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agendaActivitats del mes d’ABRIL

CASAL DE JUBILATS

• Dia 24 d’ABRIL. Excursió: LLORET - JARDÍ BOTÀNIC DE 
SANTA CLOTILDE. Sortida a les 8:00 hores del matí. Preu: 
39 €. Esmorzar inclòs. Els dies de cobrament dels tiquets 
seran el 16 i 17 d’abril, de les 4 a les 6 de la tarda. Per infor-
mació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. Telè-
fon 607876946.

BIBLIOTECA IU BOHIGAS

• Dia 1 d’abril, Exposició de l’Escola Municipal de Belles Arts 
de Salt. Mostra dels treballs de l’alumnat de l’Escola Munici-
pal de Belles Arts de Salt (EMBA).

• Dia 1 d’abril, 17:30h.- Concurs de punts de llibre. Els me-
nors de 5 anys han de participar acompanyats d’un adults.

• Dia 3 d’abril-  10:00h.- ESCRIVENTS 2.0 és una instal·lació 
interactiva a l’entorn d’una màquina d’escriure, que demana 
als joves pels seus coneixements sobre el 1714, en el marc 
de la celebració del Tricentenari.

• Dia 4 d’abril, 17:30h.- Els drac xinès. Construcció d’un drac 
de paper plegat. A càrrec de Cristina Fernández. 

• Dia 4 d’abril, 19:00h.- Inauguració de la mostra de treballs 
de l’alumnat de l’Escola Municipal de Belles Arts de Salt 
(EMBA).

• Dia 11 d’abril, 18:00h.- Trobada del grup de lectura. Co-
mentarem: “Alícia al país de les meravelles” de Lewis Carroll 
i “La Caputxeta vermell”, versió de Roberto Innocenti.

• Dia 11 d’abril, 18:00h.- Cavallers armats, rovellats i senyo-
res de pam i pipa. Contes de Sant Jordi. A càrrec de Dolors 
Arqué. Adreçat a infants a partir de 4 anys.

• Dia 24 d’abril, 20:00h.- Trobada del grup de lectura. Co-
mentarem: “Estupor i tremolors” d’Amélie Nothomb.

• Dia 25 d’abril, 10:00h.- Cessió de l’espai infantil a la llar 
d’infants El Barrufet.

• Dia 29 d’abril, 10:00h.- Cessió de l’espai infantil al curs de 
1r de l’escola Les Arrels.

• Dia 29 d’abril, 11:00h.- Cessió de l’espai infantil al curs de 
1r de l’escola Les Arrels.

• Dia 29 d’abril, 17:30h.- Comentarem els llibres “Els Fantas-
mes de la biblioteca o la cadena secreta”, d’Emili Teixidor i 
“Conte de riure, conte de plorar”, de Joles Sennell.

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

• SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT 

• TALLER D’ALIMENTACIÓ SALUDABLE I ACTIVITAT FÍ-
SICA PER A GENT GRAN el dijous 10 d’abril de 16.30 a 
18.30 h a càrrec de personal sanitari del ABS de Salt.

• CAMINADA I DINAMITZACIÓ XARXA D’ITINERARIS SA-
LUDABLES el dilluns 7 d’abril de 09.00 a 11.00 h.

• GIMCANA SALUDABLE el dimecres 9 d’abril a les 16.30 h, 
a càrrec de Irene Teixidor.

• XERRADA: QUÈ ÉS LA UNITAT CANINA? el dijous 24 
d’abril a les 16.30 h a càrrec de la Policia Local de Salt. 

• TALLER DE QI GONG, GIMNÀSTICA XINESA els dilluns 
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 càr-
rec de MIRA capacitats per la dansa. Cal inscripció 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 el dilluns 7 d’abril de 18.00 a 
19.00 h. 

• TALLER: CURS D’INFORMÀTICA PRÀCTICA, e-AVIS els 
dijous 3 i 10 d’abril de 11.30 a 13.00 h a càrrec dels alumnes 
del IES Salvador Espriu, “Projecte joves solidaris”. Cal ins-
cripció prèvia. 

• TALLER: DETALLS DE SANT JORDI els dilluns 7 i 14 
d’abril a les 16.30 h. 

• TALLER: BRACELETS GOMA el dilluns 28 d’abril a les 
16.30 h. Cal inscripció prèvia. 

• SORTIDA A LES RUÏNES D’EMPÚRIES el dimarts 1 
d’abril. Cal inscripció prèvia. 

ACTIVITATS FIXES

• TALLER DE FISIOTERÀPIA els dimecres a càrrec de Ire-
ne Teixidor. 1r grup de 16.30 a 17.30 h.- 2n grup de 17.30 a 
18.30 h. 

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

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

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

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

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

• Alfabetització: dimarts de 10:30 a 11:30h. Cal inscripció 
prèvia.

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 5 d’abril- NITVANA - Unplugged Tribute- Hora: 22:30- 
Sala 2- Preu: 5 €.

• Dia 6 d’abril- Festival Benèfic per la Chaima– Hora:14:00- 
Sala 1- Preu: 5 €.

• Dia 10 d’abril- GERMÀ NEGRE + EBRI KNIGHT + GRE-
DA STREET BAND– Hora:22:00- Sala 1- Preu: 5 €.

• Dia 11 d’abril- MOTORBREATH (tribut a Metallica) – 
Hora:22:30- Sala 2- Preu: 10/12 €.

• Dia 12 d’abril- NINYIN’S MIND TRIBUTE BAND – 
Hora:22:30- Sala 2- Preu: 7/10 €.

• Dia 25 d’abril- D’Callaos - Hora:22:30- Sala 2- Preu: 9/12 €.

• Dia 26 d’abril- THE PEPPER POTS + COUTING OFF + 
THE FUNK BOSS BROTHERS - Hora:21:00- Sala 1-   Preu: 
10€ (a benefici de Càritas Girona).

TEATRE DE SALT i EL CANAL

• Dia 26 d’abril - 21:00h.- Remenant els boscos de nit- De 
Idària Teatre- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 10/7 €.

• Dia 6 d’abril - 12:00h. i 18:00h.- La fàbrica de somnis- País 
de cotó - (a partir de 3 anys)- Lloc: Teatre de Salt- Preu: 8/7 €.
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Oligarques  
Darrerament s’ha evidenciat més que mai el lligam que relaciona el poder po-
lític, sigui democràtic o no, amb el gran capital. I això és el que està acabant 
amb el sistema i la paciència arreu del món. De fet ha passat en moltes altres 
ocasions a nivell històric. 
També cal dir que sovint el poder que s’ha reconstituït s’ha corromput per 
aquests mateixos lligams o d’altres de nous. No és estrany que els moviments 
socials siguin capitalitzats per interessos econòmics contraposats que instru-
mentalitzant el poble o gràcies a la seva mobilització, assoleixin el control so-
cial i econòmic perseguit. 
És ben sabut que la democràcia és el sistema de la burgesia, però de de-
mocràcies n’hi ha de moltes menes. I cada vegada més han estat les grans 
companyies que cotitzen en borsa i els taurons del sistema financer els que 
manipulen la voluntat política. És possible que això hagi passat sempre, però 
ara ningú s’esforça a dissimular-ho. 
Així observem com sovintegen les reunions públiques entre els representants 
polítics i els de les grans corporacions, salvaguardant els seus interessos i el 
futur personal dels que legislen només per a ells. Això malmet enormement 
la imatge dels nostres representants, que ja compten amb aquest suport per 
guanyar les eleccions. Sortir en aquesta foto pot satisfer molts egos personals, 
però contràriament al que manifesten molts polítics i tal com està el món, pot-
ser se n’haurien d’amagar.
Són els polítics els que permeten els paradisos fiscals, els que permeten que 
una secretària pagui molts més impostos que el cap de la seva companyia, que 
moltes grans empreses tributin on vulguin i el que vulguin, que existeixin unes 
diferències indecents entre els salaris dels treballadors i els beneficis empresa-
rials. Per no parlar dels bancs. Ho observem en els contractes laborals actuals, 
o quan paguem la factura de la llum, la benzina o els peatges, per posar uns 
exemples. Com és que essent tan pocs tenen tant poder? Com és que la soci-
etat ho permet i ho tolera? Qui beneficia en el fons, una manera de fer política 
que dinamita el mateix sistema? 
Alguns d’aquests capitosts nostrats s’han confabulat ara per fer descarrilar els 
procés sobiranista. No pot ser que el poble manifesti lliurement la seva voluntat 
sense comptar amb els seus interessos. I no són pas més d’una vintena, però 
no hi estan acostumats. Aquestes decisions són seves, o almenys s’ho pensen. 
No els ho deixem fer aquesta vegada. I si hem de fer un país nou, el volem 
socialment just, lliure i democràtic de veritat, orfe d’oligarques sense escrúpols 
i de polítics indecents.
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En els temps que corren, a qui no agradaria saber fer uns quants 
trucs? A l’estil d’aquella cançó que volia escombrar-ho tot, que bé 

que ens aniria tenir una bona vareta màgica i fer desaparèixer i aparèixer objectes, sentiments, fins i tot 
alguns personatges! Deixant de banda aquesta fantasia, la realitat és que a tots ens segueix sorprenent i 
fascinant el ‘savoir faire’ d’un bon mag. Petits i grans, qui no es deixa emportar pel ‘miracle’ d’una desapari-
ció, l’endevinalla d’aquella carta, un objecte que, contra les lleis de la natura, es reprodueix infinitament...? 
Potser el més màgic –que no ho és, precisament és un tema científic-, és el fet que, davant de l’actuació del 
mag, tots ens tornem a sentir una mica nens i ens deixem enredar pels nostres sentits imperfectes, la nostra 
percepció enganyosa, potser allò que ens fa més humans.

-Primer de tot felicitats, ja que a la teva web diu que 
fas 20 anys com a mag!
-Sí, 20 anys documentats. En realitat el meu interès 
per la màgia ve de més enllà, vaig començar, diria, que 
amb 12 o 13 anys, però aquesta etapa d’adolescent no 
la compto.

-Com se’t va despertar l’interès per la màgia? 
-Recordo que m’agradaven molt els programes que fe-
ien a la televisió d’en David Copperfield. De fet, sem-
pre m’han agradat coses diferents a les més comunes, 
per exemple no m’agrada el futbol, en canvi faig vela o 
he fet parapent durant 10 anys, vull dir que els esports 
més habituals no són els que a mi m’atrauen. 

-Ja veig que t’agrada allò inusual... ara no desapa-
reguis! Ara potser s’ha tornat a posar una mica de 
moda, la màgia, però els últims anys diria que no 
massa...
-Bé, les noves tecnologies, els vídeojocs, jocs per In-
ternet, han fet molt de furor i potser han tret una mica 
de públic a disciplines com la màgia. Però vaja, jo diria 
que, per la gent a qui li agrada mínimament, sempre 
ha anat funcionant. De fet, sempre s’han anat fent con-
gressos a tot el món. I els últims anys, han augmentat 
considerablement les facilitats per a la gent que vol fer 
màgia: hi ha botigues de màgia per Internet, molts tu-
torials, etc. Quan jo vaig començar seriosament, l’any 
1991, que vaig anar a la Societat Màgica de Girona, 
vaig haver de fer un examen per entrar, t’havien de co-
nèixer, era molt més complicat.

-Tu ets mag professional perquè t’hi dediques, és 
clar, però si hi ha alguna acreditació  o algun títol 
oficial?
-Pots federar-te, igual que un esportista es pot fede-

rar, però és com preguntar-se si un cantant s’ha de fe-
derar per ser-ho. Doncs no, un cantant ho és perquè 
treu discs i canta, oi? Un mag és mag quan fa màgia 
i treballa d’això. Després hi ha també molta gent que 
no s’hi dedica professionalment però que ho fa com a 
hobbie, lògicament. Però vaja, en general, l’aficionat a 
la màgia avui dia ho té molt més fàcil, perquè Internet 
ha donat moltes opcions en aquest sentit, la xarxa està 
farcit d’informació en aquest aspecte.   

-En el moment de fer aquesta entrevista, estàs a 
punt de marxar a Mèxic. No és el primer país es-
tranger on actues. Explica’ns això. 
-He fet actuacions en nou països diferent. A banda de 
Catalunya i Espanya, he actuat també a Andorra, Fran-
ça, Itàlia, Portugal, Perú, Veneçuela, Mèxic i Marroc.

-Els trucs de màgia són un art universal, però tam-
bé hi ha un component important del llenguatge, 
la interacció amb el públic, no? Com ho fas a l’es-
tranger?
-Sí, de fet jo sóc un mag de parlar, però bé, parlo an-
glès, francès, italià, o sigui que no tinc problemes amb 
aquestes llengües. Sí que hi ha mags que són total-
ment visuals, però en el meu cas no és així. També 
treballo la gestualitat, per això estic fent un curs al Ga-
lliner, amb en Marcel Tomàs, de Cascai Teatre, un curs 
d’humor gestual. El meu últim espectacle justament té 
molt d’això. El director també és de Salt, en Salva Alba, 
de Draconia, i ell també m’ha ensenyat força sobre 
aquest aspecte gestual.

