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agendaActivitats del mes de MARÇ

CASAL DE JUBILATS

• Dia 20 de MARÇ. Excursió: MUSEU DEL CÀNTIR 
D’ARGENTONA. Sortida a les 8:00 hores del matí. 
Preu: 40 €. Esmorzar inclòs. Els dies de cobrament 
dels tiquets seran el 13 i 14 de març, de les 4 a les 6 de 
la tarda. Per informació i assessorament dirigiu-vos al 
Sr. Josep Llovet. Telèfon 607876946.

BIBLIOTECA IU BOHIGAS

• Dia 1 de març, 11:00h.-  El Petit Rei Carnestoltes. A 
càrrec de Bel Contes, adreçat a infants d’1 a 4 anys.

• Dia 13 de març, 19:00h.- Pautes per ser un bon lec-
tor. Xerrada per a pares i mares, a càrrec de Cristina 
Fernández.

• Dia 14 de març-  18:00h.- Club de lectura juvenil- Tro-
bada del grup de lectura. Comentarem: “La Petita coral 
de la senyoreta Collignon” de LLuís Prats.

• Dia 18 de març, 17:30h.- Club de lectura infantil- Tro-
bada del grup de lectura. Comentarem: “He tornat a 
jugar amb la mare i se m’ha espatllat” de Miquel Obiols. 

• Dia 27 de març, 20:00h.- Club de lectura d’obres de 
ficció- Trobada del grup de lectura. Comentarem: “Ca-
tedral” de Raymond Carver.

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

• XERRADA RECULL FOTOGRÀFIC: SALT 1988-2013 
el dimarts 4 de març a les 16.30 h a càrrec de Pere 
Quero.

• XERRADA: EL VOLUNTARIAT A SALT el dijous 13 de 
març a les 16.30 h a càrrec de Montse Puigvert, Tècni-
ca del Punt de Suport al Voluntariat de Salt.

• XERRADA: ESMORZARS COMPLERTS el dijous 26 
de març a les 16.30 h a càrrec de DANONE.

• TALLER DE QI GONG, GIMNÀSTICA XINESA els di-
lluns i divendres de 10.00 a 11.15 h a càrrec d’Albert 
Benítez. Cal inscripció prèvia.

• TALLER DE DANSA els dimecres de 11.00 a 12.00 h 
a càrrec de MIRA capacitats per la dansa. Cal inscrip-
ció prèvia.

• TALLER DE MEMÒRIA els dimarts i dijous de 11.00 a 
12.00 h a càrrec d’Anna Bonmatí. Cal inscripció prèvia.

• TALLER D’ASTRONOMIA els dilluns 3 i 17 de març 
de 18.00 a 19.00 h. 

• TALLER: CURS D’INFORMÀTICA PRÀCTICA, e-
AVIS els dijous 20 i 27 de març de 11.30 a 13.00 h a 
càrrec dels alumnes del IES Salvador Espriu, “Projecte 
joves solidaris”. Cal inscripció prèvia.

• TALLER COSTURA “GALLINETES” els dilluns 3, 10, 
17 i 24 de març a les 16.30 h.

• TALLER DE DINÀMIQUES VIP PREMIUM els dijous 
6 i 20 de març de 16.15 a 17.15 h.

ACTIVITATS FIXES

• Parc de salut: de dilluns a dijous de 10:00 a 14:00h. - 
16:00 a 19:00h. Divendres de 10:00 a 14:00h.

• Estimulació manual: dilluns i dijous de 17:00 a 19:00h. 

• Entreteniments de memòria: dimarts de 17:00 a 
19:00h. 

• Espai d’esbarjo i trobada: dimecres de 17:00 a 19:00h. 

• Caminades saludables: dilluns de 09:00 a 10:30h. 

• Alfabetització: dimarts de 10:30 a 11:30h. Cal inscrip-
ció prèvia.

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 1 de març- THE EXCITEMENTS + CALISTA 
WALKS (BMF2014)- Hora: 22:00- Sala 1- Preu: 
12/15 €.

• Dia 8 de març- SPIN DOCTORS + MONTREAL 76 
(BMF14)– Hora:22:00- Sala 1- Preu: 16/20 €.

• Dia 14 de març- BIG SAM’S FUNKY NATION + 
GUILLAMINO & THE CONTROL Z’s (BMF2014)– 
Hora:22:00- Sala 1- Preu: 16/20 €.

• Dia 15 de març- MANEL presenten “Atletes, baixin de 
l’escenari”– Hora:22:00- Sala 1- Preu: 18/22 €.

• Dia 21 de març- STICKY FINGERS REVISITED - 
BMF14– Hora:23:00- Sala 2- Preu: 5 €.

• Dia 28 de març- OQUES GRASSES (Festival Stre-
nes)- Hora:23:00- Sala 1- Preu: 5/10 €.

• Dia 29 de març- ASTELLA ROCK PRESENTA: ÀPEI-
RON + GIR- Hora:22:00- Sala 2- Preu: 5 €.

TEATRE DE SALT i EL CANAL

• Dia 9 de març - 12:00h.- Almazuela (sota els llençols)- 
Companyia Roberto G.Alonso-  (de 6 mesos a 5 anys)- 
Lloc: Teatre de Salt - Preu: 8/7 €.

• Dia 15 de març - 21:00h.- Per un sí o per un no- De 
Nathalie Sarraute- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 20/12 €.

• Dia 23 de març - 12:00h.- Sense solta- Teatre Mòbil 
amb la direcció de Marcel Gros- (a partir de 5 anys)- 
Lloc: Teatre de Salt- Preu: 8/7 €.

• Dia 29 de març - 18:00h. i 21:00h.- Dones com jo- De 
T de Teatre/Pau Miró- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 28/20 
€. 15/20 €.
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at Volem recordar en Ramon  

Aquest any la revista La Farga, esdevinguda per mèrits propis 
i gràcies també a Ramon Torramadé, Revista de Salt, està de 
doble celebració. Per una banda celebrem ja els trenta-cinc 
anys d’existència, tot un miracle i una edat ja respectable pel 
que fa a una publicació d’aquesta mena. I per l’altra, el número 
tres-cents, una fita esperada que commemorarem durant el 
proper mes de maig.
En Ramon Torramadé, Fill Adoptiu de la Vila i ànima de la nos-
tra revista durant molts anys, ens va deixar el dia de Sant Jordi 
de l’any 2010. Activista cultural, social i polític, i conegut pel 
seu catalanisme, la defensa del medi ambient i de les classes 
socials més desafavorides, ens ensenyà la necessitat d’un es-
perit crític i d’una estimació a la vila de la qual no hem sabut 
ser hereus. El trobem a faltar més que mai i més en els temps 
que corren.
Des de la seva mort, tant el consell de redacció com les as-
sociacions del Barri Vell i del Barri dels Escriptors, on vivia en 
Ramon, han intentat sense èxit i en dues ocasions, i per escrit, 
que l’Ajuntament de Salt procedís a alguna mena d’homenat-
ge per donar el seu nom a algun espai públic. Reafirmem des 
d’aquí la nostra ferma voluntat d’aconseguir-ho i res millor que 
els actes comentats de celebració del nostre propi tricentenari, 
del qual ell hauria estat partícip, per tal de poder fer efectiu un 
acte de reconeixement més que merescut.
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Aquí, a Salt, en sabem, de bojos. Aquí ens hem trobat sovint pel 
carrer amb aquells veïns peculiars i no ens espantem amb comporta-
ments trastornats. Potser és en la vivència d’una infància en aquesta 
tessitura on es desperta la curiositat d’en Marc i, per això, ens confes-
sa, des de sempre que li han interessat les malalties mentals, sense 

poder recordar en quin moment concret va decidir ser psiquiatre. Especialitzat en trastorns bipolars, en Marc 
treballa a l’Hospital Clínic i és investigador del grup més important en recerca psiquiàtrica de l’Estat espanyol. 
Esperem de valent que continuï amb aquesta prometedora carrera, en una professió que aporta llum a les 
foscors d’aquest gran enigma que són les malalties mentals. I potser així, d’aquí un temps, Salt no només 
serà recordat com ‘el poble del manicomi’, sinó per haver inspirat un prestigiós psiquiatre.

-Medicina és una carrera llarga. Explica’ns una 
mica el procés fins arribar a treballar a l’Hospital 
Clínic de Barcelona?
-Després del MIR vaig escollir psiquiatria a l’Hospital 
Clínic. Aquí vaig fer la residència de quatre anys i des-
prés em van fer un contracte d’investigació durant el 
qual em vaig estar preparant la tesi doctoral, que vaig 
presentar ara fa dos anys amb qualificació Matrícula 
d’Honor, Cum Laude. Ara tinc un contracte d’investi-
gació, també visito pacients i faig guàrdies, però estic 
contractat per fer investigació. 

-Medicina és una professió molt admirada, però 
també molt sacrificada...
-Es treballa bastant, sí. Faig guàrdies al Clínic, a l’hos-
pital Sant Pau i també visito en una consulta privada 
una tarda per setmana. Al principi, quan ets resident, 
en certa manera et fan gràcia les guàrdies, vull dir que 
ja t’està bé passar un parell de nits a la setmana a 
l’hospital, hi aprens molt. A la llarga, lògicament, es fa 
més pesat, perquè són sobretot en cap de setmana i 
et treuen molt temps propi. Però vaja, són coses de la 
professió.

-L’Hospital Clínic és especial pel que fa a la gestió, 
no sé si també s’hi ha notat la crisi i les retallades?
-El Clínic és un híbrid a nivell de gestió, sí. És públic 
però té una planta privada, alhora que la gestió és con-
certada per la Generalitat. Igualment, però, sí que s’hi 
han notat les retallades. Perquè hi ha menys llits que 
abans, del personal que es jubila -tant metges com 
infermers-, no se’n cobreix la plaça, o sigui que hi ha 
menys personal. Tot i així, a psiquiatria no es percep 
tant perquè no és una especialitat quirúrgica, que és on 
més ha afectat, perquè es programen menys interven-
cions que abans i això també afecta les llistes d’espera.  

-I el sector de la investigació com està?
-En el meu cas tinc la sort que el grup on estic és el 
primer d’Espanya en recerca, de psiquiatria almenys. 
És a dir, això es mesura amb la quantitat de publicaci-
ons d’articles en revistes especialitzades del món, que 
es fan al cap de l’any, i el nostre grup del Clínic és el 
número 1, de manera que a nosaltres se’ns ha permès 
continuar més o menys com abans.  

-Com és que et decantessis per la psiquiatria? 
-Sempre havia volgut fer aquesta especialitat. Quan 
vaig començar medicina ja ho vaig fer pensant que vo-
lia fer psiquiatria. Des de sempre m’ha interessat molt. 
No sé si és pel fet d’haver nascut a Salt, vulguis que 
no, el contacte amb els trastorns mentals, amb la salut 
mental, estava al nostre dia a dia. Ara potser no es nota 
tant, però quan érem petits jo recordo pel carrer trobar 
persones amb aquests trastorns. 

-Sí, tens raó. Com és que ara no ens trobem tant pel 
carrer persones amb trastorns mentals?
-D’entrada, l’estigma de la malaltia mental ja no està 
tan present com abans. És molt important que es co-
menci a seguir el tractament de seguida que debuta la 
malaltia, mentre que si s’amaga gaire temps, com pas-
sava abans, es comença el tractament massa tard i la 
persona ja està molt deteriorada. Sobretot amb l’esqui-
zofrènia, suposa un deteriorament cognitiu important, 
per això abans se l’anomenava “demència precoç”. Si 
es comença a tractar abans, la persona té una millor 
evolució, un millor pronòstic. I per altra banda, els trac-
taments són molt millors, sense tants efectes secunda-
ris, més eficaços.  

-En el teu cas t’has especialitzat en trastorn bipolar. 
En què consisteix aquesta malaltia? 

Del “poble del manicomi”, al millor grup 
d’investigació en psiquiatria de l’Estat

Nom:  Marc Valentí  
Edat: 34 anys
Nascut a: Girona 
Resident a: Barcelona

Professió: en Marc és doctor en psiquiatria a l’Hospital 
Clínic de Barcelona i investigador del grup de recerca en 
psiquiatria d’aquest hospital, el número 1 de tot l’Estat 
espanyol. Especialitzat en trastorn bipolar, va ser pre-
miat recentment com un dels vuit millors psiquiatres en 
trastorn bipolar de menys de 40 anys de tot el món. 

entrevista
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Entrevista a Marc Valentí

-És una malaltia de la part del cervell que regula les 
emocions. Si tu reps una molt bona notícia, és normal 
que estiguis content; de la mateixa manera que si reps 
una mala notícia, estaràs trist. A partir d’aquí, el nos-
tre cervell anirà regulant aquestes emocions fins que 
tornis a la normalitat. En canvi, amb el trastorn bipolar, 
aquesta part del cervell que regula les emocions no 
funciona bé i sense una causa aparent, o a partir d’un 
desencadenant mínim que no és proporcional a la re-
acció posterior, tens unes fases depressives molt inten-
ses, així com fases que en diem maníaques -d’eufòria, 
de sobrevaloració de les pròpies possibilitats, etc.-. I 
unes terceres fases que són una barreja dels dos símp-
tomes anteriors. 

