


2

agendaActivitats del mes de MAIG

CASAL DE JUBILATS

• Dia 22 de MAIG. Excursió: CIUTADELLA DE ROSES 
- PORT DE LA SELVA. Sortida a les 8:00 hores del matí. 
Preu: 42 €. Esmorzar inclòs. Els dies de cobrament dels ti-
quets seran el 15 i 16 de maig, de les 4 a les 6 de la tarda. 
Per informació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llo-
vet. Telèfon 607876946.

II FIRA ANIMALISTA DE SALT

• Dia 11 de maig, de 10 a 15 hores- Lloc: Passeig Ciutat 
de Girona- Protectores, Associacions, Alimentació, Comple-
ments, Perruqueria, Veterinaris, Ensinistradors, Agility, Tera-
pies assistides, Activitats per infants, Sortejos.

II FIRA ANIMALISTA DE SALT

• Dia 1 de juny- Sortida i arribada al carrer Miquel Marti Pol- 
Cursa de 9 km.: sortida a les 9:00 hores, i per a joves de 5 
a 12 anys de 600 metres: sortida a les 9:05 hores i 1.200 
metres: sortida a les 9:15 hores. A les 10:00 h. lliurement de 
premis. Preu inscripció cursa de 9 km.: 6€ (9€ el mateix dia 
de la cursa). Informació al 972 20 04 29.

BIBLIOTECA IU BOHIGAS

• Dia 8 de maig, 19:30h.-  Presentació del llibre Diari d’un 
onanista, de Josep Viñas.

• Dia 10 de maig, 11:00h.- Contes acompanyants de música 
per a infants d’1 a 5 anys.

• Dia 13 de maig-  20:00h.- Inauguració de l’exposició de 
Miracles Boada, professora de l’Escola Municipal de Belles 
Arts de Salt (EMBA) en l’especialitat de restauració de mo-
bles. Exposició del 13 de maig al 21 de juny.

• Dia 16 de maig, 18:00h.- Trobada del grup de lectura. Co-
mentarem: “L’Aniversari Robat” de Frederic Mayol.

• Dia 17 de maig- Trobada del grup de lectura. Comentarem: 
“Infancia en Berlín hacia 1900” de Walter Benjamín. 

La sesssió es realitzarà a Portbou, davant el monument a 
Walter Benjamin.

• Dia 27 de maig, 17:30h.- Trobada del grup de lectura. Co-
mentarem: “Petjades misterioses” de M. Àngels Bogunyà.

• Dia 29 de maig, 20:00h.- Trobada del grup de lectura. Co-
mentarem: “Estupors i tremolors” d’Amélie Nothomb.

• Dia 30 de maig, 19:00h.- Petit comiat dels clubs de lectura 
de Salt.

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

• XERRADA DE PREVENCIÓ EN CAS D’INCENDI A LA 
LLAR el dimarts 13 de maig a les 16.30 h a càrrec dels Bom-
bers de Girona. 

• XERRADA DE SALUT I ALIMENTACIÓ A LA TERCERA 
EDAT el dijous 29 de maig a les 16.30 h a càrrec de DANONE. 

• 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 dimarts de 11.00 a 12.00 h a càr-
rec de MIRA capacitats per la dansa. Cal inscripció prèvia. 

• TALLER DE MEMÒRIA els dimecres i/o dijous de 11.00 a 

12.00 h a càrrec d’Anna Bonmatí. Cal inscripció prèvia. 

• TALLER BRACELETS DE GOMA els dilluns 5, 12 i 19 a les 
16.30. Cal inscripció prèvia. 

• TALLER DE DINÀMIQUES VIP PREMIUM el dijous 15 de 
maig de 16.15 a 17.15 h 

ACTIVITATS FIXES

• TALLER DE FISIOTERÀPIA els dimecres a càrrec de Irene 
Teixidor. 1r grup de 16.30 a 17.30 h i 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 9 de maig- ASTELLA ROCK PRESENTA: BAD MOT-
HERFUCKERS + BLACK COWBOYS- Hora: 22:00- Sala 
2- Preu: 5 €.

Dia 10 de maig- ESNE BELTZA + PIRAT’S SOUND SIS-
TEMA + ITACA BAND– Hora:21:50- Sala 1- Preu: 10/13 €.

Dia 31 de maig- ELISMA + INDOMABLES– Hora:22:00- 
Sala 2- Preu: 6/8 €.

TEATRE DE SALT i EL CANAL

• Dia 22 de maig - 21:00h.- MACBETH- de l’Aula de Teatre 
UdG- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 3 €.

Dia 24 de maig - 21:00h.- Dansalt 2014- Lloc: Teatre de Salt 
- Preu: 5 €.

Dia 25 de maig - 18:00h.- NIT DE REIS- Lloc: Teatre de Salt- 
Preu: 18 €.
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300 i 35  
Benvolgut lector, aquesta edició de La Farga és especial i diferent. I és 
què estem molt contents de celebrar un doble aniversari, per una banda 
el número 300 i per l’altra els 35 anys de la fundació de la revista. En els 
temps que corren, tan difícils socialment i econòmicament, i superades mil 
i una difi cultats, aquesta fi ta és tot un èxit de persistència. I és què a Salt 
som així.
Al principi era un senzill butlletí i avui ha esdevingut, per mèrits indiscu-
tibles, la Revista de Salt. Però el seu esperit fundacional s’ha preservat 
durant tot aquest temps. Es tracta d’una publicació saltenca feta i pensada 
per als mateixos saltencs, íntegrament en català, independent i sense ànim 
de lucre, sempre coordinada i redactada per ciutadans voluntaris, sense 
cap altra contraprestació que l’esperit de servei. 
Diverses generacions i diferents equips s’han succeït en aquesta empresa, 
conscients que una vila com la nostra necessita una publicació periòdica 
que informi el ciutadà i li permeti un espai lliure d’opinió i de refl exió, que 
faci poble i l’empenyi socialment a articular-se. Conèixer la seva gent, se-
guir i examinar la seva evolució social i política, que faci memòria i que al 
mateix temps sigui un testimoni escrit de la nostra mateixa història, de la 
pròpia i la del país. I és que si ens entretenim a resseguir aquestes tres-
centes edicions, toquem amb els nostres dits trenta-cinc anys de recorre-
gut col·lectiu.    
Les editorials, les entrevistes, els articles i els debats, les opinions de tota 
mena i els escrits tècnics i literaris, les informacions de servei, les histò-
riques i les d’entreteniment, els actes organitzats, i fi ns i tot la mateixa 
publicitat, inclòs l’imprescindible suplement de cada festa major, fan de La 
Farga una eina valuosa no sempre reconeguda. 
És per això que volem dedicar aquesta edició a totes les persones que 
voluntàriament s’han implicat en el projecte durant tots aquests anys, de-
dicant temps, esforços i capacitats amb absoluta generositat. El mèrit és 
vostre. Moltíssimes gràcies. 
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Un dels records més vívids que tinc de la infantesa és una visita escolar al Saló de Plens de l’Ajuntament, 
amb conversa amb l’alcalde Sunyer inclosa. Ho recordo, dic, intensament, però no pas perquè ho tingui di-
buixat de manera precisa al cap -devia ser ben petita-, sinó perquè en tinc un record emocional, com d’un 
fet molt important, transcendent. Recordo l’afable Sunyer -que cada vegada ho és més!-, atendre les nostres 
tafaneries d’infants amb paciència, i recordo, també, com ens havíem preparat algunes preguntes per fer-li 
-potser la meva primera entrevista!-. Deixant de banda aquesta digressió personal, és difícil dir gaire res del 
senyor Sunyer que no coneguem ja. Home sencer i conseqüent -va muntar un referèndum familiar per decidir 
si es posava o no en política-, saltenc genèric, l’estima cap a la seva fi gura aconsegueix aquelles coses que 
són gairebé un miracle aquí i en qualsevol lloc: posar a tothom d’acord. Serveixi doncs, aquesta humil en-
trevista, si bé no per descobrir res que no pugueu llegir a les seves memòries -de lectura recomanadíssima i 
deliciosa-, com un dels homenatges d’aquest merescut Any Sunyer. 

Com li prova l’Any Sunyer? No el deixem pas des-
cansar!
I ara, només en tinc 90, no em jubilo pas! Tinc l’any ple 
de saraus i moltes festes, serà molt divertit! Em van dir 
farem l’Any Sunyer, i doncs, què voleu que us digui jo, 
fem-ho! Tenim programades visites a totes les escoles i 
a tots els instituts. Una activitat que em plau molt.   

Què li diu la mainada o què els explica vostè?
Em pregunten sobre política, sobre el català, o el que 
volen! A mi m’agrada molt la mainada. Tinc molts fi lls 
i néts i sempre m’ha agradat el jovent. Seran homes i 
dones grans, d’aquí un temps, i ara que són mainada 
és bo de tractar-hi, deixar-los enraonar, que preguntin 
allò que no saben o que els agrada, en fi , conversar-hi. 
Són fi lls de la seva època com ho érem nosaltres de la 
nostra, és normal que sigui així. Però com a tota la mai-
nada, els agrada molt saber i preguntar, i a mi m’agrada 
explicar, de manera que ens entenem de seguida!

Jo recordo molt una visita a l’ajuntament quan vos-
tè era alcalde.
A l’ajuntament, però, tinc la sensació que aquest tracte 
més humà, que tothom s’hi trobés com a casa seva 
-perquè ho és-, s’ha perdut una mica els últims anys. 
Ja se sap, que les coses canvien amb els temps, però, 
per mi, això és una pèrdua important, perquè per fer de 
l’ajuntament la casa de tots hi vaig batallar com un bou! 
Com també per fer casaments civils  ben fets, dignes. 
En vaig fer 57, dels quals en conservo els 57 discursos, 
cadascun diferent, fets expressament per a les 57 pa-
relles que es casaven. Això donava una vida al consis-
tori diferent i crec que s’ha deixat perdre.