-Quin tipus de màgia es pot veure en el teu espec-
tacle?
-Diversa, però, per exemple, a mi m’agraden molt els 
escapismes, que no tots els mags ho fan. I posant-hi 

Viure de la màgia sense trucs

Nom:  Fèlix Brunet 
Edat: 43 anys
Nascut a:  Banyoles
Resident a: Salt
Professió: Màgic i showman, Premi Nacional de França (1994) 
i Premi Nacional d’Espanya (1995). El 2012 publica “Com viu-
re de la màgia i no morir en l’intent” i actualment podeu trobar 
el seu últim llibre “Màgia Fàcil” a l’Estanc del Veïnat i altres 
llibreries. Per seguir l’actualitat d’en Fèlix feu un ‘M’agrada’ a  
www.facebook.com/felixbrunetmagia. 
Més informació també a: info@felixbrunet.com 

entrevista
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humor. Per exemple, un dels números que faig és un 
escapisme amb una camisa de força, que acabo amb 
roba interior però amb la camisa de força posada. 
També faig algun truc de mentalisme, però portat a la 
part còmica. Això m’ha provocat en alguna ocasió crí-
tiques d’altres mags perquè diuen que li trec seriositat 
a aquesta disciplina, i potser sí, però és el meu segell. 

-Hi deu haver el sector més purista ...
-Sí, i tant, és un art antic i hi ha molts puristes partida-
ris de les tècniques més clàssiques. Un mateix truc es 
pot fer de diferents maneres, a través de la tècnica del 
‘despiste’, però també a través de la física, la quími-
ca, etc. A vegades la clàssica és la més difícil, mentre 
que avui dia amb la tecnologia, només amb tècniques 
d’il·luminació, per exemple, pots fer que la gent miri on 
vulguis. 

-Sí? Sempre mirem on preveieu que ho farem? Som 
així de previsibles? 
-Sí, sí, això no falla. El mag sempre fa la trampa allà on 
no mira l’espectador, llavors t’has d’assegurar que l’es-
pectador mirarà allà on vols que miri. I per aconseguir 
això hi ha moltes tècniques i la il·luminació n’és una de 
molt important. Avui dia, a més, amb l’electrònica es 
poden fer meravelles, coses que abans eren impensa-
bles avui dia es poden fer amb un comandament a dis-
tància. També és veritat que, tot el que es pot fer amb 
electrònica i tecnologia punta, ho pots fer manualment, 
però requerirà una altra preparació.

-Tal com està el sector cultural de complicat, quin 
tipus de clients tens? 
-Doncs de tot, des del client particular que vol un es-
pectacle per l’aniversari del seu fill, fins al teatre de po-
ble perquè és Festa Major, o també per trobades d’em-
presa, dins el que seria ‘team building’, en què després 
hi ha una conferència que relaciona la màgia amb la 
productivitat, etc. Amb això he actuat per tot Espanya, 
donant el missatge que et digui l’empresa: superació, 
treball en equip, etc. Sempre amb humor. També faig 
cursets, tinc  editats dos llibres, dirigeixo altres mags, 
etc.

-Hem parlat del fet que avui dia hi ha més possibili-

tats per aprendre màgia. Però tu com en vas apren-
dre?
-Llibres, llibres i llibres. És curiós, però, que els bons 
llibres de màgia tenen títols ben poc suggerents per a 
la persona que en vol aprendre. Per exemple, un d’im-
portant es diu ‘Los trece escalones’, sembla més aviat 
un llibre de terror que no un llibre de màgia. O recordo 
alguns de Tamariz com ara ‘Los cinco puntos mágicos’, 
‘Monedas, monedas, monedas’. Això és un fet que he 
tingut en compte amb els meus llibres, per això, el pri-
mer el vaig titular “Com viure de la màgia i no morir en 
l’intent” i el segon “Màgia Fàcil”. Un altre aspecte que 
ha millorat amb els anys és que ara hi ha més autors 
espanyols i una editorial que tradueix molts llibres al 
castellà, però abans gairebé tot era en anglès. 

-Parles de Tamariz, ell gairebé sempre treballa amb 
cartes, un dels clàssics de la màgia
-Sí, és el que se’n diu màgia de prop. Això és molt 
espanyol i agrada molt per exemple als Estats Units. 
Curiosament, els millors mags de prop del món són es-
panyols i és d’on surten més tècniques d’aquesta dis-
ciplina. De fet, Tamariz fa cada any unes jornades a 
l’Escorial que tracten d’una tècnica en concret d’aquest 
tipus de màgia -com pot ser un ‘enfile’, un ‘doble lift’ o 
un ‘hemsley’, etc.-. I dins d’un mateix joc de màgia, hi 
pot haver diverses tècniques, per tant, depèn del truc 
has de dominar més o menys tècniques. Un llibre molt 
bo de màgia de prop es diu ‘Libertad de expresión’, 
imagina’t, això que comentàvem dels títols dels llibres...

-De prop, grans il·lusions, per a nens, adults, em-
presaris... tothom es deixa enredar! 
-L’engany, lògicament, emprenya a la gent, però l’en-
gany volgut és diferent, perquè ja saps que t’estan en-
redant però no t’estan estafant, com podria fer un triler, 
aquí hi ha la diferència. De fet, hi ha molts estudis, mol-
tes teories sobre el perquè funciona la màgia, però bà-
sicament es pot dir que es basa en els enganys de per-
cepció que et fa el teu propi cervell. Això ho expliquen 
bé programes com el “Brain Games”, del canal National 
Geographic o també s’expliquen alguns d’aquests en-
ganys de percepció al Museu de la Ciència. 

-Avui dia, però, costa més sorprendre la gent, o no?
-Bé, el que has de fer és ser original, fer coses diferents. 
Si fas el truc de les anelles que han vist mil vegades, 
doncs és clar, no se sorprendran, però això sempre. 
També hi ha una cosa, i és que jo faig màgia amb ob-
jectes molt quotidians, no faig servir barret de copa, ni 
bossa màgica, l’únic que trec d’aquest estil és la vareta 
de mag i ho faig amb certa ‘conya’. Si trec unes tisores, 
són normals, si trec una bossa és una bossa de plàstic 
amb anses, si trec un paraigües és el típic amb mànec 
de fusta, intento tenir objectes quotidians.   

-Recentment han aparegut alguns mags mediàtics. 
Com ho valores?
-Tot el que sigui que la màgia surti a la televisió és bo 
per als mags perquè posa de moda la màgia. Ara, el 
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Les guerres entre Salt i el Veïnat (i IV)

la campana de Salt

L’1 de febrer de l’any 1988 vaig entrar a treballar 
a l’Ajuntament de Salt. I ben d’hora una persona 

important de l’època va dir-me: “Tu!, que escrius, no 
t’agradaria entrar a La Farga....?”. I jo que no havia tin-
gut mai estabilitat enlloc, li vaig dir: “Home!, doncs, sí!”.
Gràcies a anar a treballar a l’ajuntament vaig poder en-
trar a La Farga, i si no, de què una persona de les ca-
racterístiques de l’Agapit Alonso hauria format part del 
Consell de Redacció de la revista La Farga. Ni fart de vi 
s’ho creu ningú. Estic parlant d’una generació enrere. 
Avui dia les coses són diferents.
Després vaig deixar l’ajuntament, però per res del que 
es va dir. Una vegada més es va fer safareig del tema 
i de les coses expressades no tenien a veure amb el 
motiu autèntic pel qual vaig haver d’anar-me’n a casa 
meva. Ni pel personal polític, ni funcionari, ni laboral, 
etc....., res de res de tot això. I si li explico això, amable 
lector, no és per descriure la meva vida, que sempre ha 
estat trista i desgraciada, sinó perquè el fet de sortir de 
l’ajuntament no volia dir deixar La Farga.
Sempre he estat molt agraït de totes aquelles perso-
nes que feren possible que jo treballés a l’ajuntament, 
més del que ells mateixos poden imaginar-se. Dic això, 
perquè a vegades he expressat públicament la meva 
crítica respecte a certs escrits d’alguna d’aquelles per-
sones, i es podria interpretar un rebuig meu a la perso-
na. I no és al subjecte, sinó a alguns dels seus escrits.
Doncs, una vegada dins de la revista, amable lector, 

que no ens fa cap favor és quan et comparen amb de-
pèn de quins programes de televisió en què gairebé tot 
és postproducció, fet a partir de trucs de càmera, edició 
de vídeo, etc. Clar, tot això en directe no es pot fer. És 
com comparar teatre amb cinema.

-Tu que parles idiomes, t’has plantejat anar a bus-
car fortuna en llocs tipus Las Vegas per exemple?
-Doncs justament, vaig tenir l’oportunitat de fer-ho, em 
van oferir un contracte per anar a treballar a Las Vegas 
i en aquell moment no m’hi vaig atrevir, no em sentia 
prou preparat. I ara ja no ho faria perquè tinc família, un 
nen petit, i visc bé aquí. A més, avui dia els desplaça-
ments no són complicats, allà on em demanin, hi vaig, 
no hi ha problema. 

-M’han dit que durant un temps vas ser Mosso 
d’Esquadra i que ho vas deixar per dedicar-te de-
finitivament a ser mag. Això sí que va ser un truc 
d’escapisme!
-De fet sempre ho vaig compaginar, havia demanat la 
compatibilitat a la Generalitat i me l’havien concedit, o 
sigui que el dia que tenia festa ja treballava de mag. El 

tema de fer de Mosso, la veritat 
que va ser una mica de casuali-
tat, acompanyava el meu germà i 
vaig acabar presentant-me. Però 
no m’agradava, sincerament. Vaig 
fer una reflexió molt senzilla: de 
Mosso gairebé sempre treballes 
envoltat de gent que, per les cir-
cumstàncies, està passant un mal 
moment –t’han robat el cotxe o 
t’han posat una multa o t’has acci-
dentat, etc.-. En canvi, quan algú 
truca a un mag, sol ser per algun 
motiu de celebració. 

-Per acabar, quin seria l’espai 
més màgic de Salt?
-Doncs podria ser el Museu de l’Aigua, per exemple. 
L’aigua, amb la qual faig força trucs, és vida, es trans-
forma, és una substància molt màgica.

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

ben aviat se’m despertà la idea de publi-
car un escrit on destacava aquells vells 
enfrontaments entre Salt i el Veïnat. I per 
mitjà de la publicació feia pedagogia per-
què aquells fets no es repetissin mai més. 
L’article es diu “La vella meridiana de Salt 
que no torni”. La Farga, nº 114 -setembre 
de 1990- . En aquell temps jo signava Un-
dara. I recordo que un terratinent de Salt 
va dir-me: “Tu!, el Sr. tal (el qual era una 
persona important del poble, que és mor-
ta) m’ha dit qui era aquest d’Undara, que 
ha escrit això de la meridiana....”.
Arran d’aquells escrits es va fer una mica 
d’opinió, fins i tot en el diari El Punt es va-
ren creuar algunes cartes en la secció del 
lector escriu. En aquell temps, les missi-
ves publicades es podien signar amb les 
inicials o el pseudònim, amb el benentès 
que el diari sí que tenia les dades de la 
persona que havia enviat la correspon-
dència. I recordo que en una d’aquestes, 
un que signava RC, el qual no vaig saber 
mai qui era, feia una defensa aferrissada del Veïnat i 
deia que el cacic era jo.
Més tard, l’any 1993, vaig poder coordinar la revista 
número 141 (juny), un tema central -en aquell temps 
la revista realitzava unes pàgines monogràfiques d’un 
tema del poble- que es titulava “Salt, 8 en 1”, és a dir, 
superar aquelles velles rivalitats entre Salt i el Veïnat 
perquè, avui dia, amb els diferents plans d’urbanisme 
Salt és d’una manera que res té a veure amb aquells 
inicis. I jo destacava vuit zones amb una personalitat 
pròpia que definien el poble i no solament dues.
Ben entrat el segle XXI vaig publicar, també a la revis-
ta, un article titulat “Els tambors del Veïnat toquen de 
nou.....”, després m’arribà la notícia de la creació de 
l’Associació de veïns del Veïnat, i signava Undara. La 
Farga, nº 279, març 2011.
Sempre he entès que el topònim Veïnat ha sorgit quan 
hi havia gent interessada a destacar la zona a efectes 
de tenir força davant dels de Salt. I jo tan sols he in-
tentat dir que estem en ple segle XXI, i en una societat 

avançada hi haurien d’haver altres mecanismes per fer 
front a les qüestions que considerem injustes.
Jo, ara sóc molt gran i amb la vida agitada i convulsa 
que he desenvolupat -les coses que s’havien de fer en 
dos anys jo les feia en un-, sempre em fa la impressió 
que tinc el doble d’anys dels que veritablement em cor-
responen d’una manera natural. Vull dir que sóc una 
persona molt vella, un ancià, i no tinc ganes, ni força de 
més combats, ni de més guerres.
Bé, sóc conscient que parlar del Veïnat no suposa cap 
guerra per a molta gent, la qual tan sols vol expressar 
els trets característics de la zona. Però jo m’he limitat 
a descriure les guerres que jo sí que hi vaig participar: 
físiques i verbals.
Finalment, dir-vos que si he posat aquestes històries 
per escrit i una posterior divulgació realitzada mitjan-
çant els articles a la revista, malgrat que jo tenia els 
meus dubtes, els quals manifesto en la introducció, fou 
per dues coses: 1r/ per la història, i 2n/ per si afavoreix 
quelcom, i si no, temps al temps.