-A què es deu aquesta malaltia? Perquè si es tracta 
d’emocions fortes que podem viure, tots hi estem 
molt exposats a aquestes situacions...
-Bé, de base hi ha d’haver una susceptibilitat biològi-
ca a desenvolupar la malaltia, aleshores pot ser que 
l’ambient la desperti, ja sigui per consum de drogues 
o per emocions fortes que puguis tenir. Però has de 
tenir una vulnerabilitat. Són malalties que debuten en 
l’adolescència o a principis de l’edat adulta i sobretot 
es detecta amb canvis de comportament destacables.

-La teva tesi era sobre el tractament a aquest tras-
torn. Els fàrmacs són un tema controvertit, perso-
nes com la Teresa Forcades han denunciat les far-
macèutiques en els seus discursos. Com ho veieu 
els metges?
-Evidentment, les farmacèutiques són empreses i les 
empreses busquen el màxim benefici, per tant, volen 
vendre els seus fàrmacs en la major quantitat possi-
ble. Però llavors, com a metge, has de ser capaç de 
tenir criteri propi i saber quina persona necessita un 
tractament, quina no i quin tipus de tractament, inde-
pendentment de l’existència d’aquestes empreses i del 
que fan per promocionar-se, que és força, si bé, ara no 
tant com abans. Perquè abans la despesa en fàrmacs 
no es controlava, o si més no, no se li donava importàn-
cia. Per això també han sortit els genèrics i, en general, 

s’incentiva molt a receptar-los. 

-Quins tipus de pacients reps? És difícil no empor-
tar-se la feina a casa? 
-Moltes guàrdies són complicades en el sentit que ve 
gent alterada, sovint procedents de famílies desestruc-
turades, toxicomanies... La malaltia mental sovint dóna 
la cara amb trastorns de comportament i la família que 
hi ha darrera estan en una situació de pressió impor-
tant. Per sort, aprens a desconnectar. Crec que la ma-
joria de metges aprenem a fer-ho; sempre hi ha algun 
cas que et queda més, però vaja, cal saber fer aquesta 
separació.

-Treballar amb temes tan sensibles i complexos 
com desequilibris mentals, toxicomanies, etc., al-
guna vegada t’has sentit una mica com picant con-
tra ferro fred?
-No, la veritat és que no. Avui dia, a diferència d’abans, 
les malalties mentals si es diagnostiquen precoçment 
i es dóna el tractament aviat, tenen força bon pronòs-
tic. Per exemple, la majoria de depressions es curen al 
100%. I a més, amb molts menys efectes secundaris 
que abans, com eren augment de pes, rigidesa, saliva-
ció, tremolors, etc. I es pot arribar a fer una vida més 
o menys normal. Bé, evitant feines que tinguin molta 
inestabilitat d’horaris o canvis dràstics, és a dir, mante-
nint certa estabilitat.

-Llavors, en el món que vivim, és difícil no tornar-se 
boig! Per tant, hi ha casos de gent que, simplement, 
el que necessiten és un canvi de vida, aconseguir 
aquesta estabilitat?
-Bé, amb això potser s’hi troben més els metges de 
capçalera, a nosaltres ja ens solen arribar casos més 
greus. Però sí, en algunes ocasions s’ha “psiquiatritzat” 
molt tot. Si una persona ha perdut la feina i té proble-
mes per arribar a final de mes, potser sí que està depri-
mit, però és normal que estigui trist. Ara, s’ha de veure 
si és una depressió que calgui medicar o no. Quan ja 
comença a aïllar-se de l’entorn, quan no gaudeix amb 
res, quan les idees que té ja són de mort o de suïcidi, 
llavors aquesta persona ha entrat en una depressió i 
necessita un tractament. 

-Si bé la malaltia mental ha perdut cert estigma, el 
suïcidi segueix sent un tabú. Potser caldria par-
lar-ne una mica més?
-Hi ha algunes associacions, per exemple de supervi-
vents de suïcidis, o també de familiars que han perdut 
algú per suïcidi, que es troben i parlen del tema. Però 
hi ha la creença que parlar-ne en mitjans de comuni-
cació pot provocar l’efecte crida. Jo penso que, sense 
extrems, sí que caldria parlar-ne una mica més, que es 
donés més informació, sobretot perquè la gent prengui 
consciència que és un problema que existeix. De fet, és 
la primera causa de mort entre la gent jove d’aquí. No 
perquè hagi augmentat el suïcidi, sinó perquè han dis-
minuït els accidents mortals de trànsit, però sigui com 
sigui, és la primera causa. 

-Del cervell, diuen que només se’n coneix una pe-
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Entrevista a Marc Valentí

Les guerres entre Salt i el Veïnat (III)

la campana de Salt

L’1 d’octubre de l’any 1965 s’erigí la parròquia del 
Veïnat i tenia la seu provisional a l’esglèsia de les 

monges clarisses i un pis annex, el qual feia les fun-
cions de local parroquial. A redòs de la parròquia va 
començar un club juvenil anomenat Tramuntana en 
aquest mateix local.
L’arribada de la parròquia coincidí amb l’acabament del 
concili Vaticà II, cosa que suposava un conjunt de re-
formes i actualitzacions dels assumptes de l’Església 
Catòlica.
En aquest període algunes famílies es feren protes-
tants; altres s’acostaren a la Societat Bíblica dels Tes-
timonis de Jehovà, quan encara no estaven inscrits 
dins de la Federació d’Esglésies Evangèliques; altres 
marxaren del poble; i algun va passar a viure a la zona 
de Salt amb l’oportunitat que hi tenia la sogra. I altres 
veieren en la nova parròquia del Veïnat la fortificació 
que necessitàvem els de la zona, a fi de fer front als de 
Salt, els quals sempre ens havien tingut per inferiors. 
Llavors es parlava del districte I (Salt) i del districte II 
(Veïnat).
De ben d’hora ens engrescàrem i també volguérem te-
nir la nostra festa i així l’any 1967 començaren les reu-
nions per tenir el nostre propi envelat, que es va mate-
rialitzar l’any 1968 a on avui dia hi ha l’escola Gertrudis 
Moret -mal anomenada del Veïnat d’una manera oficial 
-, i Salt va tenir dues festes i ens recordava que, histò-
ricament, convivien dos i tres envelats, però en aquells 

temps eren les diferents entitats o grups polítics els qui 
les organitzaven. Però ara no! S’identificaven molt bé: 
la festa de Salt i la festa del Veïnat.
Recordo els enfrontaments verbals quan els de Salt ens 
deien que els del Veïnat érem uns iaius i cosa de vells 
perquè dúiem conjunts com els Bimbo, Lou Torrent, un 
joveníssim i princi-
piant Jordi Garan-
ger, el qual més 
tard fou un gran 
cantant internaci-
onal, Josep Guar-
diola, etc. I els del 
Veïnat dèiem que 
els de Salt eren 
del manicomi i que 
estaven bojos per-
què duien conjunts 
amb molta marxa, 
p.e. Toni Ronald i 
cantants així, amb 
unes gogós que 
executaven forts 
moviments amb les 
caderes, el cap, els 
braços i les cames 
a un ritme frenètic.
I no és pas que els 

tita part...
-No és ben bé així. Es coneix molt el cervell, el que pot-
ser no es coneix prou són les bases més precises de 
les malalties mentals o neurològiques, però el cervell i 
per què serveix cada part, això se sap.

-La teva feina també comporta que hagis viatjat 
com a conferenciant a diferents congressos i re-
centment vas rebre un premi internacional. Expli-
ca’ns això.
-Sí, com a conferenciant, he estat un parell de vegades 
a Colòmbia -a Medellín i Bogotà-, també en diverses 
ciutats europees i espanyoles. La veritat és que les 
primeres vegades costa una mica això de ser ponent, 
però com més en fas, doncs menys difícil t’és. El tema 
del premi va ser en un congrés internacional de psiqui-
atria a Miami, el 2013, em van seleccionar i premiar 
com un dels vuit psiquiatres del mon en trastorn bipolar 
menors de 40 anys amb millor currículum. 

-Tenim joves amb molt de talent, que esperem que 
no hagin de marxar! Com es veu des d’una sala 
d’urgències la política i la situació actual?

-A la política hi ha 
gent bona i gent do-
lenta, com a tot ar-
reu. Pel que fa a la 
situació general de 
la medicina, diria 
que, tot i que cada 
vegada menys, Es-
tats Units encara 
està una mica per 
sobre d’Europa. 
Ara estan comen-
çant a créixer molt 
en aquest àmbit 
tots els països de  
llatino-amèrica. Aquí, la veritat és que cada vegada tinc 
més companys que han hagut de marxar, cada vegada 
hi ha més metges a l’atur i els contractes són més pre-
caris. De tota manera, Catalunya en general, a nivell de 
sanitat, podem dir que encara estem prou bé.

Agnès Cabezas Horno
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Les guerres entre Salt i el Veïnat (III)

del Veïnat de l’època fóssim uns adormits, sinó que 
portàvem la música més adient, del moment en què 
les parelles ens excitàvem més fàcilment amb la músi-
ca lenta, amanyagadora i una mica sentimental perquè 
afavoria la unió, les aproximacions i els estrenyiments 
excitants en comptes de la música canyera i esbojar-
rada que oferien els grups més marxosos, però que no 
afavorien en res el contacte perquè eren uns exercicis 
de gimnàstica més que altra cosa. Un altre any va venir 
Formula V en el Veïnat.
El president de la comissió de festes del Veïnat era el 
mestre sr. Josep Mª Vilagran i les reunions es feien en 
un bar del carrer Manuel de Falla que es deia La Palo-
ma. Pocs anys va durar la festa del Veïnat, perquè una 
vegada s’acabaren les obres del nou complex parro-
quial, aquells que veiérem des d’un principi el castell 
que necessitàvem per la defensa de la plaça, ens và-
rem trobar que ni fortificació, ni castell, ni res de res, 
perquè aquí solament s’havia construït un nou centre 
catòlic per donar servei a la comunitat.
Aquell club juvenil que s’inicià a l’abric de la parròquia 
va passar a ser una obra corporativa de l’Opus Dei. 
L’Obra feia un gran proselitisme, i el control de la zona 
era un desig patent. Així, juntament amb l’acció d’altres 
grups que davant de l’activitat opusdeística no volien 
quedar enrere, feia de la societat veïnatenca un lloc 
estrany. I d’una manera simple en el Veïnat hi havia 
una forta influència de l’Opus Dei i a Salt no. Però si no 
fem una lectura tan ràpida de les coses ens adonem 
que aquesta interpretació no era així d’una manera 
real, però ja els anava bé als de Salt i també als del 
Veïnat, perquè els capitostos de cada lloc es dedica-
ven a postular pel seu grup dins de la zona delimitada 
i això afavoria tenir el poble controlat, des del moment 
que els dirigents del Veïnat no volien cap 
mena de conflicte amb els de Salt i s’ente-
nien perfectament amb els seus líders quan 
s’havien d’entendre. D’aquesta manera, els 
antics combatents veïnatencs no tenien so-
lament un conflicte sinó que en tenien dos: 
l’històric contra els de Salt i l’altre en el ma-
teix Veïnat.
Això que diré a continuació d’una manera 
seriosa no és cap ironia: jo sempre he pen-
sat que si els nous temps i reformes concili-
ars facilitaren espais a les noves organitza-
cions catòliques per dur a terme llur missió 
evangèlica, és normal que desenvolupes-
sin el seu apostolat en parròquies impor-
tants, i en el cas de Salt era la parròquia de 
Sant Cugat. I d’aquesta manera l’Opus Dei, 
primer institut secular aprovat per la San-
ta Seu, hauria exercit la seva funció en la 
zona de Salt. A més, la pròpia dinàmica de 
l’Obra i la seva manera de desenvolupar-se 
era més pròpia de comunitats amb un alt 
grau de contingut plateresc. Però no, com 
tot el que arribava al poble ho varen desti-
nar en el Veïnat. I l’Opus Dei es consolida 

