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agendaActivitats del mes d’octubre

CASAL DE JUBILATS
• Dia 24 d’OCTUBRE. Excursió: CARDONA - 
MINES DE SAL. Sortida a les 7:30 hores del 
matí. Preu: 50 €. Esmorzar inclòs. Els dies de 
cobrament dels tiquets seran el 17 i 18 d’octu-
bre, de les 4 a les 6 de la tarda. Per informació 
i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llo-
vet. Telèfon 607876946.
• Dia 21 de NOVEMBRE. Excursió: BUFFET 
LLIURE DE PEIX - MUSEU DE LA RADIO 
“PROTAGONISTA LUIS DEL OLMO”. Sor-
tida a les 8:00 hores del matí. Preu: 42 €. 
Esmorzar inclòs. Els dies de cobrament dels 
tiquets seran el 14 i 15 de novembre, de les 4 
a les 6 de la tarda. Per informació i assesso-
rament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. Telèfon 
607876946.

LA FARGA REVISTA DE SALT
• Del 8 al 29 de novembre, exposició d’artistes 
per La Farga: FARGAART- Lloc: Casa de Cul-
tura Les Bernardes. Inauguració el dia 8 a les 
20:00 hores.
• Dia 21 de novembre, a les 8 del vespre. La 
Companyia de teatre amateur “Plus 65” pre-
senta l’obra: SENSE PIETAT- Lloc: Casa de 
Cultura Les Bernardes. Entrada gratuïta.

SALT SARDANISTA
• Dia 12 d’octubre, doble audició de sarda-
nes- Lloc: Pista Poliesportiva- Hora: 2/4 de 5 
de la tarda- Cobles: FOMENT DEL MONT-
GRÍ i  BAIX EMPORDÀ.
• Dia 18 d’octubre- Inici del Curset per apren-
dre a ballar sardanes i repartir- Lloc: carrer 
Sant Dionís, 42- Hora: 9 del vespre-  Tel. de 
contacte: 972 233 02.

BIBLIOTECA IU BOHIGAS
• Dia 9 d’octubre, de 19:00 a 20:00 hores, troba-
da del Grup de Lectura Fàcil, “El Nou món de la 
Sandy” de Fina Niubó Prats.
• Dia 18 d’octubre, de 17:45 a 19:00 hores, tro-
bada del Grup de Lectura Juvenil, “Matilda” de 
Roald Dahl.
• Dia 22 d’octubre, de 17:45 a 19:00 hores, tro-
bada del Grup de Lectura Infantil, “Emi i Max, la 
glacera verinosa” de Gemma Lienas. 
• Dia 24 d’octubre, de 20:00 a 20:50 hores, troba-
da del Grup de Lectura. “Incerta glòria” de Joan 
Sales.
• Dia 30 d’octubre, de 19:00 a 20:00 hores, troba-
da del Grup de Lectura Fàcil, “Trampa de foc” de 
Núria Martí i Constans.
• Dia 15 de novembre, de 17:45 a 19:00 hores, 
trobada del Grup de Lectura Juvenil, “El clan de la 
lloba” de Maite Carranza.
• Dia 19 de novembre, de 17:45 a 19:00 hores, 
trobada del Grup de Lectura Infantil, “Quatre gats” 
de Mercè Anguera.
• Dia 20 de novembre, de 19:00 a 20:00 hores, 
trobada del Grup de Lectura Fàcil, “Accents”.
• Dia 28 de novembre, de 20:00 a 21:00 hores, 
trobada del Grup de Lectura. “El Mar” de John 
Banville.

CENTRE DE RECURSOS 
DE LA GENT GRAN
• XERRADA: LLEGIM JUNTS/ES el dijous 
3 d’octubre a les 16.30 h a càrrec del Club 
de lectura fàcil de la Biblioteca Iu Bohigas de 
Salt. 
• XERRADA: EL CUIDADOR I L’ENTORN 
DEL MALALT AMB DEMÈNCIA el dijous 10 
d’octubre a les 17.00 h a càrrec d’Emma Pu-
xan de l’ISEP Clínic Girona, organitza Les 
Vetes en motiu de la diada de l’Alzheimer. 
• TALLER: FEM PANELLETS el dijous 31 
d’octubre a les 16.30 h. Cal inscripció prèvia. 
• TALLER PAPALLONA ORIGAMI els dimarts 
1, 8, 15 i 22 d’octubre  a les 16.30 h a càrrec 
de Ivone Lloret. Cal inscripció prèvia. 
• SORTIDA A SANT SADURNÍ D’ANOIA el 
dijous 17 d’octubre. Cal inscripció prèvia. 
• EXPOSICIÓ: PINTURES I TALLES DE 
FUSTA del 7 al 31 d’octubre a càrrec de Mi-
quel Font Mateu.

ACTIVITATS FIXES
• TALLER DE FISIOTERÀPIA els dimecres 
16, 23 i 30 d’octubre a càrrec de Mònica An-
gulo. 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. 
Cal inscripció prèvia.

LA MIRONA-CONCERTS
• Dia 26 d’octubre- 6a OKTOBERFEST- 
Hora: 18:00- Sala 1- Preu: 25/30 €.
• Dia 16 de novembre- CURT CIRCUIT: 
ELS PETS presenten nou disc i apadrinen 
a RAYDIBAUM– Hora:22,00- Sala 1- Preu: 
12/15 €..

TEATRE DE SALT i EL CANAL
• Dies 4 i 5 d’octubre - 21:00h.- ELS FOLLS 
DE SHAKESPEARE - Lloc: Teatre de Salt - 
Preu: 28,18 €.
• Dia 6 d’octubre - 18:00h.- CONSONANT - 
Maduixa Teatre - Lloc: El Canal (Coma Cros)  
- Preu: 12 €.
• Dia 11 d’octubre - 21:00h.- IAIA!! - Amb 
Montserrat Carulla - Lloc: Teatre de Salt - 
Preu: 28,18 €.
• Dia 12 d’octubre - 21:00h.- JÚLIA - De 
Christiane Jatahy - Lloc: El Canal (Coma 
Cros) - Preu: 31 €.
• Dia 19 d’octubre - 21:00h.- MOI MÊME Im-
pàs Dansa-  Lloc: Teatre de Salt - Preu: 18,15 
€.
• Dia 20 d’octubre - 12:00h. i 17:00h.- BA-
BAYAGA- Compagnia TPO- Lloc: El Canal 
(Coma Cros) - Preu: 12 €.

• Dia 25 d’octubre - 22:00h.- WOYZECK, ou 
l’ébauche du vertige - Lloc: Teatre de Salt - 
Preu: 31,18 €.
• Dia 28 d’octubre - 21:00h.- PRIMER AMOR 
- Pere Arquillué - Lloc: Teatre de Salt - Preu: 
28,18 €.
• Dia 29 d’octubre - 18:00h.- PRIMER AMOR 
- Pere Arquillué - Lloc: Teatre de Salt - Preu: 
28,18 €.
• Dia 29 d’octubre - 18:00h.- L’ESPERANÇA 
DE VIDA D’UNA LLEBRE - Mal Pelo - Lloc: El 
Canal (Coma Cros)- Preu: 28 €.
• Dia 30 d’octubre - 21:00h.- L’ESPERANÇA 
DE VIDA D’UNA LLEBRE - Mal Pelo - Lloc: El 
Canal (Coma Cros)- Preu: 28 €.
• Dia 1 de novembre - 21:00h.- LA BANQUE-
TA - Gèrald Sybleiras - Lloc: Teatre de Salt  
- Preu: 28,18 €.
• Dia 1 de novembre - 21:00h. (1a Sessió 
doble-primera part) - BIENVENIDO A CASA 
Pequeño Teatro de Morondanga - Lloc: El 
Canal (Coma Cros)   - Preu: 31 €.
• Dia 2 de novembre - 18:00h. (1a Sessió 
doble-segona part) - BIENVENIDO A CASA 
Pequeño Teatro de Morondanga - Lloc: El 
Canal (Coma Cros).
• Dia 2 de novembre - 18:15h. (2a Sessió 
doble-primera part) - 22:00h. (2a Sessió do-
ble-segona part) BIENVENIDO A CASA Pe-
queño Teatro de Morondanga - Lloc: El Canal 
(Coma Cros)   - Preu: 31 €.
• Dia 9 de novembre - 21:00h.- DUGNE (ELS 
BAIXOS FONS) - Lloc: El Canal (Coma Cros) 
- Preu: 31 €.
• Dia 10 de novembre - 12:00h.- KAFKA I LA 
NINA VIATGERA- Albena Teatre- Lloc: Teatre 
de Salt  - Preu: 12 €.
• Dia 15 de novembre - 21:00h.- CAMUT 
BAND - Sonoritats - Lloc: Teatre de Salt  - 
Preu: 28,18 €.
• Dia 15 de novembre - 21:00h.- LE CHA-
GRIN DES OGRES - Fabrice Nurgia - Lloc: 
El Canal (Coma Cros)  - Preu: 31 €.
• Dia 16 de novembre - 12:00h. i 17:00h.- MI-
GRALAND - d’Àlex Rigola - Lloc: El Canal 
(Coma Cros) - Preu: 10 €.
• Dia 21 de novembre - 21:00h.- RODRIGO 
GARCIA Creació 2013 - Lloc: Teatre de Salt 
- Preu: 28,18 €.
• Dia 21 i 22 de novembre - 21:00h.- FAU-
NA de Romina Paula - Lloc: El Canal (Coma 
Cros) - Preu: 31 €.
• Dia 23 de novembre - 18:00h.- BESTIARI 
CaboSantRoque - Lloc: Teatre de Salt - Preu: 
18 €.
• Dia 24 de novembre - 18:00h.- CINEASTAS 
de Mariano Pensotti - Lloc: El Canal (Coma 
Cros) -Preu: 28 €.
• Dia 29 de novembre - 21:00h.- ORLANDO 
de Virginia Woolf - Lloc: El Canal (Coma 
Cros) - Preu: 31 €.
• Dia 30 de novembre - 21:00h.- AVNER THE 
ECCENTRIC - Lloc: Teatre de Salt - Preu: 
28,18 €.
• Dia 30 de novembre i 1 de desembre - 
10:30h.- 12:00h. i 16:30h.- CONCERT PER 
A NADONS - Lloc: El Canal (Coma Cros) - 
Preu: 12 €(adult + nen) 10 €(adult extra) 5 € 
(nen extra).
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Cadenes de llibertat  
Sembla un contrasentit, però té un poder simbòlic i estètic magnífic. Cade-
na és un mot polisèmic que si bé pot ser metàfora d’esclavatge i d’opressió, 
també ho pot ser d’alliberament. És així quan la cadena la formen voluntà-
riament éssers humans de totes les edats i condicions, units física i emo-
cionalment. Llavors esdevé un exercici de gran força expressiva, d’unió i 
de convicció.
Si aquesta cadena travessa un país de punta a punta amb centenars de 
milers d’ànimes anònimes, en una manifestació festiva de més de quatre-
cents quilòmetres, sense cap incident, amb una organització perfecta, sen-
se anar en contra de ningú, esdevé un exemple internacional de mobilitza-
ció pacífica i compromís cívic. I així ho han reconegut els mitjans de tot el 
món i també les cancelleries de bona part dels estats. De fet, aquest era 
l’objectiu i els ciutadans s’ha demostrat que n’eren molt conscients.
Els tres països bàltics es van unir d’aquesta forma el 1989 amb l’esperança 
de deslliurar-se de l’imperi soviètic. Semblava impossible, semblava una 
quimera, però ho van aconseguir. Sense fressa, sense violència. Només 
amb la força de la raó i de la justícia. I aquest és el nostre exemple i el 
nostre mateix esperit. S’anomena el catalan way, un moviment pacífic, de-
mocràtic i cívic, que sens dubte esdevindrà un referent per altres processos 
futurs d’aquesta mena.
Igualment, una cadena esdevé un exercici d’organització i coordinació 
impressionant. I en aquest sentit cal ressaltar que la tasca articulada per 
l’ANC ha estat titànica. Amb els pocs recursos de què ha disposat ha fet 
un treball excel·lent, a l’alçada de les nostres possibilitats, perspectives i 
capacitats. Ha estat un èxit històric en tots sentits. I és què aquesta mena 
de processos només tenen èxit de veritat si parteixen de la societat civil.
Han de ser els moviments socials els que han de generar els seus líders i 
no a la inversa, per tal de garantir-ne la viabilitat. Els polítics poden articu-
lar-nos, representar-nos, acompanyar-nos. Però en les societats madures i 
democràtiques són les majories les que decideixen. La nostra grandesa és 
la nostra voluntat. Hem decidit poder votar. I votar per dir que sí. Volem ser 
lliures per sentir-nos respectats, realitzats i intentar viure millor. I no hi ha 
una forma més bonica d’aconseguir-ho.
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Des de l’inici dels temps que la humanitat ha necessitat ex-
pressar-se a través de l’art i identificar-se a partir de la crea-
ció de símbols. Per una banda, l’escultura manifesta especi-
alment aquest instint creador de l’ésser humà, que vol donar 
forma al món que l’envolta. Per altra, en gravats i escuts, 
es pot veure aquesta voluntat d’identificar-nos amb espais, 

grups o altres pertinences. Endinsats en el segle XXI, semblaria que parlem d’empremtes arcaiques, però 
ni de bon tros és així: símbols i emblemes segueixen tenint vigència i les banderes són protegides per les 
constitucions. No sé si aquí, a Salt, necessitem o no aquest tipus de segells identitaris, però si més no, 
formen part de la nostra història i hem d’agrair a en Marc que hagi regalat als saltencs l’escut de la vila en 
pedra. Parlem amb ell de l’ofici d’escultor que implica, sobretot, paciència i perseverança.

-Escultor i, sobretot, de pedra, 
oi?
-Sí, de fet, he treballat fusta, forja, 
poliuretà, fang, també he fet pin-
tura, però el meu fort és la pedra. 
Vaig estar dos cursos a l’Escola 
de Belles Arts fent escultura, però 
vaig veure que em faltava una 
base de dibuix, així que vaig co-
mençar amb la Marta Font. 

-Quants artistes han passat per 
les classes de la Marta...
-Hi he estat anant més de 10 anys, 
amb la Marta Font, ella és qui em 
va donar tota la tècnica i em va 
ajudar molt. És realment desta-
cable la dedicació que ha fet a tot 
el poble durant tants anys, i trobo 
que no se l’ha acabat de valorar 
prou. A més, tenint en compte que 
casa seva ha estat cedida a l’Ajun-
tament com a museu. Era una per-
sona totalment dedicada a l’art, i 
les seves classes eren d’un taran-
nà diferent que en una acadèmia. 
Sovint acabaves fent tertúlia amb 
ella i els companys, era un lloc 
molt especial.

-I encara hi seguies anant últi-
mament? 
-Si, i tant. S’ha d’anar practicant 

per no perdre qualitat. Normal-
ment, encara que estiguis un 
temps sense exercitar-te, si tornes 
a treballar, ho recuperes, però per 
mi la manera de mantenir-me era 
anar-hi un parell de cops per set-
mana. 

-Originàriament ets de Caldes 
de Malavella, quan vas venir a 
Salt?  
-Sí, sóc de Caldes però fa 14 anys 
que visc a Salt. La meva dona és 
d’aquí i vam venir a viure-hi. Per 
això, ja que tinc algunes escultu-
res a Caldes i ara també estic pre-
parant l’escut de Bescanó, em feia 
il·lusió que hi hagués alguna peça 
meva a Salt. Així és que em vaig 
oferir a cedir l’escut de la vila es-
culpit en pedra per a la façana de 
l’Ajuntament.   