Agapit Alonso i Pont
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La Sagrera, la Cellera i la pau  
i treva de Déu

Xarxes socials i tecnologia

La Sagrera és el conjunt format per una església o 
edifici religiós i les seves dependències, amb una im-

munitat eclesiàstica que acostumava a ser d’unes trenta 
passes al seu voltant. Aquest dret d’immunitat, és a dir, 
la protecció física i jurídica de la persona, era garantit 
per l’excomunió de qui la profanava. Per aquestes ga-
ranties, que protegien la població dels conflictes entre 
els senyors feudals durant els segles XI, XII i XIII, les sa-
greres foren origen de molts llocs de població. Aquests 
indrets també s’anomenaven Cellera quan existien an-
tics cellers o sitges de gra dins la Sagrera.
Perquè tingués més força, aquesta institució fou inclosa 
dins la pau i treva de Déu. Es tractava d’un dret de refugi 
que concedia l’Església a les persones i els seus béns 
dins d’un territori protegit. També s’entenia com a pau 
i treva de Déu la suspensió de les activitats bèl·liques 
durant un període fixat també per l’Església juntament 
amb el poder civil. La seva violació era sancionada amb 
penes canòniques greus, també amb l’excomunió. 
La primera reglamentació de la pau i treva de Déu tingué 

lloc al sínode de Toluges, al 
Rosselló, el 1027, sota la 
presidència del bisbe Oliba. 
Establia la treva des de l’ho-
ra nona dels dissabtes fins 
a la prima dels dilluns, i la 
protecció d’eclesiàstics i fa-
mílies en camí d’esglésies. 
Després, aquesta institució 
s’estengué per la resta de diòcesis i altres concilis cata-
lans n’ampliaran les disposicions. 
Segons el de Vic de 1033, la treva començava els dijous 
i la pau protegia els marxants. Pel de Girona de 1068, la 
treva s’estengué des del diumenge després de Pasqua 
fins a vuit dies després de Pentecosta. Amb el comte 
Ramon Berenguer I de Barcelona, el 1064, els acords 
passaren als Usatges, les lleis del país. Finalment foren 
inclosos en la compilació de les Constitucions catalanes.

JCL

col.laboració

apunt històric

Whatsapp, facebook, skype... a molts ja no ens 
sona tant a xinès, oi? Avui en dia tots els joves en 

parlen! Vàrem començar amb un  fes-me una perduda!  
I molts us devíeu preguntar, que ha de perdre què? 
Després la frase de parlem pel Messenger!, què dius 
d’un missatge? Tot un seguit de termes majoritàriament 
de llengua anglesa que hem adoptat com a nostres; és 
el que comporten les noves tecnologies.

Fa temps era habitual trobar-se al bar a fer el cafè  i 
podies trobar-hi la gent del barri. Ara ja no només co-
neixes la gent del barri, coneixes la gent de la ciutat del 
cantó, del barri, del país... tot és molt més global.
Fa temps vaig tenir l’oportunitat de fer un Erasmus, és 
a dir, anar a estudiar durant un temps en un país d’Eu-
ropa. Vaig triar Grècia i allà vaig conèixer molta gent i 
de moltes nacionalitats diferents...i  temps enrere ens 
hauríem donat les adreces postals i ens hauríem enviat 
alguna carta o postal de tant en tant.  Però només ens 
vàrem haver de donar els noms per poder-nos connec-
tar, xerrar, compartir, veure fotos... a través de face-
book. Ens vàrem donar els telèfons mòbils, que a tra-
vés de sms podies enviar un  hola què tal, com estàs?  
i podies rebre resposta gairebé immediata. També, per 
poder veure’ns les cares no calia anar a visitar-nos, 
només va caldre que ens donéssim el nom d’usuari 

d’skype, un programa que a través d’un ordinador, una 
càmera, un micròfon i una connexió a internet et pots 
veure la cara sense haver d’agafar cap avió i xerrar 
com si estiguessis al mateix bar asseguts fent un cafè.
La meva àvia de 90 anys i jo vàrem poder parlar a tra-
vés d’aquesta plataforma quan jo era a Grècia i ella a 
Catalunya, asseguda a la seva butaca fent el seu gan-
xet. La seva néta li parlava de l’altra punta del mediter-
rani i li explicava com anava tot, comptant a més que el 
cost de la trucada és gairebé gratuït, ja que només has 
de pagar la connexió a internet.  
Ens falta poc per poder canviar de canal amb el simple 
moviment de la mà, dient les ordres en veu alta, con-
trolant la casa a través del mòbil... aviat només caldrà 
pensar  amb qui vols parlar i ja tindràs la seva imatge o 
holograma davant teu...el futur és aquí!

Anna Clarà Roura
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Gallardo Gallardón

“El PSOE em recorda Detritus Perfectus”: la frase és 
del ministre Alberto Ruiz Gallardón, i la va pronunciar al 

Congrés de Diputats el 12 de febrer passat. El ‘pensament’ 
del senyor ministre es comenta sol, però admet tanmateix 
algunes reflexions, com ara que si les referències literàries 
del ministre de “Justícia” (a Espanya les cometes a l’hora 
d’escriure la paraula “justícia” haurien de ser preceptives, 
si més no en els mitjans de comunicació no subjectes a la 
teranyina del Partit Pijopopular) són com aquesta, si són 
d’aquest nivell, ¿de què ens hem d’estranyar?
És clar que tampoc hem de deixar de tenir en compte que 
l’Imperi del qual aquest personatge d’espesses celles i 
de ment més espessa encara és fidel servidor (i un dels 
més rematadament carregosos, a hores d’ara) és un Im-
peri dibuixat com el que van imaginar els grans Goscinny i 
Uderzo, però en aquest cas dibuixat amb molt mala traça, i 
sobretot sense gens de gràcia, cosa que no vol dir que no 
faci riure.
En fa tant, de riure, que hom no aconsegueix entendre com 
és possible que se l’hagi pogut pendre seriosament tanta 
gent i durant tant de temps. Que ho hàgim fet (ves quin 
remei!) les tribus que l’hem hagut de suportar s’ha d’enten-
dre, perquè el càstig físic, psíquic i moral ha sigut indicible, 
descomunal. Però... ¿i les cancelleries europees?, que no 
tenen ulls a la cara? ¿Com és que han deixat aquesta bès-
tia sense morrió campar al seu aire, mossegant totes les 
bestioles tancades amb ella a la seva gàbia peninsular?
Parlàvem del senyor ministre, però: Si aquesta era la figu-
ra ‘progre’ del PP, com tothom assegurava durant la seva 
etapa de ‘presidente de la Comunidad’ primer i després 
d’alcalde de Madrid, quan figurava com ‘la jove promesa 
del Partit’, ¿com no han de ser uns carques rematats tots 
els altres?

Tot i que és des-
cendent del músic 
Isaac Albéniz i cosí 
de Trinidad Jiménez 
(la que fou ministra 
socialista d’Afers 
Exteriors en el ga-
binet de l’odiat ZP), 
últimament tothom 

es recorda més aviat de la família de la seva dona, filla 
del ministre franquista Utrera Molina (present, a primers 
de febrer, a l’enterrament de la mòmia de Blas Piñar), el 
qual va formar part del primer govern del somicaire Arias 
Navarro, l’inventor del fantasmagòric “Espíritu del 12 de 
Febrero”, que va prendre el nom del dia de 1974 en què 
el vell dirigent feixista va fer el seu discurs explicatiu a ‘las 
Cortes’ de Madrid.
Resulta, doncs, que en el mateix lloc i data, però de l’any 
2014, el noi Ruiz Gallardón va viure una jornada no menys 
gloriosa amb la votació secreta entre ses senyories sobre 
l’eventual retirada, proposada pel PSOE, de l’avantprojecte 
de llei de l’avortament perpetrat per ell i discutit per tothom, 
dins i fora d’Espanya, i fins i tot per figures destacades del 
seu propi partit: la votació li va ser favorable, i va donar peu 
a una de les més tristes i patètiques imatges que s’han vist 
en aquella Cambra (i això que són unes quantes...!).
Lo milloret de la sessió, tanmateix, ens ho va oferir el ma-
teix ministre, quan prengué el micro, prengué la paraula 
i, dirigint-se a la bancada enemiga, va deixar anar això: 
“Amb vostès s’ha manifestat contrària a la Ley de Refor-
ma del Aborto la dirigent del Frente Nacional francès, Ma-
rine Le Pen... Jo, si fos de vostès, em preocuparia”. 
És absolutament delirant! Ho vaig veure en el programa 
del Gran Wyoming a La Sexta, “El Intermedio” (que diuen 
que està a punt de desaparèixer, per cert..., potser hi ha 
Algú a qui no li agrada), i no m’ho podia creure. Qualsevol 
amb dos dits de front entendria que si FINS I TOT una 
ultradretana com la senyora Le Pen no està d’acord amb 
el projecte de llei presentat pel ministre espanyol, ÉS ELL, 
que s’hauria de preocupar, més aviat, oi? Però aquell cap 
de carbassa, que té tan clara la noció de justícia com la 
de la justíssima Noció espanyola, no ho veia pas així...
Per tancar l’apunt com l’hem obert, una cosa que ha que-
dat clara, d’aquest nou xou del cor de populistes del Dr 
Rajoy, és que la tribu irredempta dels catalans, així que 
es treguin de sobre d’una vegada el domini abassegador 
(però mai complet) del Miniimperi castellà, tindrà la possi-
bilitat de dotar-se d’una Justícia que sigui digna d’aquest 
nom, i no pas l’escarni que ens fa empassar (i en la seva 
imperial llengua) la seva impresentable administració.

Fermí Sidera Riera
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L’infern de pedra

En unes reformes que es van fer al soterrani per ampli-
ar i fumigar l’arxiu, va sorgir el túnel. Aviat es va veure 

que allò conduïa cap a la catedral o al palau episcopal. Hi 
havia molta runa. Van tapar-ho provisionalment, a l’espe-
ra de les prospeccions, però ells no es van voler esperar. 
Ho havien de fer.
La setmana fou llarga. El cas és que serien en Pol i l’Em-
ma els instruments que la providència posava al servei 
dels homes per a redimir-los, conscients de viure l’aven-
tura més gran. Una nit qualsevol d’estiu dos individus 
anònims fills de l’estirp més mundana, indignes d’aquell 
sacrilegi, es disposarien a profanar el passat. Sospitaven 
que aquelles clavegueres, plenes de misteris, esperaven 
venjar-se de la història i de les misèries de la natura hu-
mana. 
Fer caure les quatre totxanes que tapaven l’orifici fou 
simple. Va ser més costós enretirar la terra i la sorra que 
colgava expressament un forat irregular. Sols la part de 
dalt dibuixava un túnel que es perdia en la foscor. I len-
tament, un encofrat de pedres tallades pròpies de vestir 
un temple els anava apareixent. Ja només era qüestió de 
connectar la bateria del localitzador i endinsar-se per la 
nit del temps.
Les primeres passes foren tímides i prudents, pròpies del 
desconcert inicial, amb una preocupació evident pel vo-
lum d’aire. Quan la por del primers moments comença-
va a donar pas a l’eufòria, un mur tallava insolent el pas. 
Novament van fer un forat mínim per caure-hi de culs. 
Aquella estança en forma de mitja lluna sorgia plena de 
preguntes.
- Això és un distribuïdor -improvisava en Pol-. Deu venir 
del palau episcopal, que és aquí dalt. Estem al centre del 
circuit, com una aranya al bell mig d’una teranyina.
Estem respirant l’aire de l’infern, pensava l’Emma. I el que 
pensava era correcte. Davant seu continuava una sim-
fonia d’arquitectura subterrània ara en forma de pujada 
pronunciada, potser sota l’escalinata barroca. El sòl i les 
parets eren ben netes.
Després d’una bona estona, la galeria deixà d’inclinar-se 
i s’amansí. Seguidament s’eixamplà fins a esdevenir un 
habitacle rectangular d’uns sis metres. Una escala de 
cinc graons gruixuts, perfectament esculpits, convidaven 
a pujar-la. Però una llosa imponent la taponava. Dues 
sortides idèntiques convertien aquell espai en un nou en-
creuament.
En Pol va començar a resseguir amb delicadesa el morter 
que segellava la pedra i aquesta no va trigar gaire a tre-
molar. Va insistir i insistir en el costat que més es belluga-
va, fins que es va veure preparat per aixecar-la. Un núvol 
de polsim començava a deixar-li blanc el rostre, una pols 
que es mesclava amb la suor. Després alçà la llosa i una 
alenada d’aire fresc el revifà de sobte. Va treure el cap 
aguantant-la amb una mà. I el que va entrellucar, atordit i 
astorat, fou l’interior de la nau gòtica de la Catedral.
No eren necessàries massa equacions. La galeria de la 
dreta havia d’anar cap a Sant Domènec. L’altra, la de l’es-
querra, es dirigia a Sant Pere de Galligants i Sant Daniel. 
I sense dilacions van reprendre l’expedició cap a la casa 

dels dominics, on estudiaven. 
Podien girar cua, era tard i havien guanyat la partida, però 
seguir era irresistible. En volien més d’aquell diàleg, aque-
lles pedres els parlaven, estaven a mitja conversa i no les 
deixarien amb la paraula a la boca. Ara no abandonarien 
el joc. Però no s’adonaven que ara tocava tirar a la histò-
ria i que ho faria servint la seva pitjor carta.
Van caminar una estona més, potser uns cinc minuts. 
Eren quarts de dues i aquell corredor, que traçava una 
línia dreta com un ciri, canviava de fisonomia per primera 
vegada. Els murs s’eixamplaven i els carreus, abans rec-
tangulars, ara eren perfectament quadrats. El sostre era 
pla i el paviment irregular. Algunes peces del terra estaven 
esquerdades i altres sobresortien. El ferm es feia tortuós. 
Després de passar una arcada força rudimentària, que 
de ben segur hauria suportat una porta pel rastre de les 
xarneres, un passadís que serpentejava lleugerament do-
nava accés a diverses cambres a un i altre lateral. Ara el 
sostre era de volta de canó. La parella va pensar que allò 
eren les entranyes del convent. 
No s’ho van pensar. Quelcom els conduïa irrefrenable-
ment cap a la del fons, com un xuclador. Hi van entrar 
amb el cap jup i l’esquena corba. La catacumba no feia 
més d’un metre i mig. Era estreta i claustrofòbica. Aviat 
es fregaren els ulls murmurant intel·ligiblement, com si no 
estiguessin segurs de continuar en el món dels vius.
Les parets, excavades a la roca, estaven repletes de peti-
tes fornícules disposades desordenadament, plenes d’os-
sos a vessar. Restes de criatures acabades de néixer de 
boca terrosa, asfixiades o mortes de fam i de set, mortes 
de plorar, algunes de bessons que reposaven capgirats. 
Nadons encara amb el cordó umbilical petrificat a l’entorn 
del cos i amb el rostre destrossat, moltes amb el crani 
esclafat, com si els haguessin silenciat d’un cop al terra. 
Infants partits per les extremitats, amb els braços o les 
cames separats del cos, com si els haguessin fet parir 
d’una estrebada. Caps torçats d’una giragonsa, costelles 
estellades d’un cop de puny o de massa, i al fons, en una 
ossera fenomenal, restes de totes mides amuntegades, 
esquelets sencers amb infants dins d’ells. 
Esperaven tot pacients poder ser testimonis un dia: el dia 
del judici final.

