 
mascota si hi entra en contacte. És 
una fase larvària d’una papallona 
típicament mediterrània i que es 
caracteritza per formar uns nius de 
color blanc als pins (com un mena 
de bola de teranyina enganxada a 
les branques)  i amb l’arribada del 
bon temps, surten d’aquests i bai-
xen per l’escorça dels arbres fi ns a 
terra per on es desplacen formant 
una línia, cosa que dóna el nom 
popular a aquesta oruga: processi-
onària, doncs l’efecte és realment 
d’una processó de totes elles.
Aquestes erugues presenten un 
verí en els pèls de la seva superfí-
cie, la thaumatopina, que és la res-

ponsable de la reacció al·lèrgica 
que provoca a les nostres mas-
cotes quan hi entren en contacte. 
És freqüent que el nostre gos, en 
veure aquesta processó d’erugues 
les vagi a ensumar i quan la muco-
sa oral o la llengua entren en con-
tacte amb els pèls de les erugues, 
aquesta substància urticant provo-
carà una reacció al·lèrgica en què 
se sol veure hipersalibació, exita-
ció, picor facial, infl amació i ede-
ma de llengua i/o llavis, etc. En els 
casos més lleus, observarem una 
infl amació de la zona de la cara 
i neguit, com en moltes altres re-
accions d’hipersensibilitat que es 
produeixen per picades d’insectes 
o per plantes, però en molts casos 
es produeix una infl amació i edema 
molt importants de la llengua, que 
aquesta quasi no pot mantenir-se 
dins la cavitat bucal i moltes vega-
des provoca zones de necrosi en 
la mucosa que comporten la pèr-
dua de teixit, de manera que sovint 
veiem gossos afectats amb aquest 
procés que acaben perdent un tros 

de la llengua.
En casos més 
greus en què 
hi ha hagut in-
gesta de les 
erugues, es pot 
produir infl ama-
ció i edema de 
la glotis, que pot 
produir un tan-
cament de la via 
aèria i la conse-
qüent asfi xia de 
l’animal si no és 
atès de mane-

ra urgent per donar una via aèria 
a través de la qual l’animal pugui 
respirar mentre es desinfl ama la 
zona.
En casos molt aguts, poden produ-
ir inclús un xoc anafi làctic i per tant 
la mort sobtada de l’animal.
Així doncs, la processionària és 
una amenaça que no cal prendre 
a la lleugera i el principal mètode 
preventiu és evitar el contacte de 
l’esmentada oruga amb el nostre 
animal. Si passejant veiem doncs 
una processó d’erugues, el millor 
és lligar la nostra mascota i escollir 
un camí diferent a fi  d’evitar que ac-
cidentalment es produeixi contacte 
i la possible reacció al·lèrgica. Si 
això es produeix, podem rentar la 
zona amb aigua abundant i dirigir-
nos ràpidament al nostre veterinari 
que actuarà per parar la reacció i 
intentar en tota mesura evitar que 
es produeixi necrosi dels teixits. 
Moltes vegades caldrà hospitalit-
zar l’animal, sobretot si l’edema 
lingual és tan gran que l’animal és 
incapaç de moure la llengua amb 
normalitat o deglutir, i per tant cal-
drà administrar sueroteràpia i/o ali-
mentació parenteral.

Informació proporcionada per 
Vetxarxa
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Si l’amorcuriositats
Aquest mes, curiositats te les de-
dico a tu, Maria Carbó Casellas.  
Amiga, companya, mare, àvia, 
veïna, germana, mestra. Dona de 

Salt. Amable, respectuosa, fi del, 
creient, empàtica, solidària, bona 
persona, riallera, jovial…A tu, que 
et jubiles. Perquè t´ho mereixes, 

perquè et desitgem el millor, i com 
diu en Ll. Llach, que tinguis sort… 
I jo, Maria, com t´ho he de dir, si no 
amb poesia!                       

SI L’AMOR

Si l’amor fos aire,
seria la brisa marina,

amb gust d’aigua salada,
la que purifi ca i no contamina,
la que et deixa embriagada.

Si l’amor fos aire.

Si l’amor fos aigua,
seria la que neix prop del cel, dels núvols i del vent. 

La que s’arrossega i rellisca sens parar.
La que baixa, la que salta, la que va corrent
per muntanyes, prats, fi ns a trobar el mar.

Si l’amor fos aigua.

Si l’amor fos foc,
seria la llum de la llar, viva, canviant.

Seria la dansa embruixadora,
de les fl ames que ballen insinuant

el poder que tenen, mentre cremen l’hora.
Si l’amor fos foc.

Si l’amor fos terra,
seria una terra roja color d’aram.

Fèrtil, on creix l’arbre i el blat.
On no es coneix la fam.

El paradís perdut, l’oblidat!
Si l’amor fos terra…

I si l´amor ets tu, Maria?
i jo, i aquell, i el foraster;

i els teus nets, i el teu cor i el teu ser!
i  el que et dóna vida, i el que  guia;

i el teu temps, Maria. I el teu cel serè. 
Júlia Pujolràs Casadevall
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any Espriu
Són molts els actes que es 

fan arreu de Catalunya amb 
motiu de l’Any Espriu. Per què 
s’ha declarat l’any Espriu aquest 
2013? Doncs perquè fa 100 anys 
que Salvador Espriu i Castelló va 
néixer. L’institut Salvador Espriu 
de Salt s’ha sumat als centenars 
d’actes organitzats per homenatjar 
el poeta i està fent diversos actes 
de celebració.
EL GRAN MOSAIC-ESPRIU
El dia 24 d’abril, tot l’alumnat 
d’ESO va col·laborar en la con-
fecció d’un gran mosaic.  Amb la 
coordinació del departament de 
dibuix, de socials, de l’alumnat de 
1r de Batxillerat i la implicació de 
tota la comunitat: reutilitzant pa-
pers de colors es va dibuixar la 
cara de Salvador Espriu basant-se 
en un quadre de Josep Perpinyà, 
exprofessor del centre. Cada grup 
d’alumnes va anar passant per la 
pista i deixant el seu paperet, ben 
fi xat, de manera que el mosaic 
anava agafant forma. Al fi nal del 
matí ja se’n veia el resultat, i no-
més faltava fer la preparació per 
exposar-lo a l’entrada de l’intitut 
on ha quedat temporalment instal.
lat. L’autor del quadre en què es 
basa el mosaic va ser testimoni de 
l’evolució del gran trencadís.

Any Espriu a l’Espriu

FEINES A LES AULES
A les aules també s’han anat fet 
diferents treballs: concurs de cal-
ligrames, picalletres Espriuà, cre-
ació de llibres amb caixes reuti-
litzades, s’han musicat poemes, 
decorat cares de l’Espriu, traduït 
un poema als diferents idiomes de 
l’alumnat del centre. La pretensió 
era que els alumnes s’impregnes-
sin de les paraules del poeta i co-
neguessin la seva biografi a, per 
això, els alumnes de cicle formatiu 
van elaborar un qüestionari que 
van haver de respondre els seus 
companys d’ESO.

LECTURES DE POEMES
Des de l’institut també vam voler 
col·laborar en les activitats que 
tots els altres centres de Salt havi-
en anat elaborant i per això 17 nois 
i noies de batxillerat van preparar 
lectures de poemes d’Espriu i els 
van anar a recitar als alumnes de 
5è i 6è de les escoles de primària. 
Una bona experiència, que posa-
va en comunió els petits amb els 
grans en un tema d’interès comú.