-Explica’ns quines obres teves 
podem veure a Caldes de Mala-
vella?
-A Caldes de Malavella hi ha dos 
termenals de pedra, que són fites 
dels pelegrins, per marcar alguns 
punts del recorregut. En aquests 
s’hi veu la “concha”, símbol del 
camí de Santiago, del pelegrinat-
ge; també la creu, que era símbol 

de les plagues que havien passat 
com la pesta, i també l’escut del 
poble. Com a escultura, hi podeu 
trobar també el monument al mes-
tre Ros, un compositor de Cassà 
de la Selva, una obra d’una tona 
i mitja que va ser inaugurada per 
l’exconseller Tresserras. 

-L’escultura és més complicada 
de treballar a casa? Si més no 
amb peces tan grosses... 
-Les peces petites les puc treballar 
a casa, hi tinc prou espai. Quan es 
tracta de peces d’aquestes dimen-
sions i tant de pes, aleshores tre-
ballo a Caldes, a casa dels meus 
pares hi tinc un bon espai per a 
treballar. 

-Quan vas començar a sentir in-
terès per l’escultura?
-L’afició per l’art, suposo que em 
ve per la meva mare, que era pin-
tora. Ella n’havia après a les Car-
melites de Caldes de Malavella. 
Jo l’havia vist pintant i suposo que 
d’aquí em ve l’interès artístic, tot 
i que a mi el dibuix no se’m dóna 
pas massa bé, però cal saber-ne 
a l’hora d’esculpir, treballar la forja 
o gravar fusta... tot parteix del di-
buix, per donar forma i volum és el 

Picar pedra

Nom: Marc Niell i Barris  
Edat: 41 anys
Nascut a: Caldes de Malavella
Resident a: Salt
Professió: en Marc, tot i que de professió és el 
conserge del pavelló d’esports de Caldes de 
Malavella, porta anys treballant l’art de l’es-
cultura. Ell és l’autor del monument dedicat al 
mestre Mas i Ros, a Caldes de Malavella, dos 
termenals a la mateixa població i, més recent-
ment, de l’escut de la vila col·locat davant de 
l’Ajuntament de Salt.

entrevista
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Entrevista a en Marc Niell i Barris

que necessites.  

-Però et va atraure més l’escul-
tura
-De fet, va ser després de venir 
aquí a Salt, fa 13 anys enrere, 
quan vaig començar a anar a l’Es-
cola de Belles Arts, amb l’Enric 
Sala. Vaig estar-hi dos anys i des-
prés ja vaig decidir anar per lliure i 
reforçar la part de dibuix. I a base 
d’anar practicant i treballant, van 
sortint les coses. Tot és qüestió de 
sacrifici, les coses no surten pas 
per la bona de déu, s’ha de treba-
llar, treballar i treballar. El que pas-
sa és que en el moment en què vi-
vim, la gent vol resultats ràpids, tot 
ho volen de pressa. No tenen pa-
ciència i les coses no surten d’avui 
per demà, tot té la seva tècnica i 
vol molts anys d’aprenentatge. 

-Molta dedicació que no deu 
ser fàcil, a més avui dia, tot i 
que d’escultors potser n’hi ha 
menys i seria més fàcil viure 
d’això  
-La veritat que, com que no m’hi he 
dedicat mai pels diners, sinó per-
què m’agrada, ho he fet sempre de 
manera natural, tampoc sense pre-

tensions. És clar que m’agradaria 
poder dedicar-m’hi totalment, però 
és molt complicat, i encara més 
avui dia, amb la situació actual. 
És difícil i hi ha molta gent que és 
molt bona. Potser, pròpiament del 
que seria picar pedra, no en som 
tants, d’escultors; però en general, 
en pintura per exemple, hi ha gent 
avui dia bona i molt bona. 

-Sols fer més figuratiu o abs-
tracte? Què t’inspira a l’hora de 
treballar? 
-A mi m’agrada fer una mica de tot. 
Si portes temps treballant una de-
terminada disciplina, el que vols és 
provar coses noves, desenvolupar 
estils diferents, això passa a molts 
artistes, però a vegades la gent 
no ho comprèn. És veritat que a 
vegades potser faries coses més 
estrambòtiques però has de tenir 
en compte que potser no agrada-
rà i sobretot si vols vendre. El més 
interessant, per mi és que quan 
estàs fent una peça, quan estàs a 
mig camí, sovint ja penses en qui-
na serà la pròxima que faràs. La 
qüestió és saber treballar i treure-li 
el suc a la pedra.

-Així has treballat pe-
ces per encàrrec?
-Sí, he fet molts encàr-
recs per a particulars, 
però ara en aquests mo-
ments està tot molt com-
plicat. De tota manera, el 
que et deia, com que no 
ho he fet mai pels diners 
sinó perquè m’agrada, 
doncs continues treba-
llant. 

-Amb quin material 
sols treballar? 
-Jo he treballat des de 
granit a basalt, que tots 
dos són materials molts 
durs i acabes aixafant 
les eines -només pots 
treballar amb punxó i ra-
dial-. També he treballat 
arenisca, caliça, que són 
els més tous. Per treba-
llar bé i donar volum a la 
peça, segurament el mi-
llor és pedra de Girona, 
que és un pèl més forta, 
o arenisca d’aquesta de 

Lleida. També hi ha qui treballa 
amb alabastre, que és del que en 
fan el guix, però amb aquestes pe-
ces s’ha de tenir en compte que 
no poden estar a l’exterior perquè 
amb el temps es van desfent. 

-Us torneu una mica geòlegs els 
escultors?
-Bé, has de saber amb què treba-
lles. Perquè, per exemple, de gra-
nit n’hi ha de diferents tipus i n’hi 
ha alguns amb els que no hi pots 
treballar. Perquè pot passar que a 
mitja feina se’t trenqui la pedra, si 
trobes una beta... hi ha una cola 
especial, però no és el mateix.

-T’agrada més treballar peces 
petites o aquestes que parlàvem 
abans de gran format?
-Cada dimensió té les seves par-
ticularitats. M’agrada fer peces 
grosses i, per exemple a Caldes, 
hi tinc un Sant Jordi d’una tona i 
mitja, mida natural; samoans de 
l’Illa de Pasqua; piques, escuts 
heràldics, etc. Però peces petites 
també agrada fer-les, tot i que cal 
pensar que, com més petit, més 
costa de fer-la. El problema de les 
peces grosses és que s’han de 
moure amb camió grua i és més 
complicat, però bé, també té la 
seva satisfacció, quan estan fetes 
i veus la feina de dos o tres mesos 
és molt gratificant. 

-Has cedit l’escut de la vila de 
pedra a l’Ajuntament de Salt. 
Encara són importants aquest 
tipus de símbols, aquestes mar-
ques identitàries?
-Jo crec que sí, molts pobles vol-
drien tenir-lo, és patrimoni de Salt. 
A molts pobles els agradaria tenir 
el seu escut de pedra, és una peça 
que queda bé en qualsevol lloc. 
Tot i així, m’agradaria poder fer al-
guna altra peça pel poble. 
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Entrevista a en Marc Niell i Barris

Els aduladors i el ximple

-Aquí a Salt en tenim molta, 
d’escultura al carrer!
-Sí que n’hi ha, però aquí a Salt, 
hi tenim mil llocs, és gran. Si vas a 
l’estranger, veus que a cada can-
tonada hi ha escultures. A Andorra, 
per exemple, en tenen moltes i són 
d’autors coneguts. Fan cultura i és 
una bona manera de donar a co-
nèixer els artistes i l’art. I com que 
Salt és poble d’artistes, trobo que 
encara s’hi podria donar més em-
penta. De fet, vam perdre la Fira 
d’Art, el maig, en què tothom expo-
sava i era una manera de conèixer 
i potenciar els artistes. Però ara ja 
no es fa. També cal dir, però, que 
per algunes de les escultures que 
hi tenim s’havien arribat a pagar xi-
fres molt altes que potser tampoc 
hauria fet falta. Però eren temps 
de bonança i tot es veia diferent, 
hi havia diners i no es mirava prim. 

-Pel que em comentaves, apren-
dre un art és sobretot qüestió de 
paciència?
-Sí, treballar, treballar i picar pe-
dra! Picar pedra i, a vegades, al-
gun dit que se t’escapa també! En 
alguns casos, a més, per treure el 
volum a les peces has de fer una 
maqueta prèviament, perquè que-
di proporcionada l’escultura. No-
més gent com l’Enric Sala gairebé 
ho fan amb els ulls tancats, però 
són molts anys de dedicació, tota 
una vida.

-També fas algunes classes. Te-
nim futurs artistes? 
- He impartit alguna classe a 
l´escola de Sant Esteve, de Cal-

des de Malavella. L’any 
passat vaig fer els petits 
i aquest any els grans. 
La idea és iniciar-los, 
perquè la mainada tingui 
una mica de coneixe-
ment artístic perquè amb 
tantes activitats extraes-
colars, i ordinadors, etc., 
el dibuix i aquest tipus 
de disciplines han que-
dat una mica apartades. 
Aquest any també he fet 
de jurat al concurs de 
pintura ràpida de la pla-
ça dels Peixos i, de molts 
que hi participaven, no 
n’hi va haver masses 
originals. Amb els més 
petits, el problema és 
que quan els dius als 
pares que els comprin 
fang perquè practiquin a 
casa, no els fa gaire grà-
cia, perquè embrut molt. 
Ens hem tornat una mica 
massa còmodes, potser.

-Potser sí... de tota ma-
nera, sempre hi haurà 
qui segueixi picant pe-
dra, passi el que passi!
-En el meu cas, no ho 
he fet mai pels diners, sinó perquè 
m’agrada, però és clar, també és 
d’agrair que es valori la teva feina. 
De tota manera, jo penso que si 
treballes, amb els anys, i fent les 
coses bé, ja se t’acaba reconei-
xent. Per això, avui dia que hi ha 
molts artistes que no volen fer res 
gratuïtament, penso que en aquest 

punt hem d’anar una mica enrere, 
també està bé fer coses pel poble. 
Sobretot fer el que et vingui de 
gust, perquè si no, les coses, no 
et sortiran mai bé. Artistes tots ho 
som, el que passa és que no ho 
sabem desenvolupar. Tothom té 
el seu esperit, les seves idees i la 
seva sensibilitat. 

Agnès Cabezas Horno

la campana de Salt
Una vegada, en un lloc de les 

comarques gironines, els im-
portants de la comunitat estaven 
molt enfadats perquè un individu 
del poble tirava contra les patums 
i les elits, les quals ells tan esti-
maven. Aleshores, varen anar a 
trobar el Gran Mestre Ordenador 
de l’Univers a fi que els aportés la 
llum necessària.
Després d’arribar a l’estada del Gran 

Mestre i dels compliments que tan 
alta dignitat mereix, el Gran Mestre 
els digué: “Vosaltres, qui sou...?”. 
“Nosaltres, Gran Mestre, som les 
persones molt importants del poble, 
que sempre ho hem estat i, avui dia, 
en la comunitat ha sorgit un subjecte 
que critica el nostre ídol. I nosaltres, 
que som les persones capdavante-
res de la comunitat, no veiem amb 
bons ulls que un individu posi en 

dubte el que hem establert per a bé 
del poble. I vós, Gran Mestre, ens 
heu d’orientar”.
“Doncs, deixeu-me tres o quatre 
dies per estudiar el cas, perquè 
tinc feina i torneu a venir.”
Després dels dies assenyalats, els 
representants del poble tornaren 
amb el superior. Mentre espera-
ven l’audiència, un que escombra-
va per allà, els digué: “Caram!, si 
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El Mas Llorens

que sou gent..., amb un que hagu-
és vingut a buscar la resposta, era 
suficient. “Oh!, és que nosaltres 
som d’un poble que ningú confia 
en ningú..., per això hem vingut 
tots”.
Tot seguit, feren entrar els repre-
sentants davant del Gran Mestre: 
“Vosaltres sou els de Bankia...?”. 
“No, no senyor...!”. “És que feu 
cara de caixa d’estalvis...”. “Nos-
altres som aquells de l’elit, la pa-
tum,...”. “Ah sí!, ja me’n recordo. 
Doncs, el vostre cas està ben 
clar”. “Aquell individu que maldiu 
de les vostres figures és un poeta”. 
“Poeta...?”, exclamaren els repre-
sentants tot estranyats. “Però si és 
un ximple que no ha escrit mai una 
poesia, ni sap parlar, ni escriure 
correctament...”.
I el superior contestà: “Oh!, però 
si el Gran Mestre Ordenador de 
l’Univers diu poeta. Poeta!. Aquí 
mana el Gran Mestre Ordenador 
de l’Univers. I perquè no hagi es-
crit mai una poesia no vol pas dir 
que no sigui un poeta. Podria tenir 
l’obra adormida”.
“Però, senyor Gran Mestre, és un 
ningú. Nosaltres i els que nosal-
tres diem sí que som importants i 
bla, bla, bla, bla...”.

“Aquí mana el Gran Mestre Ordena-
dor de l’Univers i no el consell munici-
pal, ni els altres organismes que vos-
altres us heu inventat, i el Gran Mes-
tre és qui diu tu això i tu allò. Només 
faltaria que ho deixés tot a les vostres 
mans”. “Per això, aquell, poeta!”.
Els representants del poble que-
daren ben decebuts, i el Gran 
Mestre Ordenador de l’Univers 
prosseguia: “A més, heu de pensar 
que aquest ximplet que vosaltres 
anomeneu és el que veritablement 
dóna força a la vostra patum, per-
què quan veieu que un sacseja el 
vostre líder, dieu: Què s’ha cre-
gut aquell...?, que ens passarà al 
davant...?. I la claca de la patum 
es mobilitza i desenvolupa moltes 
activitats a l’entorn de la seva per-
sona. Alhora, fan sortir el seu nom 
pertot arreu. I aquesta publicitat 
dóna més vida a la vostra patum, 
i no els aduladors que, fins i tot, li 
feu petons. D’aduladors sempre 
en surten, també els clàssics pilo-
tes. I els que, solament, esperen 
que la personalitat no hi sigui per 
ocupar el seu lloc. Podeu estar 
ben segurs que teniu patum al-
menys per una altra generació o 
vint-i-cinc anys més”.
Tan altes autoritats del poble no 

quedaren gaire satisfets i mentre 
sortien de la casa del Gran Mestre, 
els digué: “Però, si voleu, quan el 
ximple emprenyi molt, el puc can-
viar de poble..., i no us sabrà greu 
si és millor que el vostre...?”. I en 
aquell moment, els representants 
del poble es giraren i exclamaren: 
“Un lloc millor...?. No, no...!, ja el 
podeu deixar allà mateix i que di-
gui el que vulgui...!.
Nota: qualsevol semblança amb la 
realitat és pura coincidència.