com una organització de domini una vegada pilotaren 
els plans de desenvolupament de l’Estat espanyol, i els 
empresaris, els industrials, els comerciants i els nego-
ciants desembarcaren tots en massa dins de l’Obra. És 
ben significatiu el butlletí número I de Bell·Lloc, que a 
la pàgina número 3 hi ha un article llarg que és una 
mena d’editorial, malgrat que està signat, on l’articulista 
expressa la raó de ser de Bell·Lloc, per posar un exem-
ple quan diu que a Bell·Lloc no hi ha tanca ni n’hi pot 
haver. De tanca no en varen pas fer cap perquè el que 
construïren fou un mur de dimensions considerables. 
Sens dubte, l’articulista era una persona de bona fe per 
la manera com s’expressava, ja que, ben d’hora, l’Opus 
Dei deriva cap a posicions de poder. I a la pàgina nú-
mero 2 del mateix butlletí número I hi ha un anunci a 
tota pàgina de la Coca Cola, és a dir, la forma de vida 
americana llençava un missatge clar des d’un primer 
moment i comunicava el camí a la ciutadania, perquè 
tot anés millor, i la nova organització catòlica no sola-
ment ho acceptava sinó que es convertia en la tercera 
pota, la qual necessitava l’imperialisme americà per 
instal·lar el seu sistema dins de la península Ibèrica. 
Alhora, el capitalisme financer feia la seva entrada tri-
omfal a Catalunya i les forces tecnòcrates s’alliberaren 
cap a un neocapitalisme total, el qual està ben present 
en la societat actual.
És ben curiós tot això. I el temps m’ha donat la raó, 
quan precisament l’Obra sintonitza millor amb les famí-
lies de Salt, i amb això no vull pas dir que els de Salt si-
guin de l’Obra, però sí que alguns/algunes i de famílies 
ben importants tenen els mateixos gustos, i tots plegats 
segueixen el mateix camí. (continuarà)

Agapit Alonso i Pont
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Braços, Estaments i Tercer Estat

Dolços importats

Els Braços eren els grups que reunien els represen-
tants dels diversos sectors poderosos del regne, 

presidits pel monarca. Formaven les Corts del Princi-
pat de Catalunya. La denominació de braços començà 
al segle XV com a resultat de la teoria medieval que 
considerava la societat com un cos viu, del qual el rei 
n’era el cap, i n’eren els braços el cos militar o noble, 
l’eclesiàstic i el burgès de les ciutats. Cadascun dels 
braços deliberava per separat a les Corts i més tard 
es comunicaven les decisions acordades per mitjà dels 
anomenats tractadors o raonadors.
Estament és un terme equivalent a braç, però també 
s’aplica al conjunt d’individus dotats d’esperit corpo-
ratiu i amb normes per entrar-hi o sortir-hi, amb certa 
base jurídica. El terme, sorgit a la Baixa Edat Mitjana 
com a element de diferenciació, no tenia la riquesa com 
a un únic criteri de conformació, sinó també l’especiali-
tat. Així es podien diferenciar els ciutadans honrats, els 
mercaders, els artistes o els menestrals. Cadascun ele-
gia els seus representants en els oficis i càrrecs munici-

pals, però el control exercit pels dos primers grups fou 
una de les causes de les lluites socials dels segle XV.
En el segles posteriors, durant l’Edat Moderna, el Ter-
cer Estat és el nom amb el qual es coneix l’estament 
format pels grups no privilegiats dins la societat d’Antic 
Règim, i que es diferenciava del dels privilegiats per les 
feixugues càrregues fiscals i el diferent tracte judicial. 
Assoliren participar en la representació d’un terç a les 
Corts. Així els conformaren els estaments de mà major 
(militars-nobles i ciutadans), mà mitjana (mercaders) i 
mà menor (camperols i menestrals). El tercer estat, que 
reunia les classes populars, seria la protagonista dels 
fets revolucionaris de l’Europa del segle dinou. 

JCL

col.laboració

apunt històric

Dolços, dolços, dolços... amb tant de sucre que-
darem tots empatxats! La nova moda importada 

d’Amèrica són les postres plenes de sabors i colors, 
amb formes impossibles i posant a prova el millor pas-
tisser.  Parlem dels cupcakes, fondant...de la rebosteria 
creativa en general.
Fa un any vaig voler experimentar un nou ingredient 
per fer un pastis ben original a la meva àvia, que feia 
89 anys. Gràcies a una fira de tastets vaig descobrir el 
fondant i els cupcakes. Ja des del primer moment em 
va cridar l’atenció, era una pasta de colors semblant a 
la plastilina que fèiem servir de petits però comestible! 
Amb la llibertat de moviments i originalitat que suposa-
va poder fer servir aquest mètode.
Una tarda vaig anar a comprar aquest material, no havia 
pensat el disseny, només tenia la idea de fer una coca 
amb la recepta de la meva mare, cobrir-la d’alguna ma-
nera i posar l’edat amb el famós fondant. La botiguera/
pastissera em va assessorar, la cosa va ser més fàcil 

del que em 
p e n s a v a ! 
Ja tenia la 
coca i amb 
el fondant 
blanc que 
havia allisat 
prèviament 
amb el corró 
vaig cobrir 
la coca. Les 
vores de 
la coca em 
van quedar 

una mica mala-
ment, però amb 
el fondant verd i 
vermell vaig ar-
reglar-ho, només 
vaig haver de 
posar-hi els nú-
meros i au! Ja va 
estar! Aquí va co-
mençar la meva 
febre de fer pas-
tissos de fondant, 
la particular plas-
tilina comestible. Vaig provar colors, formes...
Després de deixar els meus amics empatxats em varen 
comprar un kit complet per fer cupcakes, magdalenes 
dolces de sabors i colors molt variats. Per internet em 
vaig descarregar algunes receptes, vaig posar-m’hi i 
aquí ja no va ser tan fàcil. El forn, els graus, les mesu-
res, el gust, la forma...massa factors que fan que no et 
quedi el cupcake com cal.
Pel tió jo havia demanat una batedora de varilles per 
poder fer la massa uniforme i amb l’espessor desitja-
da. Va ser oli en un llum! Els primers cupcakes fets 
amb la batedora van ser espectaculars, vaig triar fer-los 
de galetes Oreo, un tipus de galetes amb un gust molt 
particular! El problema va ser que les vaig fer per cap 
d’any i ja hi havia altres postres; a més, els meus amics 
i jo ja estàvem ben tips!
Aquest cap de setmana tinc un aniversari... a veure qui-
na recepta faré! Bons i dolços postres!

Anna Clarà
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Capítols de vida

El retaule d’en Lluís Mateu

Tots, al llarg de la nostra vida, escrivim un llibre que 
va recollint la quotidianitat dels nostres moments.

Biblioteca, lectura, llibres, mares, pares, infants, esco-
les... i contes, són algunes de les paraules que l’Antò-
nia ha fet servir durant 32 anys, per anar escrivint el 
capítol corresponent a la seva vida laboral.
Ara toca posar un punt final en aquest capítol i comen-
çar a escriure’n un altre.
Amb la jubilació de l’Antònia Gimbernat, la biblioteca 
també posa un punt a un altre dels capítols del seu lli-
bre. Un capítol ple de sumes, perquè l’Antònia sempre 
ha sumat en tots els sentits. Els que hem treballat amb 
ella, i els que heu compartit tantes estones a la bibliote-
ca, estic segura que sabeu del que parlo.
Espero, esperem, que els propers capítols del teu llibre 
estiguin plens de colors, de vida, de música, de lectu-
ra... del que tu vulguis.
I si tornes a la biblioteca, t’estarem esperant amb els 
llibres ben oberts!

Belén Santamaría

Si us acosteu a la Casa de Cultura de les Bernardes 
amb la sana intenció de gaudir d’una exposició o 

participar en algun dels cursos i activitats que s’hi orga-
nitzen, us recomano que no deixeu de fer el xafarder i 
us escapoliu discretament per la porta que dona accés 
a la sala d’actes (abans església de l’antic convent de 
monges).
Un cop allà, només cal que us dirigiu al primer absis 
del cantó dret i podreu contemplar el procés de creació 
d’un impactant retaule amb tècniques transgressores 
del segle XXI, es tracta d’una ambiciosa obra en relleu 
i escultura que constitueix una síntesi dels més de 50 
anys d’experiència artística, del domini tècnic i sobretot 
de la  desbordant imaginació de l’artista Lluís Mateu.
Us trobeu  davant d’un gran retaule que vol immortalit-

zar, amb un llenguat-
ge artístic del tot atí-
pic i molt innovador, la 
defensa de Barcelona 
durant el ferotge set-
ge que va culminar 
amb la trista derrota 
del 1714. Fet que va 
significar la pèrdua de 
la nostra identitat com 
a poble a partir de 
l’humiliant decret de 
Nova Planta, per obra 
i gràcia d’un patètic 
rei Borbó que ni val  la 
pena esmentar.
En Lluís ens sorprèn 
amb un procés tèc-
nic i uns materials als 
quals no estem gaire 

acostumats, ja que substitueix els pinzells, la paleta, 
les aquarel·les, la pedra i les eines d’escultor... per un 
munt de materials i estris que no es relacionen amb la 
creació artística acadèmica i tradicional, però que es 
caracteritzen pel seu alt potencial expressiu. En aques-
ta ocasió, els veritables protagonistes són les bases de 
poliuretà injectades i modelades a l’atzar per l’acció de 
diversos esprais, la tela metàl·lica, els plàstics, els tèx-
tils, els metalls, les coles, la llima i els filferros.... que 
sàviament combinats ens traslladen als temps convul-
sos d’una Barcelona assetjada.
El retaule està estructurat en tres parts: a la part dreta 
superior de l’absis podem contemplar el grup escultò-
ric que representa els defensors de Barcelona, on es 
reflecteix l’exèrcit, el clero, els gremis de la ciutat, la 
participació d’infants i dones ...és una composició de-
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El retaule d’en Lluís Mateu

Un patrimoni de tots

sordenada però molt fresca i que respira el coratge i la 
valentia dels que estaven disposats a tot per no perdre 
la llibertat (En lluís s’ha inventat una història per cada 
personatge, que és un plaer escoltar). 
A la part superior esquerra veiem representat l’exèrcit 
invasor envoltat de baionetes i afilades espases, for-
mant una composició molt marcial i ordenada que tras-
pua mort i destrucció, tot i que els rostres de la tropa 
amb els seus característics atributs nasals constituei-
xen una subtil ironia cap a una monarquia encara molt 
propera.
I en el centre com a element equilibrador de tota la com-
posició, destaca una gran figura escultòrica exempta 
que representa un vell savi que guarda amb cura un 
bon piló de manuscrits i un llibre antic. És tracta del fra-
re Guillem de Palera, gran historiador, que va guardar i 
recopilar la documentació sobre els fets del 1714.
Segons m’explica en Lluís, la idea de realitzar aquest 
absis commemoratiu, que s’inaugurarà el dia 4 d’abril 
i formarà part dels actes de l’agenda del Tricentenari 
1714-2014, es va gestar durant l’exposició “Manobre 
de la Imaginació” del mateix LL. Mateu, que es va inau-
gurar el juny de 2013. 
En aquesta exposició en Lluís  hi va exposar dues es-
cultures realitzades amb el procediment del poliuretà 
injectat, que van ser l’embrió per desenvolupar el pro-

jecte de retaule 
que més endavant 
li va encarregar 
la direcció de Les 
Bernardes. Durant 
aquest mes enca-
ra podreu veure en 
Lluís en plena tas-
ca creativa i gau-
dir de les seves 
explicacions, més 
endavant es rea-
litzarà tot el pro-
cés de fotografia i 
documentació del 
projecte i finalment 
el 4 d’abril es farà  
la inauguració i 
descoberta  oficial 
del primer retaule 
saltenc del segle 
XXI. 
No hi falteu!, ja 
que no hi ha dubte 
que serà un acte ben especial.