ACTIVITAT CONJUNTA
El 6 de maig, com a activitat con-
junta de tot l’alumnat del centre que 
fa classe al matí, també es van fer 
unes lletres gegants a la pista amb 
els nois i noies de postobligatori 
(batxillerat i cicle formatiu). Tot se-
guit, després de la coreografi a de 
les lletres, els qui havien preparat 
a l’aula  la lectura de poemes rela-
cionats amb alguna música i els de 
batxillerat que havien anat a pro-
clamar Espriu a les escoles van 
llegir acompanyats de la música. 
En el cas dels de batxillerat, van 
comptar amb l’acompanyament 
d’en Xavier Busquets al violoncel, 
Paula Grañé a la fl auta travesse-
ra i Joan Riera al saxo. Tot plegat 
molt emotiu. 
L’àrea de música es va encarregar 
de la lectura de poemes de l’alum-
nat d’ESO i l’àrea de català de la 
que ens van fer l’alumnat de Batxi-
llerat. Després d’haver-ho anul·lat 
per pluja el dia 29 d’abril, fi nalment 
va fer un sol esplèndid.
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Any Espriu a l’Espriu
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L’Àkan a l’Espriu

L’Espriu dins la Setmana de l’Activitat Física i la Salut

A l’Institut Salvador Espriu de 
Salt, fa anys que se segueix 

el Pla Lector, que vol impulsar la 
lectura entre els alumnes. La co-
ordinadora és l’Anna Malvesí, 
professora de Socials. Ella acom-
panya aquest Pla, cada curs, amb 
algun acte festiu que altera i com-
plementa la tasca docent normal. 
Però aquesta vegada ha anat més 
lluny. El divendres 5 d’abril a 1/4 
d’11, trucava, per entrar a l’Institut, 
un grup de gent que canta i que 
forma part de l’Associació ÀKAN.
Els alumnes saltencs es pensaven 
que anaven a sentir cantar una co-
ral, però no és això. El grup Àkan 
és tota una altra cosa..., i ells, el pú-
blic més adient. La seva presiden-
ta, Lluïsa Geronès, explica que són 
immigrants, africans la majoria, que 
vénen fugint. Fugen de confl ictes 
violents, d’injustícies i de misèries. 

S’han embar-
cat en un viatge 
quasi impossi-
ble i han arribat 
aquí buscant la 
dignitat, viuen 
la duresa de la 
vida, però són 
uns resistents, 
enmig del dolor, 
fan brillar l’es-
perança. I aquí 
els tenim. Re-
sistint cada dia 
amb coratge. I 
ens donen una lliçó d’inconformis-
me, de voluntat de canviar el seu 
present i viure a la nostra societat, 
iguals i diferents alhora.
Amb les seves cançons -escollides 
i dirigides per Mariona Callís- ens 
esquitxen a la cara  el seu missat-
ge d’esperança en un demà més 

just i en un món millor. I ells ja s’hi 
han posat. Els nois i noies de l’Es-
priu ho van captar entusiasmats.
Si no coneixeu els d’Àkan, aneu a 
veure’ls i a sentir-los. Us envairà 
una allau d’emocions que potser 
us canviarà la vida a vosaltres i 
tant de bo a ells també. 

ensenyament

Amb motiu de celebració de la 
SETMANA DE L’ACTIVITAT 

FÍSICA I LA SALUT, el passat di-
jous 11 d’abril els alumnes de 1r 
d’ESO varen participar en una 
gimcana juntament amb alumnes 
d’un altre institut de la vila de Salt. 
L’activitat es va realitzar a l’àrea re-
creativa del Pla del Socs a les De-
veses. La dinàmica de la gimcana 
consistia en que cada grup partici-
pant compost per uns vuit alumnes 
havia de recórrer un circuit amb 
l’ajut d’un mapa de la zona al més 
ràpid possible, tot superant les di-
ferents proves col·locades al llarg 
del recorregut. Hi havia diferents 
tipus de proves: d’orientació, de 

coneixements, d’habilitats motrius, 
de cohesió de grup, etc. 
El temps va acompanyar molt i els 
a l u m n e s , 
entre les 
caminades 
del despla-
çament i la 
cursa de la 
g i m c a n a , 
van poder 
gaudir d’un 
dia complet 
d’activitat fí-
sica. La ma-
joria varen 
tornar força 
c a n s a t s . 

Segur que aquella nit varen dormir 
plàcidament...
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Sant Jordi a l’Espriu

Com cada any, des de l’Institut 
Salvador Espriu, s’ha aprofi tat 

la diada de Sant Jordi, festivitat 
cultural del nostre país, per expo-
sar la feina feta per l’optativa de 
teatre de català i els alumnes de 
francès. També per fer el tradicio-
nal concurs de poesia, prosa i di-
buix, promocionant així l’escriptu-
ra entre l’alumnat. Aprofi tant tam-
bé que estem dins l’any Espriu, i 
començàvem un seguit d’actes a 
l’Institut lligats a aquesta comme-
moració, es va fer una lectura tea-
tralitzada també de l’obra Tereseta 
que baixava les escales, d’Espriu. 
Tot plegat va ser  el tret de sorti-
da pel conjunt d’actes relacionats 
amb Espriu que s’aniran fent al 
centre.
Al teatre municipal de Salt vam po-
der gaudir d’una obra en francès, 
La cantant calva, d’Eugène Iones-
co, un text del teatre de l’absurd 
que pretén, a través de l’observa-
ció de les accions de dos matrimo-
nis, els Martin i els Smith, criticar 
la manca de comunicació, la repe-
tició de fets quotidians i avorrits, la 
solitud dels membres de parelles 
artifi cials, que han perdut la il·lusió 
i gairebé la relació.
Tot seguit, una obra en català: El 
malalt imaginari, de Molière. Ar-
gant, vell rondinaire i hipocondrí-
ac, casat en segones núpcies amb 
l’ambiciosa Belina, té intenció de 
prometre la seva dolça fi lla An-
gèlica amb Tomàs, el babau i in-
competent fi ll del doctor Diafoirus. 
Toneta, la criada, i Berald, germà 
d’Argant, intenten convèncer-lo:
1r : que Belina és una dona inte-
ressada, que no l’estima i només 
el vol pels seus diners,
2n : que els metges s’aprofi ten de 
la seva obsessió per les malalties i 
el mediquen innecessàriament,
3r : que ha de deixar casar la seva 
fi lla per amor , no pels seus pro-
pis interessos ( vol un metge a la 
família).
El lliurament de premis del con-
curs, amb participació moderada 
però alt nivell de les obres partici-
pants.
I fi nalment una lectura de Terese-
ta que baixava les escales, una 

de les proses d’Espriu més cone-
gudes. La lectura la van realitzar 
Paula Grañé, Davínia Polinario i 
Sònia Vilanova, de 2n de batxille-
rat i actuaven Aldana Madera, de 
1r d’ESO, i Maria Pagès i Àlex Pe-

tre de 4t d’ESO. La biografi a de “la 
Fragata”, Teresa, que va creixent 
amb la mirada d’una antiga com-
panya de jocs, retrobada en tres 
moments de la  seva vida quan 
baixa les escales de l’església.
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Jornades culturals al Pompeu Fabra

Els dies 29 i 30 d’abril i 2 i 3 de 
maig, els alumnes d’educació 

primària varen participar en dife-
rents tallers i activitats organitza-
des pels seus mestres en el marc 
de les Jornades culturals 2013. 
Aquest curs hem triat com a centre 
d’interés “Salt, el  nostre poble”, tot 
commemorant el 30è aniversari de 
la independència de Salt. 
Els nens i nenes de cicle inici-
al hem visitat el mercat de Salt. 
Primer, a la classe, hem visitat la 
pàgina web del mercat i hem in-
tentat esbrinar quin tipus de botiga 
s’amagava darrera cada rètol de 
les botigues. Després hem visitat 
les parades i hem fet un petit joc 
de proves com demanar la tanda, 
preguntar preus o preguntar noms 
de fl ors. També vàrem fer un re-
corregut per les Deveses de Salt 
per observar la vegetació, escoltar 
els ocells i veure el riu Ter.
Els alumnes de cicle mitjà vam 
anar a visitar els Mossos d’Esqua-

dra. Ens Sebas, un Mosso molt 
agradable, ens va explicar com 
treballen, ens va ensenyar totes 
les instal·lacions, vàrem veure els 
seus cotxes i ens van preparar una  
sorpresa fi nal. La Blanca, la gossa 
que treballa amb la Policia Local, 
ens va fer una demostració sobre 
com pot trobar coses utilitzant el 
seu magnífi c olfacte. També và-
rem anar a veure els gegants de 
Salt. La Neus i en Jordi ens van 
explicar la història de cadascun 
dels gegants. Al fi nal ens ho vam 
passar molt bé, ja que vàrem po-
der entrar dins els gegants i els 
capgrossos. 
Els alumnes del cicle superior van 
participar en un taller amb les cui-

neres de Salt i van aprendre a pre-
parar una amanida amb productes 
de les hortes. Els alumnes de sisè 
vam fer un recorregut pels carrers 
de Salt per observar algunes de les 
seves escultures i posteriorment a 
l’aula d’informàtica les vam posar 
al googlemaps.
L’últim dia de la setmana, els Dia-
bles d’en Pere Botero ens van aju-
dar a fer una cloenda molt festiva. 
Primer ens van explicar l’origen i 
història de les colles de diables a 
Catalunya. En acabar, al pati de 
l’escola, vàrem poder participar en 
un petit correfoc, amb banda de 
percussió a càrrec d’alguns dels 
nostres alumnes.
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Club Botxes Salt