Agapit Alonso i Pont

Els masos fortificats són cons-
truccions que presenten ele-

ments defensius en les seves es-
tructures i que foren planificades per 
a la defensa d’un indret o camí. En 
el pla de Salt són quatre: el mas Llo-

rens i la torre de 
Sant Dionís, dins 
la trama urbana 
i rehabilitats, i el 
mas Sitjar i la tor-
re Mirona, externs 
i en procés de de-
gradació.
Tots presenten 
unes caracterís-
tiques comunes: 
elements defen-
sius, com les tor-

res de planta quadrangular, reductes 
fortificats amb sageteres i espitlleres 
d’arma de foc, estances de treball i 
altres d’habitatges. Aquestes cons-
truccions tenen un sentit intermedi 
entre la idea residencial del mas i el 
concepte defensiu del castell.
Mentre que el mas Llorens i el mas 
Sitjar tenen el seu origen en una 
torre, en els altres és al contrari, a 
partir d’un mas s’hi adossa, per ra-
ons defensives, una torre fortificada. 
Amb el temps es perdrà aquesta 
funció i es procedirà a l’embelliment 
dels masos amb l’obertura de fines-
tres i portes ornamentades. 
Una de les estances més caracte-
rístiques és la sala, on es rebien les 
visites. És l’espai central geomètric 

de la casa i el centre de les activitats 
socials i familiars. Se situen en l’eix 
superior de la porta principal, en el 
primer pis, cercant les millors condi-
cions de llum i ventilació. Presenten 
les finestres i les balconades més 
decorades.
El mas Llorens es troba a tocar l’es-
glésia parroquial de Sant Cugat. Els 
orígens del mas són un cementiri 
medieval i una torre, com indiquen 
les excavacions realitzades a finals 
dels anys vuitanta amb motiu de la 
seva rehabilitació. La torre és del 
segle XI-XII, de planta quadrangular 
i tres pisos d’alçada. És un element 
exempt i el més antic del mas. En 
són bàsics un conjunt d’espitlleres 
de ballesta disposades en parelles. 

apunt històric
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El carrer del Doctor Castany
col.laboració

La seva construcció s’entén com a 
centre protector d’una comunitat de 
pagesos, amb una extensió de terra 
petita que explotaven en franc alou 
i d’altres explotades sota domini di-
recte de l’església o algun senyor. 
D’aquí l’emplaçament en un lloc 
estratègic, al centre de l’antic nucli 
de masos, a tocar de l’església i del 
camí ral d’Amer. 
A més de la necessitat defensiva cal 
afegir a la torre una segona funció, 
l’activitat molinera de la família. S’hi 
han trobat restes materials de rodes 
de molí. Els Llorens ostentaven el 
domini útil del camp on la torre es va 
edificar. Posteriorment s’hi afegiria 
la casa al sud de la torre, edifici que 
no ha perdurat.
Els segles XV i XVI són de refortifica-
ció. L’evolució de les tècniques mili-
tars i l’armament deixa obsoletes les 
antigues defenses. S’obren a la plan-
ta baixa i primer pis de la torre noves 
espitlleres, preparades per disparar 
amb armes de foc. El 1467 el futur 
Ferran el Catòlic hi hauria fet estada 

en el marc de la guerra civil catalana.
Els Llorens estan formant un capital 
important que els permetrà adquirir 
un extens patrimoni. El 1576 Pere 
Llorens compra la Torre de Sant 
Dionís. A principis del segle XVII es 
construeix un nou mas Llorens al 
sud de la torre, el que ens ha que-
dat. Una inscripció del primer pis de 
la cara principal ho certifica: Gaspar 
Llorens me fecit 1609.
A la sala s’afegeix una escala de 
cargol que comunica el primer pis 
de la nova edificació amb el segon 
pis de la torre, la qual es reforma 
amb l’obertura d’una finestra amb 
elements ornamentals. Es cobreix 
la torre amb un teulat de quatre ves-
sants, en base a teules vidriades 
planes i corbes, i una gàrgola en 
forma de lleona. Una escala porta 
d’aquesta sala a l’exterior del mas 
mitjançant una porta decorada. En 
aquest pis també hi ha les estances 
residencials. En la planta baixa hi 
han les de treball, el corral, els es-
tables, el pou, el celler, la cuina, el 

graner i la cambra dels mossos. 
Gràcies a la prosperitat de la família 
adquireixen diversos masos a Salt. 
A partir de la mort d’en Gaspar ini-
cien una política d’aliances matri-
monials que comportarà la integra-
ció de les propietats dels Llorens a 
les d’altres famílies, fins arribar a la 
dels Camps. Llavors el mas pateix 
un procés de degradació. És ocupat 
i modificat per diversos masovers 
fins que és abandonat.  
En el procés de rehabilitació es va 
fer un acurat treball per depurar les 
parts de l’edifici accidentals i con-
servar les essencials, i establir-ne 
la cronologia. S’hi trobaren de for-
ma fortuïta un conjunt de peces de 
ceràmica, moltes senceres. Era la 
vaixella del Mas Llorens, unes dues-
centes peces, algunes molt belles i 
d’origen italià. Precisament en l’ac-
tualitat, el mas acull la seu de l’Es-
cola Municipal de Belles Arts.

JCL

Cada any, per la festa major, 
vaig a sopar a la festa del car-

rer de la meva infantesa, el carrer 
del Dr. Castany del Veïnat de Salt. 
I quan sóc allà hi percebo alguna 
cosa molt especial. En principi 
aquest carrer és tan sols un vial 
concebut per donar accés i servei 
a les seves cases, als camps o al 
manicomi, un espai que uns diuen 
que és de la Diputació i d’altres de 
l’Ajuntament, però que té una cosa 
que no és propietat de cap cor-
poració i, en canvi, sí que és una 
possessió dels seus veïns: l’Ànima 
del Carrer.
Sí, aquest carrer té una Ànima, 
amb majúscules, una Ànima que 
tots els que hi hem viscut portem 
dins nostre i que se’ns manifes-
ta de diferents formes. Jo la tinc 
representada de dues maneres: 
l’Ànima de dia i l’Ànima de nit.
La meva Ànima de dia és la 

d’aquell carrer que no tan sols val 
perquè la gent entri a les cases, 
sinó la del carrer que permet sor-
tir-ne i trobar-se amb els veïns.
A la meva infantesa, estaves atent 
als sorolls del carrer. No hi havia ni 
televisió, ni ordinadors, ni mòbils. 
Potser tenies una pilota i només et 
calia una simple frase: “ me’n vaig 
a jugar al carrer”. I sorties, treies el 
cap i no veies ningú, llavors feies 
botar la pilota a terra i el so arriba-
va a dintre les cases, on les orelles 
escoltaven atentes. No calia cap 
watsapp, amb el so ja sabies qui 
havia sortit. Si el so era profund, 
greu i ressonant – blong, blong - 
, la pilota era de cuiro, d’aquelles 
que fan mal, però de les de debò. 
Sabies de qui era i sorties. Si en 
canvi, el so era  - bling, bling -, 
agut, estrident, gairebé metàl·lic, 
la pilota era de plexiglàs, d’aquell 
material nou i lleuger, que no feia 

mal, però que se l’emportava el 
vent i, també, sabies qui en tenia. I 
sorties, treies el cap i, al teu darre-
ra, un munt de caps.
No calia mirar cap pantalla ni envi-
ar cap missatge, anaves cap allà i 
sense dir ni una paraula, ja tenies 
una pilota al peu per xutar, i la re-
tornaves. L’equip ja quedava con-
figurat i el partit començat, només 
s’aturava perquè passés el carro 
d’en Patrac o el cotxe d’en Cuní. 
A vegades, la lliga s’internaciona-
litzava i jugaves amb els del carrer 
de Sant Romà, a l’espai neutral de 
la travessia que uneix les seves 
meitats i, a l’acabar,  t’adonaves 
que tenies els genolls polsosos i 
ensangonats, per les caigudes so-
bre aquella gespa de macadam.
Cada dia, a la mateixa hora i en 
direcció als camps, passava l’En-
carnassión – sí, pronunciat amb 
doble essa i acabat amb ena, no 
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és cap error - i ja sabies que venia 
el tren, i anaves al seu darrera fins 
al pont de la Maçana. I, des d’allà, 
guaitaves com, arrossegant la ca-
dena que feia de barrera, la pen-
java del ganxo. Primer un cantó i 
després l’altre. Senties el xiulet del 
tren i esperaves que passés, pot-
ser amb la sorpresa d’algun vagó 
de més que traginava una càrrega 
diferent de la d’aquells vagons de 
passatgers plens de portes. Quan 
ja la bèstia sorollosa s’allunyava, 
després d’eixordar-nos amb el seu 
so cantellut i desballestat, obser-
vaves amb quina gràcia l’Encar-
nassión recollia la cadena, fent-
la serpentejar amunt i avall, per 
transportar-la amb l’empenta del 
seu propi pes, fins a guardar-la de 
nou a la caseta.
I els sons continuaven. Del silenci 
de les primers hores, passaves a 
la cridòria i l’esverament, fins que 

el sol començava a caure darrera 
les cases i, quan l’ombra tapava 
les portes, aquestes s’obrien per 
deixar pas a les cadires, primer les 
de la banda de ponent i després, 
quan l’ombria ja havia travessat 
el carrer, les d’orient. El carrer es 
transformava en una comunió de 
gent prenent la fresca.
Al caure la tarda, els jocs també 
canviaven, perquè sortien els pe-
tits i es jugava a ‘místric’ o a ‘un-
dos-tres pica pedret’, fins que, poc 
a poc, la foscor anava fent seu el 
carrer i tornaves a dintre de casa 
per, una vegada al llit, escoltar 
l’Ànima de nit, la de les darreres 
portes que tanquen. I quan el si-
lenci era ferm, l’escoltaves, trencat 
per una altra cantarella: - Alerta 
el uno! -, després més allunyat, 
- Alerta el dos!, després, en una 
altra direcció, - Alerta el tres! – i, 
gairebé a prop – Alerta el cuatro! 

-, i dibuixaves 
en un qua-
drat imaginari, 
sense GPS, 
els contorns 
de la presó del 
costat del con-
vent de Santa 
Clara.
T ’adormies , 
fins que el 
TUT de les 
cinc et desper-
tava a un nou 
dia, si és que 

abans no t’havia trencat el son una 
cridòria dels guàrdies cercant al-
gun escapolit. 
L’Ànima de nit s’havia hostatjat de-
finitivament a dins meu.
I el que passa a ser ànima del 
carrer no mor, els noms s’obliden, 
però segur que adquirim compor-
taments i experiències que tras-
lladem als que ens segueixen i, 
aquests, alguna vegada, sense 
saber-ne el motiu ni el perquè, 
prendran decisions o actuaran 
d’una determinada forma, senzi-
llament perquè els ha sigut trans-
mesa l’Ànima del Carrer. I aquesta 
Ànima del Carrer es fon en l’Ànima 
dels Pobles, que acaben formant 
l’Ànima del País.
Les persones se’n van, els records 
s’esvaeixen, però potser algú, en 
algun lloc, quan hagi de moure 
una cadena, la farà serpentejar 
amunt i avall perquè el seu propi 
pes la transporti. No sabrà ni qui 
era l’Encarnassión, ni coneixerà 
l’existència d’un carrer on hi pas-
sava un tren, però en aquest gest 
hi reviurà l’Ànima del meu carrer.
I passaran els anys, i la mainada al 
carrer, ara cobert de cotxes apar-
cats, sense fixar-se ni en el color 
de la seva pell, ni en l’origen dels 
seus pares, tornarà a jugar als ma-
teixos jocs guardats dins l’Ànima 
del Carrer que els abraça.

Jesús Bohigas Bosch

Carrer Dr. Castany, anys 1950-1955. Arxiu d’Imatges de l’Ajuntament 
de Salt.
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D’estudiant a voluntària

Repensar la Història, repensar-nos

Tothom qui tingui experiència en 
el camp del voluntariat social 

sap que és una tasca enriquidora 
i gratificant, a més d’imprescindi-
ble per segons quins organismes 
o entitats. Aquest és el cas de Cà-
ritas Salt, on actualment faig de 
voluntària.
El meu inici al Servei d’Intervenció 
Educativa (SIE) de Càritas Salt va 
ser casual; com a estudiant de l’úl-
tim curs de Psicologia realitzava 
les meves pràctiques en aquesta 
entitat però en un altre servei. No 
obstant això, vaig entrar en contac-
te amb la tècnica Elisabet Martín, 
la qual em va oferir assistir al SIE, 
per conèixer el seu funcionament. 
Gràcies al seu recolzament i a la 
bona acollida de tots els alumnes, 
la primera experiència va ser molt 
positiva, i vaig decidir assistir-hi 
regularment, primer com a estudi-
ant en pràctiques i després com a 
voluntària.
D’aquest any al SIE gairebé tot 
són records agradables; a ban-
da dels progressos escolars dels 
infants i adolescents que sovint 

s’assoleixen amb 
més o menys èxit, 
veiem com ells 
ens fan partícips 
a tots els volun-
taris i a l’Elisabet, 
dels seus èxits, 
inquietuds i preo-
cupacions. Alhora 
tot l’equip del SIE 
procurem oferir 
el millor de nos-
altres mateixos, 
per proporcionar 
una atenció inte-
gral als alumnes, 
perquè se sentin 
escoltats, valorats 
i segurs de si ma-
teixos. En defini-
tiva, per afavorir 
un bon clima de 
treball, on créixer 
de manera individual i com a grup.
Al cap i a la fi, nosaltres només els 
hi oferim les eines perquè ells ma-
teixos siguin el motor del seu propi 
canvi, però l’afecte i l’agraïment 
que rebem per part dels infants és 

el que ens fa estar convençuts que 
anem pel bon camí.

Jordina Rustullet Bofill

Voluntària del SIE (Servei d’In-
tervenció Educativa) de Càritas 

Salt

La temptació de les modes i 
etiquetes (història local, his-

tòria social) probablement ens ha 
desvirtuat. Cal no perdre de vista 
l’objectiu de les visions conjuntes 
perquè ens siguin útils. Tot és local 
en el seu context i tot és universal 
si ajuda a entendre més i millor. 
La dimensió quotidiana és local i 
universal alhora. La història d’una 
ciutat pot ser local i universal al 
mateix temps.
Tanmateix, en les darreres dèca-
des s’ha viscut una efervescència 
de la història local, molt relacio-
nada amb el poder local, excessi-
vament narrativa i sovint acrítica, 
sense un objectiu interpretatiu ni 
una voluntat explicativa clara. I en 
relació a la història social, el seu 
problema rau en el seu propi crei-
xement, per l’enorme proliferació 
de temes sense un objectiu clar 
d’estudi.
Originàriament, aquesta nova his-
tòria es presentà com una història 

alternativa, ens oferia un altre ob-
jecte d’estudi amb protagonistes 
diferents als de la història política. 
Representava una opció crítica 
enfront als convencionalismes, 
una història més autèntica i jus-
ta. Però d’aquella esperança s’ha 
passat a una història fragmentada 
on tot esdevé digne d’estudi. Exis-
teix el perill d’una greu trivialització 
i d’uns camps de conreu històric 
molt temàtics, sense contactes en-
tre les diferents disciplines. 
D’una historiografia de palau s’ha 
passat a tractar amb igual impor-
tància tots els estrats socials, sen-
se interaccions. Igualment hi ha 
la tendència general a considerar 
la història social com una forma 
de considerar el fet històric. Les 
dades tenen un sentit, són classi-
ficables, es poden fer parlar. Això 
permet acoblar les dades obtingu-
des a un determinat objectiu. El 
món del passat és múltiple, mai 
evident. No ens hem de limitar a 

acoblar tesis més o menys interes-
sades a les nostres dades.
Cal qüestionar, en el mateix sen-
tit, la noció de progrés, a partir de 
la qual s’avaluen les opcions dels 
protagonistes del passat. De for-
ma inevitable es fa des de la supe-
rioritat que atorga conèixer el que 
després s’ha esdevingut. L’histori-
ador creia tenir una clau  d’inter-
pretació, un mapa per fer història. 
Però han existit altres catàlegs 
d’opcions. 
Aquí és on apareix el caràcter 
problemàtic de la lògica dels pro-
tagonistes del passat. Molts han 
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Repensar la Història, repensar-nos

El doctor Fleming

estat els que han intentat posar-se 
en el lloc dels protagonistes que 
analitzem i treure’n deduccions. 
És arriscat suplantar deduccions 
que no haurien de ser preses per 
nosaltres com a evidents. I, igual 
que no es pot creure en determi-
nismes, tampoc es pot fer en les 
estructures. 
Les estructures no existeixen. El 
concepte remet a un caràcter per-
manent del tot inadequat. Les es-
tructures no funcionen al marge de 
les persones. Les situacions no es 
mantenen per si mateixes, les es-
tructures necessiten la complicitat 
de la societat. Els fets no parlen ni 
per si mateixos encara que els hi 
apliquem una clau. Els fets són po-
lisèmics, signifiquen moltes coses. 
Cal sempre fer propostes i deixar 

de ser criats dels sistemes inter-
pretatius. Cal plantejar problemes, 
sempre hi ha tesis possibles. S’ha 
de valorar molt la discussió i el 
debat, els arguments dels altres. 
Buscar sempre problemes i donar 
tota visió com a provisional. As-
senyalar sempre els defectes de 
les nostres conclusions. La histò-
ria no només conté la llavor d’un 
futur determinat, el que finalment 
ha succeït. Els altres també són 
vàlids. Les alternatives no són in-
vencions ni tòpics. Res ens permet 
descartar res. 
Avui observem com les dues alter-
natives que havien de fer un món 
millor, la capitalista i la comunista, 
han fracassat. Això ens porta a re-
pensar-nos, a descartar les rutes 
úniques. Cal recuperar les vies 

alternatives considerades utòpi-
ques, marginades i descartades. 
No és cert que els polítics i les 
classes dominants temin la histò-
ria, sinó els historiadors. D’aquí la 
importància política del control de 
la història i de la seva manipulació. 
I és què la història atorga identitat 
a les col·lectivitats humanes. 
Els vencedors i els interessats 
sempre han escrit la història per 
legitimar el seu triomf o interès. 
En les mans dels historiadors està 
la clau de plantejar propostes a 
aquest món de sentit únic. És l’his-
toriador qui coneix les vies avorta-
des de la història. Pot oferir espe-
rances i alternatives. 