Carme Garriga i Verdaguer

Fotos: Iona Mateu

I tot començà un dia qualsevol de 1845. El procés d’in-
dustrialització experimentat per la vila de Salt durant 

el segle XIX, fins llavors un petit poble agrícola, amb 
uns quants masos aïllats i un parell o tres de carrers 
en conformació, prengué un caràcter de revolució per 
la transformació social i econòmica que significà des 
d’aleshores. 
Fou el banyolí Pere Ramió el primer d’adquirir un edifici 
industrial i un salt d’aigua prop del Mas Llorens, l’any 
1845. L’any 1865 era ja una de les sis fàbriques cata-
lanes que tenien instal·lats més de 10.000 fusos. Tenia 
200 telers i ocupava 550 operaris. Només amb dues dè-
cades Salt s’havia transformat més que en deu segles.
Als anys centrals del XIX s’havien instal·lat dues factori-
es més, conformant entre 1855 i 1870 el Veïnat de Salt o 
barri de Sant Antoni, situat a un quilòmetre del nucli antic 
però dins el terme municipal. A finals de segle tindrà més 
de cent habitatges. 
Aquestes fàbriques arribaren a ocupar 800 treballadors 
abans del canvi de segle del XIX al XX, en un poble que 
en menys de quinze anys passà de 300 a 2.000 habi-
tants. Això comportà el creixement urbanístic i un can-
vi en l’estructura productiva i del teixit social. Però és 
què durant el canvi següent de segle Salt vorejaria els 
30.000 habitants.
Durant la Guerra de Secessió americana la fam del cotó 
afectà la producció, en un moment d’expansió del tèxtil. 
Les tres empreses existents anaren reduint llur activitat 
de 1861 a 1865, no arribant als 300 operaris en les di-

ferents fàbriques. Per primera vegada la petita vila de 
Salt es veia pertorbada per un conflicte bèl·lic de l’altra 
banda del món, en una economia que es començava a 
globalitzar.
A conseqüència d’aquestes crisis es produí la compra 
de la fàbrica del barri vell per la societat Coma-Ciuró-
Clavell, que significà l’entrada de capital barceloní. Fran-
cesc Vilardell i Gratacós (1828-1889), gendre de Pere 
Ramió, el 1876 adquirí les fàbriques del Veïnat, que re-
eixiren. Fou diputat de la Diputació de Girona, director 
del Banc d’Espanya, delegat de la companyia de Tabacs 
i alcalde de Salt fins a la seva mort. Els seus hereus, en 
canvi, feien suspensió de pagaments el 1897. 
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Un patrimoni de tots

Joan de Coma i Cros era ja l’únic propietari de la soci-
etat Coma i Cros el 1912, que aglutinava no ja les tres 
fàbriques, sinó dues. El 1909 un incendi destruïa una de 
les fàbriques del Veïnat, la fàbrica Mulleras, fundada per 
Ramió. Joan de Coma i Cros venia l’any 1923 la fàbrica 
del barri vell a Manufacturas Antonio Gassol, que la re-
formaria amb una ampliació de fins a 8.500 fusos i nova 
maquinària anglesa. 
Alhora, la Coma i Cros consolidava el treball en la secció 
del tissatge posant en funcionament 359 telers. La Guer-
ra Civil (1936-1939) portà la col·lectivització i la seva 
conversió per a la producció de material bèl·lic. L’obre-
risme convertí un poble rural en una avançada revoluci-
onària. Aquesta efervescència social quedà estroncada 
per la guerra, on amb mort i violència es manifestà l’en-
frontament social. 
Les crisis de producció, les condicions de treball i la in-
transigència de l’empresariat  provocà la radicalització 
social. En foren una prova les vagues de 1870, 1900, 
1919, 1922, 1934 i 1936. El poble tenia una excepcio-
nal vitalitat política, cultural i associativa: comitè local del 
Partit Federal el 1870, sindicat Cenetista el 1919, Es-
cola Racionalista de 1933 a 1936, el grup esperantista 
Regeneració el 1921. Cooperatives de consum obreres 
durant els anys vint i trenta, com La Protectora de San 
Antonio, La Constancia Saltenca, La Económica Salten-
se o el Casal Saltenc. Publicacions com El Libertador 
(1913), El poble de Salt (1930), ambdues republicanes, 
o El Eco de Salt (1915), L’amic del Poble o Despertar 
(1930), llibertàries. 

Una millora de les comunicacions suposà l’obertura el 
1880 de la carretera d’Anglès a Girona, que va substi-
tuir el camí ral d’Amer, convertit en carrer. L’any 1885 
arribava el tren d’Olot amb estació al Veïnat. No serà 
fins al 1905 que s’obrí un baixador a Salt. La prosperitat 
es va veure també amb els primers equipaments: nou 
cementiri municipal el 1884, escorxadors el 1892 i 1929, 
ampliació de l’església parroquial el 1913, el convent de 
Santa Clara el 1881, el col·legi La Salle el 1905, les Es-
coles Nacionals el 1927, l’Hospital Psiquiàtric Provincial 
el 1886, l’enllumenat de gas el 1891 i l’elèctric el 1905, 
gràcies a les fàbriques.
En fi, tot un món industrial que conformà la nostra iden-
titat i que va desaparèixer a finals del segle XX. La seva 
petja encara ens és present, i conforma un patrimoni his-
tòric i arquitectònic a estudiar, preservar i difondre. 
Però aquella petita vila encara hauria de viure dues re-
volucions més, l’originada per l’emigració dels anys cin-
quanta i seixanta, que triplicà la trama urbana i la pobla-
ció, desfigurant tot aquest teixit amb canvis urbanístics, 
socials i lingüístics de primer ordre, i la de principis de 
segle XXI, amb l’arribada de comunitats d’altres races 
i religions. 
Què són 150 anys en la història de les viles catalanes? 
En termes numèrics, un moment. Què han estat, tan-
mateix, per a Salt?... I tot començà un dia qualsevol de 
1845.

Joan Corominas 
El blog de Joan Corominas.blog
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Corbs marins al Parc Monar

Malthus es va equivocar

De vegades no cal anar gaire lluny per trobar ele-
ments singulars de la natura. Tan sols cal disposar 

d’una mica de temps, alçar la vista i fixar-s’hi. 
Per sort a Salt tenim un observatori immillorable com 
les deveses i també un espai d’esbarjo com el Parc 
Monar. És  en aquest darrer indret, darrera la bassa, a 
l’altre costat del Rec,  que els primers dies de desem-
bre vaig descobrir uns ocells negres,  d’envergadura 
considerable, enfilats al punt més alt de la capçada 
d’un noguer ben gros. S’hi estaven bona part del matí i 
a la tarda ja no hi eren. Això es va anar repetint gairebé 
cada matí fins al gener. Sempre al mateix arbre, de dos 
en dos o de quatre en quatre, aixecant el coll ben cofois 
o amb les ales esteses. Al febrer la seva visita ha estat 
més ocasional, s’acaba l’estada hivernal. Al març tor-
naran cap al nord i l’est d’Europa d’on provenen.
Algú em va dir que eren corbs marins i em va estranyar 
trobar-los lluny de la costa. 
A la primera observació, un d’ells obria les ales en el 
que em va semblar un ritual de festeig, l’explicació, 
però, és més prosaica: és un hàbit que repeteixen quan 
s’estan quiets.
Només en dues ocasions un d’ells va baixar a la bassa 
i es va enlairar amb un peix al bec i  un altre va seguir 
el curs del Rec. La resta del temps, es mantenien  es-
tàtics sobre les branques més altes.
A les ribes del Ter, també  s’ha  pogut obervar-ne  al-
gun, però en grup,  per alguna raó, s’han estimat més 

concentrar-se a tocar de la bassa del Parc Monar, la 
qual cosa és d’agrair per haver-nos deixat   gaudir amb 
la seva presència.
El corb marí (phalacrocorax carbo) és un ocell de gran 
tamany: de 90 a 100 cm, i 150 cms amb les ales este-
ses. Té el plomatge fosc i  bec fort que acaba en una 
mena de ganxo. El coll és allargat en forma de S. Les 
potes són curtes i els dits estan units per membranes 
que li faciliten la natació. No nidifica a Catalunya. S’ali-
menta de peixos i sol viure en zones aquàtiques pro-
peres a la costa i, ocasionalment, a l’interior. Viu entre 
15 i 20 anys.
Esperem retrobar-los la Tardor vinent. 

Pilar Velázquez

La catàstrofe malthusiana
Thomas Robert Malthus (1776 – 1834) , economis-

ta i pensador anglès, va ser molt conegut i influent per 
les seves teories molt pessimistes sobre l’evolució de la 
població mundial. En el seu famós llibre Assaig sobre el 
principi de la població, publicat el 1803, alarmà tothom 
dient que la població humana estava abocada a la po-
bresa i a un final terrible: l’extinció per falta d’aliments 
(catàstrofe malthusiana). La raó era que la població, si 
no es controla, creix en progressió geomètrica, dupli-
cant-se en successius períodes de temps, mentre que 
els recursos, o sigui els camps cultivables, creixerien 
molt més lentament. Calculava que, si no ho impedia 
alguna guerra o epidèmia, a finals del segle XIX la po-
blació d’Anglaterra arribaria als 112 milions i, com que 

el país solament en podria alimentar 35, els 70 milions 
restants haurien de morir de gana.
Les solucions que proposava Malthus serien repug-
nants si es publiquessin actualment. Deia que la culpa 
era dels pobres que tenien massa fills, que solament 
tenia dret a néixer qui tingués a l’abast recursos sufi-
cients o qui fos necessari per mantenir la producció, 
o sigui qui tingués assegurat un lloc com a mà d’obra 
dels rics. Per això s’oposà a les tímides lleis angleses 
d’aquell temps, les “Poor Laws”, que donaven migra-
des ajudes a les famílies pobres. Deia que aquestes 
ajudes fomentaven l’augment de natalitat dels pobres.
Però les terribles prediccions de Malthus no es van 
complir. A finals del segle XIX ni la població havia aug-
mentat com ell temia,  ni es va produir cap situació greu 
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de fam. Tot el contrari, el nivell 
de vida dels anglesos havia 
millorat. La industrialització, 
oferint més llocs de treball, ha-
via portat molta gent del camp 
a les ciutats, on va trobar no-
ves formes de guanyar-se la 
vida.

La bomba demogràfica
La visió catastrofista de Malt-
hus tornà a aparèixer en el se-
gle XX, cap a la dècada dels 
60. En aquella època es va 
produir realment un extraordi-

nari augment de la població, sobretot en els països del 
Tercer Món. En aquells països la mortalitat infantil sem-
pre havia estat molt alta i per assegurar la supervivèn-
cia d’un mínim de dos fills calia tenir-ne cinc o sis. Però 
quan hi va arribar la medicina moderna amb metges, 
antibiòtics, vacunes i clíniques higièniques per atendre 
els parts i es va començar a potabilitzar l’aigua i a fer 
servir insecticides, la mortalitat infantil va disminuir ex-
traordinàriament. I, com que per tradició es mantenia 
el mateix índex de natalitat, la població es va disparar. 
Així, en 40 anys, des del 1959 al 1999, es va duplicar 
el nombre d’habitants del planeta, passant de 3.000  a 
6.000 milions.
Basant-se en aquest creixement, el biòleg nord-ame-
ricà Paul R. Ehrlich esverà els seus compatriotes amb 
el seu famós llibre “The population bomb”, publicat el 
1968, del qual va vendre tres milions d’exemplars. En 
aquesta obra i en altres que va escriure i en conferèn-
cies i entrevistes a la tele, pronosticava, com Malthus, 
un futur terrible. Deia que durant la dècada dels anys 
70 centenars de milions de persones moririen de gana 
a tot el món i que solament als EEUU en moririen 65 
milions abans de l’any 2000 per insuficiència de men-
jar, ja que aquest país no podria sostenir una població  
de més de 150 milions. 
Per tal d’impedir aquesta “bomba demogràfica”, Ehrlich 
i els seus seguidors proposaven mesures com: divul-
gar i subvencionar les tècniques de control de natalitat, 
promocionar l’esterilització, treure les deduccions fis-
cals pel nombre de fills, gravar amb impostos de luxe 
els articles infantils, donar premis a les parelles sense 
fills i als homes que es fessin la vasectomia, etc. I per 
als països del tercer món, mesures més brutals: treure 
les ajudes alimentàries, esterilitzar per força els homes 
que tinguessin tres fills i, fins i tot, afegir anticonceptius 
a l’aigua potable.
Les idees d’Ehrlich queien molt bé als moviments eco-
logistes que en aquella època tot just començaven. Ca-
lia defensar el Planeta de l’excés d’humans que l’em-
bruten i destrueixen.
Però Ehrlich, com abans Malthus, es va equivocar. A 
l’any 2000 sí que havia crescut la població –ara ja som 
7.000 milions- però la producció mundial d’aliments en-

cara havia crescut més. La “revolució verda” promogu-
da pel biòleg Borlaug –a la Farga de febrer del 2010 en 
parlàvem- amb llavors híbrides i un ús adequat de ferti-
litzants i plaguicides va multiplicar per tres la producció 
mundial de cereals i va eradicar les fams endèmiques 
de  l´Índia i la Xina. Actualment es produeix menjar sufi-
cient per alimentar totes les persones del món i encara 
se’n podria produir més. Si hi ha milions de persones 
que passen gana és per culpa de la injusta distribució 
de les terres, dels recursos, de la tecnologia i de la cul-
tura, i també per les guerres, pels governs despòtics i 
corruptes que compren armes enlloc de tractors, per 
les crisis econòmiques provocades per l’egoisme in-
versor. Per exemple a Salt hi ha moltes persones que 
pateixen carència d’aliments, però no és perquè les 
botigues i supermercats estiguin buits. De menjar en 
sobra i se’n llença.
Ehrlich s’havia equivocat, però la seva fama en els am-
bients ecologistes era tan gran que l’any 2009 la Gene-
ralitat de Catalunya –aleshores governava el Tripartit- li 
va concedir el Premi Ramon Margalef d’Ecologia, dotat 
amb 100.000 euros.