El poble ha crescut molt. Quan vostè va arribar a 
l’alcaldia, tot devia estar per fer?
Tot. No hi havia res de res, per no tenir, no teníem ni 
edifi ci per l’ajuntament. Vam haver de comprar el col-
legi dels Hermanos. Va coincidir que en aquella època 
el Sant Pare va demanar a totes les ordres religioses 
que enviessin joves a Amèrica. Per aquest motiu havi-
en tancat el centre religiós d’aquí i així va anar que vam 
comprar l’edifi ci, a més molt econòmic. I que es troba 
en el lloc perfecte on ha d’estar l’Ajuntament de Salt, 
entre Salt i el Veïnat. 

Un dels valors més destacats de la seva tasca po-
lítica i que avui dia sembla que també va a la baixa 
és el diàleg.
Perquè els partits polítics són com són. Jo no he estat 
mai de cap partit però he pactat amb tots, sigui per un 
tema o un altre. Al govern municipal, tot i tenir majo-
ria absoluta, vaig oferir a la resta de regidors que for-
méssim el poble junts. I va anar molt bé, es va aprovar 
el Pla General. Ara, en una altra ocasió, vaig oferir el 
mateix a l’oposició i no ho van voler. En un poble, el 
que cal és que tots els grups facin coses i penquin. Els 
partits volen fer molt esclaus els seus homes i això no 
pot pas ser. Jo sempre he sigut independent i quan les 
meves conviccions m’han fet votar en contra del partit, 
així ho he fet.

I vostè que ha sigut tan dialogant i conciliador, com 
veu la política actual de l’Estat i la situació de Ca-
talunya?
El problema de Catalunya ara està ben orientat. No ens 
hi posaran gaires coixins perquè descansem, serà dur i 

“La política ha de saber construir, 
tota la resta són saraus”

Nom: Salvador Sunyer i Aimeric       
Edat: 90 anys
Nascut i resident a: Salt
Professió: auxiliar de  farmàcia  de professió però escriptor incansable 
amb més de 600 poemes i fi ns a 81 guardons literaris. Pel que fa a la seva 
tasca política, Sunyer va ser senador per la província de Girona amb l’En-
tesa dels Catalans fi ns el 1979 en què va deixar el càrrec. diputat al Par-
lament de Catalunya pel PSC-PSOE a les eleccions del 1980 i alcalde de 
Salt del 1983 al 1991. Fill predilecte i cronista ofi cial de la vila, el 1994 va 
rebre la Creu de Sant Jordi. Entre l’1 de febrer de 2014 (90 aniversari) i l’1 
de febrer de 2015, se celebra a Salt l’Any Sunyer amb diverses activitats.

entrevista



5

Entrevista a Salvador Sunyer i Aimeric

jugaran tan brut com puguin, però igualment, crec que 
això està guanyat. Mai s’havia vist tanta gent vincula-
da a la causa com ara, mai havíem arribat a aquest 
punt de decidir enfrontar-nos a l’Estat. No serà pas fàcil 
arrencar i muntar-ho tot de nou, però en aquests mo-
ments, veig molt positivament el procés que ha ende-
gat Catalunya. 

Així vostè creu que tirarà endavant la consulta? 
Sí, crec que sí. Perquè no hi ha més opcions. Pactar 
amb l’Estat és el que hem fet des que hi ha democràcia 
i no ens ha servit de res. El procés avança, ha arribat al 
cor del poble, ara som una massa enorme de ciutadans 
i pesem molt. Per això a Madrid ens diuen que anirà 
tan malament, que ens deixaran fora d’Europa, però tot 
això res de res, no hi haurà cap problema. 

Recentment va morir l’expresident Adolfo Suárez. 
Com valora, amb el pas dels anys, la Transició?
Penso que no es podia fer de cap més manera per-
què els que manaven eren de dretes, de manera que 
no hi havia cap altre camí. En Suárez, segurament va 
fer el que va poder, però en el cas català, de l’Estatut 
se’n van menjar la meitat i encara els semblava que era 
massa. La transició va ser de dretes perquè la va fer la 
dreta, que era qui manava, així va ser.   

És difícil preguntar-li alguna cosa que vostè mateix 
no ens hagi explicat en els seus llibres. Queda al-
guna cosa que no sapiguem d’en Salvador Sunyer 
i Aimeric? 
Diria que no, tot el que tenia a la panxa ho he dit! Però, 
escolta, la meva vida és una vida molt senzilla...

Home, si més no, ha estat intensa.
No ho sé. Si a mi em diuen, quan tenia 20 anys, que 

passaria per aquestes 
valls, els hagués dit 
que estaven malalts! 
No m’hagués pensat 
mai que acabaria fent 
política. Treballava a 
la farmàcia i feia clas-
ses de català com un 
beneit quan va venir 
en Quintanes, que 
aleshores era del 
PSUC, a fer-me “una 
proposta deshones-
ta”, em va dir. Volien 
que estigués a la llis-
ta i els vaig contestar 
que, primer, ho havia 
de parlar amb la fa-
mília. I així ho vaig 
fer, vaig convocar la 
meva dona i els fi lls 
per explicar-los i tots 
van votar que sí!  

O sigui, vostè va fer 

un referèndum familiar per decidir si entrava a la 
política o no. 
Sí, i tots els fi lls van votar que sí. La meva dona va dir 
que el que jo decidís li semblaria ben fet. I així va co-
mençar aquesta vida tan estranya que, un mes abans, 
ni m’hagués imaginat. És clar que jo coneixia molta 
gent, havia fet classe de català a mig Girona i per la 
farmàcia hi havia passat l’altra meitat, o sigui que no 
van pas tenir mala vista, en aquest sentit.

Encara que vostè diu que no tenia inquietud políti-
ca, en aquells moments, fer classes de català com 
ho feia vostè, ja era un fet polític.
Sí, clar que estava fent política, però no me n’adonava 
pas. La meva percepció era que la llengua catalana 
xerricava i ens hi havíem de posar. I va anar molt de 
pressa, vaig tenir milers d’alumnes, primer a casa, des-
prés en botigues, bancs, a la Biblioteca i més endavant 
també a la Casa de Cultura. Recordo com en una oca-
sió, a Anglès, quan vaig arribar a la sala on havia de 
fer la classe em vaig trobar entre 80 i 90 alumnes! I al 
cap de cinc minuts apareix el cap de la Guàrdia Civil 
que ens diu “queda suspendida la clase”.  I au, cap a 
casa. Però l’any següent es van bellugar, la van tornar 
a organitzar i la vam poder fer. Per sort, pertot arreu hi 
havia gent que treballava, que s’ajudaven els uns amb 
els altres i que construïren tota una xarxa subterrània 
que, silenciosament, van fer molta feina.

Vostè ha estat conciliador fi ns i tot amb si mateix, 
combinant la ciència de la farmàcia amb les lletres 
i la poesia!
A la farmàcia hi vaig entrar que encara no tenia 14 
anys. Un amic de la família va dir a casa que la farmà-
cia Ribes de Girona buscava un aprenent i així va ser, 
però no en tenia ni la més mínima idea! Però els pares 
eren grans i sentia que havia de portar algun jornal a 
casa. La literatura sí que em despertava interès ja en 
aquells moments, m’agradava. 

Ja era un bon lector des del temps d’escola?
Sí, des dels temps d’escola que vaig començar a ser 
un gran lector. El mestre defi nitiu per mi va ser un pro-
fessor que va venir de Madrid durant la guerra, que 
era de la Institución Libre de Enseñanza, i ostres, allò 
era un mestre! Amb ell vam aprendre tota la literatura 
castellana moderna. Una delícia d’home que, suposo, 
tot i que no en tinc constància, va marxar forçosament 
cap a Rússia. Recordo llegir Juan Ramon Jiménez, 
que a mi sempre m’ha agradat molt, els Machado, tots 
els que aleshores eren l’últim crit. Des d’aleshores que 
n’he llegit molts de llibres, molts. Mira, he tingut sempre 
aquesta mania, què hi farem!

La mania de llegir i d’escriure, que no es cura...
No es cura, no, i m’ho passo molt bé escrivint. Per això 
també, un cop vaig deixar l’alcaldia, vaig voler donar a 
Salt dues coses que tenen tots els pobles i que aquí no 
teníem: uns Pastorets i una Passió, que m’agradaria 
molt veure representats algun dia! Sí, això d’escriure 
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La llibertat de premsa

és una gran mania. És com la poesia, quan et pica, et 
pica; com el xarampió, si l’agafes, has de gratar! Per 
això tinc sempre un bloc a punt per apuntar, perquè és 
arran d’un primer vers que em surt -decasíl·lab sempre- 
que començo les poesies. 

I quina poesia en faríem, tornant a l’actualitat, de la 
situació de les famílies desnonades, l’atur i tots els 
problemes actuals?
Això, més que una poesia, seria un drama... El proble-
ma és que el país és pobre. A Salt, quan jo era jove hi 
havia 6.000 persones i hi teníem dues fàbriques. Ara 
som 30.000 i Salt, mitjans de vida, no en té masses. 
En termes econòmics, aquí, no podem pas fer-nos gai-
res il·lusions per ara. Hi ha moltes criatures amb pares 
sense feina i no hi ha llocs de treball pel jovent. Si no es 
creen mitjans de vida i de riquesa, no ens en sortirem 
pas. La creació de llocs de treball hauria de ser la pri-
mera preocupació que hauria de tenir un ajuntament, 
tot i que, és veritat, que a nivell municipal no hi ha gaire 
marge d’acció perquè no hi ha diners. 