Joan Corominas 
El blog de Joan Corominas.blog

Molts carrers de Salt porten 
el nom de personatges il-

lustres, la majoria escriptors, però 
també d’algun investigador. Esta-
ria bé que els coneguéssim.
Per exemple, aquí prop de casa hi 
ha el carrer del Doctor Fleming i no 
faig cap exageració dient que les 
investigacions d’aquest doctor van 
canviar la història de la Medicina. 
Ell va obrir la porta a “l’era dels an-
tibiòtics”. Les seves observacions 
van permetre per primera vegada 
trobar substàncies, procedents dels 
éssers vius, capaces de combatre 
amb eficàcia les malalties causades 
per bacteris: pulmonies, tuberculo-
si, tifus, meningitis, diftèria, tètanus, 
còlera, infeccions puerperals, infec-
cions venèries... i les temibles septi-

cèmies  provocades per la infecció 
d’una ferida. Fins aleshores una 
operació quirúrgica era molt arrisca-
da pel perill d’infecció.
Posaré un exemple de la meva 
família. L’any 1935 el meu avi pa-
tern, que vivia a Barcelona, tenia 
69 anys i es trobava la mar de bé. 
Però va agafar una pulmonia i els 
metges no hi van poder fer res, va 
morir en pocs dies. Quinze anys 
més tard el meu avi matern, que 
vivia en un poble petit i ja tenia 84 
anys, va agafar també una pulmo-
nia. El metge era un noi jove que, 
just acabada la carrera, havia ar-
ribat al poble feia pocs dies.  Va 
atendre el meu avi i, amb gran ad-
miració de tot el poble, el va curar. 
Aquell metge potser tenia poca ex-
periència però ja disposava d’una 
eina potentíssima: la penicil·lina, el 
primer antibiòtic descobert.
La història del descobriment co-
mença l’any 1928. El doctor es-
cocès Alexander Fleming, metge 
especialitzat en bacteriologia, tre-
ballava al laboratori instal·lat en el 
subterrani de l’hospital St. Mary de 
Londres. Ell havia estat durant la 
Primera Guerra Mundial en hos-
pitals de campanya dels fronts de 
França i havia quedat impressionat 
per la gran mortalitat  causada per 

les ferides de metralla infectades 
i la dura agonia dels soldats ferits 
a qui no es podia administrar res 
per combatre la infecció. Per això 
s’havia fet bacteriòleg, per treba-
llar en la recerca de substàncies 
actives contra els microbis.
Havia ja descobert el lisozim, un 
enzim antibacterià present en les 
secrecions mucoses, per exemple 
en els mocs del nas, però va tenir 
poca aplicabilitat mèdica.  El seu 
descobriment transcendental, la 
penicil·lina, va ser fruit d’una ca-
sualitat. Havia estat uns dies fora i 
en tornar al laboratori s’adonà d’un 
descuit: s’havia deixat sense ren-
tar una càpsula on tenia un cultiu 
bacterià (un cultiu d’estreptococs) 
i va veure que s’hi havien fet flori-
dures (com passa de vegades en 
una fruita tallada). Fins aquí res 
d’estrany, però Fleming, bon ob-
servador, es fixà en un detall: al 
voltant de les taques de floridura 
el líquid del cultiu s’havia tornat 
transparent, no tenia microbis, 
s’havien mort. Deduí que els fongs 
de la floridura segregaven una 
substància que matava els estrep-
tococs. Era un exemple de la lluita 
natural entre fongs i bacteris per 
apoderar-se del cultiu.
Com que els fongs de la floridura 
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El doctor Fleming

La dimensió desconeguda era aquesta, Millo!

eren del gènere penicillum (nom 
llatí que vol dir pinzell, ja que vis-
tos al microscopi semblen petits 
pinzells), Fleming va anomenar 
penicil·lina la substància bacterici-
da que segreguen i es proposà aï-
llar-la per si podia servir per com-
batre les infeccions.
Passà prop de deu anys fent tre-
balls infructuosos. Es tractava d’una 
substància inestable que es destru-
ïa quan Fleming volia extreure-la 
dels cultius. Però ell no defallia.
Per sort l’any 1940 tingué una im-
portant ajuda. S’interessaren per 
la seva investigació dos eminents 
professors de la universitat d’Ox-
ford: el metge patòleg Howard 
Walter Florey i el químic Erns Boris 
Chain, que formaren i dirigiren un 
potent equip de 23 investigadors. 
Entre tots i a partir de grans cul-
tius de penicillum aconseguiren 
penicil·lina prou estable per fer 
assajos i aplicacions clíniques que 
van tenir un gran èxit. Fleming te-
nia raó, la penicil·lina matava els 
bacteris, combatia les infeccions 
bacterianes.

Havia començat la Segona Guerra 
Mundial i l’any 1941 Florey passà 
als EEUU on, sota la seva direcció, 
es començà a fabricar penicil·lina 
de forma industrial per enviar-la 
als hospitals de campanya, on va 
salvar la vida de molts soldats.
Fleming, Florey i Chain no van vo-
ler patentar el seu descobriment, 
van considerar que la penicil·lina 
pertanyia a tota la Humanitat. 
L’any 1945 van rebre el Premi No-
bel de Medicina.
El descobriment de la penicil·lina 
va motivar més investigacions. A 
partir d’altres fongs es van obtenir 
nous antibiòtics, per exemple del 
fong Streptomyces es va extreure 
l’estreptomicina, eficaç contra la 
tuberculosi, i el cloramfenicol, con-
tra el tifus. Els químics, modificant 
la molècula de la penicil·lina, han 
aconseguit variants més estables 
o d’acció més específica contra 
determinats microbis. Fins i tot 
s’han obtingut antibiòtics sintètics. 
I actualment els metges disposen 
d’un copiós arsenal d’antibiòtics 
per combatre i prevenir les malal-

ties infeccioses causades per tota 
mena de bacteris. Llàstima que no 
es tinguin encara mitjans tan po-
tents contra les malalties causa-
des pels virus. 
He admirat sempre les persones 
que han dedicat la seva vida a 
combatre el dolor humà. Fleming 
n’és un exemple extraordinari. 
Gràcies al seu persistent i solitari 
treball de laboratori s’han salvat 
molts milions de vides. Però era 
un home senzill. L’any 1948 va ve-
nir a Barcelona on passà 12 dies 
donant conferències i va quedar 
molt sorprès del fervor popular 
que despertava. Quan el van pre-
sentar com l’inventor de la penicil-
lina va dir: “no, no és pas veritat, la 
penicil·lina l’ha inventat la Natura, 
jo solament la vaig descobrir”. 
Penso que combatre el dolor humà 
no és solament feina de metges. 
Hi ha moltes formes de dolor humà 
al nostre entorn i evitar-lo o alleu-
gerir-lo hauria de ser el propòsit de 
tots, sobretot dels qui tenen res-
ponsabilitats socials. 

Joan Serrat

El senyor Millo deu ser molt pi-
llo, o ell s’ho deu pensar, veient 

com navega per les procel·loses 
aigües del PP, versió regional cata-
lana, en les quals va desembocar 
després d’haver abandonat (qui 
sap per quins motius) la Unió de-
mocràtica de Duran Lleida i compa-
nyia per anar a abraçar la Unió pa-
rademocràtica cuinada (reescalfa-
da, més ben dit) al forn de la FAES. 
Com a bon convers, deu tenir entre 
les seves prioritats donar garanties 
de l’autenticitat de la seva assimila-
ció, i ¿què millor que demostrar que 
no conserva cap rastre recognosci-
ble del seu pas pel partit democra-
tacristià i catalanista de Carrasco i 
Formiguera, i que en canvi és una 
‘destral’ a l’hora de passar-se pel 
forro dels ous les evidències his-
tòriques i fer combregar a propis i 
aliens amb rodes de molí?
Els seus comentaris, des que cam-
pa pel seu nou partit ‘nonacionalis-
ta’, no són precisament originals, 

ni abusen tampoc del nivell intel-
lectual, i de fet durant el temps que 
ha fet de grumet d’Alícia Sánchez-
Camacho l’amic Millo ha estat un 
excel·lent tornaveu de la microlide-
ressa popular de la colònia catala-
na; però no es pot negar que els 
ha amollat en abundància, perquè 
el nostre home no perd ocasió de 
lluitar, amb el seu esmolat verb (es-
molat pel Gan Esmolet), contra els 
nacionalistes colonials. La llista de 
despropòsits, falsedats i/o mitges 
veritats, distorsions i gratuïtats és 
llarga, i n’és un exemple excel·lent 
el que hi ha al peu de la foto que il-
lustra aquest apunt: “Només el tre-
sor de l’Estat permet a Catalunya 
fer front als seus deutes”, una es-
tupidesa monumental que pot sem-
blar ‘natural’ en boca de qualsevol 
dels presidents autonòmics extre-
menys, per exemple, però que no 
pot pronunciar sense enrojolar un 
polític català que viu a Catalunya, 
excepte que tingui un tap de suro 

en comptes de cap.
Deixarem enrere, doncs, tant de 
pintoresquisme argumental per 
concentrar-nos en la més recent de 
les intervencions de l’apòstol Millo 
i Rocher a la vida pública de la co-
lònia rebel: el senyor Josep Enric 
Millo ens informava dies enrere, via 
radiofònica, que ell està per evitar 
que els polítics ‘nacionalistes’ del 
Parlament “portin els catalans a un 
carreró sense sortida”, o per dir-ho 
amb una altra expressió seva, “a 
una dimensió desconeguda”. ¿Per 
a qui parla, Millo, quan diu això?. A 
Catalunya, on ell viu i treballa, tot-
hom sap (i ell el primer) que en el 
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Saint Paul, what time is it?

procés sobiranista engegat (i que a 
ell i els seus tant inquieta) els polí-
tics catalanistes no porten els cata-
lans enlloc, sinó que és al revés: és 
el poble, que estira els seus polítics 
autodeterministes i/o sobiranistes 
(i que arracona els que s’exclouen 
del procés i les justificadíssimes 
motivacions que l’han engegat).
L’empantanegament dels catalans 
vaticinat pels portaveus del PPC 
forma part, juntament amb l’esca-
tainada’ “divisió dels catalans”, de 
la pobra, pobríssima cantarella que 
els ‘nonacionalistes’ de la Colònia 
entonen cada dos per tres per pro-
var de frenar amb una taparada 
de fang l’impetuós corrent inde-
pendentista. La realitat, com sap 
tothom (i Millo el primer), és que el 
sobiranisme creix imparablement 
perquè els catalans s’han adonat 
que és preferible la incertesa d’un 
futur (però no llunyà) Estat nou i 
propi que la certesa d’un present 
Estat espanyol impropi i caduc dins 
el qual Catalunya no té cap futur. 

(Sembla un joc de paraules, però 
no ho és: és la pura realitat).
Els capricis de la història van voler 
que els catalans tinguessin la des-
gràcia d’endur-se la pitjor part del 
litigi successori que va tenir lloc als 
nostres verals els primers anys del 
segle XVIII. Però una cosa és se-
gura, tan segura que no apareix ni 
per equivocació en el tremendisme 
apocalíptic dels unionistes: mai, en 
cap moment de la història de 1714 
cap aquí, MAI la unió forçosa amb 
Castella (l’’Espanya castellana’, 
o l’Espanya monolingüe, com en 
diu encertadament Matthew Tree) 
ha tingut el consentiment de Ca-
talunya; al contrari, la resistència, 
més o menys manifestada, més o 
menys soterrada, segons quines 
fossin les circumstàncies (això és, 
segons el grau de repressió de 
l’Estat usurpador), ha sigut cons-
tant, indefallible, irreductible.
Per tant, aquest moviment de mas-
ses d’ara no va en la direcció de cap 
trencament, sinó que es tracta d’una 

tornada a l’estat anterior de dos ele-
ments diferents (i en molts aspectes 
incompatibles) que, seguint la lògica 
més elemental, havien coexistit du-
rant anys i panys separats, abans 
d’aquesta convivència contra na-
tura. Els catalans, en una majoria 
cada dia més ampla, no anem a cap 
carreró sense sortida, sinó que sor-
tim d’aquell en què ens van ficar per 
la força. La Dimensió Desconeguda 
per a nosaltres, catalans, senyor 
Millo, era la que hi havia darrere el 
Decret de Nova Planta dels reis bor-
bons, la virulència del qual hem anat 
descobrint tots aquests intermina-
bles anys fins a conèixer-la massa 
bé i tot...
Volem tornar, doncs, a l’estatus que 
les armes espanyoles van destruir 
violentament, senyors unionistes. 
Estem treballant, cada vegada més 
i més gent, per tornar a la situació 
precedent, a la dimensió coneguda 
de la nostra vella democràcia.