Presentació del llibre de Martí Artalejo “Salt, pas a pas”

El club botxes Salt, sense ni 
fer un any que està constituït, 

aconsegueix pujar al podi del cam-
pionat d’Espanya de botxes.
Magnífi ca participació del CLUB 
BOTXES SALT en el Campionat 
d’Espanya, celebrat a les pistes 
del CLUB BOTXES GIRONA els 
dies 3,4 i 5 /05/13.
En la seva primera participació en 
el Campionat d’Espanya, el Club 
Botxes Salt, representat en cate-
goria femenina i masculina, va fer 
un destacat paper.
La nostra fèmina Susana Bautista 
va obtenir dues medalles de bron-
ze, una en la disciplina de tir de pre-

cisió i una altra en partida simple.
En categoria masculina vam es-
tar representats per cinc equips 
en dobletes i un jugador en tir de 
precisió.
No tots van aconseguir medalles, 
però sí que van plantar cara a 
equips molt experimentats.
Els nostres equips van estar for-
mats de la següent manera:

· AGUSTÍ SOT, PERE CANADELL, 
PEDRO GARCIA
· MANEL MARTINEZ, JORDI PA-
LOMERAS, ALFONSO IBAÑEZ 
· PABLO SERENA, DANIEL 
SECO 
· JOSEP BOÓ, XAVIER BOHI-
GAS
· DAVID PUIGDEMONT, JOA-
QUIM CUGAT

EL PODI

PARTIDES,  FEMENÍ
OR: Cristina Soler (CLUB BOT-
XES CANET) CAMPIONA 2013!!
ARGENT: Monserrat Bruguera 
(CLUB BOTXES CANET)
BRONZE:  Susana Bautista (CLUB 
BOTXES SALT), Ana Moscoso  

informació municipal

esport

L’Ajuntament de Salt va pre-
sentar el passat divendres 19 

d’abril, el llibre que recull les imat-
ges dels projecte “Salt, pas a pas” 
del fotògraf Martí Artalejo
El llibre  neix d’un projecte del fo-
tògraf Martí Artalejo. Una mena de 
radiografi a urbana per plasmar la 
diversitat social de Salt . Retratar 
la gent que el forma, la gent que 
se’n sent part, la gent que se l’es-
tima... o simplement la que hi viu. 
366 imatges –una per a cada dia 
d’aquest any de traspàs– que es 
va plasmar primer amb una expo-
sició –ara itinerant a través de la 
Diputació– i, segon, amb un llibre, 
editat per Llibres del Segle..

(CLUB BOTXES CANET) 

PARTIDES,  MASCULÍ 
OR: Daniel Guillén i Francisco Mo-
reno. (CLUB BOTXES CANET) 
CAMPIONS 2013!!
ARGENT: Pablo Serena i Daniel 
Seco. (CLUB BOTXES SALT)
BRONZE: Manel Martinez i Jor-
di Palomeras (CLUB BOTXES 
SALT), Juan Carrasco i Mario Bas-
compte  (CLUB BOTXES CANET)

TIR DE PRECISIÓ, FEMENÍ
OR:  Cristina Soler.  (CLUB BOT-
XES CANET)  CAMPIONA 2013!!
ARGENT:  Yaritza Cejudo (LAN-
ZAROTE)
BRONZE:  Susana Bautista  
(CLUB BOTXES SALT)

TIR DE PRECISIÓ,  MASCULÍ
OR:  Juan Carrasco. (CLUB BOT-
XES CANET)  CAMPIÓ 2013!!
ARGENT:  Pablo Serena.  (CLUB 
BOTXES SALT)
BRONZE:  Jordi Martín  (CLUB 
BOTXES CANET), Rafael Rodrí-
guez (LANZAROTE)

Enhorabona a tots i a totes!!
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Els papers (o no) de l’Arxiu Municipal 

Algú ens va preguntar una ve-
gada si no ens cansàvem 

d’estar tot el dia envoltats de pa-
pers vells. Naturalment la resposta 
va ser negativa i vam puntualitzar 
que treballar en un arxiu no vol dir 
estar només amb papers vells tot 
el dia, que la nostra feina és més 
que això, entre d’altres coses, és 
preservar la memòria i el patrimoni 
documental de Salt per a la gent 
d’avui i per a les generacions fu-
tures.
No entrarem en detalls sobre la fei-
na diària d’un arxiu, si més no en 
aquest article, però sí que volem 
fer incís que en un arxiu no hi ha 
només papers, hi ha molts altres 
tipus de documents que es classi-
fi quen de moltes formes. Només 
n’esmentarem tres: segons la qua-
litat jurídica dels autors, segons la 
forma i, la que volem comentar, 
segons el llenguatge de transmis-
sió de la informació.

Què vol dir “segons 
el llenguatge de 
transmissió de la 
informació”?
Qualsevol document ens transmet 
una informació i aquesta transmis-
sió es pot fer de moltes maneres 
o per molts mitjans . Això vol dir 
que, a part del document textual, 
és a dir, els escrits, que són els 
que més habitualment s’interpre-
ten com a “documents” (o els pa-

pers vells dels quals ens parlava el 
senyor), hi ha documents d’altres 
tipus: 
• Gràfi cs. Són els cartogràfi cs i icò-
nics, és a dir, aquells que utilitzen 
la representació gràfi ca. Per en-
tendre’ns: plànols, mapes, dibui-
xos tècnics, cartells, calendaris, 
auques, etc.
• Electrònics. Són els que neces-
siten de maquinari informàtic per 
poder llegir la informació que con-
tenen i que pot ser en text, gràfi c, 
imatge, so o tots junts.
• Audiovisuals. Són aquells que 
utilitzen la captació d’imatge i/o de 
so. Alhora es classifi quen en tres 
tipus: imatges, so i imatge amb so. 
Dit d’altra manera, fotografi es, gra-
vacions sonores i pel·lícules.
Quan li vam dir a aquell senyor que 
també teníem pel·lícules a l’Arxiu, 
se’n va sorprendre. Naturalment no 
parlem de pel·lícules de cinema, li 
vam explicar, sinó que són fi lma-
cions d’esdeveniments que han 
tingut lloc a Salt, per exemple, fes-
tivals de música, dansa, culturals; 
rodes de premsa; inauguracions; 
actes esportius; festes majors; ca-
valcades de reis, etc. I també hi ha, 
però, alguna pel·lícula de cinema 
que s’ha fi lmat a Salt o algun do-
cumental on la nostra vila ha estat 
la protagonista. Fins i tot una sèrie 
de DVD amb el programa de TV3 
Divendres que es va gravar davant 
de la Coma Cros, o el documental 

sobre el carrilet d’Olot.
Tot i això, el nombre de pel·lícules 
que tenim a l’Arxiu és molt petitó 
i ens agradaria poder tenir i con-
servar fi lmacions casolanes que 
poden ser tan o més importants 
que un reportatge sobre una roda 
de premsa, perquè és on es veu 
com eren i com són els saltencs i 
les saltenques, les seves festes, 
les seves trobades familiars... La 
història no es fa només amb els 
grans esdeveniments, sinó també 
amb les petites històries quotidia-
nes de la gent.
Per això, si teniu fi lmacions en 
què es vegi Salt, la vida al poble 
o la vida dels saltencs, no dubteu 
a fer-nos-les arribar; és una forma 
de conservar la nostra història i 
compartir-la amb els saltencs i les 
saltenques del futur. I no penseu: 
“això no interessarà, és el partit 
de futbol del meu fi ll” o “és una 
pel·lícula molt vella” o “és una pel-
lícula molt curta”; tot pot ser prou 
important, tot és important.
Des d’aquí volem aprofi tar per 
agrair al senyor Manel O. la dona-
ció de 5 pel·lícules breus que ens 
va fer, entre les quals destaca la 
de la manifestació de l’11 de se-
tembre de 1977 a Girona o una 
visita al Fòrum de Barcelona 2004 
per part d’un grup de Salt.