Joan Corominas 
El blog de Joan Corominas.blog
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Girar full

La jubilació

Ja fa uns mesos, però encara hi ha dies que em des-
perto de sobte i miro instintivament el rellotge, ostres, 

les 8, dia d’escola i el despertador mut! I de cop hi penso. 
Ja no cal córrer. Tot ha canviat. A la tauleta ja no hi ha el 
mòbil per si de cas hi ha incidències. Tampoc veig la ma-
leta preparada, sempre amunt i avall farcida de papers, 
llistats de tota mena, normativa, llapis de memòria, exà-
mens o llibretes. A la tarda tampoc cal que m’hi posi sí o 
sí, a l’ordinador: mirar el correu, entrar a les pàgines  que 
toca, acabar de  llegir les darreres disposicions, preparar 
feina i reunions i revisar la intranet. 
Estic jubilada!
No havia previst el dia després perquè m’ha costat Déu i 
ajut acomiadar-me de tot i de tothom. Recordes moments 
irrepetibles per gratificants i d’altres que has hagut de  
passar amb un nus a l’estómac i  gent meravellosa: nens, 
pares i els  companys i companyes amb qui he conviscut  
i treballat  molts anys  per ajudar a créixer unes quantes 
generacions de menuts.
Quan t’hi trobes, passat el tràngol de l’adéu, les sensaci-
ons són diverses. Des de l’eufòria: mira que bé, vacances 

per sempre més!, a  la culpabilitat: surts al carrer i penses 
que tothom és a la feina, qui té la sort de tenir-la, és clar, i 
tu voleiant amb la gossa, sense presses, passant per una 
incipient depre que has de mirar de resoldre de totes totes 
i girar full. Ja no tens obligacions laborals, tu ja estàs en 
una altra etapa. Has de fer-te el càrrec que algú altre ocu-
pa el teu lloc i decideix el que a tu ja no et pertoca. Quan 
per fi ho has assimilat, pots començar a gaudir realment 
de la jubilació.
El que us deia, passar pàgina i reorganitzar-te la vida. 
Omplir d’activitats el dia a dia. Fer coses que et vinguin 
de gust  o allò que no has pogut o ho has hagut de fer a 
batzegades: llegir!, ceràmica, alguna activitat de volunta-
riat, un xic de bricolatge, viatjar amb l’IMSERSO!, cuidar 
la salut i, és clar, la casa i els teus.
Tampoc es tracta d’atabalar-nos i apuntar-nos a tot i més. 
Amb el que ha costat desempallegar-nos de l’estrès! 
Hi ha un acudit d’en Forges en què un personatge diu: 
”No sé si tinc dentista a les 12, després psicòleg, pilates i 
taitxí, o portar el cotxe al taller, classe de salsa, art floral i 
manualitats”. L’altre personatge contesta: “Hauries de ju-
bilar-te de la jubilació... ”. 
Millor fer projectes assumibles i anar veient. 
Aprofitem,  doncs, la nostra ben guanyada jubilació, en 
perill d’extinció pel que s’albira, i de la nostra condició 
de gent gran, que no vella, mentre no arriben els temuts  
danys col·laterals. 
Em costa dir que és l’últim tram del camí  i espero com  
en el Viatge a Itaca que sigui ben  llarg  i ple de ventures. 

Pilar Velázquez  
Mestra i directora d’escola jubilada

Per fi ha arribat el gran dia, la jubilació. Una data 
esperada per a tothom. Una diada cada dia més 

difícil d’aconseguir, ja que cada vegada s’endarrereix 
més. Per aconseguir cobrar la totalitat de la pensió, en-
tre altres requisits, l’edat legal és cada vegada  mes 
tardana.  Actualment a Espanya passarà dels 65 als 67 
anys i és sobre l’edat legal de jubilació que vull fer uns 
comentaris.
Els primers antecedents en cobrar una prestació es 
van iniciar al 1900. Entre el 1900 i el 1962 varen sor-
tir diferents tipus de prestacions, entre altres el SOVI, 
però va ser entre el 1962 i al 1968 que es varen posar 
les bases per cobrar unes  prestacions  de jubilació per 
a tota la població. A partir de 1978 es consolida el sis-
tema general de pensions i s’estableix com a edat legal 
els 65 anys. Aquesta és l’edat que actualment passarà 
a ser  de 67 anys. 
A Europa la majoria de països la tenen als 65 anys 
i passarà a ser de 67 anys. Per exemple Alemanya, 
Itàlia, Dinamarca, Espanya... . Voldria destacar Fran-
ça, que és de 60 anys i passarà als 62, segurament el 
país amb  més avantatges socials. En altres països del 
mon, per exemple els EUA, és variable i la volen pas-
sar als 67 anys. Al japó es vol deixar als 65 anys, a la 
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xina és de 60 anys i es vol passar als 65, els homes, 
i  de 50 a 55 les dones. En canvi, sobta la decisió de 
Bolívia, de passar l’edat actual de 65 anys a 60 (els 
homes) i de 60 anys a 55 (les dones).
També és molt interessant la relació entre l’edat legal 
de jubilació i l’edat real de jubilació (us presento una 
estadística amb diversos països que ho explica, sepa-
rats per homes i dones). Per exemple, a Espanya l’edat 
legal fins ara era de 65 anys i la real és 61,4. En canvi 
Suïssa i Suècia coincideixen.
A Espanya el 1950 hi havia un 4% de la població  entre 
60 i 65 anys i al 2040 esta previst un 8% de la població 
entre 60 i 65 anys, això representa uns 4 milions més 
d’aspirants a jubilats. Això és així perquè l’esperança 
de vida era al 1950 de 63,9 anys i al 2040 es preveu 
de 84,6 anys. També pensem que la taxa de natalitat 
ha disminuït, vol dir que proporcionalment hi hauran 
menys cotitzants, vol dir que s’han de prendre mesures 

per garantir el sistema. Sembla que la mesura més cor-
recta és la d’allargar  l’edat de jubilació.
Des del punt de vista matemàtic, sembla molt lògic que 
si l’esperança de vida és més alta també s’elevi l’edat 
de jubilació. Suposo que heu observat que en molts 
països diferencien l’edat legal de jubilació entre homes 
i dones,  sent  sempre favorable a les dones amb uns 5 
anys (aproximadament). També tots sabem que l’espe-
rança de vida de les dones és superior a la dels  homes 
en uns 5 anys (aproximadament). No creieu que seria 
més raonable que qui més viu cotitzi més. Per tant, jo 
proposaria la següent fórmula com a primera mesura 
per garantir el sistema de les pensions:
Edat legal de jubilació de les dones =  Edat legal de 
jubilació dels homes + 5 anys
Entrada en vigor a partir de l’any en què totes les me-
ves amigues ja estiguin jubilades.

Rafel Sala

L’agutzil del poble va passar a dir-nos:
- Haureu de tenir a casa un capità. Prepareu-li l’habi-

tació perquè vindrà aquest vespre.
Era la tardor del 1938 al poble dels Prats de Rei. El pare 
m’hi havia portat, a casa l’àvia, per protegir-me dels 
bombardeigs i la fam de Barcelona. Tenia 5 anys. La 
Guerra Civil estava en el punt més àlgid i al poble feia 
poc que, per la proximitat del front de Lleida, s’hi havia 
improvisat un hospital de sang.
L’àvia va preparar la millor habitació de la casa posant-hi 
el cobrellit més maco. Però estava una mica intranquil-
la, tenir a casa un capità dels “rojos” l’impressionava, no 
fos cas que descobrís les imatges religioses que tenia 
amagades des del començament de la guerra per sal-
var-les de l’escamot d’anarquistes que havia passat per 
les cases per trencar-les. Jo  coneixia l’amagatall i aquell 
secret que no podia dir a ningú m’emocionava.
El capità era una persona ben educada i amable. Ens va 
demanar si podia estar una estona a la llar de foc amb 
nosaltres per escalfar-se.
Quan em va veure va dir:
- Aquest deu ser el més petit de la colla, oi?
I dirigint-se a mi, segurament per fer broma:
- Em sembla que tu deus ser feixista?
Es va produir un silenci tens. En aquell temps hi havia 
por. Jo era un nen, però la meva resposta podia compro-
metre la família. Com que ja sabia que allò era una cosa 
dolenta vaig contestar:
- No senyor.
- Molt bé, així doncs ets republicà?
- No senyor.
- Doncs què, deus ser anarquista, de la FAI?
- No senyor.
- Que ets comunista?
- No senyor.
- Que potser ets del POUM?
- No senyor.

- Així tu no ets res. 
Jo no entenia les 
preguntes, però dir-
me que no era res 
em va picar l’amor 
propi i li vaig contes-
tar:
- Sóc català.
Es quedà molt admi-
rat i preguntà:
- Que li han ense-
nyat a dir això a 
aquest nen?
I dirigint-se a mi:
- Si noi, tens raó, 
això és el que hau-
ríem de dir tots: sóc 
català i deixar-nos 
de punyetes. D’una 
altra manera ens 
hauria anat aquesta merda de guerra si en lloc de les 
discussions i baralles haguéssim dit: som catalans!
Ens va explicar que ell no era militar, que era metge de 
l’hospital de sang. Que quan va començar la guerra s’ha-
via presentat voluntari per fer de metge als hospitals. Va 
creure que atendre els ferits i salvar vides era millor que 
esperar que el cridessin a files i li donessin un fusell per 
matar gent. Però com que es va presentar voluntari i era 
metge el van fer capità.
Venia cada vespre i a mesura que ens va agafar confian-
ça ens explicava que la guerra estava perduda i que ell 
estava molt espantat pel seu futur. Parlava tortosí i solia 
acabar dient: Pobret de mi, un capità !
Cap a mig gener les tropes franquistes van ocupar el 
poble. Recordo vagament que un o dos dies abans pas-
saven en retirada grups de soldats republicans cansats, 
desmoralitzats i famèlics, que trucaven a les cases de-
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Conills nans. Peculiaritats de l’espècie

El moble antic: conservació i restauració

manant menjar. L’àvia havia bullit una caldera de cigrons 
per oferir a tots els que venien un plat calent a la vora del 
foc. Feia molta fred.  
Del capità metge no en vam saber res més. Segura-
ment va anar a parar a algun dels horrorosos camps de 
refugiats de França en aquell dramàtic exili de més de 

400.000 persones, del qual aquest any commemorem 
el 75 aniversari. Però ara, quan veig les discussions i 
disputes partidistes de Catalunya, me’n recordo de les 
seves paraules: Hauríem de dir tots: som catalans. I dei-
xar-nos de punyetes...

Joan Serrat

cuidem les mascotes

art

LES DENTS
No fa gaires anys que els conills nans estan inclo-

sos a la llista d’animals de companyia. Aquests anima-
lons han proliferat de manera espectacular, ja que són 
molt nets, molt intel·ligents i es comporten vertadera-
ment com un amic de la família, el que s’estimen de 
debò; ara bé, acostumats a un hàbitat natural on rose-
gaven tot tipus de material per construir les seves llo-
drigueres, a l’incorporar-los a la nostra llar els manca el 
fer servir més les seves armes, que en aquest cas són 
les dents incisives (les quatre de davant). Sovint, els 
amos inclouen alguna que altra joguina de fusta perquè 
la roseguin, però no sempre aconseguim que la facin 
servir, per tant, són molts els conills que acaben amb 
les dents més llargues i deformades. Per evitar aquest 
problema és bo retallar-los els incisius de tant en tant 
(amb fresa especial de dentistes), ja que si aquests 
creixen desmesuradament acabaran donant greus pro-
blemes al nostre animaló, com la falta d’oclusió de la 

boca, la recollida 
del menjar i mas-
ticació i s’acaba-
ran aprimant. 
Per altra banda, 
el pèl que sovint 
ells es treuen, 
els queda en-
redat entre les 
dents provocant 
infeccions. De 
vegades, degut a 
un petit accident 
que es va produir 

fa temps, per exemple una caiguda desafortunada de 
certa alçada, alguna de les mandíbules del conill es 
pot fissurar malament i aleshores els incisius acaben 
creixent desordenadament i molt torts; aleshores la re-
tallada dels incisius s’hauria d’efectuar cada quatre o 
sis setmanes. Però si la causa és molt greu i sovint 
té moltes infeccions, el millor és extreure’ls definitiva-
ment, ja que el procés és irreversible. Ah!, aprenen a 
menjar molt ràpid sense els incisius, no us preocupeu.