Què s’aprèn o què s’hauria d’aprendre fent políti-
ca? 
No escoltar tant el partit i mirar més les necessitats de 

la gent. Cal saber quins problemes tenen els ciutadans 
i què hi podem fer per a solucionar-los. Per mi, això és 
el que ha de fer la política, saber construir, tota la resta 
són saraus.

Agnès Cabezas Horno

apunt històric

El concepte de llibertat de premsa és relativament 
modern, data de fi nals del segle XVIII, amb la De-

claració d’Independència dels Estats Units (1776) i la 
Revolució Francesa (1789). Llavors aquest dret es va 
anar estenent arreu del món, tot i que encara en l’actu-
alitat hi ha diversos països on no existeix. Aquest dret 
protegeix i reconeix l’expressió lliure de pensaments, 

idees o opinions, així com de comunicar o rebre lliure-
ment informació verídica per qualsevol mitjà de difusió.
En el cas de l’Estat espanyol, les Corts de Cadis pro-
mulgaren la llibertat d’impremta el 1810, però fou de-
rogada posteriorment per Ferran VII el 1814. A partir 
d’aleshores, durant els segles XIX i XX, la llibertat de 
premsa fou successivament aprovada i derogada se-

gons els règims polítics de cada moment. Fou 
aprovada el 1834 i derogada, i novament apro-
vada amb la revolució de 1868, però durant 
l’època de la Restauració fou suprimida arran 
de la instauració de la policia d’impremta el 
1883.
El dret quedà defi nitivament abolit durant la 
Guerra Civil, amb l’establiment el 1938 per 
part del règim franquista de la censura prèvia 
de premsa. Fins i tot institucionalitzà els matei-
xos periòdics, nomenant-ne els directors. No 
serà fi ns al 1966 que una llei més permissiva 
del ministeri d’Informació i Turisme suprimia la 
censura prèvia, tot i que no implicava la lliber-
tat total, ja que exigia una presentació anterior 
a la publicació. Recuperada la democràcia, 
la Constitució de 1978 reconeix la llibertat de 
premsa, i el 1983 fou abolida defi nitivament la 
llei de 1966. 

JCL
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Comiat

La veu de les campanes

la campana de Salt
A l’hora del comiat de la meva col·laboració en la re-

vista vull expressar, públicament, el meu agraïment 
als companys/companyes dels diferents consells de 
redacció de La Farga, perquè ells són, veritablement, 
els qui han suportat els meus estirabots, que eren in-
còmodes per a ells i gens agradables per a mi, però 

que resultaven inevitables 
davant de la meva lectura 
de les coses.

Agapit Alonso i Pont

col.laboració
Les campanes varen néixer per tocar i repicar, no 

pas per ser empaperades i portades als tribunals 
de justícia. Això ja ha succeït, lamentablement, a co-
marques gironines. Han sortit enemics, polèmiques, 
plets, fòbies, que volen fer callar les veus del bronze. 
Havíem crescut entre campanes ben empadronades a 
pobles i ciutats, i educats en el seu llenguatge musical 
de notes fi xes com un gota a gota de música primària 
que anunciava i subratllava esdeveniments tan alegres 
com tristos. A més, les campanes sempre han tingut un 
batall literari, un escriptor o altre que ha donat grande-
sa i coneixença a aquell bronze sortit del foc i elevat a 
categoria de proclama; per exemple, el percussor tocat 
per Prudenci Bertrana s’expressa així a l’última i acu-
rada versió de Josafat: ”El bronzo seguia llençant ona-
des de majestat, calmosament, poderosament, ronc, 
implacable, com un avís de l’Etern dirigit als homes, 
recordant-los-hi la feblesa i la mesquindat de llur vida i 
lo infl exible de sa divinal justícia”. Passava al campanar 
de la catedral de Girona. I sense moure’ns-en,  Grahit i 
Grau  es refereix a la campana “Bramamorts”  - nom ben 
explicatiu  - i detalla la singular signifi cació de que si to-
cava per un home donava 27 batallades, i per una dona 
només 18;  diu que el so “era horripilantment escaient”.  

Altres historiadors expliquen que cada campanar podia 
tenir un determinat número de campanes segons la ca-
tegoria del temple, així una ermita en podia penjar una 
sola, i segons aquesta normativa  a la Torre de Carle-
many  li haurien “tocat” set campanes.  
Una de les ressonàncies més notables de les campanes 
a la literatura catalana l’escriu  Joaquim Ruyra a la seva 
immortal obra La fi  del món a Girona, al cor del Barri Vell 
de la ciutat: ”Llavors la campana grossa de la catedral 
deixà sentir la seva roncor harmoniosa i potent. Sem-
blava que esclatés la batallada dintre el cel mateix i en 
esbombar-se la copiosa ona sonora i engolfar-se per les 
estretors del nostre carrer amb delits de dilatació, atron-
tollava les vidrieres dels balcons i ens inundava de notes 
greus i palpitants. Però tot seguit, una nova batallada... 
boom! ho eixordava tot altra volta”.
Ara que ens hem atrapat tocant campanes recordem 
també que l’any 1993 es va celebrar al Barri Vell de Gi-
rona una “Nit de campanes”, un concert en què cada 
campanar  va fer sentir la seva veu; varen intervenir-hi 
les campanes de la catedral,  de Sant Feliu, Sant Martí, 
les Josefi nes,  el Carme, Sagrat Cor, Mercadal, hospi-
tal Santa Caterina, Museu d’Història de la Ciutat, Casa 
Agullana i Ajuntament de Girona; va ser un conjunt de 30 
campanes, sota la direcció de Llorenç Barber, reconegut 
campanòleg; ell mateix va deixar escrita una impressió 
sensible sobre la veu de les campanes: “Sons que fabu-
len, és aquesta una música a cavall entre el paisatge de 
velles places i carrerons i el més íntim, música pública, 
el sonar de campanes postula un genuí i sonat canvi 
d’alè: tots o ningú.”  Doncs, tots, es va enregistrar una 
afl uència extraordinària de públic, aquella primera “Nit 
de campanes”, que ja mereixeria tenir una continuïtat. 
Tenim, doncs, campanes que toquen a text antològic  i 
a  popularitat. És a dir, atenció de refi nament, a la litera-
tura nostrada, i  l’escalf  popular, amb els sentits posats,  
aferrats, a algunes arrels. Que continuïn vives les veus 
de les campanes i que sapiguem estirar degudament 
les  cordes de la seva companyia; que vagin repicant i 
tritllejant per molts anys, abans que siguin desactivats 
els seus batalls des d’una plataforma de llepafi ls, me-
lindrosos i remagrits afectats de campanofòbia.

Jordi Dalmau
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La llibertat impossible

La llibertat. Potser no ens posaríem d’acord amb el que 
signifi ca. És possible ser veritablement lliures? Néixer 
home o dona, en una família o altra, en un país, cultura, 
societat i religió o altre, amb un aspecte físic o altre, 
amb una genètica o altra, tot això ja ens condiciona 
d’entrada, sense comptar amb el conjunt de circums-
tàncies culturals, socials i econòmiques del temps que 
ens tocarà viure. Dependrà del tipus d’educació que 
rebem, de les capacitats que desenvolupem i també 
d’un component de sort. 
Potser es tracti de preservar l’autonomia personal i col-
lectiva, respectar la pròpia iniciativa, la nostra forma de 
pensar i d’opinar, d’actuar, i que al mateix temps aques-
ta llibertat natural possibiliti a nivell col·lectiu la justícia 
social i la igualtat d’oportunitats, la convivència pacífi ca 
i el progrés material. I això sense malmetre la dignitat i 
la mateixa llibertat dels altres, i el respecte que devem 
al medi i a tots els seus éssers.
La llibertat. L’ésser humà sempre l’ha perseguida, 
conscient o no del condicionant que implica ésser un 
animal social. Viure en comunitat comporta la neces-
sitat d’una organització que la faci possible, i això ja 
l’impossibilita. Les diferents civilitzacions humanes han 
practicat distintes formes d’organització al llarg de la 
història, amb més o menys èxit i amb distintes nocions 
dels concepte de llibertat.
Com va dir algú, el problema rau en el fet que l’home 
és un animal moral abandonat, que es troba sol en un 
món amoral i condemnat a una existència fi nita, i que 
resulta que n’és conscient. Conscient de la seva tra-
gèdia, per això es va inventar allò del pecat original. 
I sense oblidar que a banda d’éssers racionals també 
som emocionals. Les emocions i els sentiments, com-
binat amb la genètica i el raonament, ens fa uns éssers 
complexos que perseguim ideals igualment complexos.
L’home esdevé un ésser conscient que existeix, que 
necessita viure en comunitat per sobreviure, que s’ha 
de desenvolupar en una natura salvatge que no con-
trola, on només els que són capaços d’adaptar-se se’n 
surten. Un món canviant on els éssers competeixen 
per, literalment, menjar-se els uns als altres. I moltes 
de les societats humanes s’han edifi cat basant-se en 

aquestes violències, d’altra banda, naturals.
L’home aspira a entendre un món que al mateix temps 
considera bell, conscient de la fragilitat de la vida. I no 
només aspira a preservar aquesta natura, que és la 
seva, sinó que aspira a una existència pacífi ca i benes-
tant. I sense altres mitjans que ell mateix. Francament, 
molt complicat. És el procés d’humanització, i s’han 
necessitat centenars de milers anys i moltes genera-
cions perdudes. Però encara avui, amb mètodes més 
o menys sofi sticats, els homes es dominen els uns als 
altres, com ens dicta el nostre instint.
Hem fet camí, però en aquest sentit encara som en part 
salvatges. Si entenem el nostre origen natural, i l’ac-
ceptem, tot esdevé més fàcil i senzill. Serà més fàcil 
respectar la llibertat dels pobles, les cultures que con-
formen la humanitat, entendre el dret que tenen tots els 
éssers a una existència digna, independentment d’orí-
gens i condicions. Ser conscients de què som i d’on 
venim, situar-nos en l’essència, ens pot ajudar a ser 
millor persones tant a nivell individual com col·lectiu. 
Deixarem de ser animals quan ho aconseguim i recupera-
rem llavors la llibertat que un dia vam perdre. Tanmateix, 
ja no serà una llibertat natural, serà una llibertat pròpia 
dels humans. Però encara ens queda molt, moltíssim.