Arxiu Municipal de Salt

El dipòsit d’audiovisuals de l’ArxiuDiferents documents audiovisuals
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Espai de l’Ofi cina de Català de Salt a Ràdio Salt

Àvia centenària a Les Vetes

Mercè Ballell Xargay, resident 
de Les Vetes de Salt que ha 

fet cent anys. La Mercè Ballell, que 
estava acompanyada dels seus 
familiars, ha rebut un ram de fl ors 
obsequi de l’Ajuntament, de mans 
de l’alcalde, Jaume Torramadé, 
i de Josep Valentí, regidor de la 
Gent Gran.

L’Ofi cina de Català de Salt, amb 
la intenció d’apropar la llengua als 
ciutadans i ciutadanes del munici-
pi i de treballar amb els diferents 
organismes i entitats de la vila, ha 
engegat un nou espai a Ràdio Salt 
amb el nom de “Retalls de llen-
gua”, que es va començar a eme-
tre el dia 8 d’abril.
Aquests espais han estat gravats 
per 31 alumnes dels cursos de 
català de diferents nivells, des del 

Bàsic 3 al Sufi ciència 3. D’aques-
ta manera, els alumnes han col-
laborat de forma activa en un dels 
projectes de l’Ofi cina.
Contenen informació bàsicament 
lingüística, però també sociolin-
güística; expliquen, per exemple, 
la diferència entre el llum i la llum 
o el signifi cat i l’origen de la frase 
feta tocar el dos i plantegen dubtes 
ortogràfi cs.
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Canvi d’horaris i millores a la deixalleria de Salt

Conveni entre Supermercats LIDL i l’Ajuntament de Salt

Pipicans

S’han instal.lat quatre nous desfi bril.ladors als carrers de Salt

A partir del mes de maig canvia 
l’horari de la deixalleria de Salt. 

Ara tancarà al migdia a causa de 
la seva baixa utilització i, per con-
tra, obrirà els diumenges al matí, 
de 9 a 14 h. D’aquesta manera es 
pretén optimitzar l’horari i poder 
atendre el públic tots els dies de 
la setmana. L’horari passarà a ser: 
de dilluns a divendres, de 10 a 13 
h, i de 16 a 19 h. Dissabtes i diu-
menges, de 9 a 14 h.

Aquest canvi s’inclou dins el pa-
quet que ofereix la nova empresa 
concessionària, A. J. Ruz, la qual 
explotarà el servei de deixalleria a 
Salt els propers quatre anys. 
D’altra banda, a partir del diven-
dres 3 de maig, es recupera el 
servei de deixalleria mòbil a Salt. 
Aquest servei s’oferirà tots els di-
vendres, de 9 a 14 h, a la rambla 
de la Massana, coincidint amb el 
mercat setmanal.

Es va signar a l’Ajuntament de 
Salt un conveni amb Super-

mercats LIDL pel qual aquesta su-
perfície comercial cedirà aliments 
no aptes per a la venda, però que 
encara no estan caducats i són 
aptes per al consum humà, per tal 
que enlloc de ser destruïts puguin 
arribar als Centres de Distribució 
d’Aliments (CDA).
El conveni, que té una durada ini-
cial d’un any prorrogable si no és 
denunciat per cap de les parts, 
preveu que LIDL garanteix que els 

aliments lliurats es troben en per-
fecte estat de conservació. Per la 
seva banda, l’Ajuntament es res-
ponsabilitza de la conservació i 
manipulació dels aliments fi ns que 
siguin lliurats als CDA i garanteix 
que en cap cas es poden destinar 
a usos comercials.
Els productes frescos aportats pel 
LIDL permetran completar la ciste-
lla de recursos bàsics que facilita  
el banc dels aliments i que conté 
elements com galetes, arròs, fari-
na, pasta  o llegums.

L’Ajuntament de Salt ha publicat 
un díptic amb un plànol de les 

cinc àrees reservades a gossos que 
es poden trobar a diferents indrets de 
la vila. El fulletó es podrà recollir als 
diferents equipaments municipals o 
descarregar-lo de la web municipal.
Amb la posada en marxa de noves 
àrees per a gossos, Salt disposa 
actualment d’un total de cinc es-

pais: al Parc de la Massana,  al 
Mas Masó, al Parc Monar, a Can 
Patrach i al Barri dels Escriptors, al 
costat de la zona esportiva. 
Els espais per a gossos permeten 
deixar els animals deslligats i dis-
posen d’una màquina expenedora 
de bosses perquè els propietaris 
dels animals puguin recollir les se-
ves dejeccions.

Quatre nous desfi bril·ladors 
s’han instal·lat a diversos in-

drets de Salt, concretament: a la 
façana de l’ajuntament (Manuel 
de Falla), pavelló d’esports, faça-
na escola CEE Maçana i Estació 
Jove. Aquests quatre aparells se 
sumen al que ja està en funciona-
ment a l’Espai Gironès.
La resta està previst que s’instal-
lin properament i aniran a la  zona 
les Guixeres, davant de la Coma 
Cros (cantonada St Antoni-Enric 

Granados), plaça de la Vila 
(façana del Centre de recur-
sos de la gent gran) i Mercat 
Cobert Municipal.
Les ubicacions han estat tri-
ades per ser zones de pas 
on habitualment es concen-
tren densitats importants de 
persones i per tant és més 
probable que es produeixin 
incidències que necessitin 
un desfi bril·lador.



25

Festa de l’Arbre 2013 

Unitat canina de la policia local de Salt

Les Cuineres de Salt al Saló Internacional 
del Turisme de Catalunya (SITC)

Vuitanta-tres alumnes de 4t de 
primària de les escoles de Salt 

van participar, el passat dia 22 de 
març, a la tradicional Festa de l’Ar-
bre. En total s’han plantat 100 arbres 
al Pla dels Socs de les Deveses de 
Salt: freixes, àlbers, oms, salzes, 
saüquers i verns, cedits pel Consor-
ci Alba-Ter, en un sector on s’estan 
eliminant espècies invasores a tra-
vés del projecte Life+ Nature Riparia 

Ter, i els nous arbres contribuiran a 
evitar que la zona torni a ser colonit-
zada per espècies invasores.
El Life Riparia Ter és un projecte 
impulsat pel Consorci Alba-Ter que 
compta amb el fi nançament de 
fons europeus per recuperar hàbi-
tats naturals d’interès en paratges 
del Ter de Bescanó, Sant Grego-
ri, Salt, Girona i Jafre. Salt n’és la 
principal zona d’actuació.