L’ORINA BLANQUINOSA DELS CONILLS
Els conills són únics en el sistema d’absorció i excreció 
de calci. La major part de les espècies d’animals, inclòs 
els humans, absorbeixen i controlen els nivells de calci 
en relació a les seves necessitats metabòliques, mit-
jançant l’hormona paratiroides, la vitamina D i la calci-
tonina .En canvi els conills, absorbeixen el calci  directe  
dels intestins en proporció a la concentració d’aquest 
mineral en la dieta  i independentment de les necessi-
tats metabòliques de l’organisme de l’animal.. La prin-
cipal via d’excreció del calci, en els conills, és la renal, 
és a dir, l’excés de calci és filtrat pels ronyons i excretat 
a l’exterior mitjançant l’orina. Aquest fet els diferencia 
de les altres espècies de mamífers que utilitzen les vies 
biliars (el fetge) per excretar el calci sobrant en la dieta 
i aquest mineral és excretat a l’exterior barrejat amb la 
femta. Els conills, a diferència d’altres mamífers, tole-
ren concentracions de calci en la sang  molt elevades 
sense que aquest fet sigui patològic. És  per això, que 
el  fet que els conills excretin una orina molt blanquino-
sa i concentrada es considera un fet fisiològic normal. 

Informació proporcionada per Vetxarxa

Actualment, a la nostra societat, hi ha una creixent 
preocupació pel nostre entorn natural i cultural. 

Una societat com la nostra, excessivament tecnificada 
i basada en el gust per allò efímer, per utilitzar i llençar, 
oblida amb massa freqüència les conseqüències de la 
destrucció de tot allò únic i irrepetible, de tot aquell pa-

trimoni que el passat ha deixat a la humanitat.
Conservació és sinònim de cultura. Com més culte és 
un poble, més conscient és de la necessitat que té de 
conservar el seu patrimoni tant ambiental com histori-
coartístic. En aquest sentit, la protecció del nostre patri-
moni mobiliari com a herència cultural implica, per tant, 
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la preservació i la projecció de la imatge de la nostra 
civilització.
El moble antic constitueix un capítol  important de la 
història de l’art. En les peces que ens han estat llega-
des hi queden reflectides les tècniques, els materials 
i també el gust dominants a cada època de la nostra 
història, i és, doncs, una font important per a l’estudi de 
les arts. Alhora posseeix, entre altres característiques i 
a diferència d’altres objectes artístics, dos elements fo-
namentals que el defineixen: la funcionalitat i l’estètica.
El moble en el nostre país, per causes polítiques, so-
cials, psicològiques i de manca de la consideració que 
com a patrimoni cultural es mereix, es troba situat en 
un segon pla dins l’esfera de les arts. En el cas del 
moble antic es fa evident que, com la resta de les deno-
minades arts aplicades, industrials i decoratives, rara-
ment esdevé protagonista de la nostra política cultural.
El moble antic té un component estètic molt peculiar 
que al llarg de la seva trajectòria històrica ha anat evo-
lucionant de forma paral·lela a la resta de les discipli-
nes artístiques, però tanmateix posseeix alhora la seva 
pròpia divisió d’estils.
La conservació, entesa com una metodologia per pre-
servar i transmetre al futur en tota la seva integritat  les 
obres de caràcter historicoartístic, apareix a finals del 
segle XIX. La conservació de les obres d’art, entre les 
quals s’inclou el moble, implica tres tipus d’acció: la 
conservació indirecta o preventiva, la conservació di-
recta i la restauració.
La conservació indirecta o preventiva té un caràcter bà-
sicament d’estudi i científic, la conservació directa i la 
restauració són dues operacions de caràcter manual 
amb coneixements del tipus teoricocientífic. Ambdues 
operacions han d’assegurar la supervivència dels ma-
terials de l’obra, preservar la seva autenticitat i garantir 
unes condicions òptimes de legibilitat.
En aquest sentit, la feina del restaurador engloba 
aquest dos tipus d’acció envers el moble. A la conser-
vació directa, les intervencions consisteixen, entre d’al-
tres, en la desparasitació del moble, la consolidació de 
la fusta debilitada, la unió de les peces soltes i la fixació 
al suport de la xapa de fusta despresa del moble. Cal 

tenir present, però, que en tot procés de restauració 
l’obra es veu alterada a l’afegir-hi elements o substàn-
cies noves amb les reintegracions i reconstruccions.
El procediment de treball segueix tres fases: l’anàlisi 
filològica, el diagnòstic i la intervenció manual.
El primer consisteix en l’estudi del moble: la recerca 
d’informació històrica i artística, tant a nivell conceptual 
com formal que ha de permetre una millor i més acura-
da intervenció seguint la intenció inicial per la qual va 
se creada aquella peça. El segon, la diagnosi, és un 
procediment de treball on es fixen els objectius de la 
intervenció i es marca la línia de treball i els materials 
necessaris per a realitzar-lo.
Finalment, la intervenció: el treball de restauració pròpi-
ament dit. La seva finalitat és la recuperació de l ‘obra, 
tant de la seva part funcional com de la seva funció 
estètica, assegurant-ne la seva legibilitat. L’aspecte 
pràctic d’aquesta intervenció pot dividir-se en una sèrie 
de fases que varien segons cada cas concret: despa-
rasitació, consolidació, neteja, eliminació d’afegits, re-
paració estructural, fixació de la superfície decorada al 
suport, reintegració i acabats.
Només la correcta aplicació d’aquests criteris ens per-
metrà assegurar la pervivència d’uns objectes que va-
ren ser creats per a uns usos determinats seguint uns 
patrons o models estètics i formals. Només així podrem 
preservar-los i aprendre de la seva aportació a la his-
tòria del moble.
A Salt, des de l’Escola de Belles Arts, s’està realitzant 
un curs de restauració de moble i objecte antic des del 
1999. Són 15 anys de treball amb la finalitat de divul-
gar aquests coneixements, de sensibilitzar i apropar 
els alumnes al món de les arts decoratives, i també de 
conscienciar de la importància d’una bona conservació 
amb l’objectiu de conèixer les peces i els processos de 
conservació i restauració.

MIRACLES BOADA 
Interiorista i restauradora de moble antic

CONSERVACIÓ-RESTAURACIÓ d’una IMATGE RELIGIOSA  
de la parròquia de SANT JAUME–SALT

Eines per daurar

Goma laca

Munyeca

Pigments naturals
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Sonet de la son

Com una dolça mort sense agonia
Tornes al meu encontre, amada son.

Novament tastaré de l’ambrosia
Que neix del teu redós com una font.

Altra volta, rendit, en caure el dia,
Pujaràs pels meus peus fins al meu front.

I tu faràs de mi el que no voldria
Duent-me ànima i cos ben lluny del món.

El meu orgull serà una guspira
Que s´ha emportat el vent dels meus neguits.

Res no tindré de tot el que m’admira!

Portaré del difunt tots els vestits
I seré un home mort que encar respira

O seré un home viu sense sentits.

Premiat al II certamen Literari  
de Sant Feliu de Guíxols 1950.

any Sunyer

Premiat al II certamen Literari  
de Sant Feliu de Guíxols 1950.



16

L’Espai Gironès i l’Ajuntament de Salt han signat un 
acord pel qual el centre comercial entregarà total-

ment de franc un conjunt de mobiliari i estris de res-
tauració a la casa de la vila saltenca. El lot està format 
per taules i cadires de fusta, expositors/escalfadors de 
menjar tipus bufet, neveres, un forn, una cuina de fo-
gons, una màquina de tallar embotits i altres estris en 
perfecte estat.  
 L’Ajuntament té previst destinar aquesta donació a 
diverses activitats. Les dues principals seran els cur-
sos que des dels programes de Joventut i altres àre-
es s’imparteixen amb la col·laboració del col·lectiu de 
Cuineres de Salt i el mòdul de cuina dels estudis de 

Espai Gironès dóna un lot de mobiliari 
i estris de restauració a l’Ajuntament

L’AMPA de l’escola el Gegant del Rec de Salt instal.la una ombra 
i millores al pati

El marquès de Camps lliura 65 documents a l’Arxiu Municipal de Salt

Formació Professional 
que s’imparteixen a la lo-
calitat, una titulació amb 
creixent demanda a Salt i 
que enguany ha triplicat el 
nombre de matrícules.  
 Amb aquesta donació 
l’Espai Gironès estreny lli-
gams amb el territori que 
l’envolta tal i com ho fa a 
través d’altres acords de 
caire social i/o solidari amb altres entitats.

notícies

Mentre s’espera que es desencalli la construcció de 
la nova escola, les famílies decideixen dignificar el 

pati dels seus fills.
L’escola El Gegant del Rec de Salt fa vuit anys que es 
troba en barracons. L’AMPA del centre està impulsant el 
projecte d’autoconstrucció del nou edifici, aconseguint 
que la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Salt i 
la Universitat de Girona es posin d’acord. La signatura 
del Conveni entre les administracions està en procés 
des de fa temps (esperem que no s’allargui gaire més), 
i mentre dura aquesta espera, hi ha coses que necessi-
ten ser ateses, com és el cas del pati de l’escola. 
S’ha engegat un projecte participatiu per a fer millores 
al pati. El passat dissabte 15 de febrer, mares, pares, 
avis, nens, familiars i amics del Gegant del Rec van 
reunir-se a l’escola per instal·lar l’estructura d’una om-
bra, penjar unes jardineres fetes amb rodes i enterrar 
una fila de pneumàtics que serviran de joc i alhora de 
separador d’espais. Grans i petits van passar el dia en-
feinats amb pics, pales, carretons amb sorra amunt i 
avall, pintures i pinzells.
El pati de l’escola no disposa de gaire mobiliari, tot just 
unes porteries i una taula de ping-pong. El curs passat 
les famílies hi va plantar alguns arbres, perquè en els 
mesos de calor es fa necessari un espai amb ombra. 
L’estructura instal·lada, d’uns 64m2, requereix uns fo-
rats de més d’un metre de profunditat per acollir els 
pals que sostindran la vela, i per la filera de pneumàtics 
cal una rasa d’uns 20 metres. Des de l’inici de curs s’ha 
demanat a l’Ajuntament de Salt que hi vingués a fer els 
forats amb una màquina, però davant la negativa s’ha 

decidit tirar pel dret. Per sort, entre els familiars i amics 
de l’escola, hi ha arquitectes tècnics, paletes, fusters, 
enginyers, jardiners i professionals de tota mena, que 
han guiat el treball voluntari de les famílies.

El marquès de Camps, Jorge de Camps i Galobart, 
ha cedit a l’Arxiu Municipal de Salt 65 documents 

datats entre el 1526 i el 1854 que pertanyen al fons pa-
trimonial del marquès de Camps, en concret als patri-
monis Olzinelles i Subirats. Són testaments, àpoques, 
capbreus, censals, lluïcions, escriptures de venda, de 
pagaments, etc. Aquests documents, tot i que no fan 

explícita referència a Salt, els han dipositat a l’arxiu sal-
tenc perquè era voluntat de l’anterior marquès que tot 
el seu arxiu es quedés a Salt i perquè així tota la seva 
documentació està dipositada en un sol lloc.
L’any 1991 l’alcalde Salvador Sunyer va signar un 
conveni amb l’anterior marquès, Felipe de Camps, 
en el qual es contempla un dipòsit per trenta anys, 
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El marquès de Camps lliura 65 documents a l’Arxiu Municipal de Salt

Salt amplia les zones i carrers de neteja mensual

A partir del 7 de març, nous carrers i espais de Salt 
s’afegiran al plàning de neteja a fons i per tant no 

s’hi podrà aparcar el dia que es faci la neteja . Els es-
pais i els dies de neteja són:
Dia 7 (de 8 a 11 h): carrer Sant Grau
Dia 8 (de 8 a 11 h): pàrquing Coma Cros (costat Can Patrac)
Dia 29 (de 8 a 11 h): pàrquing carrer del Rec (Barri Vell)
Dia 30 (de 8 a 11 h): carrer del Rec (d’Ausiàs March a 

prorrogables.
Abans de la signatura, el marquès i els seus acompa-
nyants van fer una visita a les instal·lacions i se’ls va 
mostrar el seu arxiu, específicament 2 documents: el 
joc de l’Oca del segle XVIII i el pergamí del Privilegi de 
Salt de l’any 1449.