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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Què és un certifi cat d’efi ciència energètica?

Ara ja fa un temps que aquesta imatge ja no ens és 
desconeguda, la veiem barrejada entre les fotogra-

fi es d’habitatges i locals de lloguer o compra-venda de 
les agències immobiliàries. Però realment, què és la 
certifi cació?, de què ens serveix  l’etiqueta de qualifi ca-
ció energètica? 

El passat 1 de juny de 2013 va entrar en vigor el RD 
253/2013, que desenvolupa part de la  Directiva euro-
pea 2010/31/CE que ja planteja uns canvis importants 
pel que fa a la certifi cació energètica i incorpora el con-
cepte de l’edifi ci de consum quasi nul.
Així des d’aquesta data és obligatori que disposin del 
Certifi cat d’Efi ciència Energètica els edifi cis de nova 
construcció,  els edifi cis o parts dels mateixos que es 
venguin o lloguin a un nou arrendatari i els edifi cis ocu-
pats per una entitat pública amb una superfície superi-
or a 250 m2 i que siguin freqüentats habitualment pel 
públic.
És responsabilitat del propietari o promotor encarregar 
el Certifi cat d’Efi ciència Energètica al tècnic certifi ca-
dor, presentar-ho a l’ICAEN o delegar-ho al tècnic i 
conservar la documentació original.
El Certifi cat d’Efi ciència Energètica serà emès per un 
tècnic competent i tramitat a l’ICAEN (Institut Català 
d’Energia), que serà qui ens proporcionarà l’etiqueta 
energètica, que és el document que caldrà incloure 
en qualsevol venda, lloguer d’edifi ci o part d’aquest, o 
exhibir-la en alguns edifi cis públics. El certifi cat d’efi ci-
ència energètica i la corresponent etiqueta té una vali-
desa de 10 anys, que es  podrà renovar abans si hi ha 
hagut modifi cacions que afectin l’efi ciència energètica i 
que puguin modifi car la qualifi cació energètica.
Quina informació ens dóna l’etiqueta? D’entrada 
l’etiqueta, que és un document d’una sola pàgina, pro-
porciona informació útil i ràpida a l’usuari sobre el com-
portament energètic de l’edifi ci, en concret  el consum 

d’energia i les emissions de CO2,  L’etiqueta ens facili-
ta informació general de l’edifi ci,  referència cadastral, 
any de construcció i la normativa  obligatòria relativa a 
les condicions tèrmiques i estalvi d’energia vigent en 
aquell moment.  I el més important,  la qualifi cació ener-
gètica, que va d’una escala de 7 lletres,  de la A a la G, 
de més a menys efi cient. Facilita el valor del consum 
d’energia, en kWh/m2 any, valor que s’estima neces-
sari per satisfer la demanda energètica de l’edifi ci en 
unes condicions normals de funcionament i ocupació, i 
el valor d’emissions  Kg de CO2/m2 any per la utilitza-
ció d’energia  comparades amb base a un edifi ci base 
de tipologia i localització similar.
I el certifi cat, què ens aporta? A part de la informa-
ció que ja consta a l’etiqueta de qualifi cació energèti-
ca, el certifi cat que també ens ha d’entregar el tècnic 
certifi cador aporta  informació sobre els tancaments, 
com ara el valor de la transmitància tèrmica (W/m 2 
K ),  que dependrà de si hi ha aïllament o no, si tenim 
o no cambra d’aire i el tipus de mur i gruix. Segons 
la normativa vigent el valor límit de transmitància per 
a murs de façana d’un habitatge de nova construcció 
situat a Girona ciutat és de 0,66 W/m 2 K, però ens 
trobarem que en edifi cacions existents d’una antigui-
tat superior a 15 anys, aquests valors de transmitància 
són molt més alts, de l’ordre d’1,6 i fi ns a superiors a 
3, en el cas de tancaments d’una sola fulla de 15 cm i 
sense cap aïllament. Com més alts els valors de trans-
mitància pitjor serà la qualifi cació energètica. Una altra 
dada que constarà en el certifi cat són les de les instal-
lacions tèrmiques, si hi ha o no calefacció, tipus d’ener-
gia i caldera,  instal·lació per l’aigua calenta sanitària.... 
Totes aquestes dades que el tècnic certifi cador hau-
rà comprovat en el moment de prendre les dades de 
l’edifi ci a certifi car són fonamentals a l’hora d’obtenir la 
qualifi cació energètica, així una caldera de condensa-
ció de gas natural funciona molt millor energèticament 
que un sistema de calefacció amb radiadors elèctrics i 
la qualifi cació sempre serà millor amb una caldera de 
condensació.  
L’altra informació important que ens aporta el certifi cat 
són les mesures de millora proposades  per poder aug-
mentar el nivell de qualifi cació de l’edifi cació. Potser 
tan sols modifi cant el tipus de caldera, renovant-la a 
una de condensació, el nivell de qualifi cació ja millo-
rarà, altres vegades potser ens convé més incorporar 
aïllament a l’edifi ci, ja sigui a la coberta si ens afecta o 
a les parets exteriors i caixes de persianes.  Totes les 
mesures proposades ja es presenten amb el nou càlcul 
de la qualifi cació i es fa evident quina millora pot ser 
més convenient. 
Aquestes mesures han de ser tècnica i econòmicament 
viables, ja que l’objectiu fi nal del certifi cat d’efi ciència 
energètica és aconseguir un estalvi energètic  i poder 
ser més sostenibles amb la disminució de les emissi-
ons de CO2 i no convertir-se només en un tràmit admi-
nistratiu.  

Lurdes Ferran Vilar, arquitecta
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Es poden fer prodigis

La màquina de fi lar

Són ben coneguts i freqüents els comentaris sobre 
la falta de constància, de sinceritat, d’honradesa, de 
paraula, etc., tant per part d’algunes persones de les 
institucions com de persones d’estar per casa. Fa la 
sensació que massa temps en una situació, sigui fami-
liar o de responsabilitat social, pot portar la temptació 
d’agafar més confi ança del compte i abusar-ne. És ben 
cert que és més fàcil fer moltes coses que fer-les bé 
durant molt de temps.
En aquest sentit, sembla que allò que hauria de ser 
normal en el pensar, en l’actuar i en la relació, és ex-
traordinari, és un prodigi. I, sortosament, hi ha moltes 
persones que fan prodigis. Un prodigi indispensable a 
l’hora de començar qualsevol cosa és la constància: si 
no pots acabar el que has començat, no ho comencis. 
Això val per a tothom, tant quan es tracta d’anar avan-
çant i madurant com a persones com en la relació i el 
servei als altres, sigui a l’edat que sigui.
De fet, cal constància en la vida matrimonial i familiar, 
constància en la relació i en el servei voluntari d’àmbit 
social i comunitari, constància en l’amistat i el respecte 
entre els veïns, constància en els principis i en l’esca-
la de valors. Malgrat els disgustos i les frustracions, la 
constància és prodigiosa: sempre dóna fruit. Una gota 
constant és capaç de foradar una pedra, i arribar al cor 
de les persones és sempre més fàcil que foradar una 
pedra, només cal el prodigi de la constància.
Però no ens quedem només aquí, hi ha molts altres 
prodigis:
-Quan acceptem i vivim la complementarietat de la di-
versitat humana i cultural entre nosaltres, fem el prodigi 
de la comunitat.

-Quan compartim les nostres qualitats, quan les per-
sones soles, malaltes o necessitades són les nostres 
preferides, fem el prodigi de la gratuïtat.
-Quan construïm amistat i bona relació, quan no tenim 
en compte els menyspreus que ens puguin fer i volem 
la reconciliació, fem el prodigi del perdó.
-Quan respirem pau i harmonia, quan transmetem goig 
i il·lusió, fem el prodigi de l’alegria.
-Quan fem costat als que s’angoixen i es desanimen, 
quan fem venir ganes de viure i confi ar descobrim el 
prodigi de viure.
Només el bé pot anar eliminant el mal, i el bé, que fa 
prodigis, el tenim a dintre. Per oposar-nos a les coses 
negatives que ens trobem cal fer-ho sempre amb coses 
positives. Contra la corrupció, el desànim, l’explotació, 
la rutina, etc., intentem fer prodigis, això ens realitza 
humanament i s’encomana.