Els dies 19, 20 i 21 d’abril es 
va celebrar, a Barcelona, una 

nova edició del SITC, el Saló Inter-
nacional de Turisme de Catalunya. 
Per primera vegada, a iniciativa del 
Patronat de Turisme Costa Bra-
va Girona, el saló va incloure un 
apartat de Turisme Gastronòmic, 
un espai de degustació de produc-
tes on van ser presents molts dels 
municipis que en formen part amb 
els productes més representatius 
de cada zona.
Convidades en representació del 
municipi de Salt, i amb l’objectiu 
acomplert  de mostrar el bo i millor 
de la cuina de sempre, basada en 
els productes de proximitat i, molt 
especialment, en els productes de 
les hortes, les Cuineres de Salt 
van participar amb molt bona aco-
llida del públic de la fi ra en aquesta 

nova iniciativa.
Els plats presentats ven ser la ve-
della amb bolets, molt ben rebuda 
per la fama d’aquest producte de 
les nostre terres, les mandongui-
lles amb sípia i pèsols, un mar i 
muntanya molt popular, i la galta 
de porc amb salsafi ns, 
que tot i ser un produc-
te molt desconegut, va 
ser dels més demanats i 
aplaudits pels visitants.
Les cuineres han comp-
tat amb el suport impres-
cindible de l’Ajuntament 
de Salt i la col·laboració 
del Mercat Municipal.
Les Cuineres també han 
estat, durant aquests 
dies, les millors ambai-
xadores de Salt, donant 
a conèixer els millors 

atractius del nostre poble, des dels 
itineraris per les deveses o el Mu-
seu de l’Aigua, fi ns a les Fires com 
la del Cistell, el Tèxtil o la Flor i el 
Planter.
Felicitats, cuineres, per la feina 
feta!

La unitat canina porta en funcio-
nament des del dia 15 d’agost 

de 2012, amb l’objectiu d’acon-
seguir reduir el consum de subs-
tàncies estupefaents i la venda de 
drogues a la població de Salt.
Aquesta unitat dóna una eina més 
als agents de Policia Local i així 
poder combatre i garantir la segu-
retat amb més efi càcia. Gràcies a 
aquesta nova eina, s’ha facilitat el 
treball dels agents alhora de cercar 
i trobar les substàncies estupefa-
ents, ja sigui en grups de persones 
que es trobin consumint en espais 
públics o persones que realitzen 

petit tràfi c de substàncies a la via 
pública o a l’interior de locals, tot 
millorant la seva efectivitat, ja que 
en la majoria dels casos s’acaba 
trobant la substància.
En aquest mesos en què s’ha posat 
en funcionament la unitat canina, 
els resultats han estat excel·lents, 
tenint en compte que la gossa en-
cara es troba en període formatiu. 
Cal dir que ningú s’esperava des 
d’un primer uns resultats tan satis-
factoris i amb una clara tendència 
a la millora de resultats.

notícies
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El Gegant del Rec

LLUÍS MATEU “Manobre de la imaginació”
Del 7 al 27 de juny de 2013

L’AMPA DE L’ESCOLA EL GE-
GANT DEL REC DE SALT VOL 

IMPULSAR LA CONSTRUCCIÓ 
D’UNA NOVA ESCOLA AMB CRI-
TERIS DE BIOCONSTRUCCIÓ I 
APOSTANT PER L’AUTOCONS-
TRUCCIÓ.  
La proposta, que ja ha estat pre-
sentada al delegat d’Ensenyament 
a Girona, proposa que pares i ma-
res a l’atur participin en les obres.   
L’escola El Gegant del Rec de Salt 
fa set anys que es troba en bar-
racons. Els integrants de l’AMPA, 
farts d’esperar que es construeixi 
el nou centre, han decidit implicar-
se en el projecte cobrint dos objec-
tius: promoure la bioconstrucció 
i al mateix temps, donar feina a 
pares i mares de l’escola que es 
troben a l’atur. A més, es vol im-
plicar tota la comunitat educativa 
d’El Gegant del Rec, en un procés 
participatiu i obert. L’AMPA comp-
ta amb el suport i la implicació de 
la Universitat de Girona.  L’AMPA 
va presentar la proposta al delegat 
del departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, Albert Bayot, el 
18 d’abril passat. La idea és de-
sencallar la construcció de la nova 
escola. A la reunió també hi van 

assistir l’equip directiu del 
centre, tècnics dels Serveis 
Territorials, el regidor i la tèc-
nica de l’àrea d’ensenyament 
de l’Ajuntament de Salt i re-
presentants de la Universitat 
de Girona amb la vicerectora 
d’Estudiants, Cooperació i 
Igualtat, Maria Rosa Terrade-
llas, al capdavant.  
Fa set anys que l’escola està 
en barracons, en un terreny 
cedit des del 2009. Tot i que 
existeix un acord de govern 
del 2010 per iniciar la cons-
trucció de l’edifi ci, encara no 
s’ha inclòs al pressupost per 
a dur-ho a terme.  
El projecte dels pares i mares 
és innovador i engrescador. 
Consisteix en una  construcció per 
fases, per esponjar la despesa i 
optimitzar recursos, i pensada amb 
criteris de bioconstrucció (materi-
als propers i ecològics, edifi ci efi ci-
ent energèticament, ús d’energies 
renovables, etc.). El projecte con-
templa també un vessant social i 
participatiu amb l’aposta per l’au-
toconstrucció.  
L’Ajuntament de Salt hi dóna su-
port i des dels Serveis Territorials 

a Girona del Departament d’En-
senyament han promès estudiar 
la proposta i traslladar-la a esta-
ments superiors per valorar-ne la 
viabilitat i possibilitats. Així doncs, 
l’escola espera que la Generalitat 
doni llum verd al projecte. L’AM-
PA considera que en aquests mo-
ments d’incertesa social i econò-
mica, aquest projecte pot ajudar a 
desencallar la situació i il·lusionar 
educadors, familiars, alumnes i ve-
ïns d’El Gegant del Rec.   

INAUGURACIÓ: divendres 7 de 
juny a les 20h a la Casa de Cul-

tura les Bernardes de Salt.
Es tracta d’una mostra antològi-
ca amb motiu d’una dilatada vida 
dedicada a la creació artística de 
l’autor saltenc Lluís Mateu Riera, 
que justament aquest any arriba al 
seu 70è aniversari.
A les sales d’exposicions de la 
Casa de Cultura de Les Bernardes 
de Salt es podrà veure una selecció 
de les obres dels diversos camps 
en què s’ha anat manifestant, si-
guin les arts plàstiques, escèniques 
o pedagògiques i que van des de 
les primeres passes al teatre. Les 
exposicions temàtiques amb “En 
bona companyia”, “Quilalí el nos-
tre” i “Entrefosc”. Les caricatures i 

acudits, aquests del seu alter ego 
Bugarac. Les activitats a l’Escola de 
Belles Arts. Les aquarel·les, una de 
les seves especialitats més prolífi -
ques. L’escultura, amb menció es-
pecial a la fi gura de les Llúdrigues, 
signifi cades després del pas del 
temps com a icones de la Vila. La 
incursió en el món de la Il·lustració 
de llibres i el cartellisme i una mos-
tra de la seva faceta més recent: la 
pintura mural i el gran format.
Tot plegat una mostra prou signifi -
cativa que ens permetrà capbus-
sar-nos pregonament en aqueix 
univers imaginatiu i màgic que Lluís 
Mateu ha anat generant durant més 
de mig segle de lliurament artístic i 
que s’ofereix com a un homenatge 
a la feina imponent d’un ambiciós 

creador, artista del poble i universal 
manobre de la imaginació.
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Lliurament dels premis de la campanya 
“A l’abril, cada paraula val per mil”

El dissabte 4 de maig, i en el 
marc de la Fira Tèxtil i la Botiga 

al carrer de Salt, va tenir lloc el lliu-
rament de premis de la campanya 
“A l’abril, cada paraula val per mil”, 
organitzada per l’Ofi cina de Cata-
là de Salt, amb la col·laboració de 
l’Àrea de Promoció de la Ciutat, 
la Federació de Comerciants de 
Salt i l’Associació de Comerciants 
Suca El Veïnat.
La campanya va néixer amb l’ob-
jectiu de treballar amb els co-
merços i les associacions de co-
merciants de la ciutat perquè col-
laboressin amb una activitat lingü-
ística adreçada als alumnes adults 
que estudien català al Consorci per 
a la Normalització Lingüística i al 
mateix temps establir lligams entre 
diferents organismes de l’Adminis-
tració i el sector comerç.
Els comerços van tenir penjat un 
cartell on s’explicava l’etimologia 
d’una paraula relacionada amb 
un producte del seu establiment i 
els alumnes van fer un treball de 

recollida de dades basada en una 
enquesta elaborada per l’Ofi cina 
de Català.
La regidora de Promoció de la Ciu-
tat i el president de la Federació 
de Comerciants van ser els en-
carregats de lliurar els premis als 

guanyadors, en un acte conduït 
per les tècniques de normalització 
lingüística Esther Alemany i Laura 
Roura.
Els 4 guanyadors van ser: Joaquim 
Riera, Esli Mejía, Manel Guàrdia i 
Keita Lansey.
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La Fundacio Oncolliga Girona, organitza l’Oncotrail