Fermí Sidera Riera
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Artrosi en els animals  
de companyia

cuidem les mascotes
L’artrosi és un procés de degene-

ració articular que afecta a gos-
sos i gats, tot i que en aquests últims, 
amb una menor incidència ja que a 
nivell clínic costa més identificar els 
símptomes i el menor tamany corpo-
ral minimitza el quadre clínic.
En el gos, l’artrosi (osteoartritis) és 
la forma més comuna de malaltia 
articular i es caracteritza per ser 
una malaltia degenerativa del car-
tílag articular i per la formació d’os 
nou (en els casos més severs) en 
els marges articulars. Acostuma a 
afectar més als animals de raça 
gran i va associada a l’edat, ja 
que al ser degenerativa empitjora 
amb l’edat. Hi ha altres factors que 
n’afavoreixen l’aparició com són 
malalties articulars durant el des-
envolupament, predisposicions ra-
cials (Pastor Alemany, Labradors, 
etc.) o l’obesitat.
D’aquestes malalties que poden 
afectar durant el desenvolupa-
ment, potser la més coneguda 
és la displàsia de maluc. És una 
malaltia hereditària i que es veu 
afavorida per una sèrie de factors 
predisposants: alimentació (dietes 
hipercalòriques i pobres en calç 
durant el creixement), excés de 
pes (excessiva massa corporal, 
si l’esquelet no està ben desen-
volupat provocarà microfractures 
en l’articulació que esdevindran 
osteoartrosi), excés d’exercici, etc. 
Tot i ésser una malaltia que l’asso-
ciem a animals més vells  ja que 
la definim com una osteoartrosi, 
animals joves també la poden patir 
i els símptomes poden variar des 
d’una lleugera coixesa, dificultat 

per saltar o pujar als llocs,  fins a 
una claudicació total en els casos 
més greus i avançats. 
Hi ha altres malalties articulars 
que poden afectar les extremitats 
anteriors i que també tenen cau-
ses genètiques i ambientals com 
les descrites abans. Es coneixen 
com a displàsies de colze o es-
patlla i provocaran en aquest cas 
coixeses del terç anterior.
És molt important, si el nostre gos 
és d’una raça predisposada o els 
pares han tingut problemes articu-
lars, fer-ne un diagnòstic el més 
precoç possible de cara a establir 
un possible tractament. Caldrà 
parlar, doncs, amb el nostre vete-
rinari, que proposarà fer un estudi 
de les articulacions (principalment 
amb radiografies, tot i que darrera-
ment les tècniques de TAC ajuden 
molt en les patologies més difícils 
de diagnosticar). La majoria de 
proves caldrà fer-les sota sedació, 
ja que són tècniques que poden 
requerir manipulacions doloroses 
per a la nostra mascota per poder 
veure correctament les superfícies 
articulars a estudiar. 
Un cop diagnosticada la malaltia, 
en funció del grau d’afectació de 
l’articulació i de l’edat de l’animal, 
es pot instaurar un tractament més 
conservador o agressiu, que ani-
ran des de complements dietètics, 
pinsos especials, fàrmacs antiin-
flamatoris per reduir el dolor o bé 
cirurgies. Aquestes últimes, tot i 
ser més agressives, poden alleu-
gerir molt el dolor de l’animal i cal 
recordar que hi ha tècniques que 
vénen limitades per l’edat de l’ani-

mal, per tant, com més precoç si-
gui el diagnòstic, més possibilitats 
de solució hi haurà.
Els tractaments més conservadors 
passen per medicació antiinfla-
matòria escollida pel veterinari en 
funció de la gravetat del cas o bé 
productes protectors del cartílag, 
que evitaran l’empitjorament ràpid 
d’aquella articulació danyada (glu-
cosamines, condroitin sulfats, anti-
oxidants, àcids grassos omega-3, 
extracte de musclo verd de Nova 
Zelanda, etc...). D’aquest últim ti-
pus de tractament, actualment hi 
ha una gran varietat de productes 
al mercat, ja siguin en forma de 
pastilles o bé de pinsos medicats 
amb aquests productes.
Cal recordar que és molt impor-
tant, en els animals que tenen ar-
trosi, que no pateixin sobrepès ja 
que sobrecarreguen aquella arti-
culació ja danyada de per si.
Així doncs, si sospitem que la nos-
tra mascota pot tenir artrosi, cal 
visitar el veterinari, que ens acon-
sellarà com tractar la malaltia fent 
una revisió individual de cada cas 
per establir el grau d’afectació ar-
ticular i de dolor i així establir un 
tractament individualitzat.

Informació proporcionada per 
Vetxarxa
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Llunyanes curiositatscuriositats
Japó és un país apassionant. La 

seva cultura mil·lenària és sor-
prenent. Caminar per un dels llocs 
més insòlits del planeta ens va fer 
vibrar i ens va fer sentir éssers pri-
vilegiats.
Japó ha sabut combinar molt ade-
quadament la modernitat amb les 
seves tradicions i costums més an-
cestrals. Aquest país és altament 
ric en història, té una personalitat 
molt marcada i comparant-lo amb 
altres continents marca  grans di-
ferencies, tant culturals com soci-
als.
El seu estil arquitectònic és incon-
fusible, l’arquitectura va de la més 
tradicional a la més moderna i in-
novadora. Té una alta tecnologia i 
amb grans contrastos, és xocant i 
enigmàtic, és espectacular i trenca 
esquemes, és demencial però al-
hora ple de sorpreses i grans con-
trastos.
Japó és més que un país: són san-
tuaris, són temples amb sostres 
daurats, vermells… són mercats 
de carrers, grans edificis plens 
de milions d’objectes de vegades 
indesxifrables. És plaer pel pala-
dar, és visions extraordinàries, és 
un festival, és una celebració, és 
el que no et podies ni imaginar, 
és encantar-te a cada moment, 
és una bogeria…és trobar-te en 

el país on el no és si, el que per 
nosaltres és del dret per ells és del 
revés. L’escriptura va de dreta a 
esquerra i en vertical; llegeixen del 
darrera cap al davant; la seva por-
tada va a la nostra contraportada.
Els vàters japonesos són unes au-
tèntiques màquines supermoder-
nes. Abans d’entrar ens haurien de 
donar un manual d’instruccions. 
La tapa s’aixeca sola, pots escol-
tar música, solen fer molta olor, al 
lateral hi trobem un comandament 
amb botons i dependrà de quin 
premem ens pot donar una grata 
sorpresa!
Els ryokans són les perles dels 
allotjaments tradicionals Japone-
sos. Els terres estan completa-
ment coberts d’estores, per tant, 
s´ha d’anar descalç. Cada família 
té una sola habitació, és molt neta 
i quasi sense mobles, només una 
tauleta per prendre el te i els àpats, 
i al seu voltant, els coixins per seu-
re. Després del sopar retiren les 
tauletes i posen els futons, és a 
dir, els matalassos que, posats a 
terra, desprenen olor de net, són 
suaus i amorosos…i abans d’anar 
a dormir, acostumen a prendre un 
bany en els “onsen”, els banys pú-
blics japonesos. Solen estar sepa-
rats per sexes i tenen dues zones 
clarament diferenciades; s’entra 

totalment nu, i primer es passa a 
la zona del rentat pròpiament dit, 
on es netegen exhaustivament de 
peus a acap (sí, de peus a cap, no 
ho heu llegit malament), per pas-
sar tot seguit uns minuts de relax a 
la zona d’aigua calenta (sol supe-
rar els 40 graus). 
Són molt estrictes també quant 
a les lleis respecte al tabac. Està 
prohibit fumar pels carrers, però 
sí que està permès a certs restau-
rants i a zones habilitades expres-
sament pels fumadors.
A les nipones no els agrada el 
sol. A l’estiu no surten sense els 
paraigua o para-sols, solen anar 
tapades: mitges, mitjons, barrets, 
mocadors, guants fins al colze … 
com més sol fa, més es tapen. No 
els hi agrada la pell fosca, ja que 
fa que semblin d’una classe social 
inferior.
Ens deixen bocabadats: no hi ha 
papereres, però  tampoc es veuen 
papers a terra. Els transports pú-
blics -sobretot els trens- arriben 
puntualíssims. En els autobusos 
s’entra per la part central i es paga 
a la sortida, que resulta estar al 
davant, al costat del conductor. 
Abans d’acabar no puc deixar de 
recordar els jardins japonesos, 
aquests són vertaderes obres 
d’art. El paisatge, el disseny, la de-
coració està feta amb una cura ex-
quisida. Plens de simbolisme, de 
missatges espirituals i filosòfics, 
els jardins ens proposen diferents 
maneres de viure. Passejar-s´hi  
gaudint de la natura acaba esde-
venint un oasi de pau i tranquil·litat.
La connexió entre persona i natura 
està considerada de gran impor-
tància i de gran ajuda espiritual. 
Al capvespre, els llums de la gran 
metròpoli, amb els seus gegantins 
gratacels, espurnegen en l’horitzó 
recordant-nos pel·lícules de cièn-
cia ficció.
Japó ens va fascinar; anem on 
anem ens sentíem segurs. La ne-
tedat, la pulcritud, el respecte i el 
sentit cívic és el record que ens 
enduem de la ciutat del sol nai-
xent.
Arigato, Japó! 

Júlia Pujolràs Casadevall
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El dilluns 17 de juny es va fer 
el lliurament del premi del con-

curs de microrelats No em ratllis 
a la seu d’El Punt Avui a Girona 
a l’alumna de 1r de Batxillerat de 
l’Espriu Paula Grañé. El concurs 
va néixer a partir de la publicació, 
el mes de març, del llibre homònim 
de Flàvia Company i va comptar 
amb la participació de més de 500 
nois i noies d’arreu de Catalunya.
Els alumnes havien d’escriure mi-
crorelats amb els únics requisits 
que aquests fossin en llengua ca-
talana, duguessin per títol “No em 
ratllis”, tinguessin una extensió de 
200 paraules com a màxim, i en 
els quals l’expressió “no em rat-
llis”, en sentit literal, fos utilitzada 
almenys una vegada.
Els premis van consistir en un lec-
tor de llibres electrònics per als 
alumnes guanyadors i un lot de 
llibres per a l’institut, a més d’un 
exemplar de No em ratllis dedicat 
per l’autora.

Qui va seleccionar els guanyadors 
va ser la mateixa Flàvia Company, 
que deia: “He intentat donar prio-
ritat, sobretot, a dos elements im-
portantíssims a l’hora de plantejar 
un text de ficció: la imaginació, per 
una banda, per resoldre el rep-
te de fer servir una frase feta en 

Paula Grañé de l’Espriu guanya el concurs 
de microrelats de l’editorial Cruïlla

sentit literal; i per altra banda, la 
capacitat de crear, en efecte, una 
història, un argument sintètic amb 
presentació, nus i desenllaç.”
Els microrelats que l’Espriu va en-
viar al concurs eren tots de molt alt 
nivell. Els teniu a continuació:

Categoria de 1r i 2n de Batxille-
rat i guanyadora del concurs:

Instant d’un vespre d’agost
Vespre d’agost. Sóc a la casa de 
la platja, asseguda al pati en un 
balancí de balca, prenc l’aire que 
comença a ser fresc i faig veure 
que llegeixo el diari. En realitat 
només observo. Observo i escol-
to, i també somric. Del balcó de 
dalt sento l’Arnau com toca el vio-
loncel, la meva cançó preferida, la 
que li surt millor. Demà la tocarà 
a la festa. Les notes del preludi 
surten pel balcó i s’escampen per 
l’aire com el vent salat de la platja. 
A dins hi ha l’àvia amb l’Aina, la 
meva nena. Fan el dinar i la pe-
tita s’entreté jugant amb les ver-
dures i els estris de cuina. Dins la 
seva màgica història, el carbassó 
amenaça la pastanaga amb el rat-
llador, “No em ratllis!” fa la nena 
amb boca de pinyó, tot intentant 
posar veu d’hortalissa amenaça-
da. En aquest moment l’àvia tam-
bé se la mira, té uns ulls castanys 
tan amables i acollidors. Els ulls 
d’una mare. 
Al pati, prop de mi, l’home que es-
timo s’ha adormit a l’hamaca. Jo 
també tanco els ulls i per un ins-
tant em deixo portar per la felicitat 
del moment i per la música, i pel 

dolç instant d’un vespre d’agost.

Paula Grañé 1r Batxillerat

Categoria de 3r i 4t d’ESO:

nosequedunconcurs
Caminava cap a casa després 
d’un altre dia a l’agència, quan de 
sobte veié un cotxe on algú hi ha-
via escrit la frase “No em ratllis” 
a la finestra del darrere, probable-
ment usant algun tros de vidre del 
contenidor del costat. Abans que 
se n’adonés, s’estava aferrant 
amb la mà dreta en un fanal, per 
evitar que el seu cos fos arrosse-
gat per la seva mà esquerra, que 
ja havia tret la clau de casa de la 
seva butxaca, i es disposava a 
ratllar la porta del cotxe. Un po-
licia, en veure la seriosa situació, 
va anar-lo a socórrer. La Mà, en 
tenir-lo a prop, li agafà la pistola i 
el disparà. A l’home, a qui l’esce-
na li recordava les fonts de la Pla-
ça Roja, intentà fer una foto quan 
s’adonà que se li havia acabat 
el carret. Seguidament, la Mà de 
sobte es girà, i intentà un ganxo 
amb la dreta que l’home esquivà 
hàbilment. Però la Mà no va poder 
frenar i s’introduí dins l’embornal 
de la vorera. L’home no aconse-
guí desencallar-la i al cap d’uns 
dies, després que moltes ambu-
làncies l’atropellessin, uns nens, 
burxant el cadàver amb un bastó, 
dictaminaren que efectivament, 
era mort.

Paul Mccullough  4t ESO

L’Albert

ensenyament



17

Microrelats de l’editorial Cruïlla

L’Albert estava molt malhumorat 
aquella tarda. No volia fer res, i 
molt menys tallar fusta per des-
prés fer un armari. Aquella feina 
no li agradava gens. S’havia ba-
rallat tantes vegades amb el seu 
pare per aquest motiu. “Vols fer 
el favor de treballar?”, va cridar el 
seu pare. L’Albert es va aixecar, 
sense dir res, i va començar a ta-
llar fustes. Ho feia de mala mane-
ra i de pressa. Li feia mandra sub-
jectar la fusta, només la recolzava 
a la taula. “Però no em ratllis la 
taula. Que no ho veus? Mira, mira, 
com l’has deixada. Surt d’aquí!” 
El pare li va donar una empenta 
i va dir: “És ben bé que no saps 
fer res”. “Si no hi poso ganes, pot-
ser és perquè no m’agrada. Però 
qualsevol et diu alguna cosa”, va 
contestar-li l’Albert. “A mi, m’has 
de...”, va intentar dir-li el pare. “Au 
va, no em ratllis”. L’Albert se’n va 
anar. Ningú l’entenia, però era 
cert que ell tampoc hi posava de 

la seva part. Estava sent tractat 
injustament? Ni tan sols ell ho 
sabia. Potser s’ho mereixia, per 
la seva tossuderia i per no haver 
aprofitat totes les oportunitats que 
havia tingut.

Laura Moreno 4t ESO

Ell i el seu maleït bolígraf
Recorda aquell bolígraf de gela-
tina amb què vaig patir la meva 
primera dolça decepció amorosa?
Era un dijous el dia que ell i jo 
anàvem en el bus escolar. Jo l’es-
timava i pensava en ell (com no-
més jo sabia fer-ho) quan, de cop 
i volta, vaig sentir unes petites 
pessigolles recorrent les meves 
cuixes, però en aquell moment no 
podia pensar en ningú que no fos 
ell.
Van passar gairebé dos minuts, 
quan, ràpidament, vaig deixar el 
meu món fictici i feliç amb ell per 
adonar-me que aquelles pessigo-
lletes eren el seu bolígraf de gela-

tina que tocava incessantment el 
meu vestit de nina blanc.
Desesperadament, vaig dir-li:
- Que no em ratllis el vestit!! Mira 
com m’has posat!!
El meu subconscient va decidir 
jugar-me una mala passada: va 
declarar-se estúpidament davant 
el nen que sabia clarament que 
no ens estimava:
- Ja no t’estic! Ja no t’estimo! Em 
sents!? 
Ell, amb uns ulls que irradiaven 
culpabilitat, espontàniament, va 
decidir deixar de parlar-me per 
sempre.
Avui dia sé que segueix viu per-
què està sortint amb la meva 
millor amiga. Els desitjo el millor 
però, sobretot, desitjo que ella 
mai es posi un vestit tan blanc 
com el meu.