Fèlix Mussoll

Els extreballadors de la fabrica Gassol recordareu 
que a l’entrada de la casa pairal, al fi nal del pati i 

al costat de l’escala que pujava a les ofi cines, hi havia 
un aparell de fusta. Aquest aparell, una mica trencat i 
que molts potser no sabeu què era, tenia un nom: torn 
o màquina de fi lar.
Abans es fi lava a mà. La primera fi latura semiautomàti-
ca va ser el torn de fi lar, que data del segle XV. Va tenir 
diferents precursors i gent que la va modifi car i millorar 
durant el segle XV i XVI, però jo voldria centrar-me amb 
una persona excepcional que va tenir una infl uencia 
cabdal en la millora d’aquesta màquina en concret i 
amb moltes altres. Podríem dir que allò que tocava ho 
millorava. Aquest personatge universal va ser escultor, 
pintor, arquitecte, escriptor,... i  moltes coses més, però 
jo el vull portar aquí - no tant pels seus invents i màqui-
nes de tots tipus – sinó per la seva contribució i millora 
del torn o màquina de fi lar.
Aquella persona, ara també anomenada i coneguda 
com l’Enginyer del Renaixement,  era Leonardo Da 
Vinci. Ja ho veieu, l’autor de la famosa Gioconda tam-
bé va millorar una màquina tèxtil, aparentment tan sim-

ple com l’aparell que teníem a l’entrada de les ofi cines. 
Abans deixeu-me  dir que Leonardo va néixer a Vinci, a 
la Toscana Italiana, a l’any 1452 i va morir a l’any 1519. 
Era autodidacte i ell mateix es defi nia com un home 
sense lletres. Era original en tot, al ser esquerrà, escri-
via de dreta a esquerra. Els seus treballs de mecànica 
i d’invents de diferents màquines, vull destacar la mà-
quina per volar i l’helicòpter, estan recopilats en el Co-
dex Atlantico. També va escriure tractats d’anatomia, 
de química, de l’aigua, d’òptica... etc. Per ser sincer us 
diré que quasi cap dels seus invents es varen dur a 
la practica, segurament eren impossibles de construir 
amb els coneixement del segle XVI.
Referent a la màquina de fi lar, la seva contribució va 
ser aconseguir  simultàniament sobre un carret, un mo-
viment  circular i un moviment horitzontal de vaivé. Per 
explicar-ho us vull presentar aquestes fi gures. 
La fi gura 1 és el torn de fi lar. El fi l F, encara formant-se, 
s’enrotlla mitjançant l’aleta A, sobre el carret S. Tot 
l’aparell es mou amb el pedal que mou la roda gran i es 
transmet a la politja R.
La fi gura 2 és el mecanisme que va idear Leonardo. 
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La màquina de fi lar

Salt té un grafi t dedicat a Tesla

L’aleta 2 gira sobre el carret 4, per el moviment circular 
del fus 1. Per aconseguir el plegat, el moviment horit-
zontal d’anada i tornada ve de la forquilla 7 sobre l’en-
caix de l’eix 6. El moviment del carret està manat per la 
politja 3 i el de l’eix per la politja 5,  eren independents. 
Tot mogut pel pedal.
Aquest  moviment de plegat -  rotació i translació - 
aconseguit per l’aleta i el carret, va servir per una altra 
màquina tèxtil que els treballadors de la Gassol i del 

tèxtil recordareu molt bé, que era la metxera i la contí-
nua d’aletes.
Coses molt simples vistes avui dia, però no deixen de 
ser molt enginyoses i practiques. Més excepcionals 
són encara, tenint en compte el temps en què es va fer 
i si ets el primer a fer-ho. 
La meva admiració i reconeixement a un home únic i 
excepcional,  el Gran Leonardo Da Vinci.

Rafel Sala

Es troba al carrer Àngel Guimerà, a l’entrada del pas-
satge de la Sagrada. Família. Tinc entès que el va 

encarregar  la comunitat de veïns “Sagrada Família de 
Salt” a un grup d’estudiants per tal de decorar l’edifi ci de 
serveis que conté el transformador i altres aparells de la 
instal·lació elèctrica del barri. La primera vegada que el 
vaig veure em va sorprendre perquè Tesla, tot i ser el més 
genial inventor en el camp de l’electrotècnica, no és co-
negut popularment. Em va recordar les meves classes de 
física i la unitat elèctrica que porta el seu nom. No conec 
els autors -en el grafi t hi ha els noms- però els felicito. 
Evoquen molt bé el personatge i és encertat fer-ho en 
aquell lloc. 
Qui era Tesla?
Nikola Tesla va néixer el 1856 a Smiljan, població en 
aquell temps de l’imperi austrohongarès i actualment de 

Croàcia, però ell era serbi. Va estudiar enginyeria elèctri-
ca a Graz, però no acabà la carrera perquè es va posar a 
treballar com a ajudant d’enginyer. El seu pare el va per-
suadir que es matriculés a la universitat de Praga, però 
solament hi va fer un curs perquè entrà a treballar a una 
empresa de telègrafs de Budapest, on al cap d’un any ja 
era el cap dels electricistes i el responsable de dirigir la 
instal·lació de telèfons d’aquella ciutat. Dos anys després 
anà a París contractat per la Continental Edison Com-
pany, sucursal europea de l’empresa Edison General 
Electric, propietat d’aquell famós i ric inventor nord-ame-
ricà. D’allà, recomanat pel seu cap, passà a Nova York a 
treballar directament a les ordres d’Edison.
Relació amb Edison
La relació entre Edison i Tesla no va ser mai bona. Era la 
relació entre un empresari nord-americà molt popular pels 
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seus molts invents (per exemple la bombeta) i un emple-
at seu immigrant. Tesla, treballant en el laboratori, ideava 
nous enginys elèctrics però, com que era un empleat, qui 
es quedava les patents era Edison. I aquest un dia li va dir 
que si aconseguia millorar el funcionament i el rendiment 
dels generadors i motors de corrent continu que l’empre-
sa fabricava, li donaria un premi de 50.000 dòlars (al valor 
actual equivaldria a més d’un milió). Tesla ho aconseguí 
dissenyant-los de nou, però quan va reclamar el premi, 
Edison li va dir: “Tesla, vostè no entén el nostre humor 
americà”. Ni tan sols li va concedir un augment de 25 dò-
lars setmanals.
Més de 700 invents
Tesla, enfadat, deixà l’empresa i muntà pel seu compte 
un laboratori on ideava i patentava nous invents elèctrics. 
Però econòmicament no se’n sortia, no tenia mitjans per 
realitzar-los i no trobava inversors que se’n fi essin. 
El 1887 conegué George Westinghouse, un científi c i em-
presari adinerat que li va comprar les patents i el va con-
tractar per treballar amb ell.
Va ser en els laboratoris Westinghouse on Tesla pogué 
desenvolupar la seva fantàstica capacitat inventiva. Tre-
ballà especialment en el camp del corrent altern i es pot 
dir que és el creador de les seves principals aplicacions: 
generadors polifàsics, transformadors, motors d’inducció, 
corrents d’alta freqüència, transmissió de corrent amb un 
sol fi l, generadors d’ones electromagnètiques, comanda-
ments de vehicles a distància, bugia dels cotxes, llums 
fl uorescents, robots... Se li coneixen més de 700 patents. 
Qualsevol dels aparells elèctrics que ara fem servir està 
més o menys relacionat amb els descobriments de Tesla. 
Va ser l’autèntic inventor de la ràdio,  pensada com una 
manera d’enviar energia a distància sense fi ls conductors, 
però que Marconi li va copiar aplicant-la a transmissions 
sonores.
La “guerra de corrents” 
L’invent de la bombeta oferia a la General Electric d’Edi-
son un gran negoci: fer arribar la llum elèctrica a les ciu-
tats. Però hi havia un inconvenient: els generadors que 
fabricaven eren de corrent continu de 110 volts i aquest 
tipus de corrent, si s’envia a gaire distància, perd molta 
energia pel camí degut a la resistència dels conductors.
Tesla va veure que aquest inconvenient no es presentaria 
fent servir els generadors de corrent altern que fabrica-

ven a la Westinghouse. 
A diferència del corrent 
continu, el voltatge del 
corrent altern es pot va-
riar amb  transformadors. 
Com que l’energia elèctri-
ca depèn del voltatge i de 
la intensitat del corrent, 
elevant molt el voltatge 
la intensitat pot ser molt 
petita i a menys intensitat 
menys pèrdua d’energia 
pel fi l conductor.  Així, 
amb un gran voltatge es 

pot enviar el corrent a molta distància i després, a l’entra-
da d’una població, reduir-lo amb un altre transformador. 
Actualment encara es fa així. 
Això engegà una “guerra de corrents”: el corrent continu 
d’Edison contra el corrent altern de Tesla, guerra que va 
començar a guanyar la Westinghouse de Tesla a la Fira 
Mundial de Chicago de 1893, presentant un pressupost 
per a la il·luminació de l’exposició a la meitat de preu del 
que havia presentat la General Electric d’Edison.
L’electrocució d’una elefanta
Quan Edison va veure que la tecnologia de Tesla amena-
çava els seus interessos, començà una campanya me-
diàtica parlant de la perillositat del corrent altern. Per de-
mostrar-ho feia exhibicions públiques que horroritzaven 
la gent electrocutant gats i gossos amb corrent altern. El 
govern de l’estat de Nova York s’interessà per aquests 
macabres experiments i li va demanar un procediment 
per executar persones que substituís la forca. Edison ho 
encarregà al seu col·laborador Harold P.Brown que va in-
ventar la “cadira elèctrica”, utilitzada per primera vegada 
l’any 1890.
L’any 1903 el zoo de Coney Island (Nova York) va decidir 
desfer-se de la vella elefanta Topsy que tenia molt mal 
geni. Havia matat el seu cuidador, un home alcohòlic que, 
per riure amb els amics, li havia donat com si fos menjar 
un cigar encès. Primer s’havia pensat construir una gran 
forca per penjar l’elefanta -seria una imatge esperpèntica 
que faria venir molta gent al zoo- però una societat protec-
tora d’animals va protestar per la crueltat de l’espectacle. 
Edison, veient-hi una gran ocasió per combatre el corrent 
altern, va oferir al zoo l’electrocució de l’elefanta. Van po-
sar al pobre animal unes sabatilles i un casquet metàl-
lics connectables al corrent altern i el van matar amb una 
descàrrega de 6.600 volts. Més de 1.500 persones van 
presenciar l’espectacle. Es conserven les fotos que va fer 
Edison per mostrar-les en les seves conferències contra 
el corrent altern. 
L’hostilitat d’Edison al seu antic empleat era tan gran que, 
quan al 1912 va córrer la veu que el premi Nobel de Física 
aniria repartit entre els dos inventors, va dir que, si s’havia 
de trobar amb Tesla, no hi aniria. Total que es van quedar 
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Un homenatge merescut