El Veïnat de Salt va organitzar la 1ª Fira Tèxtil i la Botiga al Carrer

Què és l’Oncotrail?
Oncotrail és un cursa a peu 

que es realitzarà el 12 i 13 d’oc-
tubre del 2013 per equips amb un 
recorregut circular amb sortida i 
arribada a Palafrugell, que portarà 
els participants a passar per llocs 
emblemàtics i abruptes de l’Em-
pordà i la Costa Brava. 100 km és 
la distància que cada equip haurà 
de cobrir amb un temps màxim de 
36 hores.
Els equips estaran formats per un 
màxim de 6 persones, 4 de les 
quals han d’estar sempre en mar-
xa i les altres 2 seran l’equip de su-

port que aniran en vehicle, podent 
fer relleu entre ells en qualsevol 
dels controls de pas.
Es podrà inscriure qualsevol per-
sona major d’edat.
Objectiu:
Recaptar fons per l’adequació de 
les sales de tots els hospitals co-
marcals de Girona, on els malalts 
de càncer reben les seves cures 
de Quimioteràpia, per tal de con-
vertir-les en espais més còmodes i 
acollidors i els malalts puguin estar 
en condicions idònies.
Per a més informació: 
www.oncotrail.cat

L’Associació de Veïns del Veïnat 
de Salt i l’Associació de Comer-

ciants, amb el suport de la Federa-
ció de Comerciants i l’Ajuntament, 
van organitzar el 4 i 5 de maig la 1a 
Fira Tèxtil i Botiga al Carrer.
Aquesta fi ra entronca amb la tra-
dició tèxtil del Veïnat de Salt, un 
barri que va créixer al voltant de 
la Coma Cros i es van sumar a 
la tradicional botiga al carrer que 
feien els comerciants. Les para-
des de les botigues del carrer van 
omplir el carrer Major entre Enric 
Granados i travessia Santa Eugè-

nia. Mentre que la plaça de 
la Coma Cros  va acollir les 
parades d’artesans catalans 
del ram del tèxtil.
La fi ra es va completar amb 
exposicions de fotografi a, la 
presentació d’un llibre, visi-
tes guiades a la fàbrica, on 
es va explicar les condici-
ons de treball que hi havia, 
una arrossada i una fi deua-
da, actuacions musicals i 
de màgia, havaneres i una 
desfi lada de moda.

foto: Frederic Mayol
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pessics d’art i ecologia Retalls de paisatges 
dibuixats

En Miquel Font és un personatge entranyable conegut per la majoria dels saltencs per ser el fundador de la 
pastisseria Font, que fa temps que ens endolceix  la vida amb petits capricis farcits de crema, nata, xocolata 
i pastissos com la típica Farga, inspirada en la torre del mateix nom, i que s’ha convertit en un producte iden-
titàri del nostre poble.
Amb  85 anys ben complerts, en Miquel és una persona activa i polifacètica, tocada per l’amor a l’art i tot el que 
comporta creació, perseverança i destresa manual. Ja de petit li encantava dibuixar  però el pare volia que es 
guanyés la vida fent de mecànic; tot i que la feina no era dolenta,la mare patia al veure que arribava tan brut i 
ple de greix, i no va parar fi ns a trobar-li una feina d’aprenent a la pastisseria Busquets de Girona. Va ser així 
com en Miquel va desenvolupar la seva vena artística, tot aprenent  l’ofi ci i creant amb materials ben dolços.
Des de sempre ha combinat la tasca de pastisser amb la seva  passió pels viatges i la pintura de paisatges, 
em confessa amb enyor que les sortides amb cavallet a l’aire lliure l’omplien de pau i d’inspiració. En Miquel 
ha provat diverses modalitats de dibuix i pintura: aquarel·les, tintes, olis, acrílics, pastels; ha experimentat 
amb curioses tècniques mixtes com les obres de talla policromades, i ha anat explorant  la seva vessant més 
artesana com a pessebrista i creador de diorames.
En aquesta edició de Pessics d’Art ens explica el procediment per elaborar petites aiguades amb tinta negra 
de paisatges, que destaquen per: el seu dibuix acurat i els nombrosos matisos que van del blanc al negre 
gràcies al joc de l’atzar i els efectes de l’aigua.
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Cal disposar del següent material: llapis, goma, paper d’aquarel·la, ploma, tinta negre, esfumí, pinzell de punta 
fi na, aigua i una paleta o recipient per fer les mescles.
En primer lloc en Miquel dibuixa amb llapis l’esbós del paisatge que vol refl ectir i en ressegueix curosament el 
perfi l amb una plometa de tinta negre. M’explica que cal reservar el blanc del propi paper protegint-lo amb un 
líquid emmascarador perquè no absorbeixi la tinta i mantingui la seva blancor.
A continuació en una safata de plàstic prepara diferents mescles amb la tinta, aconseguint diversos tons que 
viatgen des del blanc del paper, als grisos intermedis fi ns a la potent intensitat del negre. En Miquel va apli-
cant amb un esfumí les diferents aiguades tot creant una sensació ambiental i de profunditat que dona vida al 
dibuix inicial. I en un tres i no res va refl ectint, només amb tinta monocromàtica, un bonic paisatge del nostre 
entorn que destaca pel seu petit format i la riquesa en detalls i textures.
Tot seguit podeu contemplar algunes obres ben interessants! Oi que reconeixeu els escenaris saltencs, giro-
nins i els petits pobles de costa o de muntanya que l’artista ha capturat?
Des del Consell de Redacció de la Revista La Farga volem agrair a en Miquel Font la iniciativa de fer-nos 
donació de diverses obres per col·laborar amb el manteniment de la revista. Properament us informarem de 
l’exposició i venda d’obres cedides per artistes saltencs que se celebrarà durant la tardor. Mil gràcies a en 
Miquel i a tots els altres creadors que de ben segur hi participaran.

Retalls de paisatges dibuixats

Carme Garriga i Verdaguer
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teatre
El dia 23 de març a les 21 ho-

res i amb una durada d’1 hora i 
23 minuts se’ns presenta al nostre 
teatre aquest melodrama, amb un 
repartiment de primera línia: Llu-
ís Marco (escultor), Esther Bové ( 
esposa), Cristina Plazas ( senyora 
de viatge), Ernest Villegas  (terrati-
nent), Bernat Muñoz (inspector de 
banys), Lina Lambert (diaconessa). 
Són personatges que han de ser tot 
o res, angoixats per haver de viure 
en plenitud abans de morir.
L’escultor que descansa en un tran-
quil balneari amb la seva dona, uns 
anys més jove que ell. El matrimo-
ni comença a esquerdar-se amb 
l’arribada d’una model que guarda 
un gran record de quan treballava 
amb l’escultor. Però l’aparició d’un 
caçador  desperta a la seva dona 
una nova relació i acaba de treure 
a la llum la seva implicació  amb 
la model.
La relació entre la dona del escul-
tor i el caçador representa la vida 
fora de l’art en contacte directe 
amb la natura i ella es pregunta 
si hauria estat feliç si hagués triat 

l’home davant de l’artista. La incer-
tesa rau per tant en la irrenuncia-
bilitat a la vocació artística malgrat 
totes les seves renúncies. 
És difícil resumir el tema en po-
ques paraules, és una obra emi-
nentment refl exiva, amb un caràc-
ter en un entorn gairebé místic que 
ens transporta en les interioritats 
dels dos personatges centrals i 
ens obliga a acceptar les seves 

lluites internes pel que fa a la re-
cerca de la felicitat i la llibertat in-
dividual. La seva dona li proposa 
que el seu amor torni a néixer a la 
llum del sol i que recuperin aques-
ta vida perduda, que despertin en-
tre els morts.
El públic va assistir amb un gran 
respecte a l’obra i va aplaudir llar-
gament.