Virgínia Semino 4t ESO
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Sílvia Casals, guanya el premi 
del gironès de treball de recerca de la UDG

Club Botxes Salt

L’alumna de 1r de batxillerat de 
l’Espriu, Sílvia Casals, i dot-

ze estudiants de batxillerat més 
van rebre el 14 de juny a la tarda, 
a l’Aula Magna de la Facultat de 
Ciències (Campus Montilivi) de la 
Universitat de Girona, els premis 
a treballs de recerca que, des de 
l’any 2000, atorga el Consell So-
cial de la Universitat de Girona.  
Els premis també compten amb 
la col·laboració del Col·legi d’Ar-
quitectes, la Direcció General de 
Joventut de la Generalitat de Ca-
talunya, la Diputació de Girona, els 
consells comarcals de la demarca-
ció i l’Ajuntament de Girona. I, així 
mateix, des del 2012, amb el pa-
trocini de les dues escoles adscri-
tes a la UdG amb seu a Salt, l’Es-
cola Universitària ERAM i l’Escola 
Universitària de la Salut i l’Esport 
(EUSES).
L’acte de lliurament va estar pre-
sidit per la rectora, Anna M. Geli; 
la presidenta del Consell Social, 
Rosa Núria Aleixandre; el senyor 
Carles Puigdemont, alcalde de Gi-
rona; Jordi Ortega, tresorer de la 

demarcació de Girona del COAC; i 
Anna Prior Tió, coordinadora terri-
torial de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya a Girona, amb l’as-
sistència de representants de to-
tes les institucions patrocinadores.
Enguany s’hi havien presentat 
336 estudiants procedents de 124 
centres d’ensenyament de les co-
marques gironines, d’Osona, del 
Maresme i del Vallès Oriental. Els 
treballs han estat avaluats, conjun-
tament, per professors de la Uni-
versitat de Girona i de centres de 
batxillerat.
Els guanyadors obtenen la matrí-
cula gratuïta a qualsevol dels es-
tudis que s’imparteixen  a la UdG i 
reben una quantitat per a l’adquisi-
ció de material educatiu. 
Durant l’acte, Carles Domingo, 
enginyer industrial, esportista d’ul-
trafons i  guanyador de l’edició de 
2001 dels Premis, ha pronunciat la 
conferència: “Enginyeria i esport 
com a forma de vida”. 
La Sílvia Casals va presentar el 
treball Evolució de les hortes de 
Salt de la segona meitat del segle 

XX a la primera dècada del segle 
XXI, que va concursar dins l’apar-
tat de Premi del Gironès. El seu 
treball és un estudi de les hortes 
de Salt pel que fa a la propietat 
dels terrenys, la seva extensió  i 
els usos que s’hi han donat en els 
60 darrers anys, aproximadament.

esport
El diumenge 1 de setembre es 

va celebrar al Club Botxes Gi-
rona, el Campionat de Catalunya 
de Botxes per dobletes, adjudi-
cant-se la victòria l’equip de Canet 
de Mar, format per; D. Guillen i F. 
Moreno. I en segon lloc l’equip del 
Club Botxes Girona; J. Pastor i L. 
Bautista.
I una vegada més cal destacar el 
bon paper que van fer els equips 
del Club Botxes Salt, on van que-

dar tercers l’equip format per; A. 
Sot i J. Boó, i en quart lloc; P. Se-
rena i D. Seco
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Club Petanca Salt

Hola de nou a tots. Després 
d’un temps d’absència, tor-

nem a escriure a la revista. Ha es-
tat un estiu molt intens de petanca, 
ja que el nostre club ha participat 
en diversos tornejos que s’han 
organitzat tant a la província com 
a França, destacant el bon paper 
que s’ha fet en totes les participa-
cions.
Quant a tornejos organitzats pel 
nostre club, hem de lamentar que 
no es varen poder celebrar les ho-
res internacional fèmines, degut a 
no tenir el mínim d’equips inscrits 
per realitzar aquesta competició. 
Esperem que el proper any s’ani-
min més equips.
El que sí que vàrem poder fer 
són les hores internacionals sèni-

ors, aquest any amb una novetat 
quant a la durada, hem passat de 
les 20 hores a 12 hores, del matí 
al vespre i a diferencia d’altres 
anys vàrem dividir els equips en 
2 grups, classificant-se per les fi-
nals els 2 primers de cada grup. 
A l’hora de dinar també es va fer 
un descans per poder-ho fer tots 
junts i no cal dir que els jugadors, 
sobretot de fora, varen quedar me-
ravellats amb el menjar del Buffet 
Gran Sol. Per l’opinió del públic i 
els participants, aquest format va 
agradar molt i donat l’equilibri en-
tre els 2 grups vàrem poder  gaudir 
de grans partides de petanca amb 
un alt nivell. 
El torneig el vàrem disputar a l’Era 
de Cal Cigarro (això no és nove-

tat, perquè amb anteriors juntes 
ja s’hi havia organitzat). Crec que 
cal apuntar que els 2 equips par-
ticipants de França varen quedar 
meravellats d’aquest lloc, cosa 
que ens alegra molt que la gent de 
fora s’emporti una bona opinió del 
poble
Finalment, cap a les 9 del vespre 
es va procedir a l’entrega de pre-
mis, resultant guanyador el nostre 
equip del C. P. SALT format per Jo-
sep Hidalgo, Daniel Mena, Josep 
Mª Quintana i Manuel Romero, a 
l’imposar-se al C.P. MONTILIVI. 
En tercer lloc es classificà el C.P. 
Roses i en quart lloc el C.P. GIRO-
NA.
Hem de donar les gràcies a l’Ajun-
tament de Salt i al seu tècnic d’es-
ports per l’ajuda i facilitats que ens 
han donat perquè la competició es 
porti a terme.
Deixant ja les hores, el passat dia 
11 de setembre vàrem celebrar 
el torneig de LA DIADA, amb un 
concurs de tripletes o dupletes per 
sorteig. Aquí el més important era 
participar i gaudir del gran arròs 
preparat pel nostre company Llo-
vet,  ajudat per en Jaume. Va sortir 
un arròs boníssim. Les fotos són 
de la cassola mentre es feia l’arròs 
i dels participants al torneig
A la tarda es varen celebrar les fi-
nals del concurs i encara va que-
dar temps per assistir a la Cadena 
Humana que organitzava L’ANC.
Aquesta setmana també ha co-
mençat la lliga d’hivern dels diu-
menges, on destaquem la parti-
cipació de dos nous jugadors, en 
Jordi Ribas i en Josep Busquets, i 
esperem que s’hi continuïn afegint 
jugadors. Alhora també ha comen-
çat la lliga interclubs que organitza 
la Federació Catalana de Petanca, 
el nostre equip va debutar amb un 
triomf per 2 a 7 al camp del Club 
Petanca Cassà.
Bé, espero poder continuar expli-
cant més notícies del nostre club 
en propers números de la revista. 
Fins ara.

Enric Freixas
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Llibres finalistes al premi setè cel 2013 
(publicats al 2012)

Escamilla, David. Paraules 
d’amor

Paraules d’amor recrea, a través 
d’una novel·la emotiva i trepidant, 
la història d’una jove parella d’ena-
morats que fan de la cançó de 
Serrat la banda sonora de la seva 
pròpia vida. 

Martí Constans, Núria. Set dies 
al llac
Una noia atrapada entre dues pas-
sions, entre dos homes diferents, 
un anglès alt, fort i una mica fat-
xenda, i un català petit i més aviat 
introvertit. Amb quin es quedarà? 
Història situada a l’estany de Ba-
nyoles, un mes de gener, durant 
els entrenaments de l’equip de 
rem de la Universitat de Cam-
bridge. L’Ondina haurà de triar 
entre en Patrick i en Jordi. Un tri-
angle amorós en Lectura Fàcil i en 
un escenari idíl·lic.

Monsó, Imma. La dona veloç
Un segon perdut és un disbarat, 
una catàstrofe, un pecat mor-
tal. L’Agnès, que és com es diu 
La dona veloç, fa de psiquiatra, i 
l’Anna, col·lega i íntima amiga, té 
el valor necessari per dir-li si no li 
convindria fer-s’ho mirar una mica, 
tot això de la pressa. Però l’Agnès 
s’hi nega en rodó: “estic bé, això 
és passatger, una petita crisi que 
passarà ràpid”.Però no passa. Al 
contrari. Com més fa, més aug-

menta l’esverament, la bogeria de 
vida de l’Agnès.

Moya, Anna. Cafè zoo
Hi ha històries que emmudeixen 
de sobte i no es desperten fins al 
cap de molts anys, quan una foto-
grafia vella abandonada dalt d’un 
armari en una capsa de sabates 
decideix que vol venir a parar a les 
nostres mans. Històries inacaba-
des com la de la Laura, que em-
prendrà un viatge des del cor de 
l’Eixample barceloní fins a la ter-
rassa del Cafè Zoo, situat al centre 
de la capital de Namíbia, a l’Àfrica 
austral, només per retrobar l’Otto, 
el seu primer amor, al cap de gai-
rebé vint anys. 

Nadal, Rafel. Quan érem feliços
El llibre Quan érem feliços suposa, 
ras i curt, una excel·lent primera 
incursió literària del periodista ex-
traordinari que ja és Rafel Nadal. 
Es tracta d’un llibre de memòries 
sobre la seva infantesa i adoles-
cència, però amb moviments de 
llançadora a temps més reculats 
o recents, de manera que la co-
bertura temporal del relat abasta 
un segle llarg. El recordatori dels 
anys 50 i 60, però, constitueix el 
nucli central i, doncs, Nadal se-
gueix l’estela de la memorialística 
infantil practicada per noms tan im-
portants de la literatura universal 

com, posem per cas, Màxim Gorki 
(La meva infantesa), Lev Tolstoi 
(Infància, adolescència, joventut), 
Georges Perec (W o el record de 
la infantesa) o J. M. Goetzee (In-
fantesa. Escenes de la vida a pro-
víncies). El títol de Nadal obvia el 
terme “infantesa”, però la preciosa 
foto de l’àlbum familiar que figura 
a la portada no enganya a ningú.

Rius Sant, Xavier. Amor a la carta
Amor a la carta passa, la major 
part,  a l’Hospitalet Centre, Pubilles 
Cases, les vies de tren, un gimnàs 
a tocar del Tecla Sala, la rambla 
Just Oliveres, la plaça de la Font 
del Repartidor,etc., i fins i tot tan-
gencialment aborda els fets que 
van motivar el canvi d’alcalde de J I 
Pujana a Celestino Corbacho.

El premi de novel·la El Setè Cel 
de Salt any 2013 es va atorgar a 
la novel·la La dona veloç, obra de 
l’escriptora Imma Monsó.

cultura
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Parlem de la Festa Majoropinió
Una vegada més, queda reflectit 

que estem perdent la cultura i 
la identitat del nostre poble. No em 
cansaré de repetir-ho, fins que els 
nostres representants siguin cons-
cients de les mancances quant a 
les tradicions culturals i folklòri-
ques a què estàvem acostumats 
en aquestes diades. És vergonyós 
i inconcebible que en tots els dies 
de Festa Major sols hem gaudit un 
dia de sardanes.
Comprenem o entenem el tema 
de la crisi, però aquest no és mo-
tiu per no gaudir de sardanes un 
parell o tres de vegades reparti-
des en els sis dies que va durar la 
Festa Major. No hi ha excuses. Pel 
que es vol sí que hi ha pressupost, 
però crec que una de les prioritats 
hauria de ser la difusió de la nostra 
dansa: la Sardana!.
A la meva joventut, per la Festa 
Major, sentíem sardanes matí i tar-
da, cada dia; bells records que em 
fan enyorar aquells temps i no crec 
que llavors les arques municipals 
estiguessin plenes (també tenien 
els seus problemes).

Discriminació total a la zona del 
Veïnat!, on aquest any no s’hi ha 
fet res de res (tret dels escacs), 
i em pregunto: aquesta zona no 
pertany al poble?. Tan difícil és 
apropar-hi algun dels actes?.
La gent gran està més que de-
cebuda, aquest és el comentari 
que tothom feia: “Una vergonya!”. 
Cada dia es té menys en compte 
aquest col·lectiu. Els concerts d’or-
questra omplien la Festa, aquest 
any sols hem tingut “La Principal 
de la Bisbal”. Un toc d’atenció a 
l’Organització: aquest dia estava 
a “tope”, es van vendre totes les 
cadires, per cert, a un preu bastant 
abusiu (5 € la cadira). La resta de 
concerts d’orquestra 30-40 cadires 
venudes... els números canten.
El dissabte al vespre no vam tenir 
cap orquestra per a la gent gran: 
és incomprensible, tenint en comp-
te que l’endemà era diumenge. En 
canvi, per al jovent quatre concerts 
el mateix dia. Discriminació total 
per a la gent gran. Podrien fer un 
esforç perquè no solament sigui la 
nostra joventut qui s’ho passi bé. 

A nosaltres ens agrada gaudir de 
la Festa Major, i la veritat és que 
cada dia se’ns ignora més (però 
els nostres vots sí que compten...).
No és només la meva opinió, sinó 
la de molts que ens vam trobar a la 
Festa i ho compartíem.
Rectificar és de savis, i res faria 
més feliç que el proper any pogu-
éssim gaudir plenament de la nos-
tra Festa Major i així reflectir-ho a 
la nostra revista.

Josep M. Pla
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informació municipal

                                                                                     
ESCOLA DE CISTELLERIA DE SALT 

PROGRAMACIÓ 2013 
Si t’agraden els cistells i vols aprendre les principals tècniques de l’ofici, t’oferim 
les eines per fer-ho! 
Propers cursos: 

EL CISTELL DE BOLETS 

LA BOLA DE VÍMET 

Data: dissabte 19 i diumenge 20 d’octubre

Horari: dissabte de 10 a 13h i de 14,30 a 18h i 
diumenge de 10 a 14h 

Professor: Joan Farré, cisteller 
Lloc: Factoria Cultural Coma-Cros, c/ Sant Antoni, 1  
Preu per persona: 50 € 

Data: dissabte 14 de desembre

Horari: de 10 a 13h i de 14,30 a 18h  

Professor: Josep Mercader, cisteller 

Lloc: Factoria Cultural Coma-Cros, c/ Sant 
Antoni, 1 de Salt  
  

Per a més informació i inscripcions www.firadelcistell.cat

	  
	  
	  
    Clubs de Lectura de la Biblioteca Iu Bohigas - Temporada 2013-2014 
  
 Un club de lectura Ž s un espai de tertœ lia i debat al voltant dÕ un llibre amb lÕ objectiu de 
fomentar lÕ hˆ bit de lectura i el gust per la conversa i dÕ oferir itineraris de lectura als 
lectors. 
  
Aix’ , la bibliotecaÉ  
- organitza trobades mensuals, amb una durada dÕ una hora i mitja aproximadament i 
condu• des per un coordinador/a del club. 
- presta un exemplar del llibre triat a cada lector/a. 
- en determinats casos, prepara materials de suport que faciliten la interpretaci—  de les 
lectures. 
- organitza activitats relacionades amb la lectura. 
  
 Els lectors es comprometen aÉ  
- assistir a les trobades o justificar la no assist• ncia. 
- facilitar el diˆ leg i respectar les opinions de la resta de participants. 
  
                                           PROGRAMACIî  
  
- Club de lectura de narrativa. 
  Trobades els dijous, a les 8 del vespre. Coordinat per Jordi Artigal. 
- Club de lectura fˆ cil (en col·laboraci—  amb lÕ Oficina de Catalˆ  de Salt). 
  Trobades els dimecres, a les 7 de la tarda. Coordinat per Nœ ria Mart’. 
- Club de lectura infantil. 
  Trobades els dimarts, a 2/4 de 6 de tarda. Coordinat per Cristina Fern‡ ndez. 
- Club de lectura juvenil. 
  Trobades els divendres, a les 6 de la tarda. Coordinat per Cristina Fern‡ ndez. 
  