tots dos sense el Nobel, que es va concedir a uns altres.
Protagonista de llegendes 
Edison era un savi americà molt popular i admirat pels 
seus compatriotes. Un “self made man” que partint de la 
pobresa s’havia fet milionari. En canvi Tesla va ser sem-
pre considerat com un estranger rar i potser perillós. Vivia 
sol, no va fer diners i deia coses tan “extravagants” com 
que algun dia es podrien transmetre imatges a distància, 
o enviar energia elèctrica a qualsevol lloc del món sense 
necessitat de cables, o comunicar-se amb altres planetes 
fent servir ones electromagnètiques... I una vegada amb 
el seu  oscil·lador electromecànic va fer tremolar per res-
sonància tot un gratacel. 
La possibilitat d’enviar energia per mitjà d’ones va originar 
moltes llegendes. Es deia que havia inventat el “Raig de 
la Mort” amb el que es podia destruir els avions o tancs 

enemics a molts quilòmetres de distància. Per això, quan 
el 1908 es va produir una molt gran i misteriosa explo-
sió a Tunguska (Sibèria), que va arrasar més de 2.000 
quilòmetres quadrats, deien que l’havia causat Tesla fent 
un experiment de transport d’energia. Actualment es creu 
que hi va caure un cometa.
Així en els primers còmics de Superman, aquest super-
heroi americà havia de lluitar contra un savi malvat que 
tenia la cara de Tesla. També es va usar la seva fi gura en 
moltes novel·les, pel·lícules i videojocs.
Quan va morir, uns agents del govern van requisar tots 
els seus papers per si contenien algun invent secret que 
podia caure en mans enemigues. Diuen que no els van 
poder desxifrar.

Joan Serrat
Fotos: Joan Serrat

La Farga: 35 anys, número 300

Com a mostra d’agraïment i reconeixement, relaci-
onem tot seguit les persones que durant aquests 

trenta-cinc anys i tres-centes edicions han col·laborat 

en la revista La Farga. El seu treball ha estat sempre 
lliure i voluntari, sense cap altra contraprestació que la 
voluntat de fer ciutadania. Moltes gràcies a tots.
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Número 216

Aquest desembre farà deu anys que vaig començar 
aquesta aventura, una aventura que no s’acaba avui ni 
demà, encara tinc intenció de donar molta guerra!
Tot va començar un vespre, el meu pare coneixia en 
Ramon Torramadé i després de comentar-li que era 
el coordinador de la revista la Farga, el meu pare va 
preguntar-me si m’interessava formar-ne part, jo vaig 
acceptar de bon grat, no sabent massa on anava.
Quan jo i la meva inexperiència vàrem arribar em vaig 
sentir com a casa, em varen acollir com si ja formés 
part del consell de redacció.  En aquells moments co-
neixia poc la gent de Salt, només els companys de 
classe i els veïns del carrer, i arribar al consell de re-
dacció va ser com entrar a la part més honorable de 
Salt, representat per tots i cada un dels integrants del 
consell. Un món d’opinions, raonaments, discussions, 
polítiques... ara en podia ser públic i més tard partícip. 
Vaig aprendre a escoltar, creant la meva opinió pròpia 
sobre el poble, la política i les diferents maneres de 
raonar les coses, la varietat d’opinions que hi havia i la 
manera de debatre-les. 
Entre tots fèiem les reunions cada mes, després les 
vàrem fer cada dos mesos ja que l’economia de la re-
vista no podia fer-hi més! Tot i mirar de buscar més 
anunciants, més subvencions i recollir fons per poder 
fer una revista mes a mes, hem sobreviscut fi ns al nú-
mero 300! Els pitjors temps han passat, podem publi-
car la Farga fi ns força temps ençà! Hem passat bons 
i mals moments, però amb el suport del poble, grans 
persones anònimes que ens han ajudat desinteressa-
dament, comerços, les institucions públiques...hem po-
gut anar tirant!
Ara fem 300 números i 35 anys d’història, qui ho havia 
de dir! Des de la meva humil posició he pogut veure 
l’evolució durant 100 números, vàrem passar del blanc 
i negre al color, de les 30 pàgines a les 36...molts can-
vis que s’han anat adaptant als nous temps i  a les 
noves situacions!
Des d’aquí vull agrair a totes les persones que he co-
negut gràcies a la revista la Farga, junts m’heu ajudat 
a ser una mica més saltenca i a estimar més el meu 
petit gran poble. En especial vull donar les gràcies en 

Ramon Torramadé i en Manel Oliveras, que gràcies al 
seu caràcter i empenta podem dir que hem arribat al 
número 300 silenciosament i amb orgull de formar part 
d’aquest petit grup d’escriptors desinteressats que han 
fet gran la Farga. 
Continuarem lluitant i farem via cap al número 400!

Anna Clarà

Portada La Farga núm. 216
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Enhorabona per haver arribat al número 300 de la  “Re-
vista La Farga”. Aquesta publicació va néixer l’any 

1979, en els inicis de l’actual democràcia, com tantes 
altres revistes i butlletins que sortiren amb molt d’entusi-
asme en aquella època, després de quaranta anys de dic-
tadura i d’una forta repressió franquista sobre la llengua i 
cultura catalanes, sobretot per contrarestar la nul·la i fos-
ca informació que deixava publicar el règim als diaris del 
que succeïa al poble i al país. Però nosaltres érem joves 
i, com d’altres catalans, teníem la necessitat d’emprendre 
accions i contrastar algunes opinions i ho volíem fer amb 
la nostra mil·lenària llengua. Recordo amb gran il·lusió 
que aquell any també va sortir el carrer el “Punt Diari”, que 
enguany celebra també 35 anys d’existència i que enca-
ra avui ens segueix informant. Però la nostra referència 
era el setmanari “Presència”, que sortí durant la dictadura 
Franquista, concretament l’any 1965 i en llengua catalana 
(per cert molt vigilat). Tot i que en aquella època no hi ha-
via Internet, Twitter ni Whatsapp, al Casal de Jubilats de 
Salt hi passaven coses; l’any 1975 es comença a publicar 
un programa anual amb algun article i les activitats de la 
Festa Major i tímidament surt també, l’any 1978, un petit 
programa que només durarà tres mesos i el publicarà  la 
secció de petanca per fer-se ressò de les seves activitats, 
portava per nom Ferro!
El  Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt va ser el pri-
mer casal que tinguérem al poble i recollia diverses acti-
vitats per manca d’ateneus i centres cívics. Fou constru-
ït per iniciativa  privada i la col·laboració, principalment, 
d’afi cionats al joc de la petanca. Corria l’any 1973 i la par-
ròquia va oferir a grans i joves del poble que jugaven habi-
tualment a la plaça dels peixos, un local petit i un pati per 
poder jugar i passar la tarda. Més tard s’ampliaria per falta 
d’espai, amb la col·laboració de la fàbrica Gassol, l’ajunta-
ment i els socis. Allà hi convivien amb normalitat els dife-

rents grups que s’hi 
anaven creant. El 
jovent volia omplir el 
vuit que tenia el ca-
sal, d’expressar amb 
pluralitat tot el que 
succeïa en aquell 
indret i la necessitat 
de fer un butlletí es 
feia imprescindible, 
a més a més si el 
fèiem en català ens 
motivava a tots. Re-
cordo que per aquell 
temps el poble de  
Salt estava, no cal 
dir-ho, molt orfe de 
publicacions locals.
Així que una colla de 
socis, amics i algun 
capellà amb ganes 
d’escriure, amb el 
consentiment del 