Josep Pla

El dia 20 d’abril a les 21 hores 
i amb una durada d’1 hora i 

30 minuts se’ns presenta al nostre 
teatre un monòleg a càrrec d’en 
Quim Masferrer. Ens van passar 
ràpidament degut a la gran vàlua 
de l’actor.
L’actor es presenta en una cadira 

de rodes. En un posat trist i dece-
but de la vida. S’enfronta als seus 
últims 90 minuts de vida. Al princi-
pi s’angoixa en un posat reservat, 
poc a poc es va alliberant i se’n fot 
de tots. 
Ataca profundament els bancs, els 
politics, el clero,  la reialesa, les 

Quan despertem d’entre els morts

Temps
empreses, però amb molta subtile-
sa i que fa les delícies dels espec-
tadors. No deixa de ser un retrat de 
l’actualitat. Una mostra d’aquestes 
accions és la seva sortida d’una 
entrevista amb un banquer que 
s’ha de treure els pantalons i l’en-
via a prendre pel ...

El públic va em-
plenar el teatre 
i no va parar de 
riure fi ns al fi -
nal. És un gran 
actor i ens va 
fer oblidar per 
uns moments la 
crua realitat, El 
públic va aplau-
dir intensament 
i molt merescu-
dament.

Josep Pla
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demografi aNaixements, casaments i defuncions
Casaments

Mykola Rushchak
Anastasia Beshchenko 20/03/13

Cristobal Rodríguez Parila
Oneyda D. González Reyes 20/03/13

Miguel Escalera Aguilar
Virginia Chacón Tinajero 21/03/13

Pablo Ortiz Jiménez
Celia Ginesta Pérez 22/03/13

Alejandro Jorrillo Casellas
Beatriz Martínez Fernández 23/03/13

Jean Paul Bakoume Bilitick
Cristeta Matzen Nsegue 08/04/13

Juan Manuel Sánchez Mesa
Constanta Calarasu 09/04/13

Ramón Muñoz Nova
Maria Rosa Salló Talleda 16/04/13

Narciso Marsal Ribot
Maria Mató Reverte 22/04/13

Carles Tulsá Martínez
Laia Puig Moret 23/04/13

David Noell Carreras
Immaculada Roig Vinardell 23/04/13

Vicente Rodríguez Fernández
Alma Maria Castillo Piqueras 23/04/13

Baltasar Bosch Hernández
Anna Massegur Yeste 23/04/13

Abdourahime Diallo
Herminia Mendoza Mendoza 26/04/13

Erik Rolando Sánchez Vallecillo
Bety Y. Maradiaga Martínez 27/04/13

Carles Jiménez Costa
Yolanda I. de Baldomero Zazo 29/04/13

Raul Sánchez Mora
Gemma Serra Casanovas 30/04/13

Naixements

Fatoumata Sawanem 27/02/13
Nohayla Lamkadem 28/02/13
Samara Bernal Medina 03/03/13
Mohamed Kanteh Kanteh 04/03/13
Israe Boum Ahdi 05/03/13
Adrian Garcia Soliz 06/03/13
Salem Ceesay 08/03/13
Zakaria Al Moussaoui 10/03/13
Ismael El Kattouti 11/03/13
Berta Asensio Jover 11/03/13
Pol Martínez González 12/03/13
Sergio Sanktjohanser de Vega 12/03/13
Daniel Sanktjohanser de Vega 12/03/13
Fanta Diakite 13/03/13
Reda Souiss 13/03/13
Lucia S. Correa Muñoz 14/03/13
Nahia Ferrer Arenas 15/03/13
Hugo Moya Bermejo 15/03/13
Barae El Alicti 16/03/13
Hugo Benjumea Garcia 16/03/13
Max Romero Muñoz 17/03/13
Anouar Khchichou 18/03/13
Ariadna Muñoz Gamero 19/03/13
Roc Perramón Puig 19/03/13
Jana Solana Sala 21/03/13
Aesa Conteh 22/03/13
Aissa Krubally 22/03/13
Romayssa Talbi 23/03/13
Farah Jatit 24/03/13
Mariam Allokh 25/03/13
Ghofran El Bouzidi Chairi 27/03/13
Issam Fekkak Baghdadi 27/03/13
Ouda Maaroufi  28/03/13

Claudia Patiño Navarro 29/03/13
Lina Chami 30/03/13
Juan Haro Heredia 30/03/13
Mariama Sillah Sillah 31/03/13
Yerai Raña Muñoz 01/04/13
Rayan Tahous 01/04/13
Imran Bellaghnach 02/04/13
Rayan Bellaghnach 02/04/13
Natalia Cornellà Noreña 02/04/13
Paula Delgado Morrobel 03/04/13
Mamadi Diédhiou Tamba 05/04/13
Martina Lima Requena 06/04/13
Zainab Boujlikh Jelleun 09/04/13
Carles Gerard Pérez Lara 09/04/13
Justine Arriah Kankam 09/04/13
Maysae El Hitani 10/04/13
Èrik Salvador Masferrer 13/04/13
Aicha Boussalham 14/04/13
Amine El Himri Serghini 14/04/13
Fatou Jammeh 14/04/13
Muhammad Lamin Touray 15/04/13
Kristen N. Valladares Martínez 16/04/13
Naia Garriga Juan 18/04/13
Reda Allach 19/04/13
Aleix Rodríguez Lozano 20/04/13
Alicia Berengena León 24/04/13
Marcelo Pedrosa Guerrero 24/04/13
Sarah K. Garceran Camargo 25/04/13
Maryam Boureza 26/04/13
Youssef Lamzouri 27/04/13
Fatima Diedhiou 28/04/13
Carla Tejada Garcia 28/04/13
Nona Llach Casellas 29/04/13
Erika Elejalde Cruz 30/04/13
Yousra Boulbaroud 30/04/13

Defuncions
Merce Rigau Mercader, 77 anys  13/03/2013
Margarida Encesa Rich, 71 anys  15/03/2013
Vidal Diez Romero, 57 anys 15/03/2013
Ana Rojas Quijada, 89 anys 17/03/2013
Antonio Barreiro Nogareda, 67 anys 18/03/2013
Pedro Ortiz Padilla, 76 anys 20/03/2013
Salut Ribot Puig, 75 anys 27/03/2013
Catalina Silva, 52 anys 31/03/2013
Agripina Estiarte Ariño, 92 anys 31/03/2013
Dolors Casellas Casals, 82 anys 02/04/2013
Enric De Arquer Cervera, 87 anys 04/04/2013
Francisco Garcia Veas, 85 anys 06/04/2013
Dolors Raset Esteva, 92 anys 07/04/2013
Quimeta Masó Ros, 83 anys 07/04/2013
Josep Vicens Pardás, 86 anys 07/04/2013

Carme Torrent Coll, 81 anys 08/04/2013
José Barrera Fábregas, 81 anys 10/04/2013
Pere Matas Garcia, 56 anys 11/04/2013
Domingo Ignacio Da Silva, 52 anys 13/04/2013
Antonio Guzman Benitez, 89 anys 15/04/2013
Jacinta Fontané Verdaguer, 83 anys 21/04/2013
Angela Viñals Puig, 76 anys 25/04/2013
Pedro Rosa González, 51 anys 26/04/2013
Josep Vila Vila, 85 anys 27/04/2013
Robert Sala Tarres, 76 anys 02/05/2013
Maria Carmen Batista Batista, 72 anys 06/05/2013
Dolors Vizcaino Bosch, 60 anys 07/05/2013
Ramon Gispert Moiset, 60 anys 08/05/2013
Montserrat Cabruja Planesas, 90 anys 11/05/2013
Alfonso Vazquez Bujan, 82 anys 13/05/2013
Juan Nuñez Rodriguez, 75 anys 13/05/2013
Ramon Arbat Vall-llosera, 84 anys 14/05/2013