Els clubs de lectura s— n activitats gratu• tes, per˜  cal inscripci—  pr• via a la biblioteca. 
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Aiguagim per a majors de 55 anys

Un any més, s’han dut a 
terme les classes d’ai-

guagim per a majors de 55 
anys a la Piscina Municipal 
durant la temporada d’es-
tiu (del 25 de juny al 6 de 
setembre). Aquesta activi-
tat és una més de les que 
s’ofereixen des del Centre 
de Recursos de la Gent 
Gran de Salt amb el treball 
i consentiment del regidor 
de Gent Gran, el Sr. Josep 
Valentí.
Els objectius generals 
d’aquesta activitat són la 
millora de la coordinació, 
la flexibilitat, el ritme i l’agi-
litat a través dels diferents 
exercicis que es fan dins 
l’aigua acompanyats amb 
música.
Aquest any han gaudit de 
l’activitat un total de 158 
persones, repartides en 
dos grups, cada dia entre 
setmana, una sessió al 
matí i una altra a la tarda.
Una vegada més, l’aigua-
gim ha sigut una experièn-
cia saludable i molt agra-
dable per als participants.
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L’escut de Salt

Lliçó inaugural per als alumnes de Batxillerat i Cicles  
del Salvador Espriu a càrrec d’Antoni Puigvert al Teatre de Salt

El divendres 12 de juliol, l’artista 
saltenc Marc Niell i Barris va 

cedir a l’Ajuntament de Salt l’obra 
“Escut de Salt”per ser col·locada a 
la façana de l’Ajuntament.
 L’artista saltenc va signar amb 
l’Ajuntament la donació de la seva 
obra. La peça, de 95x62 centíme-
tres i un gruix de 6,5 cm, està feta 
amb pedra sorrenca.
 La donació de l’artista es fa de for-
ma indefinida i sense cap contra-
prestació per part de l’Ajuntament, 
que en passarà a ser el propietari.
 

notícies

Divendres passat, dia 13 de se-
tembre, el Teatre de Salt va 

omplir l’aforament amb estudiants, 
professors (de l’Espriu i d’altres 
centres), exprofessors, pares i ma-
res i autoritats de l’Ajuntament de 
Salt i del Departament d’Ensenya-
ment. El motiu era la presen-
tació del curs i la reedició, 
com un acte més de l’any 
Espriu, de l’Antologia de Sal-
vador Espriu a cura d’Antoni 
Puigvert, que s’havia publi-
cat fa 30 anys.
Antoni Puigvert en va ser el 
protagonista. No només es 
va presentar la reedició de 
l’esmentada Antologia al seu 
càrrec, sinó que va ser ell qui 
va fer la lliçó inaugural que 
va tenir com a tema la figura 
del poeta.
Va obrir l’acte Carles Barce-
ló, professor de la UdG i pri-
mer director de l’Institut, que 
va fer un repàs dels primers 
anys de funcionament del 
Centre i de la tria del nom de 
l’Institut i va presentar qui ha-
via estat el seu company de 
claustre.
Puigvert va destacar els as-
pectes que, al seu parer, 
configuraven l’obra i l’ho-
me: la creació d’un món mí-
tic centrat en els espais de 

la seva infantesa, especialment 
Sinera-Arenys, els anys d’apre-
nentatge i d’amistats molt potents 
intel·lectualment que li obren mol-
tes expectatives i el terrible sotrac 
de la guerra civil i el pou de la post-
guerra, que Espriu viu com un camí 

sense retorn al tema central de la 
seva poesia des d’aquest moment: 
la mort, especialment l’ocasionada 
per la lluita fratricida entre germans, 
fet que ens acosta un Espriu forta-
ment compromès amb la seva terra 
i la seva llengua, però també, i molt 
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Inauguració del curs escolar 2013-2014

Lliçó inaugural per als alumnes de Batxillerat i Cicles  
del Salvador Espriu a càrrec d’Antoni Puigvert al Teatre de Salt

Cullen una tomata de 800 grams a l’hort  
del Centre de Recursos de la Gent Gran

El dia 9 de setembre al matí es 
va portar a terme l’acte d’in-

auguració del curs escolar 2013-
2014 al Teatre de Salt. L’acte va 
estar presentat pel regidor d’En-
senyament, Robert Fàbregas, i va 

consistir en una conferència sobre 
el tema “Educar de bon humor”, a 
càrrec del periodista Carles Cap-
devila, director del diari ARA. La 
cloenda de la  inauguració del curs 
va anar a càrrec de l’Albert Bayot, 

Les avies del Centre de Re-
cursos de la Gent Gran de 

Salt han collit una tomata de 800 
grams, a l’hort del mateix centre. 
Aquest hort –ubicat als jardins de 
l’antiga guarderia de la Gassol-  
serveix per mantenir activa la gent 
gran que va al centre i aquest any 
ha tingut una gran producció de 
tomates.

delegat territorial d’Ensenyament, i 
de l’Alcalde de Salt, Jaume Torra-
madé, que va encoratjar els prop 
de 200 mestres presents i els va 
agrair la seva dedicació.

especialment, amb el diàleg neces-
sari entre els diferents pobles.
L’acte havia començat amb una 
lectura dramatitzada de la narració 

Tereseta que baixava les escales 
realitzada per alumnes i exalum-
nes del Centre i, després de les 
paraules del Senyor Josep Roura, 

director de l’Institut, i de Caterina 
Batalla, inspectora d’ensenyament, 
va cloure l’acte l’alcalde de Salt, 
Senyor Jaume Torramadé.



  

          FARGAART  

                 Exposició d’artistes per LA FARGA 

 

         CASA DE CULTURA LES BERNARDES 
 
Des de la Revista la Farga hem convidat a exposar una mostra de la seva obra 
a totes les persones  que en alguna ocasió han cedit la imatge d’alguna creació 
per il·lustrar la portada o bé altres espais de la revista. Cada artista aporta una 
de les seves obres per ser exposada a la Casa de Cultura de les Bernardes 
de Salt, i alhora cedeixi a la Revista la Farga una altra obra  amb l’objectiu de 
ser venuda durant  l’exposició i així recaptar fons per assegurar la continuïtat 
de LA FARGA. 

L’exposició es portarà a terme del 8 al 29 de novembre de 2013 a la Casa de 
Cultura Les Bernardes de Salt amb les creacions dels artistes col·laboradors, 
perquè els visitants en puguin gaudir i conèixer-les a fons. Les obres 
exposades no estaran a la venta:  són propietat de cada artista. 

Les obres cedides o donades a la Revista la Farga sí que podran ser 
adquirides, per aquesta raó  s’exposaran per ser contemplades i seleccionades 
pels possibles compradors. 

Mentre duri l’exposició es fixaran uns horaris per tal que els visitants puguin 
comprar les obres i així col·laborar en el manteniment de la revista.. 

La venda de les obres cedides es farà respectant el següent horari: dimarts, 
dimecres i divendres de les 6 a les 8 de la tarda. No es reservarà cap obra i 
s’aniran venent segons l’ordre d’arribada dels compradors. 

 
 Esteu convidats a la inauguració de l’exposició que es portarà a terme el 
divendres, dia 8 de novembre, a les 8 hores de la tarda, 
amb una projecció audiovisual dels artistes. 
 
DATA EXPOSICIÓ: del 8 al 29 de novembre de 2013.  
HORARI DE COMPRA D’OBRES: dimarts, dimecres i divendres, de les 6 a 
les 8 de la tarda., 
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El temps estiu 2013.  
Dades des de 1999 a Salt-Plaça Sant Cugat

el temps
Aquest ha estat un estiu normal si considerem els valors de juliol i agost, però lleugerament més fred del 
normal si incloem el juny(-0,5º), en climatología es considera estiu els mesos de juny, juliol i agost. Tot i això 
una desviació de -0,5º és molt débil per considerar que no hem tingut estiu, fins i tot per dir que ha estat un 
estiu fresc. Potser el més important d’aquest estiu ha estat l’absència de fortes onades de calor, la máxima 

absoluta ha estat de 35,6º, és la máxima absoluta més 
baixa des que prenc dades, l’any 1999. Una altra cosa 
que fa sensació de poc estiu és el nombre de nits tro-
picals, mínimes iguals o superiors a 20º, només 8 (1 
juny, 2 juliol i 5 agost), quan el promig és de 4. Les 
tempestes ens han acompanyat gairebé cada setma-
na, aquests refrescaments que porten les tempestes, 
juntament amb l’absència d’onades de calor i el fet 
que les mínimes no hagin sigut molt altes cap dia fan 
que la percepció de la gent és que ha fet un estiu més 
fresc del normal. 

Ha estat el 8è estiu dels últims 15 anys amb la mitjana de les màximes més alta, 30,5º, o el 8è amb la mitjana 
més baixa. Èr darrera de 2008 i 2011 (29,7º), 1999 (30,3º), 2002 i 2007 (30º), 2000 (30,6º) i 2004 (30,7º) . Tot 
i això l’anomalia ha estat de només -0,4º.

Temperatures
Màximes

    

Juny Juliol Agost  Mitjana

2013 27,8 33,0 31,5 30,8

1999-2013 29,8 31,8 32,0 31,2

Anomalia -2,0 +1,2 -0,5 -0,4

Ha  estat el 4t estiu més fresc  pel que fa a la mitjana 
de les mínimesdes de 1999 només superat per 2000, 
2002  2007. Aquest ha tingut 16,9º de mitjana, 0,6º inferior al promig de 1999-2013

Mínimes Juny Juliol Agost Estiu

2013 14,3 18,4 18,0 16,9

1999-2013 16,0 18,3 18,2 17,5

Anomalia -1,7 +0,1 -0,2 -0,6

Ha estat el 6è estiu menys càlid des de 1999, amb 
una anomalía de -0,5º. 

Mitjana Juny Juliol Agost Estiu

2013 21,0 25,7 24,7 23,8

1999-2013 22,8 25,0 25,1 24,3

Anomalia -1,8 +0,7 -0,4 -0,5

Si considerem només els mesos de juliol i agost 
aquest ha estat un estiu normal, amb una mitjana de 
25,21º, superant els 25,0º del període 1999-2013. Ha 
estat el 8è estiu més càlid des de 1999.

En definitiva si considerem l’estiu des del mes de juny 
ha estat un estiu lleugerament més fresc del normal.

Ha estat l’estiu amb la máxima absoluta més baixa 
des de 2013 a Salt, amb 35,6º, assolits els dies 25 i 
26 de juliol, per darrera dels 36,0º de 2002 i molt lluny 
del 13 d’agost de 2003, 42,3º.
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Temperatures i pluviometria

El temps estiu 2013.  

Temperatures i pluviometria del mes de juny de 2013

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

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 21,8 (mm)
Pluja acumulada: 47,5 (mm) 
Temperatura màxima:
30,5° el dia 16 de juny
Temperatura mínima:
8,5° el dia 1 de juny
Fonts: Museu de l’Aigua i 
Gerard Taulé (Salt-XOM)

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

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 16,1 16,5 17,9 19,3 16,5 17,3 18,5 19,3 17,2 18,1 19,3 17,3 19,3 17,6 19,5  
Temperatura Màxima 30,5 29,7 29,7 31,2 32 33,6 35,2 34,2 33,7 33,8 31,5 33,4 33 33,5 34,2
Pluja/mm.                 
   
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 19,1 21 19 16,7 17,3 16,6 18 19,3 19,3 19,5 18,5 19,2 22 19,2 17,7 18,8
Temperatura Màxima 34 32,7 33,4 32 31 33 33,6 34,9 34,6 35,6 35,6 33,4 34 30,6 31,8 34,8
Pluja/mm.  2,7 1,8 18,6 2,3   2,5     6,2   

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 19,3 18,1 19,4 20,7 19,2 21,3 21 17,4 14,5 16 18,2 18,6 18,9 16,8 18,5  
Temperatura Màxima 34,2 34,9 31,8 34,2 34,2 34,5 30,8 29,2 31,3 32,6 34,5 34,6 34,8 31,8 32,6
Pluja/mm.      0,8 9,6 0,9    11,7   4,4  
                
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 18,3 20,1 17,3 19,7 19,9 15,8 19 19,9 18,6 16,7 16,5 16,9 17,4 16,1 14,7 14,4
Temperatura Màxima 32,1 29,8 33,2 33 32,3 32 31,6 32,5 31,8 26,3 24 28,3 27,3 28 29,9 30,5
Pluja/mm.   3,7     10,3  4 10,1 3,6    

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 18,6 (mm)
Pluja acumulada: 34,1 (mm) 
Temperatura màxima:
35,6° els dies 25 i 26 de juliol
Temperatura mínima:
16,1° el dia 1 de juliol
Fonts: Museu de l’Aigua i 
Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 11,7 (mm)
Pluja acumulada: 59,1 (mm) 
Temperatura màxima:
34,9° el dia 2 d’agost
Temperatura mínima:
14,4° el dia 31 d’agost
Fonts: Museu de l’Aigua i 
Gerard Taulé (Salt-XOM)

Temperatures i pluviometria del mes de juliol de 2013

Temperatures i pluviometria del mes d’agost de 2013

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

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

Precipitació
Mitjana

    

Juny Juliol Agost Estiu

2013 47,5 34,1 59,1 136,8

1999-2013 49,4 39,4 47,8 140,7

Anomalia -1,9 -5,3 +11,3 +3,9

Ha estat un estiu normal en quant a precipitació, ha plogut 136,8 mm, quan la mitjana a Salt és de 140,7 mm.

Comentari estiu 2013. Dades des de 1999 a Salt-Plaça Sant Cugat. Gerard Taulé
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teatre
Fa com 9 teatre”, del Centre Cí-

vic de Sant Narcís, es va pre-
sentar al nostre Teatre de Salt el 
dia 6 de setembre per gentilesa 
del Casal de Jubilats de Salt, amb 
l’obra teatral: “La importància de 
ser Frank”, d’Òscar Wilde.
Amb el següent repartiment, Bufó: 
Xicu Matas, Cap de cabdell: Laia 
Serramitja, Òscar Wilde: Aïda Du-
ran, La veu: Alba Cordonet, John 

Worthing: Miquel Claparols, Alger-
non Mongrieff: Jordi Garcia, Reve-
rend Canon Chasuble: Martí Fer-
rer, Lane (majordom): Enric Millan, 
Merriman (criat): Salvador Chave-
ro, Lady Bracknell: Sílvia Ramos, 
Gwendolen Fairfax: Estefania Tri-
as, Cecily Cardew: Marta Ensesa, 
Miss Prism (institutriu): Cristina 
Magaldi, Apuntadors: Nora Cha-
vero, Berta Claparols i Alba Cor-

donet.
Aquesta obra és una visió acido-
còmica de l’alta societat de la se-
gona meitat del segle XIX.
És un diàleg dins una societat 
en què els fets són superficials, i 
el seu desenvolupament fa que 
l’obra en sí sigui molt monòtona. 
Solament el desenllaç final de 
l’obra, que ofereix tot el desenvo-
lupament del mateix, deixa que el 

públic tregui les conclusions 
més acceptables de l’obra en 
si.
Hem de recalcar que l’actuació 
dels components de l’obra ha 
estat molt ben encertada, so-
bretot per la dificultat del text 
i del nom dels personatges, 
que són anglesos i molt difícils 
de pronunciar. Com també va 
ser molt ben encertat i luxós el 
vestuari.
Aquesta comèdia es va estre-
nar a Londres el 1885 i va ser 
l’última comèdia d’Òscar Wilde.
El nostre públic va acomiadar 
l’actuació sense gaire entusi-
asme, ja que l’obra en si era 
molt monòtona.