Fidel Aguilar)
En tots els espais afectats es col·locarà abans una se-
nyalització vertical advertint  la prohibició d’aparcar-hi 
per poder fer la neteja a fons. En el mes de març les 
neteges es varen iniciar al carrer Sant Grau i la resta 
d’espais no es faran fins a l’abril.
Per reforçar la informació als veïns es posaran també 
cartells els dies previs a la primera neteja.
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Sort i Salt presenten al president de la Generalitat la Copa del Món 
d’Estil Lliure

La Policia Local de Salt organitza una jornada sobre gossos 
i detecció d’estupefaents

Els alcaldes de Sort i de Salt han presentat al presi-
dent de la Generalitat, Artur Mas, la Copa del Món 

2014 d’Estil Lliure. Aquest esdeveniment esportiu con-
sisteix en un circuit a través de tres municipis: Millau, 
França (del 25 al 29 de juny); Salt, Girona (del 30 de 
juny al 6 de juliol); i Sort, Lleida (del 7 al 13 de juliol).
En la trobada, que va tenir lloc el passat 25 de febrer, 
els alcaldes van explicar al president de la Generalitat 
que la participació prevista és d’uns 300 palistes provi-
nents dels cinc continents, amb representació de paï-
sos com Nova Zelanda, Corea del Sud, Canadà, Aus-
tràlia, Argentina, França, Espanya o Eslovàquia, entre 
d’altres.
Cadascuna de les competicions tindrà el seu propi pal-
marès, és a dir, no es tracta de proves eliminatòries 
al llarg del circuit, sinó de tres esdeveniments conse-
cutius. L’organització conjunta entre dues administraci-
ons (de Salt i de Sort), permet, d’una banda, ajustar el 

calendari i fer-lo atractiu per als participants, i de l’altra, 
afavorir tant l’estalvi a l’hora de compartir despeses 
com les sinergies de treball que sorgeixen d’aquesta 
col·laboració.

La Policia local de Salt va organitzar el dissabte 9 
de març una jornada sobre gossos i detecció d’es-

tupefaents a diferents entorns. Salt és una vila pionera 
en la incorporació de gossos a les patrulles policials i 
disposa d’una unitat formada per un agent (guia caní) 
i una gossa, de raça pastor alemany i  de nom Blanca 
K-59, que funcionen com una unitat de patrullatge com-
binat, en vehicle i a peu acompanyats d’un altre agent 
de la Policia local.
La jornada, que ha tingut set hores lectives, té l’objec-
tiu de millorar i preparar tècnicament els assistents per 
a l’exercici de la seva funció en tasques de detecció 
de substàncies estupefaents. La formació, en què han 
participat vint-i-cinc agents i onze animals, s’ha fet a la 
comissaria conjunta de Salt i les pràctiques en espais 
públics de la vila.
Les matèries tractades han estat la detecció d’estu-
pefaents a l’interior de pisos, les recerques en espais 
públics, detecció de drogues a l’interior i l’exterior de 
vehicles i també en grans àrees obertes.
 La unitat canina de la Policia Local de Salt va desco-
brir droga 218 vegades durant el 2013. Aquesta xifra 

és molt significativa, si tenim en consideració que va 
entrar en operativitat plena a finals de juliol.

fotos: S.Lobato
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Enguany els premis Tres de Març van distingir Mont-
serrat Agell i el cor rociero Duendes del Camino. A la 

primera “pel seu treball i dedicació personal al poble de 
Salt en el seu vessant associatiu a les entitats Oncolliga 
Girona i Hospital Mare de Déu de Lourdes, i també per la 
seva tasca en la promoció del teixit comercial saltenc.” I al 
Cor “per la seva tasca en la difusió i integració de la cul-
tura andalusa i especialment de la seva música al nostre 
poble a través sobretot de les misses rocieras que oferei-
xen periòdicament a l’església de Sant Jaume.”
 L’acte de lliurament va servir a l’alcalde, Jaume Torra-
madé, per reivindicar el sentiment de poble i va cridar a 
“negar-se a quedar reduïts a un estereotip”. “Salt és una 
suma d’un piló de gent que ve de diferents llocs i que vol 
tirar endavant el municipi”, va assenyalar.
Torramadé  va queixar-se que els mitjans tenen tendèn-
cia a esmentar sempre Salt per qüestions negatives i que 
quan n’hi ha una de positiva, com el retorn d’Adrià Puntí, 
parlen del músic “gironí”.
L’alcalde va animar els saltencs a no renunciar a res i a 
lluitar pel futur. Va negar que Salt es fes “la víctima” i que 
només reivindicava el que “és just”. I va recordar algunes 
conquestes dels darrers anys, com l’augment dels estudis 
universitaris i en equipaments sanitaris. I va insistir en el 
fet que quan el 1974 Salt va perdre la independència “el 
poble va decidir lluitar per mantenir la seva identitat”, que 

Premis Tres de Març 2014 

“Temps de Sardanes” de Ràdio Salt celebra els 1.000 programes

va recuperar l’any 1983.
L’acte també va servir de reconeixement a Jordi Galià per 
la seva tasca en favor del municipi i la ludoteca de Salt, 
un servei de Benestar Social i Família que va obrir fa just 
30 anys. Hi han passat més de 7.500 nens de Salt i hi 
han treballat més de 30 professionals com a educadors 
o dinamitzadors i s’hi han format més de 40 estudiants.

“Temps de Sardanes”, el programa de Ràdio Salt de-
dicat a les sardanes, va fer el dissabte 1 de març el 

seu espai número 1.000 i ho va celebrar amb una emis-
sió especial de cinc hores de durada.
 El Temps de Sardanes és un programa en què s’ofereix 
informació de ballades, concerts, aplecs i festes majors 
en general. La música és de cobla, tot i que en algunes 
ocasions també hi entra la d’orquestra, sempre que faci 
referència a sardanes o compositors sardanistes. Sem-
pre comença amb una pàgina literària que després és 
comentada. En aquesta pàgina hi entra poesia, prosa 
poètica o qualsevol escrit que faci referència a la nos-
tra dansa. Sovint hi participen convidats que poden anar 
des de músics, compositors o simplement sardanistes o 
persones que vulguin donar la seva opinió o explicar les 
seves vivències relacionades amb el món de la sardana.
Una característica important d’aquest programa és 
que sempre és en directe i que el telèfon sempre està 
obert, així és que es reben moltes trucades de perso-

nes que l’escolten cada dissabte i d’altres que ho fan 
de tant en tant.
A la imatge la conductora i ànima de l’Espai, Mercè Pla-
nas, rebent un record d’aquests 1.000 programes.

foto: Jofre Ferrer
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El dia de la Dona a Salt serveix 
per a reconèixer la tasca de Sor Clara Villoslada

La cançó de sempre

Q- Bon dia, Josep!, ja estem bons de salut?, com 
va la grip?

J- Molt més bé, Quimet. Tu què m’expliques de nou?
Q- Doncs mira, estava llegint aquest escrit de la revista 
La Farga que parla de les guerres entre Salt i el Veïnat.
J- Ja l’he llegit i em sembla que aquest noi, l’Agapit, va 
fer la guerra per un costat i nosaltres la fèiem per l’altre. 
Q- Què vols dir amb això, Josep?  Que no vares fer 
guerres quan érem joves entre Salt i el Veïnat?.
J- Si t’he de dir la veritat, em sembla que l’Agapit feia 
una guerra més aviat de caràcter  ideològic, i nosaltres 
les guerres que fèiem, almenys els que érem del sector 
del barri de Sant Antoni, entre els que anàvem a Cals 
Hermanus i els que anàvem als Mestres, tant se’ n fotia 
que fóssim de Salt o del Veïnat.
Q- Tens raó, ja que els del nostre barri del Veïnat que 
anaven als Mestres ja no venien a fer la guerra, i els 
del barri de Salt que anaven a Cals Hermanus tampoc. 
Aleshores la batalla era entre els alumnes dels dos 
centres educatius, sense tenir en compte el barri on 
vivies.
J- Una cosa està molt clara, en aquella època no hi 
havia televisió, ni ordinadors, ni Plays Stations, ni 
whatshapps, vaja!, que no teníem res per distreure’ns i 

la millor oferta era anar a cops de rocs amb algú que no 
fos del barri. Ja m’ho deia la meva mare quan no sabia 
què fer: “Surt al carrer i pedrega tots els que passin”.
Q- Josep, de guerres sempre n’hi ha hagut, n’hi ha i 
n’hi haurà. Els motius són molt diversos i avui dia, en-
tre la tecnologia i els mitjans que fan servir els nostres 
mandataris per distreure el personal amb els esports: 
futbol, bàsquet, natació, etc., ja mantenen la calma en-
tre la clientela.
J- A veure, Quimet!, tu no tenies amics d’altres barris 
del poble?, segur que sí, i quan eres a l’escola jugaves 
amb ells com si res no hagués passat, tot i que el dia 
abans algun d’ells t’hagués fotut un bony al cap amb 
una pedra.
Q- Una altra cosa que et volia comentar, i per posar un 
exemple, el barri de Gràcia de Barcelona, com podria 
ser qualsevol altre. Tu no creus que la gent d’aquell 
barri no se’n senten orgullosos, tot i essent de Barcelo-
na com els altres?. Igual passa amb el Veïnat. Tot i es-
ser un barri de Salt, la gent continua tenint uns records 
i un arrelament amb l’entorn on ha crescut i viscut tota 
la vida. Igual com la gent del barri Vell, de les Cases 
Barates i d’altres sectors del poble. I això no vol dir que 
hi hagi cap intenció segregacionista del poble, ni cap 

L’Auditori de la Coma Cros va ser l’escenari,  dissab-
te 8 de març de 2014, de l’acte principal organitzat 

a Salt amb motiu del Dia Internacional de la Dona. Es 
va portar a terme l’activitat VEU DE DONA, impulsat 
per l’Institut Català de la Dona (ICD) i organitzat a Salt 
pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 
del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt i l’Ajun-
tament de Salt. VEU DE DONA  pretén a través d’un 
cicle d’entrevistes visualitzar les valuoses aportacions 
de determinades dones, que per les seves accions han 
contribuït de forma notable en la nostra societat. A Salt, 
es va escollir Sor Clara Villoslada, fundadora del Casal 
Infantil La Casita, amb l’objectiu de reconèixer la seva 
important tasca social al municipi al llarg de més de 30 
anys al capdavant d’aquest recurs socioeducatiu i de 
lleure.  L’acte es va finalitzar amb un homenatge a Sor 
Clara protagonitzat pels nens i nenes de La Casita, que 
va farcir la jornada d’una gran emotivitat. 
A Salt, l’Ajuntament va triar, per a la primera de les 
entrevistes,  Sor Clara Villoslada, fundadora del Casal 
Infantil La Casita. Sor Clara ha dedicat gran part de la 
seva vida a treballar de manera incansable per la infàn-
cia i les famílies de Salt. Va fundar La Casita als anys 
80’ i des de llavors i fins ara ha treballat amb il·lusió i 
dedicació pels nens i nenes de Salt. El curs passat, per 
exemple, La Casita va atendre un total de 55 infants 
d’entre 5 i 14 anys, amb els quals va realitzar activitats 
de reforç escolar, de lleure estructurat, d’habilitats soci-
als, d’hàbits i valors, entre d’altres.

entreorelles
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fantasma dels que s’han comentat.
J- Quimet, tampoc hem d’anar a Barcelona, sense anar 
més lluny, a Girona tenim barris amb identitat com ara 
Sant Narcís, Santa Eugènia, de més recents Fonta-
jau, etc., que la seva gent s’identifiquen amb cadascun 
d’ells, sense menysprear el conjunt de la ciutat, i en el 
cas de Salt el poble.
Q- En fi, Josep, altres problemes tenim a cadascun 
dels nostres barris com per anar ara a cops de rocs.
J- Ara que dius això de problemes, a la revista La Far-
ga, de març de 2010, ara fa quatre anys, es va publicar 
una foto i un escrit sota el nom de “Passar per l’ou”, 
fent referència a la plaça Pau Casals, coneguda com la 
plaça de l’Ou, i s’exposava els malabarismes que han 
de fer els veïns que han de creuar la plaça quan plou. 
Doncs ja ho  veieu!, després de quatre anys la bassa 
que es veu  a la foto continua igual i ampliada. 
De tant en tant una mica de sauló i apa!, anar fent! Tan 
poc que costaria un metre quadrat de material com el 
que hi ha sota els gronxadors, i d’aquesta manera el 
que passa per aquí i es mulla els peus no pensaria tant 

La cançó de sempre

L’espontaneïtat

amb el regidor de torn.
Q- Josep, anem cap a casa, vora el foc,  que aquí no-
més agafarem un refredat. Adéu!

Manel Oliveras Planas

el racó de pensar

Es va seure al costat meu, ens vam mirar i, espontà-
niament, ens vam posar a parlar; ell, amb un fran-

cès d’ accent uzbek, i jo, amb accent català.
- Com et dius? - li vaig preguntar, mirant aquells ulls 
d’un verd oliva preciós.
- Daniel, Daniel com el profeta. Saps que està enterrat 
aquí, a Samarcanda?
- Sí, sí,  hem anat a veure el mausoleu.
- Hi ha una història molt curiosa relacionada amb la 
seva tomba. Sembla ser que quan el profeta va morir, 
l’esquelet va començar a allargar-se. El cos se li anava 
estirant de tal manera que no li van poder fer la tomba 
fins que no va parar de créixer. Quan finalment es va  
poder construir el mausoleu, el van ubicar en una sala 
de 25 metres, ja que el sarcòfag que guarda el cos me-
sura 18 metres de llargada.
- És ben curiosa aquesta història, no la sabíem!
- I Samarcanda què us ha semblat?
- Espectacular, no puc explicar amb paraules el que 

hem vist. És im-
pressionant.
- Així, te n’has 
enamorat?
- Oh, si. Ens 
n’hem enamorat, 
totes dues. Viatjo 
amb la meva filla. 
És aquesta noia 
que està dormint 
aquí al darrere 
nostre.