Cap a un món de vells?
Qui ho havia de dir que de la “bomba demogràfica” 
del segle XX  passaríem en el segle XXI al que alguns 
autors ja en diuen el “suïcidi demogràfic”. Per mante-
nir una població estable, l’índex de natalitat, o sigui la 
mitjana de fills per dona, hauria de ser 2,1, que vol dir 
dos fills per substituir la parella i el 0,1 afegit en previ-
sió que algun dels fills no arribi a tenir descendència. 
Doncs bé, a Catalunya i als països europeus l’índex de 
natalitat tan sols és 1,3 o una mica menys. Això provo-
carà forçosament una disminució de la població que de 
moment no es nota per l’allargament de l’esperança de 
vida (hi ha més vells) i, sobretot, pel gran nombre de 
nouvinguts durant l’última dècada i pel seu més elevat 
índex de natalitat. 
Com que els immigrants s’adaptaran a la forma de 
vida i a l’índex de natalitat dels europeus, els tècnics 
en demografia calculen que en la pròxima dècada hi 
haurà una disminució de població que, per exemple, 
a Catalunya serà del 10,6 %. D’una manera més lenta 
la forma de vida occidental i el control de la natalitat 
s’aniran implantant al tercer món. Es creu que cap al 
2040 la població mundial s’estabilitzarà en uns 8.000 
milions, però que aleshores la població europea haurà 
disminuït en uns 40 milions. 
A primera vista no sembla alarmant aquesta disminu-
ció, es pot pensar que ja som prou gent. El problema 
és que la retallada es fa per sota, per la infància, pro-
duint-se així un perillós envelliment de la població. Per 
aquest motiu el govern xinès ja s’ha fet enrere en la 
imposició del fill únic, que mantenia des del 1998.  A 
Europa es calcula que el 2040  hi haurà 2 jubilats (al-
guns amb greus dependències) per cada 3 persones 
en edat laboral. Serà sostenible?
No vull ser catastrofista perquè la història ens diu que 
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Convenció per a convençuts (i encara!)

els catastrofistes s’equivoquen. Però crec que els go-
verns s’haurien de començar a posar les piles per fo-
mentar la natalitat, amb ajudes socials, amb horaris 
laborals més favorables per a les mares i pares i amb 
escoles maternals gratuïtes. I confio que molts joves 
descobriran que tenir fills és una aventura apassionant, 
que val la pena haver viscut. Porta alguns sacrificis i 

angoixes, però moltes més il·lusions i alegries. És bo-
nic estimar incondicionalment.
Mirant ara a l’ordinador la foto dels meus fills i néts,  
penso que en la meva vida, que per l’edat que tinc ja 
puc repassar com un partit jugat, ells són la millor juga-
da, la que em fa més il·lusió. 

Joan Serrat

Qui més qui menys, tot el sobiranisme ja s’imagi-
nava que la tan publicitada Convenció contra el 

separatisme català, programada i perpetrada pel PP el 
darrer cap de setmana de gener al cor de Barcelona, 
coincidint –com es va remarcar–, per estupidesa i/o 
mala llet, amb el 75è aniversari de l’entrada a la ciutat 
de les tropes sedicioses (autoanomenades ‘nacionals’, 
oi?), seria un ‘déjà vu’, majoritàriament, amb alguna 
desafinada de nova factura. La realitat va confirmar 
aquestes previsions, encara que les desafinades van 
ser monumentals.
Sense deixar de llepar les sabates als ’Visitants’, l’am-
fitriona Franquícia Sánchez-Camacho va obrir el foc 
amb unes increïbles barrabassades (com a extremista 
encara se supera), que es poden resumir, traduïdes, en 
aquesta simple oració: “Contra ETA vivíem millor”.
La van seguir Dolores de Cospedal, llicenciada en 
cinisme, que va ressaltar el caràcter tribal de les rei-
vindicacions dels catalans (que pretenem separar-nos 
d’Espanya, va dir, a cops de matxet); el presumpte 
català Jorge Moragas, que ens veu com un poble de 
’hòbbits’; i el brillant sinistre Montoro, que ens va fer 
saber que havia decidit no ensenyar-nos mai més les 
balances fiscals “per evitar que hi hagi mal rotllo”... Im-
pressionant! 
I per acabar la desfilada, la gran ’guest star’: el Dr Ma-
riano, que es va deixar veure a Catalunya cinc minuts 
(té molta feina a la Capital del món, sempre ocupat en 
temes realment importants) i que amb el seu llenguatge 
verbal, en el seu meravellós monolingüe, va venir a dir 
que “ni hablar del peluquín”. El seu llenguatge no ver-
bal ja és una altra cosa: el seu polze amunt enumerant 
les seves negatives “a tot” era d’un insegur tan evident, 
que el president Mas va deduir fàcilment que la consul-
ta tindrà una oposició al capdavall tova, a l’hora de la 
veritat, perquè no hi ha arguments que la puguin parar, 
i per tant que es farà.
De fet, les cares dels ’convencidos’ eren un poema: 
malgrat el cava Freixenet amb què brindaven, els riu-
res i somriures exhibits per la tropa genovesa feien 
plorar, de tan penosos, i ni el segrest de l’amo de les 
caves de Sant Sadurní no va servir per millorar la foto. 
Al contrari.
¿Per què van prendre’s la molèstia de desplaçar-se 
a 600 quilòmetres de Madrid un cap de setmana de 
gener, doncs? ¿Què van venir a fer, en realitat, quan 
tothom sabia que no oferirien res de nou (entre altres 
coses perquè no tenen res a oferir) i que la convenció 

no convenceria nin-
gú? Potser volien 
provocar? ¿Potser 
buscaven una mica 
de ’kale borroka’ que 
justifiqués una bona 
queixalada argumen-
tal —i repressiva, si 
fos el cas— al sobira-
nisme català, tan escrupolosament democràtic de fons 
i forma que no tenen per on aferrar-lo?
Sigui com sigui, ja poden anar dient missa (incloent-hi 
el senyor Bonet de can Freixenet, que s’està ficant en 
un esbarzer). Val més que es vagin fent a la idea: Espa-
nya amb Catalunya no té futur (s’ha acabat el bròquil!), 
i que es preocupin de tenir-ne, de futur, sense l’apor-
tació dels catalans, que no està clar que en tinguin (i 
segons l’economista Sala Martín, està clar que no en 
tenen gens).  
Tornem un moment a la delegada local Sánchez-Ca-
macho, però, que segons que informava la Nerea Ro-
dríguez a ElSingularDigital.cat la setmana anterior, li 
ha sortit un emprenyador gra en forma de carta escrita 
per un català “meitat extremeny i meitat lleonès”, Co-
que Garcia, a la pàgina web de l’Associació ‘Súmate’ 
i dirigida a la líder del PPC, que l’altre dia va dir al Par-
lament que “gràcies als més de 3 milions d’espanyols 
que van venir a Catalunya al s. XX a crear la seva fa-
mília i el seu futur hem construït la Catalunya actual”. 
García retopa aquesta afirmació dient que la seva famí-
lia forma part d’aquests tres milions d’espanyols, i pa-
rafraseja l’Alicieta advertint-li que “impedir votar genera 
fractura”.
Al Circ Espanya li creixen els nans també en territori 
colonial...

Fermí Sidera Riera
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Sobirania

El món se’ns obre com una magrana
que fa molt desitjat el seu menjar
i ens cal passera i també barana
per fer la ruta sense entrebancar.

El món se’ns obre i tot en ell tremola
en veure un poble que és tocat pel sol.

Un poble que camina, si no vola,
a l’encalç de triar el camí que vol.

No és passió que es cremi en poques hores
ni un moviment que broti en un racó...
És el resum de tot allò que enyores

que es posa en marxa cap a un món millor.

És la veu que reclama per les places
el dret a proclamar-se independent
enmig de la cridòria d’unes masses
que sobrepassen la remor del vent.

I ho diu amb mans obertes, sense ràbia,
sinó amb la serenor d’un ocellet
reclamant la sortida de la gàbia

perquè vol ésser lliure i hi té dret!

És la veu més sincera d’un sol poble
alçada per la fam de llibertat

i que reclama el sentiment més noble:
ser senyor i sobirà del seu estat!

any Sunyer

Salt, 23 d’agost de 2013
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Tenir un gos amb conducta agressiva cap a les per-
sones de la família és un problema que afecta el 

benestar de la família i del mateix gos i és la principal 
causa d’eutanàsies o abandonaments d’animals sans, 
i per tant és un problema que cal identificar i corregir 
abans no sigui massa tard.
Aquesta conducta agressiva pot deure’s principalment 
a dominància o a  por. En els casos de dominància, 
l’animal sol reaccionar malament davant situacions en 
què competeix amb la persona: raspallar, banyar, curar 
una ferida, intentar moure’l del lloc on dorm, treure-li 
menjar de la boca o alguna joguina, etc. En aquests 
casos, la postura del gos acostuma a ser amb les ore-
lles enrere i cua recta, en posició de plantar cara. En 
els casos en què la conducta agressiva es dóna per 
por, amb una posició del cos més submisa i la cua sota 
les cames, sol donar-se en situacions per exemple de 
càstig inadequat (més llarg del compte, massa intens, 
etc.).
Els problemes d’agressivitat són a vegades més com-
plexos i no corresponen a cap dels dos patrons princi-
pals abans esmentats i poden ser barreges dels dos. 
Per exemple, un gos que es manifesta agressiu per 
conservar el menjar, no sempre és per dominància. 
Un altre exemple, un gos que es mostra agressiu si 
el volem fer baixar del sofà, pot no ser per un efecte 
dominant sinó per una reacció de frustra-
ció, ja que les seves expectatives no s’han 
complert. En aquests casos, el maneig in-
correcte del propietari sol ser la causa, ja 
que si algun membre de la família permet 
aquesta conducta i altres no, la frustració 
de la negativa pot ser resposta amb agres-
sivitat (haver permès determinades con-
ductes durant l’època de cadell i després 
voler-les canviar pot generar certa frustra-
ció a l’animal, que desencadenarà en con-
ducta agressiva).
Davant d’aquests casos, cal consultar un 
professional, i el veterinari, si ho creu opor-
tú, us pot derivar a un expert en compor-
tament. De cara a decidir què podem fer 

Agressivitat canina

davant d’un gos agressiu, és molt important avaluar els 
riscos que comportarà un tractament que no serà efec-
tiu a curt termini i que dependrà de la interacció amb 
aquest animal, per tant, en animals molt grans, amb 
comportament impulsiu (que no avisen) i davant la pre-
sencia de nens, persones grans o amb malalties, fins i 
tot amb por, cal entendre molt bé els riscos que estem 
disposats a córrer durant el tractament.
És important descartar que l’animal no té dolor, que tam-
bé és una de les principals causes d’agressivitat. Per tant, 
caldrà fer una revisió a l’animal per descartar processos 
de dolor i altres malalties que poden influir en el compor-
tament i, de passada, veure que si cal medicar, l’animal 
podrà tolerar bé la medicació (que sol tenir metabolisme 
al fetge). Serà important eliminar càstigs inadequats (un 
càstig ha de ser en el moment, breu, contundent però mai 
físic) i quan s’acaba la conducta no desitjada, cal premiar 
el gos i acabar el càstig. Distreure un gos agressiu pot 
reforçar aquest comportament. Recordar que la castració 
pot ajudar en molts casos d’agressivitat, però no en tots.