Llarga vida a la revista La Farga

president i la junta del Casal, vàrem posar fi l a l’agulla i 
sense més objectiu  que el de comunicar les activitats que 
allà s’hi duien a terme, el mes de maig de l’any 1979, amb 
l’esperança que tingués continuïtat, surt per primera ve-
gada el “Butlletí La Farga”. Certament en aquell moment 
no érem conscients que el que estàvem iniciant arriba-
ria tan lluny. Com ja hem dit, només preteníem informar 
els socis del Casal de les activitats que es feien, com els 
acords de la junta, les ballades de sardanes, les sortides 
del centre excursionista, les competicions de petanca 
o del club d’escacs i fer cada mes una entrevista a un 
personatge conegut del poble. També es donava veu als 
socis i lectors, publicant-los cartes i s’informava del que 
passava al nostre entorn més proper. Però la veritat és 
que a poc a poc, la cosa es va anar engrescant i cada ve-
gada més sortien noves idees que volíem expressar i re-
fl ectir, com  fer una editorial, espigolar el que deien de Salt 
altres diaris, així com explicar els fets més signifi catius 
ocorreguts al poble, fent de reporters, parlant de cultura, 
teatre, poesia, esports, etc. Comentar algunes anècdotes 
ens omplia de joia a tots els que hi participàvem,  com 
també poder publicar els treballs que feia la comissió per 
la independència de Salt, que lluitava per recuperar la vila 
després de la malaurada annexió, donant veu a polítics, 
artistes i ciutadans de com veien el procés encetat. I el fet 
que poetes i contistes volguessin publicar els seus relats, 
així com la col·laboració dels artistes locals en la creació 
de portades originals, ens esperonava a tots. En aque-
lla època l’orgull de poder escriure, fotografi ar o dibuixar, 
era per a molts de nosaltres una necessitat, un deixar-se 
anar, ens trobàvem en un moment polític molt important, 
de transició i canvis democràtics i la societat es movia 
molt ràpid i ho volíem plasmar. Com també ho feia amb 
molta ironia cada mes, l’acudit foll.
Amb l’empenta i la il·lusió que hi posàvem entre tots, re-
dactors, col·laboradors, compaginadors, dibuixants i apre-
nents de periodisme, la publicació agafava forma i anava 
creixent, arribant a tirades de fi ns a 1.500 exemplars. Ben 
viat es va haver d’ampliar la revista de les 16 pàgines del 
principi, a les 24 dels anys 90 o fi ns a les 36 que té avui 
i també s’introduí el color a les pàgines interiors. Un altre 
fet molt signifi catiu va ser al desembre de l’any 1986 amb 
el número 81, en fer-se el canvi de nom de butlletí, per el 
de la “La Farga, Revista de Salt”. 
En aquell moment, es pot dir amb tota seguretat que la 
revista ja era l’única publicació del poble que sortia as-
síduament, sense interrupció i que informava de tot el 
que hi succeïa. Recordo que la gent de seguida se la va 
fer seva, intuïes que l’esperaven per veure de què carai 
parlaríem al mes següent. La veritat és que s’hi llegien 
molts bons editorials, a més d’excel·lents articles d’opinió 
o temes tan diversos com reportatges escolars, compe-
ticions  esportives, esdeveniments culturals, entrevistes, 
bons poemes, fets relacionats amb la història, nous llibres 
i també escrits sobre el riu Ter o les Deveses, les fàbri-
ques tèxtils o la nostra pagesia, sense oblidar les enti-
tats i associacions locals, el futbol, el bàsquet, els Diables 
d’en Pere Botero, els Gegants, els Marrecs de Salt o les 
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cercaviles de carnestoltes, com també sobre les diferents 
eleccions municipals, en defi nitiva, informació dels esde-
veniments més  importants.
Així, mes rere mes sortia amb regularitat, l’esforç de 
tothom qui hi participava era notori i la FARGA s’anava 
consolidant. En els consells de redacció les reunions 
s’allargaven per buscar temes i escrits interessants que 
omplissin tantes pàgines com tenia la revista. Buscar pu-
blicitat, encarregar la portada, fer l’entrevista o encarar el 
tema central no era gens fàcil. Més aviat era complicat 
i després venia la correcció i la compaginació, dur-la a 
la impremta i esperar que tot sortís bé. I no parlem dels 
números especials que es van representar oralment (nú-
meros 50, 100 i 200). De fet, això ha passat als diferents 
consells de redacció que hi han hagut, però gràcies a ells 
i al Casal de Jubilats que sempre l’han mimat, ha estat 
possible editar-la fi ns al dia d’avui.
Amb tot, malgrat els moments crítics que hi ha pogut ha-
ver amb 35 anys, s’ha pogut arribar al número 300. Són 
molts anys fent història, cosa gens fàcil si tenim en comp-
te que és feta per voluntaris i que és, de lluny, la publica-
ció que més continuïtat ha tingut a la vila de Salt.
Per què explico tot això en temps passat, si la revista es 
continua fent ara mateix? Doncs perquè jo hi vaig parti-
cipar assíduament des del número 1 i durant uns quants 
anys, fi ns que per motius de feina i familiars ho vaig haver 
de deixar. Ara el record que en guardo d’haver pogut col-
laborar-hi és d’una experiència brutal i d’un enriquiment 
personal que no l’he oblidat mai. Tot el temps que hi vaig 
col·laborar, va ser un aprendre constant dels companys 
del consell de redacció que vaig tenir. On més bé m’ho 
passava jo era quan anava a parlar amb els  singulars i 
autèntics personatges que vaig poder entrevistar fent el 
“Teva Meva” o en el resum que feia sobre la comissió de 
la independència durant el temps de l’annexió. En defi niti-
va, hi vaig fer molts amics.
Aquesta petita revista casolana 
és fruit d’un teixit social molt actiu 
i participatiu que té aquest meu 
poble i això fa refl exionar a molta 
gent de fora de Salt. També ha fet 
despertar  inquietuds que estaven 
adormides. No cal dir que s’ha eri-
git en una font de saviesa popular 
del que ha passat aquests últims 
anys a Salt, ja que ara mateix és 
de molta utilitat als estudiants o 
qualsevol persona que busqui in-
formació referent al poble. La re-
vista s’ha digitalitzat completament 
del número 1 al 300 i es pot trobar 
a Internet, creant d’aquesta mane-
ra una font incalculable d’informa-
ció sobre la nostra vila.
Quan vàrem començar a fer “La 
Farga”, no trobàvem gairebé res 
sobre Salt, llocs on poder gratar 
per trobar fets que fessin referèn-

cia al poble i del nostre passat més recent. Com ja dic al 
principi, la dictadura va fer callar i emmudir a persones 
que haurien pogut explicar coses rellevants en temps de 
la guerra civil o la postguerra.  
Jo crec que l’experiència de fer-la ha estat una prova tes-
timonial d’honradesa per la vila i de llibertat d’expressió 
que ens honora a tots. Això demostra que si es vol, amb 
voluntat i constància es pot escriure la història local. 
Per últim faig un prec, si us plau no deixem que aquest 
caliu es refredi i fem tot el possible perquè les institucions, 
el Casal, el consell de redacció, els reporters, les empre-
ses i els distribu-
ïdors facin que la 
revista “La Farga” 
continuï arribant als 
Saltencs, almenys 
fi ns al número mil, 
com sempre gratu-
ïtament.
Per molts anys i 
llarga vida a “La 
Farga”, felicito 
moltíssim els seus 
emprenedors i tots 
els valents que han 
continuat fent pos-
sible aquest petit 
miracle, moltes i 
moltes gràcies a 
tots.

Narcís Burch i 
Puigdemont

Portada La Farga núm. 200

Portada La Farga núm. 204 Portada La Farga especial Ramon Torramadé
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Un acròstic per La Farga

Així nasqué La Farga

La meva idea a l’hora de compondre aquest senzill

Acròstic és la d’esmentar els trets fonamentals de
                 LA REVISTA LA FARGA.

Ferma, participativa, objectiva, independent

Arrelada a l’entorn, a la vila i a la seva gent

Recopiladora d’opinions, vivències, sentiments

Generada amb col·laboradors  actius i voluntaris

Amiga de la història, les arts i actes ben populars

300 números  i mil gràcies als nostres lectors i fi dels 
escriptors

35 anys de tasca i reconeixement per tots els consells 
de redacció

Devia ser a principis del 1978 quan, un petit grup d’afi -
cionats a la muntanya comencem a pensar en la con-

veniència de fundar un  centre excursionista a Salt. Crèiem 
que  la creixent  afi ció a l’excursionisme entre el nostre jo-
vent ho demanava. De fet, per participar en activitats o ser-
veis d’una entitat muntanyenca hom havia d’anar a raure a 
una de les de Girona (GEiEG o UEC), puix que a Salt no en 
teníem cap. El Casal de Jubilats i Simpatitzants, presidit en 
aquella època per Emili Serra, ens ofereix aixopluc des del 
primer moment, de forma que aquell novell Centre Excursi-
onista Saltenc (CES) , neix com  a nova secció del Casal i, 
per tant, els socis del CES ho són també del Casal i, mem-
bres de la junta del CES ens integrem en les tasques de 
direcció de la junta del Casal.
Fou així com, aquells recent arribats,  trobem a faltar l’exis-
tència d’un vincle de comunicació entre  l’entitat i els seus 
700 o 800 socis amb que comptava llavors. Aviat -principis 
del 1979- sorgeix la idea d’editar un butlletí. Es discuteixen 
les característiques, la periodicitat, el format... Trobem re-
ticències entre alguns membres  de la junta directiva del 
Casal, escarmentats per anteriors experiències: manca de 
constància en l’aparició periòdica, cost econòmic, etc.  Te-
mien un altre fracàs i problemes. El petit grup impulsor de 
la idea ho consideràvem una necessitat, hi estàvem en-
grescats i no ens rendíem. Formem un primer consell de 
redacció, integrat per Lluís Mateu, Josep Cristòfol, Quim 
Pla, Miquel Casellas, Joan Arnau, Narcís Burch entre d’al-
tres, que es compromet davant la Junta a que el nou butlletí 
tingui una presentació i contingut dignes, que doni cabuda 
a la informació de totes les seccions i a la vida i activitats 
del Casal, que no fallarà la periodicitat mensual, i -sobretot- 
que, econòmicament, no costarà ni cinc al Casal; ens hau-
ríem d’espavilar a aconseguir ajudes i publicitat que cobrís 