DAVESA, Major, 20                           972230568
Dies: 2, 11, 20 i 29 de juny
ESCATLLAR, Guilleries, 60               972230103
Dies: 6, i 15 de juny
ANNA JUBERO, Major, 157              972233518
Dies: 3, 12, 21 i 30 de juny
PEYA, Pla de Salt, 15                         972441001
Dies: 8, 17 i 26 de juny  

NIETO, Àngel Guimerà, 75                972233645
Dies: 4, 13 i 22 de juny
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71        972237704
Dies: 5, 14 i 23 de juny
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145    972243412
Dies: 7, 16 i 25 de juny
ROCAS, Major, 269                            972231249
Dies: 1, 10, 19, 24 i 28 de juny
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20      972232578
Dies: 9, 18 i 27 de juny

FARMÀCIES de guàrdia: mes de JUNY



33

Elaboració:
Poseu oli en una cassola juntament amb una cullerada de llard i dau-
reu el pollastre prèviament salpebrat. Quan estigui daurat, retireu-lo 
del foc i rossegeu la ceba, tallada a llunes fi nes a la mateixa paella fi ns 
que estigui daurada. 
Llavors afegiu-hi el pollastre i deixeu-ho coure uns minuts més tot 
junt.

Recepta de la Sra. TERESA RODRÍGUEZ MARTÍN
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Tallar els pebrots a tires una mica gruixudes i la ceba a tires fi nes. 
Posem dues cullerades d’oli d’oliva en una paella i quan estigui calent hi afegim el pebrot i la ceba. Afegir una 
mica de sal i saltejar bé durant 15 minuts. 
Mentre s’estan fent les verdures, tallar el pollastre a tires fi nes, salpebrar i reservar. 
Passats els 15 minuts de les verdures hi afegim els tomàquets pelats i ben picats (és millor treure les llavors). 
Ho deixem 10 minuts més.
En una altra paella posem dues cullerades d’oli d’oliva, un bitxo picant (podeu utilitzar pebre de caiena) i un 
gra d’all pelat i sense tallar. Quan l’oli sigui calent, afegir les tires de pollastre i saltejar durant uns minuts fi ns 
que el pollastre estigui daurat. 
Quan el pollastre està a punt, treure l’all i el bitxo. Afegir el pollastre a les verdures. És el moment d’afegir el pebre 
vermell picant (1/2 cullerada de postres). Remenar bé i apartar-ho del foc per no cremar el pebre vermell. 
Picar fi nament l’enciam (ha de ser molt net i molt sec) i afegir a la barreja de verdures i pollastre i remenar-ho 
bé. Escampar el formatge ratllat per sobre i omplir les truites de blat amb la barreja de pollastre i verdures. 
Una vegada que estan muntades les “fajitas” poseu-les a escalfar al forn a 180º amb el grill, per daurar les 
truites de blat. 

Ingredients: 
· 1 pollastre tallat en 12 talls
· 4 cebes
· 1 cullerada de llard
· oli
· pebre
· sal

Ingredients: 
· 4 truites de blat (2 per persona) 
· 150 grams de pollastre 
· 1/2 pebrot verd i 1/2 pebrot vermell (pebrots d’escalivar) 
· 2 tomàquets grans 
· 50 grams de ceba 
· 50 grams d’enciam 
· 80 grams de formatge ratllat per fondre
· 1 all 
· 1 bitxo picant 
· 1/2 culleradeta de pebre vermell picant
· oli d’oliva 
· sal i pebre

Pollastre amb ceba

“Fajitas” de pollastre (Mèxic)

gastronomia

cuina internacional
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Temperatures i pluviometria

Temperatures i pluviometria del mes de març de 2013

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

Dies de pluja: 15
Màxim en un dia: 24,9 (mm)
Pluja acumulada: 110,8 
(mm) 
Temperatura màxima: 
21,5° els dies 29 de març
Temperatura mínima: 
-1,5° el dia 15 de març
Fonts: Museu de l’Aigua

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

el temps

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

Dies de pluja: 11
Màxim en un dia: 13,8 (mm)
Pluja acumulada: 74,3 (mm) 
Temperatura màxima: 
26,5° els dies 16 d’abril
Temperatura mínima: 
3,5° els dies 7 i 9 d’abril
Fonts: Museu de l’Aigua

Temperatures i pluviometria del mes d’abril de 2013
Fonts: Museu de l’Aigua i Gerard Taulé (Salt-XOM)

El mes de març va ser força plu-
jós, 110,8 mm de precipitació total 
a la Plaça Sant Cugat de Salt, va-
lor que supera la mitjana en 40,8 
mm, el promig és de 70 mm. Pel 

que fa a les temperatures fou un 
mes càlid, 11,8º, supera en 0,8º la 
mitjana climática, 11º. S’ha de re-
marcar que va ploure força dies, 
un total de 14. Pel que fa als va-

lors extrems la temperatura màxi-
ma absoluta fou de 21,8º el dia 17 i 
la temperatura mínima absoluta de 
-1º el dia 20. Va glaçar 2 dies.

Resum del març 2013

Resum de l’abril 2013
El mes d’abril ha estat normal plu-
viomètricament, 74,3 mm de pre-
cipitació total a la Plaça Sant Cu-
gat de Salt, amb una anomalía de 
+4,3 mm respecte el promig climà-
tic, que és de 70 mm. Pel que fa a 
les temperatures és un mes càlid, 

13,9º, valor que supera en 1,1º la 
mitjana climática, 12,8º. Vam tenir 
una onada de calor a mitjans de 
mes, amb una máxima absoluta 
de 28,8º el dia 17, mentre que als 
inicis i fi nals de mes l’ambient fou 
força fred, especialmente durant 

el dia, amb màximes que no van 
superar els 10º el dia 28, amb una 
máxima excepcional, 9,6º. No va 
glaçar cap dia i vam passar de 25º 
durant 4 dies.

Gerard Taulé
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Encreuats

Sopa de lletres

Solució:
L’acudit foll

El temps

massanes
ridaura
espolla
brunyola
cantallops
ullastret
cabanelles
ultramort
espinelves
setcases
vilamaniscle
pardines
campelles
meranges
vilademuls

Evolució de les temperatures

Als requadres verds hi ha un color

Horitzontals
1. Floreta de color turquesa. Ànec amb una 
bufanda maragda
2. La part més grisa de les mines de carbó. 
Escolteu les vocals.
3. Arrel de remolatxa. Fer propaganda de 
franc.
4. Ple de grans. Acomiaden la Cristina.
5. A empentes i rodolons. Petit petit com en 
John petit quan balla.
6. Extracció altruista de castanyes. Palau on 
només n’hi ha una que visqui com una reina.
7. Marejades com una boia. Auditoria fora de 
l’auditori.
8. Regal de Reis resinós. Espera amb basar-
da.
9. Principi i fi nal d’octubre. Incapaç de reaccio-
nar davant la professora de química.
10. Enfi lall d’avemaries per anar passant. 
Daurat pel morro.

Verticals.
1. No s’amaga de sentir els colors del Barça. 
Lenta de butxaca.
2. Garbell ideal per anar al gra. Trafi cant d’or 
i diamants.
3. Obren les tisores. Rentar el riu a nivell mo-
lecular. Ressona pel Mississipí.
4. A l’hora de pixar són d’allò més hospitala-
ris.
5. Paner fora de categoria. Sector alt del Da-
nubi.
6. Ovella a la fl or de la vida. Cuca de llum a 
mitja nit. Ceba pelada per dues companyes 
de treball
7. Bol trabucat al mig del celobert. Cinc anys 
netejant sabates.
8. El millor mitjà per pendular per la selva. 
Punts suspensius.
9. Baixa de l’hort per ajudar-nos anar de ven-
tre. Fong als peus del tocat del bolet.

poti poti