Informació proporcionada per Vetxarxa

cuidem les mascotes
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Pilar Teixidor Oliveras

L’EMBA de Salt obre les seves portes a un grup d’adolescents del 
centre de dia de l’Hospital de Santa Caterina

Fibra òptica a Salt el proper estiu

notícies

Durant aproximadament tres mesos, un grup de jo-
ves del Centre de Dia de l’Hospital de Santa Ca-

terina de Salt farà un taller de ceràmica a l’Escola Mu-
nicipal de Belles Arts de Salt. En finalitzar el taller es 
preveu que les peces produïdes s’exposin en un dels 
patis del mateix hospital.
El taller ha estat iniciativa de l’artista i professor del 
l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt, Carles Tor-
rent, “Carlets”, que va fer la proposta als responsables 
de l’Hospital i serà que dirigeixi el taller.
El taller es fa els dijous de les 14.30 a les 16h. I a les 
ordres del “Carlets” els joves participants elaboraran pe-
ces amb motius florals que s’exposaran inicialment en 
un dels patis del centre hospitalari, tot i que no es des-
carta que puguin veure’s en un futur en altres espais.
“Carlets” és un reconegut ceramista, tant per la seva 
activitats artística com pedagògica. Podeu trobar més 
informació sobre les seves activitats a http://www.car-
letsceramista.com/

La imatge de Pilar Teixidor Oliveras, saltenca, que el 
dia 5 de febrer va fer cent anys. L’alcalde, Jaume 

Torramadé, i el regidor de la Gent Gran, Josep Valentí, 
van visitar-la i li van fer alguns obsequis pel seu aniver-
sari número cent. 

Un 96% del municipi de Salt tindrà cobertura de fibra 
òptica el proper estiu. Les obres està previst que fi-

nalitzin el mes de juny. Des de l’Ajuntament i Telefónica 
s’està impulsant el desplegament de fibra òptica a Salt 
amb l’objectiu de dotar la ciutat  d’aquesta tecnologia.
Aquesta inversió té com a objectiu accelerar la inclusió 
digital i potenciar la incorporació de tots els ciutadans a la 
Societat de la Informació per millorar la qualitat de vida.
La fibra òptica des de la central fins al domicili o empresa 
del client és actualment la tecnologia de connectivitat de 
banda ampla fixa més avançada del mercat a tot el món.

En l’àmbit do-
mèstic, els 
100 Mb reals 
que ofereix la 
fibra perme-
ten TV d’alta 
definició, jocs 
online, vide-
oconferència 

de màxima qualitat i navegació ultra ràpida per Internet, 
fins i tot des de diversos dispositius simultàniament sense 
que la qualitat de la connexió pateixi cap modificació. 
No només la banda ampla fixa, sinó també la mòbil es 
beneficia de la xarxa de fibra, ja que més del 70% del trà-
fic de dades mòbils discorre a través de connexions wifi. 
En comparació amb altres solucions híbrides de fibra 
combinada amb cable coaxial, el desplegament de fibra 
òptica fins a la llar ofereix les millors prestacions, no no-
més en velocitats de baixada, sinó també de pujada a la 
xarxa, facilitant i fent més àgil la gestió de tots els serveis, 
aplicacions i continguts que són al núvol.
L’Agenda Digital Europea preveu que el 50% de les llars 
estiguin connectades a xarxes d’accés a internet amb 
velocitat de 100 Mbs l’any 2020, mentre que l’Estratègia 
2011-2015 del Plan Avanza 2 exigeix disposar de banda 
ampla a 100 Mbs per al 20% de la població l’any 2015. El 
desplegament de fibra òptica de Telefónica permet a Salt 
ser pionera en el compliment d’ambdós objectius.

Foto: Pere Quero.
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Els animals també tenen drets entreorelles
Q- En Josep el tenim malalt, sembla que ha agafat 

una grip de ca l’ample, per tant aquesta vegada 
“l’entreorelles” ens el farem “entrenosaltres”.
Aprofitaré per comentar un escrit que es va poder llegir 
en el Diari de Girona del dia 4 de febrer, amb el títol 
de: “Destinació dels actes generosos”. En ell, una tal 
senyora Cristina Felip es va indignar al veure en un 
concurs de TV3, on els concursants són personatges 
coneguts de diversos àmbits, com dos d’ells optaven 
per cedir el premi, si guanyaven, a organitzacions rela-
cionades en ajudar els animals.
La primera pregunta que feia aquesta senyora deia 
textualment: “Com pot ser que amb les desgràcies i la 
pobresa en la qual es veuen afectats tants països, pre-
fereixin aportar el seu granet de sorra a construir ideals 
refugis per animals?”. A continuació vénen un seguit 
de preguntes relacionades amb les mancances a nivell 
mundial, de que seria més convenient destinar-ho a 
ajudar les persones, investigacions, campanyes mèdi-
ques, ajudes al tercer món, persones afectades per la 
crisi en el nostre país, malats. Acabava preguntant: “No 
és més coherent?
Certament aquesta persona té molta raó en la neces-
sitat d’ajuda a tot el que fa referència a les seves pre-
guntes, però crec que en el seu llistat de necessitats 
no li consten les ajudes a la diversitat de la naturalesa 
de l’espai on vivim, que anomenem Terra, i que forma 
part també de la nostra vida; vegetació, aigua, animals, 
peixos, etc.
Recomanaria a aquesta senyora que fes una visita a 
alguna de les moltes protectores d’animals de compa-
nyia que tenim a les nostres contrades i veiés la gran 
feina voluntària que s’hi fa, amb pocs recursos i sense 
ànim de lucre. Animals abandonats, indefensos, amb 
dret a la vida i que alguns humans deixen al carrer 
sense consideració ni remordiment del que els pugui 
passar.
Posats a parlar d’animals li demanaria (irònicament) a 
aquesta senyora que per ajudar els desfavorits que ella 

esmenta no men-
gi més animals: 
pollastre a l’ast, 
entrecots, conill, 
xai, etc., que su-
poso deu menjar 
de tant en tant, 
i d’aquesta ma-
nera reduiríem el 
pinso destinat a 
aquests animals i 
el seu cost el po-
dríem destinar a alguna ONG.
Em ve al cap una anècdota, que potser molts recorda-
ran, d’una espanyola adinerada que devia molts diners 
a la hisenda pública i va demanar que cada espanyol li 
donés una simple pesseta, d’aquesta manera restituïa 
el deute, sense gran esforç per part dels seus conciu-
tadans. La idea no era dolenta si no fos que molts dels 
espanyols necessitaven la pesseta molt més que ella.
Posant per exemple la gran tasca que fa molta gent, de 
forma voluntària, aportant temps i diners per tal de con-
trolar, amb l’esterilització, l’increment de les colònies de 
gats, seria bona opció (irònicament) per aquesta se-
nyora que es deixés de fer-ho, destinar aquests diners 
a altres necessitats, tal com diu ella, i portar tots els 
gats que es vagin reproduint a casa seva, i lògicament 
alimentant-los ella.
En relació a la carta d’aquesta senyora li va donar res-
posta en Rafel, un saltenc, en el diari el Punt del dia 
10 de febrer, i en un dels apartats li deia: “Qualsevol 
persona pot fer amb els seus diners el que més cregui 
convenient, donar-los a una ONG o a altres llocs”.
No vull entrar en detalls de qui s’hauria de fer càrrec 
d’ajudar les grans necessitats  a nivell mundial, això 
va a consciència de cadascú opinar a qui li pertoca, i 
a nivell personal, si vol fer-ho, també cadascú marcarà 
les seves prioritats.

Manel Oliveras Planas
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el racó de pensar

ensenyament

Recordo que, quan era petita,  no m’agradava gens 
anar a l’escola, però gens ni mica. Tot va comen-

çar amb una mala experiència que durant molts anys 
em va marcar, fent diana i ferint de ple  la meva  au-
toestima.  L’ escola era unitària, allí grans i petits, tots  
barrejats,  fèiem el que podíem. La nostra mestra, una 
monja, fou la pionera en frustracions infantils.
He de dir que jo no vaig anar al col·legi fins als sis anys, 
però a casa, la mare em donava petites lliçons del poc 
que ella sabia. Recordo fer les primeres lletres, des-
prés tot l’abecedari; ella, pacientment  m’ensenyava a 
fer les grafies amb lletra clara, neta, i sobretot posant 
atenció. Jo n’estava molt orgullosa i em sentia molt 
contenta perquè a part d’escriure, la mare estava per 
mi, eren moments de molta tendresa.
Però va arribar l’hora temuda: anar a l’escola. Els pri-
mers dies em van asseure al costat de la meva germa-
na cinc anys més gran que jo. Mentre la mestra atenia 
les més grans, les petites  copiàvem paraules de la 
pissarra. Això sí que m’agradava perquè jo ja sabia es-

criure, i em sentia bé! Vaig fer 
una còpia impecable, neta, 
ja que els meus dits estaven 
avesats a escriure centenars 
de vegades aquelles lletres 
que jo, per altra banda,  re-
coneixia perfectament. Em 
sentia molt nerviosa, però al 
tenir al costat la meva germa-
na em donava certa segure-
tat, tot i que ella no em feia ni 
punyeter cas... jo amb la seva 
presència  em conformava. 
Tot d’una la monja se’m va 
acostar,  em va agafar la lli-
breta d’un rebot i tota enfa-
dada em va dir:  Això, ho has 

La frustració

 L’any Sunyer a l’IES Salvador Sunyer

escrit tu, o ho ha fet la teva germana? Jo només  veia 
una boca grossa que em cridava, no vaig entendre res 
del que em deia, ni sabia per què em renyava!  Vés-te’n  
al darrera de tot i torna-ho a fer.   Estava tan espantada 
que crec que em vaig fer el pipi a sobre. Al darrera de 
tot, sola, pixada, plorant, i a sobre sense veure les lle-
tres (tenia problemes de vista) no vaig escriure res, no 
podia . De tant en tant, la mestra, sense cap mena de  
remordiment, em llançava mirades de pocs amics. Els 
meus plors la varen molestar tant que em va fer sortir 
de la classe. A partir d’aquell fet vaig descobrir la frus-
tració amanida d’odi  i pors. Cada dia, a l’hora d’anar al 
col·legi em venien tots els mals, mal de panxa, vòmits 
.. m’amagava per racons, on la mare, al final, cansada 
de la mateixa història, em va deixar estar.  Aquell curs 
no vaig anar més a l’escola. Eren els anys cinquanta.
Un dia el pare  va trobar feina a França; doncs tota 
la família cap allà.  El primer dia a l’escola francesa 
jo hi anava molt angoixada. De la senyoreta, encara 
recordo el seu nom: Mademoiselle Deleuze. Era una 
noia molt maca, dolça,  acollidora...  em va deixar tan 
sorpresa que de mica en mica les meves pors van anar 
fugint. En poc temps escrivia i parlava en  Francès cor-
rectament.  Era tanta la meva aplicació i el meu entu-
siasme per aprendre,  que la senyoreta no deixava de 
felicitar-me, és més, em feia servir de model... tot i que 
això tampoc va anar massa bé, ja que els murmuris del 
meu darrera  no eren gaire agradables, més aviat  eren 
comentaris irònics amb polsims de gelosia. 
Al llarg dels anys, he tornat a sentir el mal alè de la 
frustració, sobretot vinguda de part de persones que 
de ben segur la pateixen. Creuen que descarregant-la 
contra els altres se senten alliberats; no és el cas, per-
què aquesta  torna a infiltrar-se,  lliscant com una serp,  
per tots els porus de la pell. 

Júlia Pujolràs Casadevall

L’Ajuntament de Salt dedica  l’any 2014 a Salvador 
Sunyer i Aimeric, exalcalde, fill predilecte i cronista 

oficial de la vila, en motiu dels seus 90 anys. El dis-
sabte passat, 1 de febrer, es va fer l’acte inaugural al 
Teatre de Salt.
Durant tot aquest any es faran diverses activitats soci-
als i culturals per donar a conèixer, a les generacions 
actuals, la seva obra i el seu paper en el nostre poble.
Des de l’institut ens hem adherit a aquest reconeixe-
ment i també farem diverses activitats durant l’any SU-
NYER per aprofundir la relació que ja hem iniciat amb 
ell des que portem el seu nom. 
Algunes de les activitats que farem són:  la presentació 
de l’institut a través d’un Lip-dub. Entrevistarem a bas-

tament el Sr Salvador Sunyer i altres membres de la 
seva família per tenir una visió polièdrica (com a marit, 
com a pare i com a 
avi),  que publicarem 
a la nostra revista 
Mira-t’ho . Crearem 
una unitat didàctica 
transversal per tre-
ballar la figura del Sr 
Salvador Sunyer i la 
realitat de Salt a tra-
vés de la seva línia 
cronològica. La Co-
ral de l’institut ens in-



20

L’any Sunyer a l’IES Salvador Sunyer

La màgia del Nadal

Encirca’t a l’Espriu

terpretarà el nostre himne, escrit  ja fa uns anys pel ma-
teix  Sr. Salvador Sunyer  i musicat pel seu fill, Miquel. 
La intenció serà interpretar-lo a través de sons corpo-
rals. També es farà una reinterpretació amb l’alumnat, 
de les escultures que hi ha a Salt i els seus poemes 
sobre aquestes escultures, creant un muntatge audio-
visual. Per Sant Jordi farem una sessió de lectures dels 
seus poemes. El Taller de Mares,que tenim a l’ institut, 
realitzarà una manualitat en record de l’Any Sunyer.
DE PART DE L’EQUIP DIRECTIU, DE TOT EL CLAUS-
TRE, DE L’AMPA ,DE L’ALUMNAT  I DEL PERSONAL 
PAS   MOLTES FELICITATS!