Josep M Pla

La importància de ser Frank
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demografiaNaixements, casaments i defuncions
Casaments

Lenin Fernando Rivera Carranza 
Ivis Abigail Godoy Armijo 07/06/13

Marcin Dominik Mlelzek 
Elisana Ribeiro De Sousa 12/06/13

Sergio Navas Castillo 
Anna Font Simón 13/06/13

Pablo Trigoso Lamora 
Núria Soler Güell 14/06/13

Raul Herreros Flores 
Yensi Magali Lozano Triana 14/06/13

Cristo-David Ruiz Mariscal 
Arely Johana Chacón Torres 14/06/13

Juan Pujol Carandell 
Maria Remei Mitjavila Menció 14/06/13

Nelsón-Isidro González Mendoza 
Sandra Y. Pineda Castillo 25/06/13

Mustapha Makhfi  
M. Montserrat Vázquez Pérez 27/06/13

Wilmer Alcides Elvir Cerrato 
Vanessa C. Cardenas Padilla 28/06/13

Gerard Ibarzàbal Cànovas 
Maria Cabratosa Casellas 29/06/13

Moussa Sidibe 
Cecilia Puigdemont Sitjá 01/07/13

Yerson Ellaer Andino Zepeda 
Mitzy Zelibeth Betancourth 02/07/13

Juan Antonio Peinado Calero 
Rebeca Canales Zambrano 04/07/13

Mohamed Allouch 
Zdhra Tahar Cherchef 05/07/13

Miguel Hernández Velázquez 
Jesica Galera Carnicas 12/07/13

Jordi Serra Caballero 
Marta Muñoz Canadell 12/07/13

Jaume Roura Ferrer 
Marta Sague Cejudo 13/07/13

Natividad Gonzalo Arriola Batiz 
Rosana Méndez Sansano 18/07/13

David Kaduk Estanyslawchuk 
Denia Patricia Arias Cabrera 19/07/13

Abdelhak Barighach El Fari 
Chaymae El Fari 23/07/13

Joel Mateu Batlle 
M. Ascensión Glez Blázquez 26/07/13

Manuel Campos Cortés 
M. Teresa Auladell Álvarez 26/07/13

Julio Gualberto Poveda Pico 
Rogelia Abismanda Cazo Baños 26/07/13

Jordi Anglada Oliva 
Celia Pineda Yuste 30/07/13

Francesc Torres Rubio 
Diana Cristina Muñoz Torres 31/07/13

Isaac Osa’s Obehi 
Yoy Osa Osarobo 01/08/13

Eduardo Rafael Valladares Ochoa 
Judith Escobar Parada 02/08/13

David Vidal Martínez 
Eliene Domingos Dos Santos 09/08/13

Xavier Moreno Jiménez 
Sofia Grande Martínez 09/08/13

Gabriel Francisco Palazón Rodríguez 
Sandra Aparecida De Souza 09/08/13

Jorge Agustín Álvarez Serra 
Maria Helena Boadas Roca 23/08/13

Naixements

Wiam Sahry 31/05/13
Cristian Paz Sánchez 31/05/13
Adam Taleb 03/06/13
Omar Kandoussi Navarro 04/06/13
Marwa Meskini 05/06/13
Khadija Fofana 06/06/13
Bayorro Cham 06/06/13
Niezar Dib 07/06/13
Aran Bonet Feliu 07/06/13
Salifu Sawaneh 07/06/13
Fatoumata Danso 07/06/13
Gael Arbat Surde 07/06/13
Tulia Hernández Silva 07/06/13
Louay El Khidrami 08/06/13
Janna B. Mohssen Piñeiro 10/06/13
Mariam Souleymane Diakite 10/06/13
Muhammad Lamin Drammeh 10/06/13
Gonzalo Miñambres Hernanz 11/06/13
Sondos Fedaoui 11/06/13
Bintu Saho 12/06/13
Marwa El Addadi 12/06/13
Souleymane Diakite 14/06/13
Ismael El Fadil 14/06/13
Ariadna Oliveira Cerqueira 14/06/13
Laia Vidal Garcia 14/06/13
Judith Oya Roca 15/06/13
Unai Matas Juarez 16/06/13
Arturo Hernández Romera 16/06/13
Maria Vela González 17/06/13
Maryamu Gumaneh 17/06/13
Martí Regincós Mestre 18/06/13
Marina Pujol Jimenez 19/06/13
Mamadou Diakite 19/06/13
Fanta Diawara 20/06/13
Juan Reyes Santiago 20/06/13
Ayman Benbouazza 21/06/13
Cheickoumar Sangare 21/06/13
Alexis Aguilar Turró 22/06/13
Nizar Bouzizoua 22/06/13
Wisdom Etinosa Omoruyi 24/06/13
Katherine F. Guzmán Ucles 24/06/13
Chen Xi Liao 26/06/13
Kiara Aylin Guerrero Martín 26/06/13
Marc Renart San José 27/06/13
Julia Alemany Moreno 27/06/13
Sarai López Claveria 28/06/13
Omar Sorhayer Bru 29/06/13
Pei Jie Zhan 29/06/13
Youssef Hammouch 30/06/13
Ariadna Figueroa Miranda 30/06/13
Antonio Miranda Roblas 07/07/13
Souhaib Mrabet-Jabbar 07/07/13
Eric Martínez Armas 07/07/13

Israa Chababi 08/07/13
Aminata Gumaneh Gumaneh 09/07/13
Carla Garangou Martí 10/07/13
Luhana B. Correa Mujica 12/07/13
Achraf El Baghdady 13/07/13
Tasnim Ouchan 13/07/13
Paula V. Cruz González 14/07/13
Kiara L. Hernández Rivera 16/07/13
Kenssa Diakite 19/07/13
Alma Herrera Martínez 19/07/13
Aissatou Diarre 22/07/13
Aiseitou Sawaneh Tanjang 23/07/13
Reda Aissati Jbilou 26/07/13
Noussaiba Loukili 31/07/13
Adelcides A. Ciannavei Ferreira 01/08/13
Iria Pérez Almendros 03/08/13
Oghoghosa Blessing Omoregie 04/08/13
Maroua Dane 05/08/13
Samuel López Reviriego 05/08/13
Mohamed Kalai 05/08/13
Hiba Douiri 05/08/13
Kenisha Osomegbe Chegwe 06/08/13
Islam Essabre 07/08/13
Sofian Taquil 07/08/13
Insaf Laout Boulahfa 09/08/13
Rayan Boughassal 11/08/13
Noor Touihar 11/08/13
Laura M. Zambrano Funez 11/08/13
Zakaria Ghaffour 13/08/13
Mariam Sadiki 17/08/13
Júlia Bayó Gonzàlez 19/08/13
Kaouthar Sifi 19/08/13
Emanuel N. Mensah Ramírez 20/08/13
Luqman Akoudad 20/08/13
Oleguer Funosas Del Rio 20/08/13
Anouar Bourkha 21/08/13
Sabira Ouchribou 24/08/13
Moataz Billah 25/08/13
Biel N. Djialeu Ngouongo 26/08/13
Aminata Coulibaly 26/08/13
Biel Padilla Rodríguez 27/08/13
Marwan Guenfoudi 27/08/13
Abril Ferrer Fernández 28/08/13
Gabriel Salmerón Corujo 31/08/13
Nisrine Bouhou 02/09/13
Marco A. Montealto Mauhay 03/09/13

Defuncions
Montserrat Mallorquí Puigdevall, 72 anys 15/05/2013
Florentin Fornies Pinilla, 92 anys 25/05/2013
 Maria Tarres Roca, 77 anys 27/05/2013
Antonio Gómez Pérez, 70 anys 27/05/2013
 Anna Vilanova Mató, 67 anys 29/05/2013
Antonio Delgado Rosas, 53 anys 04/06/2013
Enric Collado Geladó, 77 anys 05/06/2013
Maria Cufí Solà, 86 anys 06/06/2013
Pilar Formento Boadella, 93 anys 17/06/2013
Juan Ruhi Batallé, 88 anys 23/06/2013
Montserrat Vila Tarres, 77 anys 24/06/2013
Francesc Torrent Teixidor, 80 anys 26/06/2013
Maria Carrasco Zamora, 29 anys 28/06/2013
Enriqueta Manau Taberner, 89 anys 30/06/2013

Balbina Buch Peracaula, 93 anys 04/07/2013
Aitor Gordo Barragan, 30 anys 18/07/2013
Victoriano Solanas Marcen, 92 anys 19/07/2013
Marcelo González Duran, 62 anys 22/07/2013
Conxita Arenales Grau, 88 anys 25/07/2013
Júlia Chamorro Rubio, 81 anys 28/07/2013
Josep Costa Sala, 86 anys 06/08/2013
Lluis Bohigas Vidal, 90 anys 07/08/2013
Manuel Cortés Gordillo, 83 anys 14/08/2013
Alejandro Mir Casademont, 81 anys 19/08/2013
Remedios Cabello Salguero, 90 anys 20/08/2013
Joan Porcell Barrera, 84 anys 20/08/2013
Trinitat Ariño Giron, 93 anys 30/08/2013
Joan Caro Borrallo, 84 anys 31/08/2013
Ramon Brugues Albó, 71 anys 04/09/2013

Rachid Boubes Zoural 
Fikria Izmar 30/08/13

Carlos Castillo Zafra 
Maria Isabel Castro Bernabé 02/09/13

Javier Contreras Rodríguez 
Matteo de Bernardi 06/09/13

Welingson Farley Teiceira Junior 
Maria Macarena Ravinale Gallardo 07/09/13
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Elaboració:
Netegeu el rap. Utilitzeu el cap per fer un bon caldo amb aigua i sal al 
vostre gust (feu-lo coure vint minuts i coleu-lo). 
Fregiu les ametlles i el pa, i un cop daurat, reservar-ho. Amb el mateix 
oli fregiu l’all, el pebrot i la ceba. Quan estigui ben daurat afegiu-hi la 
tomata i el safrà, i deixeu-ho coure 5 minuts més. Poseu el sofregit en 
una olla i afegiu-hi el brou, el pa i les ametlles i passeu-ho tot junt per 
la batedora. Finalment poseu-hi el rap tallat ben petit i, si voleu, uns 
daus de pa fregit i fregat amb all.

Recepta de la Sra. PEPITA PUJOL ENSESA

del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Com sempre que utilitzem cloïsses fresques, la primera cosa que cal fer és preparar les cloïsses per treure’n 
tota la sorra. Cal deixar-les en remull amb sal 1 hora i canviar l’aigua un parell de vegades (2 hores en total). 
Llavors treure-les de l’aigua i posar-les en un colador sota l’aixeta de manera que l’aigua arrossegui qualsevol 
resta enganxada a les cloïsses.
En una paella o cassola de mida mitjana hi posem el vi a escalfar, quan comenci a bullir hi afegim totes les 
cloïsses i esperem que s’obrin, posant-les en un bol a mesura que es van obrint.
Amb un colador i una gasa molt fina (o un teixit molt prim) colem el brou (vi) en el que hem obert les cloïsses 
per treure la sorra que puguin tenir. Deixem el brou en el mateix bol que les cloïsses. 
Posem l’aigua a bullir. Quan s’està bullint l’aigua hi afegim dues cullerades petites de sal, el llorer i els espa-
guetis. Ho deixem bullir fins que la pasta estigui al seu punt.
En una paella gran hi posem l’oli, el bitxo picant de caiena i l’all picat. Ho deixem a foc mitjà-baix, que l’all vagi 
prenent color però sense cremar. 
Quan l’all hagi pres color hi afegim el tomàquet tallat prim i sense llavors, una culleradeta de sal que ens ha 
quedat i apugem el foc per fregir una mica el tomàquet (durant 4 o 5 minuts).
Hi afegim les cloïsses amb el brou i ho deixem al foc un parell de minuts més. Hi afegim el julivert picat, traiem 
el bitxo picant i posem el foc al mínim per conservar l’escalfor mentre que acaba la cocció de la pasta. 
Quan la pasta està cuita la posem a escórrer i l’afegim a la paella. Apugem el foc i ho saltegem durant un parell 
de minuts o fins que la salsa estigui calenta i ben barrejada amb els espaguetis.

Ingredients: 

· ½ kg de rap
· 50 g d’ametlles
· 2 tomates madures
· ½ ceba
· 1 pebrot verd
· 1 gra d’all

Ingredients (per a 2 persones): 

· 500 grams de cloïsses
· 200 grams d’espaguetis 
· mitja tassa (125ml) de vi blanc
· 4 cullerades d’oli d’oliva (40 ml) 
· 2 litres d’aigua 
· 1 tomàquet gran i ben madur (uns 250 grams) 
· 2 grans d’all picats 
· 1 caiena (bitxo picant petit sec) 
· 1 fulla de llorer
· 1 cullerada de julivert fresc picat
· 3 cullerades petites de sal

Sopa de rap amb ametlles

Espaguetis amb cloïsses (Itàlia)

gastronomia

cuina internacional

· 1 llesca de pa
· 8 cullerades d’oli d’oliva
· 4 brins de safrà 
· sal
· pebre



34

guia de serveis
EMERGÈNCIES

Bombers 085
Emergències Sanitàries 112
Mossos d’Esquadra 972245446
Policia Local 972249192

SERVEIS MUNICIPALS

Ajuntament 972249191
Biblioteca Iu Bohigas 972240322
Biblioteca Massagran 972405062
Camp de futbol de Salt 972422241 
Cementiri Municipal 972240506
Centre Obert Infantil 972406363
Centre recursos Gent Gran 972011655
Consorci Benestar Social 972201962
Coma Cros 972231681
Deixalleria 972238811
Equipament juvenil El Satèl·lit 972405007 
Escola de Belles Arts 972244235
Estació Jove 972405007
Mas Mota 972246570 
Mercat Municipal 972233826
Oficina d’Acció Social 972241513 
Oficina Habitatge Salt-70 972402276
Oficipa de Promoció Econòmica 972405295
Pavelló d’Esports Municipal 972240012
Pavelló Gimnàstica Artística 972233239 
Piscina Municipal 972236021
Pista Eslàlom La Pilastra 972233180 
Pista Poliesportiva Municipal 972240012 
Ràdio Salt 972249151
Sala Auditori La Mirona 972200122
Teatre de Salt 972402004
Tennis Salt-Les Guixeres 972406528

CENTRES D’ENSENYAMENT

CEIP Les Deveses 972941290
CEIP El Gegant del Rec 972232127
CEIP El Pla 972406106
CEIP La Farga 972235637
CEIP Mas Masó 972941382
CEIP Silvestre Santaló 972238619
CEIP Veïnat 972400092
CIFO 972405570
ERAM UDG 972402258 
Escola d’Adults 972241410
Escola U. Fisioteràpia Garbí 972405130
E. d’Educació Especial La Maçana 972235930
IES Salvador Espriu 972240246

IES Vallvera 972231919
Institut SES 972234975
Ntra. Sra. del Roser (Dominiques) 972233681
Pompeu Fabra 972405702
UOC (U. Oberta de Catalunya) 972405067
 902141141
Vilagran 972241757

LLARS D’INFANTS

Escola Bressol El Lledoner 972238388
Escola Bressol El Carrilet 972237580
Escola Les Arrels 972234699 
El Barrufet 972231299
Petit Príncep 972236559

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT

Aigües de Girona, Salt i Sarrià 972201737
Casa de Cultura “Les Bernardes” 972234695
Casal de Jubilats de Salt 972230498
             Secretaria 972238578
Centre d’Atenció Primària (Salt 1) 972243737
Centre d’Atenció Primària (Salt  2) 972439136
Centre de dia (Les Bernardes) 972425267
Correus 972237081
Geriàtric Torras 972400563
Hotel d’Entitats 972242088
 972241128
Jutjat de Pau 972234012
Ludoteca (Les Bernardes) 972245233
Llar de Jubilats “Les Bernardes” 972232663
 972239061
Parc Hospitalari Martí i Julià:
           Hospital Psiquiàtric 972182500
           Hospital Santa Caterina 972189000
           Consultes externes 972182626
           Diagnòstic per Imatge 972182620
Parròquia de Sant Cugat 972234686
Parròquia de Sant Jaume 972236190
Residència assistida “Les Vetes” 972401014
Residència Geriàtrica “Nostra Llar” 972239199
Tanatori del Gironès 972249050

ESCOLES DE MÚSICA I DANSA

Nou Espiral 972242999

TAXIS

Giro-Taxi 972221020
Taxi Girona/minusvàlids 972222323
 972203377

DAVESA, Major, 20                           972230568 
Dies: 6, 15 i 24 d’octubre

ESCATLLAR, Guilleries, 60               972230103 
Dies: 1, 10, 19, 28 i 29 d’octubre

ANNA JUBERO, Major, 157              972233518 
Dies: 7, 16 i 25 d’octubre

PEYA, Pla de Salt, 15                         972441001 
Dies: 3, 21 i 30 d’octubre   

NIETO, Àngel Guimerà, 75                972233645 
Dies: 8, 17 i 26 d’octubre

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71        972237704 
Dies: 9, 12, 18 i 27 d’octubre

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145    972243412 
Dies: 2, 11 i 20 d’octubre

ROCAS, Major, 269                            972231249 
Dies: 5, 14 i 23 d’octubre

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20      972232578 
Dies: 4, 13, 22 i 31 d’octubre

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’OCTUBRE
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Escacs

Sudoku Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

maduixa
albercoc
llimona
codony

Juguen blanques i fan mat amb 3 ju-
gades.

1.-Db5+ Dxb5    2.-Tc3+ Rxa4    3.-Ta3++

poti poti

banana
mandarina
cirera
alvocat

grosella
magrana
xirimoia
poma

pruna
figa
nespra
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