- Ah si, ja l’he vist, és la teva filla? Acostumeu a viatjar 
soles? Sou molt valentes!
- No, valentes no, jo diria que una mica atrevides. Les 
ganes de veure món poden més que les pors. Viatjar, 
al final es converteix en un vici. A part de veure nous 
horitzons,el que ens agrada és conèixer altres cultu-
res, parlar amb persones desconegudes, ser esponta-
nis, com ara amb tu... veure el món molt més proper 
i entendre que, a part dels sentiments religiosos, tota 
persona té les mateixes dificultats,  il·lusions, pors, 
necessitats, inquietuds... compartim el mateix sol que 
ens dóna vida. Quan tornem a casa, anem carregades 
de noves energies que ens donen vitalitat per seguir la 
nostra quotidianitat.
- I després de Bukhara què fareu?
- Després anirem a Khiva, el mar d’Aral, Tashkent.... I 
tornarem al nostre país.
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informació municipal

- De quin lloc del món veniu?
- De Catalunya, Barcelona. N’has sentit a parlar, de 
Barcelona?
- Oh, si. Barça, Messi!!!
- Això, Messi, Iniesta, Xavi...- i es va posar a riure amb 
una elegància i un atractiu fascinador. I jo, em vaig que-
dar atrapada en el temps.
- Ja arribem. Gràcies per la conversa. Molt amable.
- Nena, ja hem arribat. - Mentre la noia es fregava els 
ulls, ell va aprofitar per fer-li una tímida mirada. Em va 
posar a la mà una targeta amb l’adreça i el telèfon.

- Si necessiteu quelcom no dubteu a trucar-me. Ens va 
desitjar una bona estada al seu país. Jo vaig aprofitat 
per fer-li dos petons.
- Ei, mama, no et passis, que tu ja no tens edat!
- Què dius “ bruixa”?, per gaudir de les “coses” boni-
ques sempre es té edat. 
 Totes dues ens vam posar a riure com dues ximple-
tes. Mentre ell, aixecava la mà com a últim adéu  rega-
lant-nos un deliciós somriure.

Júlia Pujolràs Casadevall.

L’espontaneïtat

La Setmana de l’Activitat Física i la Salut (SAFiS) 
de Salt arriba a la 5a edició

Està sobradament demostrada la gran influència 
que té l’estil de vida com a determinant de l’estat 

de salut de la població. Aquesta idea va ser la que,fa 
ja cinc anys, va empènyer l’Ajuntament de Salt a enge-
gar una sèrie d’activitats per conscienciar la ciutadania 
sobre els beneficis que comporta per a la salut l’adqui-
sició d’hàbits saludables. L’any 2009 l’àrea d’esports i 
l’àrea de salut van organitzar la primera Setmana de 
l’Activitat Física i la Salut i al llarg dels anys hem vist 
com ha anat augmentant la participació ciutadana en 
les diferents activitats que s’hi organitzen. La implicació 
d’entitats esportives, centres de salut, centres de gent 
gran, que amb caràcter altruista hi han participat,  i el 
suport d’administracions supramunicipals han permès 
poder incrementar cada any el nombre d’activitats i per 
tant ens ha permès arribar a molta més quantitat de 
gent. En concret l’any passat van participar-hi de forma 
activa més de 1.800 persones, i si a aquestes hi afegim 
la quantitat de persones a les quals es va fer difusió d’ 
hàbits saludables podem dir que la SAFiS gaudeix de 
bona salut i té garantida la seva continuïtat.
Aquest any s’arriba a la 5a edició i per això s’ha ideat 
un programa ple d’actes i sobretot s’ha pensat en el 
col·lectiu d’infants i joves, que són el col·lectiu que més 
pes té dins la comunitat i que s’ha de sensibilitzar de 
ben menut en els hàbits saludables. Des de P5 fins a 4t 
d’ESO, els infants i joves del municipi tenen activitats 
adequades a la seva edat i dirigides per professionals 

en la matèria.  Cur-
ses escolars al Parc 
Monar, sessions 
de ball al passeig 
Ciutat de Girona, 
jocs i activitat física 
aplegaran al llarg 
de la setmana del 
7 d’abril prop de 
2.000 infants i joves 
dels centres educa-

tius de Salt. Sense oblidar-nos de la resta de ciutadans 
del municipi per as quals s’han organitzat diverses ac-
tivitats al carrer i a diferents equipaments municipals i 
centres de salut, com zumba, pedalades, donació de 
sang, exposicions i tallers sobre hàbits saludables.
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ensenyament Pares i fills en aprenentatge dialògic 
 a l’escola Mas Masó

Implementació de projectes a les escoles de Salt

En el model educatiu de les Comunitats d’Aprenen-
tatge, la participació de les famílies en les activitats 

escolars suposen un veritable recurs educatiu, una font 
d’aprenentatge i un model de gestió educativa. Aquest 
és un dels trets distintius d’aquest model. 
El taller de famílies per a l’estudi assistit que duem a 
terme a l’Escola Mas Masó és un pas, una experiència 

d’aproximació a aquest model educatiu. Les famílies 
del centre es constitueixen com a grup actiu de la co-
munitat educativa amb l’objectiu d’integrar nous conei-
xements i pràctiques per fer un adequat acompanya-
ment a l’itinerari educatiu dels seus fills i filles, especi-
alment pel que fa a l’aprenentatge basat en el joc i en 
les tasques escolars.

Durant aquest curs, els alumnes de segon d’educació 
infantil de l’INS Vallvera hem preparat tres projectes di-

ferents per infants de 3-5 anys, amb l’objectiu d’ajudar a tre-
ballar el llenguatge. Aquests projectes es van implementar 
el passat dilluns 3 de març a tres escoles diferents de Salt, 
l’escola La Farga, l’escola Les Arrels i l’escola Mas Masó.
A l’escola La Farga, vam dur a terme el projecte de “El poble 
dels colors”. Els infants van poder descobrir “El poble dels 
colors” a través d’un conte, on amb l’ajuda d’uns titelles els 
vam explicar que en aquest poble eren tots molt feliços per-
què estava ple de colors. Fins que un bon dia va haver-hi 
una gran tempesta. Degut a aquest fet els colors del poble 
van desaparèixer, i els infants havien d’ajudar els protago-
nistes del conte a trobar-los, participant en vuit activitats dife-
rents, on en cada una trobaríem un color diferent. Van poder 
experimentar amb pintures, pintar amb esponges, jugar amb 
ampolles d’aigua de diferents colors, amb sorra i pedres de 
colors,... Finalment, amb la seva ajuda, vam aconseguir de 
nou tots els colors i vam cantar tots junts la cançó dels colors.  
A Escola Mas Masó els infants van descobrir “El tren de 
les cultures”, on gràcies a l’ajuda d’un tren es van realit-
zar dues activitats sobre cada país, on els alumnes vam 
representar cada país amb disfresses, materials típics, 
imatges,... I amb l’ajuda de l’eix principal que era el tren.
A l’escola les Arrels es va implantar el projecte de la mà-
quina del temps, on els infants van realitzar un “viatge” 

per les dife-
rents èpo-
ques (Pre-
h i s t ò r i a , 
Egipte, Ro-
mans, Edat 
Medieval , 
Actual i ta t 
i el Futur) 
rea l i tzant 
d i f e r e n t s 

activitats per conèixer-les millor.
Volem donar les gràcies a les tres escoles per la seva col-
laboració i a les educadores per la seva ajuda a l’hora de 
portar a terme els projectes.
Va ser una molt bona jornada i una experiència que tor-
naríem a repetir!
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Estem connectats amb el món. I vosaltres?

Primer premi Sambori 2014 a l’escola Les Arrels

Des de fa tres anys que l’escola FEDAC Salt -les 
Dominiques- a aconseguit el títol d’escola Multilin-

güe. Aquest és un reconeixement que es dóna a les 
escoles que treballen activament per a millorar l’ense-
nyament de l’anglès i fer present aquesta llengua en el 
dia a dia del centre. 
A l’escola tenim una auxiliar de conversa britànica, fem di-
nàmiques actives i grups flexibles... Fem activitats AICLE; 
la plàstica o part d’altres assignatures com medi, tutoria i 
religió en anglès. Organitzem festes lingüístiques i celebra-
cions al pati. Fem un munt de coses divertides i diferents, 
però el que ens agrada més és participar en Projectes 
Etwinning. Aquesta és una plataforma 
de centres escolars europeus; un punt 
d’unió per a treballar plegats en projec-
tes que dissenyen els propis alumnes 
amb la col·laboració dels mestres.
Els nens de tercer han decidit formar 
part d’una activitat que uneix l’anglès 
amb el medi social i la plàstica. Aquest 
projecte es diu “The colours around 
us”. Cada mes parlem d’un color i en 
fem diferents fotos i presentacions.
Els alumnes de quart treballen conjun-
tament amb 27 escoles d’arreu d’Euro-
pa. El seu projecte es diu “This is what 

we do in the school” i ja hem fet una presentació de foto-
grafies molt bonica explicant què fem en el nostre dia a dia.
Els nois i noies de cinquè expliquen com és Salt i el 
seu entorn a altres alumnes de més de 19 països. El 
projecte que treballen es diu “Our place. Where we live” 
i, de moment, estem estudiant Les Deveses per poder 
ensenyar el nostre petit tresor a tothom.
Els més grans de primària han decidit no participar en 
Etwinning perquè s’escriuen mails amb nois i noies de 
l’Índia. És molt divertit perquè les seves costums són 
molt diferents de les nostres.
Veieu com estem connectats amb el món? 

En Lucas Casanova de primer curs de l’escola Les Ar-
rels de Salt ha estat el guanyador del primer premi 

Sambori 2014 de la categoria Cicle inicial. És un premi de 
narrativa dirigit a tots els centres educatius de les terres 
catalanes que té com objectiu promoure i difonfre l’ús del 
català, tot incentivant la imaginació, creativitat i valors pe-
dagògics. Enguany hi ha participat 320 centres de tot Ca-
talunya, amb diferents categories. Per això nosaltres vam 
creure oportú participar-hi.
A partir del nostre taller “Aprendre a escriure” vam deci-
dir treballar els contes. Cada alumne en va escriure’n un i 
d’aquests en vam seleccionar tres per enviar. També van 
voler aprofitar aquest treball per anar a explicar els contes 
inventats a les llars d’infants de Salt. En tot moment van 
estar molt motivats i creiem que donem un sentit a l’apre-

nentatge d’escriure! Feli-
citats Lucas! I felicitats a 
tot l’alumnat de 1r!
“A l’escola vaig escriure 
un conte que es titulava: 
Els tres llops. El vam pre-
sentar al concurs del Pre-
mi Sambori i vaig guanyar 
el primer premi. 
El dia 20 de març vam 
anar a Santa Coloma de 
Farners a recollir el premi i 
vam veure tres mags que 
van fer un espectacle. El 

meu pare va sortir amb un barret a l’escenari. M´ho vaig 
passar molt bé”.

Lucas Casanova

Moment de la recollida del premi
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Una tovallola amb encant!pessics d’art

En aquesta ocasió a l’hora de redactar Pessics d’Art m’he proposat atendre la petició d’algunes lectores de la 
Farga, entusiastes de les creacions de costura que em proposaven incorporar alguna proposta original per 

fer amb fil, agulla i altres materials tèxtils. Per aquesta raó he buscat l’assessorament d’una bona amiga, Roser 
Bou i García, una saltenca de tota la vida que actualment resideix a Bescanó i que és un pou de sorpreses a 
l’hora de realitzar amb molta gràcia qualsevol activitat artesanal. 
Potser no hi ha gaires disciplines que no hagi practicat la Roser! des de molt jove es va iniciar en el món de la 
ceràmica i el tapis, domina el teixit amb agulles de fer mitja i ganxet, li encanten les peces de costura, i també 
practica el patchwork i la tècnica de l’escrap . La Roser coneix els secrets de les herbes remeieres  i les propietats 
benefactores d’alguns minerals (té una col·lecció de quars que fa molta patxoca), es mostra ecològica, un xic 
esotèrica i ben generosa a l’hora de fer regals que sempre són originals i totalment artesans.
Aquí en teniu una bona mostra amb la tovallola de gosset amb caputxa que m’ha detallat pas a pas i que trobo 
molt adient com a regal per a nadons.

Per entendre i confeccionar de forma acurada  aquesta original tovallola, és important que us fixeu bé en les 
fotografies i llegiu pausadament les instruccions del procés de realització
• Es retalla un quadrat de roba de rus de color beig de 80x80 cm. que constituirà el cos gran de la tovallola.
• Es retalla de la mateixa roba, el triangle per elaborar la caputxa ( 47cm de base per una alçada de 20 cm)
• S’apliquen cosint sobre el triangle de rus : uns cercles de roba marró de 5 cm de diàmetre , dos botons negres 
que formaran els ulls, un triangle arrodonit per fer el nas i es traça amb màquina de cosir una línia en zig-zag que 
anirà des del nas fins a la part inferior.
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Una tovallola amb encant!

M’oblidava de comentar-vos que la Roser va començar a elaborar les seves artesanies en un petit espai de la 
seva llar,  ben bé a sota de l’escala que porta a la planta superior. I quan el sota escala se li va fer petit...  el va 
reconvertir en un espai virtual en forma de blog: elsotaescala.com , on de forma periòdica va mostrant les seves 
creacions per que tots en puguem gaudir : www.elsotaescala.com
També la podeu trobar en companyia de la M Josep (la seva cunyada i experta en la decoració de capsetes i 
miralls) en algunes fires artesanes de les nostres comarques, tot oferint alguns elements creatius com els que 
podeu contemplar a continuació: bosses, pitets, cobrellits i una bona munió d’animalets de drap . Moltes gràcies 
Roser per la teva col·laboració i idees creatives!