El Nadal a l’escola El Pla ha estat més màgic que 
mai, ja que tota la comunitat escolar –pares i ma-

res, nens i nenes, mestres i tot el personal del centre- 
ens hem reunit al gimnàs per tal de gaudir junts d’un 
concert de nadales. Qui diríeu que van ser els mera-
vellosos cantants que ens van alegrar l’estona amb les 
seves veus? És clar que sí: els alumnes. Des dels més 
petitons de P3 fins als de 6è, tots hi van ser i tots van 
participar en aquesta festa tan especial.
El repertori va ser d’allò més variat, nadales de tota 
la vida i d’altres, no tan conegudes, combinades amb 
cançons més modernes, tant en català com en anglès. 
La Lluna en mi, una cançó preciosa, va suposar la 
guinda del pastís quan tots els alumnes de l’escola es 
van girar cap al públic i la van dedicar als seus pares 
i a les seves famílies. Van ser dues hores d’alegria i 
sentiments compartits de les quals tots en vam gaudir i 
que esperem poder repetir el proper curs.

El divendres dia 17 de gener es va fer la presenta-
ció del pla lector del 2n trimestre a l’INS Salvador 

Espriu. En aquest cas es va poder gaudir d’un espec-
tacle d’acroesport, on la comunicació no era amb pa-
raules com en els llibres, sinó amb el propi cos. En la 
trama de l’actuació es van veure clarament els senti-
ments d’amor, la lluita, la desesperació i la reconciliació 

o pau amb un mateix. 
Dos membres de la 
companyia Encirca’t, 
en Jordi i la Neus, van 
ser els comunicadors. 
Una companyia petita, 
amateur, que va néi-
xer fa poc més de tres 
anys a Celrà amb l’ob-
jectiu d’acostar el circ 
al seu entorn proper, 
fent tallers, especta-
cles… Treballen amb 
malabars, bola d’equi-
libris, monocicle, però 

sobretot amb activitats aèries com trapezi, teles i l’acro-
esport, del qual vam poder gaudir.
Amb aquesta activitat es va donar el tret de sortida a 
la lectura del 2n trimestre, fent que l’alumnat no vegi la 
lectura diària com un tràmit, sinó com un quart d’hora 
que poden passar immersos en un altre món, un al-
tre entorn, un altre temps… amb la lectura d’històries 
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diverses i així potenciar l’hàbit de lectura, perquè en 
gaudeixin i puguin augmentar la concentració per a la 
realització de les diferents tasques a l’aula.

Encirca’t a l’Espriu

Gran experiment a l’escola Les Deveses
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cultura
Llegim perquè ens agrada i ens ho passem bé. Així 

de senzill.
També volem compartir el que llegim.
Amb aquestes dues premisses, naixia, el curs passat, 
el Club de Lectura de l’Institut Salvador Espriu de Salt.
Un grup de professors i membres de l’AMPA de l’Institut 
ens vam decidir a començar un Club de Lectura. La 
idea naixia de les ganes del centre a obrir la seva bibli-
oteca i a establir un lligam entre pares i mares, docents 
i gent del poble. Era una manera d’engrescar la gent 
que s’acostés a l’Institut.
Vam començar creant un bloc, BIBLOS, passió per la 
lectura  i penjant-hi  un llistat de llibres. A través de la 
pàgina web del centre es podia accedir al bloc i votar 
algun dels títols. Vam proposar llegir el llibre més votat i 
vam decidir una data per la primera sessió. Ens ho vam 
passar tan bé que després de la primera trobada n’han 
vingut unes quantes!
Sempre seguim, més o menys, la mateixa dinàmica. 
Tenim el nostre bloc on anem penjant comentaris, en-
trevistes, links a vídeos, etc. sobre l’autor o autora i el 
llibre que estem llegint en aquell moment. Tothom pot 
dir-hi la seva. El dia de la trobada repassem el que hem 
penjat al bloc i anem comentant el que ens ha semblat.  
Això sí, mai falta la coca i la beguda.
Ja hem llegit, entre d’altres, Jo confesso, L’avi de 100 
anys que va saltar per la finestra. 

A finals de juny vam llegir Quan érem feliços i vam or-
ganitzar un sopar amb l’autor del llibre, Rafael Nadal, 
amb el qual vam poder conversar agradablement sobre 
el llibre i altres temes actuals.
L’experiència està resultant molt positiva i la mitjana 
d’assistents a cada sessió és d’unes quinze perso-
nes. Enguany ja hem començat llegint Victus  d’Albert 
Sánchez Piñol, també La veritat sobre el cas Harry 
Québert, de Joël Dicker. I ara seguim amb el llibre de 
l’autora canadenca,  Alice Munro, Massa felicitat, un 
llibre de contes que es veu que no deixa indiferent a 
ningú que l’ha llegit.
Si us agrada llegir i compartir les vostres lectures, con-
necteu-vos al bloc (biblosespriu.blogspot.com.es) i no 
dubteu a venir. 

Maria Pilar Figueras - Anna Burrassó

Biblos, passió per la lectura

Recomanació llibre: Massa felicitat

Massa felicitat, d’ Alice Munro
Aquesta escriptora Canadenca, dóna plena llibertat a 
la seva màquina d’escriure per explicar-nos  successos 
i  situacions dramàtiques sortits de la seva  ment bri-
llant i creativa. Mostrar la nuesa dels seus personatges 
, sempre acompanyats de grans interrogants. Escriu 
retalls  de vides  basant-se en les  diverses reons per 
encaminar-los, seguint la seva intuició . Descriu amb 
precisió missatges de gent corrent, persones trobades 
per casualitat, anécdotes  i fets vanals que, ella molt 
saviament els transforma en emocions. S’endinsa vers 
soletats i vivències  d’éssers senzills però alhora tam-
bé, molt complexes.
Parla perquè jo et vegi- (Sócretes)Faig aquesta cita, 

perquè és així, com jo entenc 
els seus escrits.
 És en els diàlegs i en la nar-
ració dels pensaments dels 
personatges on ens  trans-
met  dolor, pena, rabia, frus-
tració…tot i que ella va més 
enllà, reconciderant la realitat 
com a un fet, no com a una 
fantasia.
Darrera dels vitralls d’una 
vida quotidiana l’autora ens 
fa distingir la mentida , la 
humiliació, el rencor… Sap 
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ra el destí d’una amiga 
comuna: la Violant.
La veu del pedrenyal 
és una una intensa 
novel•la històrica que 
intenta desmitificar el 
bandolerisme català, 
moviment que dividí el 
país entre nyerros i ca-
dells al llarg dels segles 
XVI i XVII.

xarxes socials

Recomanació llibre: Massa felicitat

Frases per emmarcar II

Recomanació llibre: La veu del Pedrenyal

Vilalleons, vegueria de Vic, 1602. La vida dels ger-
mans Arnau i Miquel no és diferent a la de qual-

sevol pagès humil de l’època: sobreviuen treballant la 
terra, es diverteixen en els aplecs i a la taverna del po-
ble, i s’avenen més amb uns veïns que amb d’altres. 
Un dia qualsevol, els bandolers nyerros es presenten a 
casa seva per oferir-los una proposta. Empesos a ac-
ceptar-la sense altra alternativa, els joves camperols 
avançaran, a partir de llavors i quasi involuntàriament, 
per un camí que mai havien previst, condicionant alho-

apropar-se als esperits i als secrets amagats dins de 
cada protagonista. Els seus personatges inventats, 
però que alhora són reals, els descriu com si fossin co-
neguts seus; Familiars, veíns, potser els que viuen just, 
a l’altre costat del  carrer.
Ella esgarrapa emocions, fotografia mirades i descriu 

sentiments amb una emprempte molt personal.  La  ge-
nerosa forma d’escriure  de l’ Alice Munro, ens convida 
a veure-la com si, ella mateixa fos, una més dels per-
sonatges dels seus relats.

Júlia Pujolràs.

· No busquis l’amic per matar el temps, busca’l per 
viure el temps.

· Un amic és qui ho sap tot de tu i malgrat això t’es-
tima.

· Eduquem els nens i no serà necessari castigar els 
homes (Pitagores)

· Els vells desconfien de la joventut, perquè han 
sigut joves (Shakespeare)

· Els millors metges del món son. El senyor repòs, 
la Doctora dieta i el Doctor alegria.

· Quan la vida et dona un cop, no abandonis, acce-
lera fort.

· Sapientium octavo.: El vuitè savi. Expressió irònica 
per criticar el que presumeix de savi sense ser-ho. 
Ja que els savis de Grècia eren set.

· Docendo discimus: Aprenem a ensenyar.

· Dictum factum: dit i fet.

· A tu jove savi, a tu et dic, que  encara no has après 
el que jo ja he oblidat.

· Som el que fem dia a dia. De forma que l’excel-
lència no és un acte sinó un hàbit. Aristòtil.

· La clau no és trobar la resposta a velles pregun-
tes;  sinó, fer-nos  preguntes que mai abans, ens 
havíem fet.

· Qui mira cap enfora somnia. Qui mira cap endins 
desperta. Carl Jung

· “Jo no sé si Dios existe, 
però si existe, sé que no 
le va a molestar mi duda.” 
Mario Benedetti
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Un món de confetipessics d’art
Fa poc hem gaudit de les cavalcades i actes festius de carnestoltes, segur que  molts  haureu  llençat grapats 

de confeti o simplement embadalits  a l’observar el vol màgic de plugim de colors tot esquitxant carrers i pla-
ces.
Però què en sabem d’aquesta tradició i dels seus orígens? 
S’anomena confeti als petits trossos de paper que es llencen com a mostra de joia en les desfilades  i celebracions 
, però no està gens ben vist utilitzar-lo en els funerals, ja que constitueix una ofensa en segons quines cultures .
La paraula prové del llatí “confectum” i la trobem també a l’italià com a “confetto”  fent referència a un  petit dolç 
que llençaven les classes nobles durant les desfilades de carnaval, mentre les classes populars substituïen  els 
dolços per  petites boles de guix. Aquest mot en anglès serveix per designar les ametlles de Jordània que es 
recobrien de sucre blanc o vermell i s’oferien com a obsequi en els batejos i casaments

 El fet de llençar confeti esta vinculat als ritus ancestrals que invocaven la fertilitat,  tot escampant des de temps 
immemorials: grans d’arròs, pètals, closques d’ou, caramels, confits i altres productes  que han canviat al llarg del 
temps . Aquesta tradició mostrava una vessant festiva  però també era un clar indicador de l’estatus econòmic  de 
les diferents capes socials. Sembla que va ser cap a l’any 1875 quan un empresari de Milà va començar a utilitzar 
petits trossets de papers de colors per amenitzar la desfilada del Carnaval.
A les nostres contrades tradicionalment em dèiem fer i tirar paperets. Recordo clarament quan per allà la dècada 
dels 60, la mainada guardàvem amb cura l’embolcall de bombons i caramels per retallar-los i convertir-los en 
vistosos paperets que llençàvem per la processo de Corpus. Actualment el confeti ja no es fa de forma manual i 
es poden trobar al mercat perforadores de diverses mides i formes.
I feta aquesta breu introducció històrica, us volia proposar una  bona pluja d’idees creatives per donar un nou 
esclat de vida als bonics paperets de mil colors que recobreixen els nostres carrers després de carnestoltes.
· El confeti és ideal per fer creacions de collage de materials sobre diversos suports, tot imitant la tècnica del 
trencadís tan emprada per Gaudí, mestre del modernisme. Com veieu en les fotografies tant podem integrar-lo 
en una composició amb altres elements figuratius, com utilitzar-lo per realçar formes en positiu o en negatiu, i així 
ressaltar el concepte plàstic de fons i figura.

· Podem utilitzar-lo  amb finalitats plenament decoratives i així embellir capses, paquets, carpetes, etiquetes... re-
vestir tota l’estructura d’un marc de fusta per convertir-lo en un element festiu. O  bé barrejar pintura tempera amb 
paperets (això sí, han de ser metàl·lics) i a l’aplicar-la amb  pinzell descobrirem com les  empremtes de  pintura 
s’han enriquit amb boniques guspires de color.
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Un món de confeti

· Amb confeti  podem revestir composicions en volum i fer preciosos bols, partint sempre d’un motlle que ens 
servirà de base. Per fer el que ens mostra la primera fotografia hem emprat un bol de plàstic transparent, sobre 
el que hem encolat  confeti de cercles  grans i d’estampats ben diversos.  A la segona fotografia veiem un bol 
realitzat a partir d’un globus recobert amb tires de revistes amb la tècnica del paper maixé, un cop sec es retalla 
per la meitat i com a toc final es vernissa adherint a l’atzar una fina  capa de paperets. 

I l’última fotografia ens mostra un elegant i lluminós bol  tot de confeti  elaborat amb el procediment que es deta-
llarà a continuació.
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1) Cal inflar un globus i nuar l’extrem inferior  amb força perquè no s’escapi l’aire
2) S’empastifa la meitat del globus amb una bona quantitat de cola blanca i s’hi enganxa amb rapidesa una bona 
capa de confeti  procurant no deixar cap espai buit.
3) Es passa vernís per sobre els paperets  per fixar-los i donar al conjunt un aspecte lluminós.
4) Un cop s’ha assecat del tot es rebenta el globus i es treu amb cura de l’interior del bol.
5) Es tornen a vernissar  les dues cares  diverses vegades fins aconseguir una bona consistència 
6) I ja només cal retallar de forma harmònica la part superior del bol i anar pensant  un bon lloc on poder lluir el 
nostre fantàstic bol de confeti. 
Us animeu a construir-ne! Segur que passareu una estona ben relaxada i divertida!

Carme Garriga Verdaguer

Un món de confeti

Jo mai
teatre

El dia 21 de febrer al Teatre de Salt, se’ns presenta 
Jo Mai, d’Iván Morales, interpretada per la compa-

nyia Prisamata. És un espectacle amb música en viu i 
en contacte directe amb l’espectador. 
Els actors, molt joves, coneguts de la petita pantalla 
com Nao Albert i Alex Monner de la sèrie “Polseres ver-
melles”, Oriol Pla del “Cor de la ciutat”, Laura Cabello i 

Xavi Sáez de “Sé de un lugar”.
És una història que relata la relació entre nois joves 
desarrelats que es troben en un bar i que els serveix 
com a refugi, parlant dels seus problemes i les seves 
iniciatives. També hi troben el suport i afecte que no els 
hi han donat les seves famílies. Sentiments portats a 
l’escena amb un estil propi i molt directe amb l’especta-
dor. Tant es així que l’escenari és al centre envoltat per 
les cadires del públic.
Aquesta obra la definiria com una conversa, amb uns 
tocs d’humor i amb molta adrenalina, que va fer vibrar 
el públic assistent en diferents fases de l’obra. Els di-
àlegs molt informals, alguns incorrectes,  i dirigits a un 
públic majoritàriament molt jove. Una escriptura fresca 
i del carrer, pròpia d’una tertúlia de bar.
Voldria destacar la gran professionalitat d’aquests jo-
ves actors, amb una actuació fantàstica i premiada 
amb forts aplaudiments pel públic assistent.
Al finalitzar l’obra, els artistes van compartir amb el 
públic – tot prenent una cervesa -  les impressions de 
l’actuació.

Josep Pla
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Paulo Levchenko 
Cristina Celis Varandas 11/01/14

Sergi Carbones Carrillo 
Irene Cairo Blanco 13/01/14

Moises Pintor Martínez 
Maria del Rosario Flores Cano 13/01/14

Sergio Laclaustra González 
Estela Moreno Subirats 20/01/14

Rafael Gómez Santaella 
Laura M. Bermudez Beltran 30/01/14

Naixements

Mohamed Ali Dar 19/12/13
Roa A Jamal 25/12/13
Ivet Torrent Diaz 31/12/13
Ali Vaiteh 02/01/14
Bilal El Miri 03/01/14
Jiaqi Hu 03/01/14
Aya Dannouj 04/01/14
Inas Rasnab 05/01/14
C. Luis Velasquez A. 06/01/14
Omar Ceesay 07/01/14
Dario Aguilera Pla 08/01/14
Júlia Nogué De Araujo 08/01/14
Sawdatou Konteh Sanneh 09/01/14
Aya El Kaychoui 11/01/14
Hanae Nhaji 12/01/14
Aya Bousnina 12/01/14
Sara Bouanani Daboua 12/01/14
Coli Balde 12/01/14
Huiyang Fang 12/01/14
Aram Pasqual Manvebo 12/01/14
Josue A. Ramírez Glz. 12/01/14
Emelia Amponsa Owusu 14/01/14
Israe Jebbour 14/01/14
Enzo Gil Rico 14/01/14

Ousman Cisse 15/01/14
Musa Conteh 18/01/14
Esteve Juher Pérez 19/01/14
Martina A. Pibernat G. 20/01/14
Musa Sakoli 21/01/14
Lucia Conejero Cabrera 21/01/14
Lucas Jiménez Parra 21/01/14
Janna El Baz 21/01/14
Safouan Jdaoudi 21/01/14
Denia López De Uralde N. 23/01/14
Vera Ortiz Jiménez 24/01/14
Nil Redondo Domenech 24/01/14
Eder Cantero Murillo 25/01/14
Daenerys Roman Mz. 26/01/14
Enya Fernández Verge 27/01/14
Nicolly Dos Santos Amaral 27/01/14
Tasnim Yahyaoui 27/01/14
Braian Vaqueriza Sánchez 28/01/14
Anna Fábrega Nierga 28/01/14
Desire Biafo 28/01/14
Berta Tura Ventura 28/01/14
Mariam Zannouti 29/01/14
Judith Fernández Fuentes 30/01/14
Laia Carbones Cairo 01/02/14

Defuncions

Josefina Vila Cufi, 63 anys 10/01/2014
Isidre Ventura Saus, 97 anys 15/01/2014
Consuelo Ximenes Puvill, 74 anys 24/01/2014
Angel Casals Blanquera, 83 anys 25/01/2014
Joaquima Guell Collell, 93 anys 25/01/2014
Antonio Ram Os Aldana, 73 anys 27/01/2014
Josefa Gutierrez Requero, 86 anys 31/01/2014
Francisco Caparros Zamora, 49 anys 03/02/2014

Pere Casellas Eudaldo, 82 anys 05/02/2014
Rosa Vicens Cullell, 96 anys 06/02/2014
Juan  Barba  Gomez, 86 anys 07/02/2014
Guadalupe Contreras Carrascal, 97 anys 08/02/2014
Miquel Cubarsi Figueras, 88 anys 09/02/2014
Jose Aviles Montero, 87 anys 09/02/2014
Miguel Martinez Viñolas, 71 anys 13/02/2014

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

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 22,1 (mm)
Pluja acumulada: 42,1 (mm) 

Temperatures i pluviometria del mes de gener de 2014
Fonts: Museu de l’Aigua i Gerard Taulé (Salt-XOM)

Temperatura màxima:
19,3° el dia 4 de gener
Temperatura mínima:
0° el dia 22 de gener
Fonts: Museu de l’Aigua i Gerard Taulé (Salt-XOM)

el tempsTemperatures i pluviometria
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Elaboració:
En primer lloc, feu un sofregit amb la ceba i els alls, posant una mica de 
sal. Quan estigui fet, poseu el pit de xai prèviament salpebrat i rosse-
geu-lo. Afegiu la tomata i deixeu-la coure una estona. Afegiu una mica 
d’aigua i llavors afegiu la picada que ja tindreu preparada. A continuació, 

posar-hi el llorer, les patates pelades i esqueixades i remenar.
Finalment afegir els pèsols i l’aigua i deixar-ho coure tot junt. Rectificar de sal abans de servir.

Recepta de la Sra. CATALINA SOLER MASSOS 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Esbandiu bé els cigrons amb aigua. Escorreu-los i poseu-los en el flascó de la batedora.
Afegiu-hi als cigrons l’all pelat, la sal, el comí, el suc de la llimona i la salsa tahini. Bateu-ho tot i aneu-hi afegint 
aigua de mica en mica fins que la barreja sigui cremosa però amb cos.
Un cop batut ho posem en un plat i ho decorem amb julivert picat, pebre vermell al vostre gust i un rajolí d’oli 
d’oliva.

Ingredients: 

· 1 pit de xai
· 500 g de patates
· 500 g de pèsols
· 4 alls tendres
· 1 ceba
· 1 tomata

Per la picada: 

· all
· julivert
· ametlles
· avellanes

Ingredients (6 o 8 persones): 

· 2 tasses de cigrons cuits (aprox. 400 g)
· 2 cullerades de salsa tahini (pasta de sèsam) 
· 1 gra d’all
· 1/3 de culleradeta de sal
· 1/2 culleradeta de comí mòlt
· suc de mitja llimona
· una mica de pebre vermell
· julivert
· un raig d’oli d’oliva (si és verge extra millor)
· 1/2 got d’aigua

Pit de xai amb patates i pèsols

Hummus

gastronomia

cuina internacional

· aigua
· julivert
· llorer
· pebre
· oli
· sal

· galeta
· safrà
· sal
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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 Les Arrels 972234699 
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
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: 8, 17 i 26 de març

ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 3, 12, 21 i 30 de març

ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                           
Dies: 2, 18 i 27 de març

PEYA, Pla de Salt, 15 972441001 
Dies: 5, 14 i 23 de març  

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 1, 10, 19 i 28 de març

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 9, 11, 20 i 29 de març

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 4, 13, 22 i 31 de mar

ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 7, 16 i 25 de març

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 6, 15 i 24 de març

FARMÀCIES de guàrdia: mes de MARÇ
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Encreuats

Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

drecera
corriol
marge
abocador

poti poti

baixador
esplanada
bagant
apagallums

espavilat
cagadubtes
pixatinters
desmanegat

rondinaire
malparlat
malcriat

HORITZONTALS
1.Fer sermpre cas al dimoniet que portem dins. Opacitat de cua d’ull.
2. Petició sota la capa del cel. Exhibeixen davant el perill.
3. Fa creu i ratlla. Espavilats com un eriçó. Descansi en pau. Decidida per 
triplicat.
4. Bohemi a mitges. Elimino els polls de soca-rel. Torna tan semblant que 
fa el tifa.
5. Bidell entre maduixeres. Viatge a Ítaca.
6. Carregades de bavalles. Puntes d’espetec.
7. Secreció a cau d’orella. Assortiment d’embotits al Romea. Valori la gra-
vetat de la qüestió.
8. Orxata de nassos. Partidària de deixar-se fer la pell.
9. Posició d’alçada. Home de culte circumcidat.
10. Toreros acollonits d’Espanya. Mandioca vinguda d’Amèrica. Van de bòlit 
durant l’intercanvi.
11. Cor de Maria. Exposat a l’airet de la matinada. Elaborar sense treballar.
12. Examen integral a sang freda. El millor número per arrencar a córrer.
13. Capcirons mig pam més alts de l’habitual. Greu problema de confiança.

VERTICALS
1. Rebuig sense miraments. Amor propi entre sardanistes.
2. Escorça de cirerer. Problema digne de compassió. Monedes al marge 
de les modes.
3. Degotar de cara a la paret. Prohibit a tota mena de Rambos.
4. Abortament numismàtic. Disc del segle passat. Escriptors leprosos d’Es-
pinelves.
5. Triplica en subjuntiu. Vagaregi sense nord per la mar salada. Racons 
parisencs de pau i de felicitat.
6. Connecta amb els déus. Tal i com circulen més val que siguin uns pan-
xacontents.
7. Marit en desgràcia. Compromís de pujar a l’altar. Africà en cap.
8. Les primers d’arribar a bon port. Roba de cuina. Tanca el cercle.

9.  Llei típica de la republica 
francesa. Paret insonoritzada. 
Assistent a la teva salut
10. Miro d’amagatotis. Espolsar 
les penes a l’era. 
11. Emboliquen l’uniforme. Se-
nyalin el camí pas a pas. Entren 
en escena.
12. Edifici en peu de guerra. Niu 
carregat de dificultats.