Carme Garriga Verdaguer

• S’encaren per la part dreta les dues teles que formen el quadrat i el triangle, es situen en el lloc adequat les 
orelles i es cusen els dos laterals del triangle tot formant la caputxa
• Es cus amb cura la veta marró per tot el voltant i ja tenim la tovallola amb un divertit rostre de gosset que serà 
molt útil pel bany dels menuts de la casa.
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Hem passat de la falta de llibertat al llibertinatge

Brots verds en el tèxtil català

opinió
En  primer lloc vull ressaltar que la democràcia en 

aquest país solament ha estat positiva pels lladres, 
els sense vergonya i els polítics corruptes que passen de 
tot, emparats pels seus càrrecs i amagant-se les seves 
malifetes entre ells.
He assistit  a moltes conferències de temes econòmics 
que demostren en números que la independència és pos-
sible. Tant pel que fa als temes econòmics com culturals, 

etc. Però jo sempre em faig la 
mateixa pregunta, qui durà el 
timó de la nau catalana. Ne-
cessitem gent jove, capaç, 
entregada, valenta per afron-
tar els reptes propers. Dels 
que tenim ara, no en veig  cap 
amb les garanties suficients 
per conduir-nos.
Tal com diu l’enunciat 
d’aquest escrit, - amb un to 
crític – hem passat de la man-
ca de llibertat al llibertinatge. 
Com és possible que llegim 
als diaris que individus amb 

30 o més robatoris encara estiguin al carrer?  Sembla ser 
que els petits robatoris de menys de 400 € no són consi-
derats delictes. I la reincidència? I la dualitat falta–delicte? 
Campi qui pugui. Això és xauxa. Però per altra part també 
he llegit que a una noia per tocar el piano li demanaven 
3 anys. Això sí que fa riure, quina és la vara de mesurar 
que es fa servir en la nostra justícia? N’hi ha per plorar 
d’impotència i ràbia. D’això en diem justícia social.
La nostra ensenyança s’està desmuntant, degut al meu 
entendre a la manca de respecte als mestres. Aquests 
se senten desbordats per tants casos de desobediència, 
mala educació, manca de respecte  i fins i tot algunes 
agressions. 
També la sexualitat del nostre jovent comença en una 
edat molt infantil. Entenc que no ha de ser com en els 
nostres temps, que tot era pecat, hi ha d’haver un ter-
me mig. No els hi canviaria per res la il·lusió d’un petó 
d’abans, per tots els actes sexuals d’ara, i els fan sense 
donar-hi cap importància. Alguna cosa passa a la nostra 
societat, ja que cada dia són més les parelles que se se-
paren i qui més ho paga són els fills. Tingueu en compte 
que el futur depèn d’ells. Molts han d’anar a fora a trobar 
allò que aquí els hi nega la nostra societat, el futur.

Josep Pla

He llegit un informe sobre la industria tèxtil catalana i 
la moda, i arriba a la conclusió  que apareixen brots 

verds. Sembla ser que aquesta indústria en davallada 
contínua des del 2002, ara comença a augmentar. Actu-
alment el sector tèxtil català ocupa unes 35.000 perso-
nes en unes 5.000 empreses, representa el 25% del total 
d’Espanya. El 60% de les empreses són de confecció i 
moda, el 37% són de producció tèxtil de filatura, teixits, 
tintoreria i acabats, i el 4% són de cuir i calçat. Les ex-
portacions han augmentat un 11%. Les vendes han aug-
mentat molt per Internet a dins i a fora del país, i també 
destaca que Catalunya és la primera a l’Estat en l’àmbit 
comercial.
L’actualitat i el futur del tèxtil català passa per la recerca i 
una gran innovació. Podem destacar les noves fibres i els 
nous teixits. Com a exemple, vull posar  els anomenats 
teixits intel·ligents, que a més d’abrigar i fer models mo-
derns, també podran filtrar les radiacions, fer llum, contro-
lar aparells electrònics per fer fred o calor sense haver-se  
d’endollar. Voldria destacar - en  el camp de la recerca 
- l’Institut d’investigació tèxtil i de cooperació industrial de 

Terrassa, és un centre de la univer-
sitat politècnica de Catalunya  que 
col·labora amb les empreses per 
al desenvolupament de nous ma-
terials tèxtils i processos industri-
als. Tampoc vull oblidar-me – en el 
camp de la formació -  de la meva 
estimada Escola d’Enginyers In-
dustrial Tèxtils de Terrassa, on 
s’han format tants enginyers d’ar-
reu del món. 

La gran davallada que va patir el sector tèxtil català va 
repercutir en l’economia i la societat de moltes de les nos-
tres comarques, el Bages, el Maresme, l‘Anoia...  i és clar, 
el Gironès, i amb ella el nostre poble de Salt. La supressió 
dels aranzels i la liberalització del comerç mundial, jun-
tament amb la diferència dels costos de producció - mà 
d’obra barata - van esborrar del mapa gran part de la in-
dústria tèxtil catalana.
Però justament ara, en plena crisi econòmica, apareixen 
els brots verds. Les comandes van amunt i creix el sector 
exportador. Tot això passa, al meu entendre, entre altres, 
pels següents factors: els costos de producció (a la xina) 
ja no són tan baixos, la gent vol augmentar el seu nivell 
de vida i cobrar més. Augmenten els costos de logística. 
Les tirades de producció són cada vegada més curtes i 
diferenciades. La immediatesa en el servei és primordial. 
Tot això fa que moltes empreses tornen a treballar amb 
els tallers i fàbriques d’aquí. Treballar amb les fàbriques 
de casa nostra, això és el que s’ha de posar de moda. El 
“made in Catalunya” és el que s’ha de posar de moda i ha 
de ser el nostre producte diferenciat.
És bo que les empreses tornin a treballar amb les  fà-
briques d’aquí. Però què els direm als Saltencs que va-
ren quedar sense feina pel tancament de les fàbriques. 
Penseu que moltes d’aquestes varen tancar  - entre altres 
motius -  perquè els seus clients varen anar a comprar 
o treballar a fora (Xina). Ara diu que tornen a comprar o 
treballar aquí, enhorabona, tots contents i feliços, però qui 
ens tornarà a Salt les fàbriques i els llocs de treball per-
duts? 

Rafel Sala
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Amadou Saikou Dampha 
Fatima Sawaneh Saidy 07/02/14

Ricard Ferrer Culebras 
M. Aguila Fernández Estrada 14/02/14

Nelson Adrian Ramírez Merlo 
Heydi P. González Figueroa 14/02/14

David Alsina Boada 
Sara Gelada Soldevilla 26/02/14

Elies Reverter Moner 
Roser Prades Serrats 28/02/14

Teofilo Moreno De Pablo 
M. Angeles Coello Vallejos 28/02/14

Victor Ruiz Cintas 
Mireia Martín Martín 28/02/14

Ferreira Lopes Wuendys 
Uniceth Sánchez Chavarria 03/03/14

Naixements

Antonio Marti Fonseca 22/01/14
Neo Diez Aibar 23/01/14
Alex Molinero Rosado 29/01/14
Adam Doughli 31/01/14
Mohamed El Miri 31/01/14
Sara Zumbido Rkheila 31/01/14
Linglig Ye 01/02/14
Blanca Guerra Cordonet 02/02/14
Miquel Tomás Pineda 03/02/14
Asmae Gali 04/02/14
Israe Kasmi 04/02/14
Daniela López Jiménez 05/02/14
Bruno Quiros Suarez 06/02/14
Hawa Coulibaly 06/02/14
M. Amin Afantrouss Bodouh 08/02/14
Lucas Andrei Catalin 08/02/14

Arianne Y. Madariaga Canales 08/02/14
Gabriel Salguero Salguero 09/02/14
Hanane Bouazazi Ouahi 10/02/14
Ebrime Jaiteh 11/02/14
Enzo Matas Ladra 11/02/14
Lia Terribas Martín 15/02/14
Júlia Munné Benitez 16/02/14
Akram Salmi 17/02/14
Enzo F. Izaguirre Ortez 17/02/14
Arnau Guardia Adrio 18/02/14
Aya Sanneh Cano 20/02/14
Jana Lafrihi 20/02/14
Fode Cisse 21/02/14
Rayan Soudi 22/02/14
Haytham El Osrouti 24/02/14
Janbiel Metelka Marine 29/02/14

Defuncions

Salud Viñolas Carreras, 79 anys 20/02/2014
Carmen Maurell Juves, 72 anys 24/02/2014
Montserrat Rosell Cornellas, 94 anys 24/02/2014
Joan Feliu Musquera, 90 anys 24/02/2014

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

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 15,7 (mm)
Pluja acumulada: 54,7 (mm) 

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

Temperatura màxima:
24° el dia 15 de febrer
Temperatura mínima:
-0,7° el dia 3 de febrer
Fonts: Museu de l’Aigua i Gerard Taulé (Salt-XOM)

el temps
Temperatures i pluviometria

Resum meteorològic febrer 2014

Joan Berga Vila, 94 anys 04/03/2014
Micaela Palahí Montaña, 83 anys 04/03/2014
Conxita Borrego López, 75 anys 13/03/2014
Francisco Garcia Ponce, 84 anys 13/03/2014

Aquest febrer ha estat 1,4º més càlid del normal a 
Salt i en canvi pel que fa a la precipitació ha estat 

normal. S’ha de remarcar la máxima absoluta elevada 
per culpa del vent de ponent, 23,9º el dia 14, encara 
que no és rècord, els 26,5º del 15 de febrero de 2007 
és la temperatura més alta. Pel que fa a l’hivern ha es-

tat un hivern més càlid del normal i normal pluviomètri-
cament. No hem tingut cap onada de fred, i la tempera-
tura mínima absoluta de Salt-centre, -1,2º, del període 
desembre 2013-febrer 2014 que és l’hivern meteorolò-
gic és la més alta des que tinc dades, el 1999.

Gerard Taulé
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Elaboració:
Quan aneu a comprar les orades, demaneu a la peixateria que us les 
netegin una mica, sense obrir-les gaire i sense escatar-les.
Per a preparar l’orada, prepararem una plata de forn folrada amb un 
paper de cuina. A sobre hi posarem les orades que mullarem abans amb 
aigua. 
Les cobrirem amb la sal gruixuda i farem un petit cercle a l’ull de l’orada 

per poder controlar quan és cuita.
Precalentarem el forn i les posarem a 160º durant 35 o 40 minuts.
Traurem la sal del damunt i girarem l’orada per posar-la al plat, i ja la tindrem a punt per servir. L’acompanya-
rem amb les patates panadera.
Per fer les patates les pelarem i rentarem i les tallarem a rodanxes fines. Pelarem la ceba i la tallarem a juliana 
i el pebrot a tires. Ho barrejarem tot , ho amanirem amb oli i sal i ho posarem en una safata al forn, tapat amb 
paper d’alumini durant una hora a 160º.
Passat aquest temps, traurem l’oli, hi afegirem el vi blanc i ho tornarem posar al forn 15 minuts més sense 
tapar.

Recepta de la Sra. CARME VIDAL BURCH 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Posem els moixernons en remull amb aigua durant unes 2 hores.
Ratllem la ceba i les tomates. Salem els bistecs, posem farina en un plat i els enfarinem.
Posem una paella al foc amb oli i anem posant els bistecs enfarinats, només per marcar-los de les dues cares, 
i els reservem en una cassola a part.
A la mateixa paella on hem cuit els bistecs , hi tirem la ceba i la deixem rossejar;  abans no es cremi l’ofeguem 
amb el vi negre i ho deixem reduir. A continuació hi tirem la tomata i una mica de pebre negre.
Una vegada cuit el sofregit, el posem a la cassola amb la carn, hi afegim els moixernons i ho cobrim amb el 
mateix suc dels bolets que hem posat en remull i si cal hi afegim aigua.
Quan agafi el bull hi afegim la picada i ho deixem coure a foc lent uns 20 minuts, movent de tant en tant.

Ingredients: 

Per a l’orada a la sal:
· 2 orades (si pot ser, salvatges)
· ¾ kg de sal gruixuda

Per les patates panadera: 

· 1 kg de patates
· 1 ceba grossa
· ½ pebrot vermell
· 400 cl d’oli d’oliva suau
· vi blanc
· sal

Ingredients: 

· 1 Kg de carn de vedella de tapa 
plana, tallada en forma de bistecs 
molt fins
· 1 ceba grossa
· 100 g de tomata
· 30 g de moixernons secs (s’hi pot 
posar altres tipus de bolets)
· ½ got de vi negre
· Farina

Orada a la sal amb papates panadera

Fricandó de vedella  (Catalunya, segle XVIII)

gastronomia

cuina internacional

· Sal
· Pebre negre
· Oli d’oliva
· Aigua
Per la picada
· 6 ametlles torrades
· 2 grans d’all
· 1 culleradeta de julivert
· Safrà
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Escacs

Sudoku Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

gener
febrer
abril
maig

poti poti

juny
juliol
agost
setembre

octubre
novembre
desembre
primavera

estiu
tardor
hivern

DAVESA, Major, 20  972230568 
Dies: : 4, 13 i 22 d’abril

ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 8, 17 i 26 d’abril

ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                           
Dies: 5, 14 i 23 d’abril

PEYA, Pla de Salt, 15 972441001 
Dies: 1, 10, 19 i 28 d’abril   

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 6, 15, 18 i 24 d’abril

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 7, 16, 21 i 25 d’abril

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 9 i 27 d’abril

ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 3, 12 i 30 d’abril

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 2, 11, 20 i 29 d’abril

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’ABRIL

1.-  C x c5+ ,   b x C5
2.-  Ab5 + ,      C x b5
3.- Dc6++  mat.

Mat  amb tres jugades