l’aspecte econòmic, allò que més preocupava. I tot plegat 
per un període  comprès entre l’aparició del primer núme-
ro i el número 100 com a mínim,  per tal de garantir-ne la 
continuïtat.
Al maig de 1979 apareix el número 1 de LA FARGA. Ara, 
arribats al número 300 i transcorreguts trenta-cinc anys, 
em pregunto com i d’on va sortir aquest títol de LA FAR-
GA. Com referència a l’emblemàtica torre? (la portada del 
primer número així ho suggereix) O potser per associació 
d’idees? Recordo vagament que amb anterioritat s’havia 
publicat al Casal, un petit butlletí (no sé si només de la sec-
ció de petanca) titulat ‘Cagaferro’. Si fos així, alguns dels 
antics socis ho recordaran i m’ho confi rmaran. ‘Cagaferro’; 
mirem el diccionari: “Escòria resultant de la reducció dels 
minerals, especialment la produïda en una farga”. Associa-
ció d’idees? Del ‘Cagaferro’ en va venir ‘La Farga’?
Com exemple de les inquietuds que guiaven aquell equip 
inicial, penso que res millor que reproduir el que dèiem a 
l’editorial d’aquell primer número de fa trenta-cinc anys: “... 
i així ha nascut LA FARGA. No cal dir que això ha suposat 
un compromís seriós per a nosaltres, ja que el manteni-
ment d’una revista és molt costós; i més ho és si es vol por-
tar, tal com pretenem, d’una manera lliure, correcta i con-
tinuada. L’equip de redacció d’aquest butlletí som gent del 
Casal, gent que amb més o menys experiència periodística 
fem aquesta feina amb il·lusió i entrega, i que no volem res 
més que això: que accepteu el nostre treball desinteressat 
i que ens ajudeu amb el que pugueu a enriquir el contingut 
d’aquesta publicació. Ja tenim, doncs, LA FARGA a punt 
d’engegar les seves manxes i posar-se roenta. Aquesta és 
l’eina que us oferim per aconseguir una comunicació ober-
ta; que ens farà viure, de calent en calent, la vida de SALT  
i del CASAL.”

I una forta abraçada per  a vosaltres Manel, Agapit, 
Carme, Joan, Agnès, Anna, Josep M, Roger, Júlia, Pi-
lar i Rafel (membres de l’actual equip de redacció de LA 
FARGA) per les hores que plegats hem compartit i les 
moltes experiències viscudes.

ENHORABONA AL POBLE DE SALT  PEL DOBLE 
ANIVERSARI DE LA SEVA REVISTA!

Carme Garriga i Verdaguer
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LA FARGA neix com a simple butlletí informatiu d’una enti-
tat saltenca com és el Casal de Jubilats i es presenta amb 
aquesta capçalera: La Farga, butlletí del Casal de Jubilats 
de Salt. Tot i així, fi xem-nos que ja en l’editorial del primer 
número, es parla de revista i de fer viure la vida del Casal i 
també de Salt.  Al naixent ‘butlletí del Casal’ s’introdueixen, 
doncs, dues paraules-suggeriment: revista i Salt. És que 
des del primer moment ja es pensava en una futura expan-
sió de l’àmbit i modifi cació de la capçalera? De ‘butlletí del 
Casal’ a ‘Revista de Salt’? Tant ambiciosos ens sentíem? 
Ai, aquella joventut!
De les peripècies, difi cultats i aventures per aconseguir fer 
sortir La Farga puntualment cada mes en aquells primers 
temps, en tindríem per fer-ne un llibre; vist ara, podria ser 
divertit. Faltats de la tecnologia actual que tot ho resol, 
mancats de recursos, entre tots ho fèiem tot com podíem i 
sabíem, pobres afi cionats al periodisme. Jo mateix -i no és 
pas per presumir-ne sinó només per deixar-ne un exem-
ple (el que més conec, és clar)-   vaig haver d’aprendre a 
fer de tot: portades, editorials, correcció de textos, titulars 
que feia manualment amb un retolador o amb ‘lletrassets’, 
compaginació, maquetació... i el tracte amb la impremta i 
l’impressor: repassar i corregir proves, etc.
Aquest és un altre tema. Sort en vam tenir, en aquells prin-
cipis, d’en Josep Pagès, l’impressor de  La Farga des de 
sempre. Penso que la relació La Farga/Impremta Pagès ha 
estat una mica especial. Recordo l’aventura dels primers 
números de La Farga. La impremta Pagès tenia els tallers 
en un petit local d’un carrer d’Anglès, però en Josep Pagès 
vivia a Bonmatí, més a prop de Salt. Quan jo ja tenia a punt 
tots els originals i la maquetació del número, me n’anava, 
amb tot el material, a Bonmatí, al domicili particular d’en Jo-
sep Pagès,  i allà, en plena nit i sobre la taula del menjador, 
muntàvem el pròxim número de La Farga. Encara avui, 
quan ho recordo, m’emociono; perquè aquell primer temps 
fou, almenys per a mi, un període apassionant. També 
penso que d’aquells fets en va sorgir una amistat; la relació 
d’aquells primers anys de La Farga, l’ajuda, els consells, la 
paciència que vaig rebre d’en Josep Pagès, va esdevenir 
amistat. Sempre més l’he considerat un amic.
A poc a poc, el nostre butlletí, sense deixar de ser la veu 
del Casal i  cronista de les seves activitats, es va anar ex-
pandint vers temes generals de la nostra vila. Assoleix des-
tacat protagonisme durant la campanya de la segregació 
de Salt, tot esdevenint-ne  portaveu. Així, la portada del 
número 16 (octubre de 1980), de la qual n’és autor Xavier 
Codina, consisteix en unes grosses lletres majúscules ne-

Així nasqué La Farga

La Farga, cronologia

gres que ocupen i contrasten sobre  tot l’espai blanc: SALT 
INDEPENDENT.  La portada del número 32 (març del 
1982) d’Enric Marquès, proclama: Sí a la independència. 
La del número 42 (febrer del 1983), de Jordi Gispert, diu: 
Salt independent. Certament, ens faltava poc; només uns 
dies més i ja ho seríem, d’independents. Ens ho havíem 
guanyat!
Seguint el camí d’anar involucrant-nos, cada vegada més,  
en els temes del poble i també per aconseguir una major 
difusió, es decideix modifi car la capçalera. Aquell fi ns lla-
vors butlletí del Casal de Jubilats,  al número 81, corres-
ponent a octubre de 1986 i successius fi ns avui, apareix ja 
com “LA FARGA, revista de Salt” .  La portada del número 
81, original de Manel Mesquita, consisteix en una imatge 
de la torre de la Farga amb una inscripció  signifi cativa: 
“Renovar-se i viure”. Així ha estat i tant de bo ho sigui per 
molts anys més.
                ....................................................
Arribat a aquest punt, rellegeixo el que acabo d’escriure; 
em van tornant a la memòria vivències i anècdotes compar-
tides amb els companys de redacció, que, després de tants 
anys, encara avui ens expliquem: són les nostres ‘batalle-
tes’ que ens agrada recordar de tant en tant.  M’ha agradat 
deixar-ne una 
petita mostra 
en les pàgines 
d’aquest número 
300 i, de passa-
da, deixar cons-
tància escrita del 
fet, potser poc 
conegut, que en-
ceta aquest arti-
cle: el naixement 
de LA FARGA 
fou conseqüèn-
cia de la funda-
ció del Centre 
Excursionista 
Saltenc. Aques-
ta és la història 
i així nasqué LA 
FARGA.

Josep Cristòfol 
i Darné

Amb motiu del 35è aniversari que va sortir a la llum 
el primer número de la revista La Farga   butlletí 

del Casal de Jubilats i Simpatitzants, el Consell de Re-
dacció m’ha demanat que escrivís alguna cosa relacio-
nada amb els inicis. Ho faig amb molta il·lusió, però ho 
faré d’una manera cronològica . 
Vaig  ser president del Casal de l’any 1974 fi ns al 1980; 
en aquells moments el Casal només tenia un espai a 

l’hort de la rectoria que el rector Mn. Joan Riu  els hi va 
deixar per jugar a la petanca  i com a centre de reuni-
ons. El grup era reduït i la majoria jubilats;  abans de 
trobar l’aixopluc de la rectoria jugaven a la petanca  a 
la plaça Verdaguer; l’any 1975  va ser decisiu, es varen  
legalitzar els estatuts pel Govern Civil, no va ser fàcil, 
vam haver de fer alguns retocs , la cosa va ser lenta i 
difícil, cal tenir amb compte que encara hi havia la dic-

Portada La Farga núm. 1
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Llarga vida a La Farga

Inauguració del Casal 16-10-1977. 
J. Peracaula, el soci més gran, va tallar la cinta. Emili Serra, presi-
dent.  F. Santfeliu, el gran benefactor del Casal.

Un dia de l’any 2004 vaig rebre una trucada d’en Ra-
mon Torramadé, per proposar-me de col·laborar a La 

Farga. La invitació, d’entrada, em va sorprendre (agra-
dablement), i vam quedar que passaria per casa a fer un 
cafè  per acabar-ne de parlar, tot i que jo pràcticament ja 
havia decidit acceptar. El cas és que al cap de pocs dies 
va venir,  efectivament..., i amb bicicleta, als seus 77 anys! 
No cal dir que la sintonia va ser bona, com no podia ser 
d’altra manera, amb l’enyorat Ramon, i ens vam posar 
d’acord de seguida.
Jo llavors estava embolicat de ple en el projecte de GERD 
(Grup Editor de la Revista del Discapacitat) que tiràvem 
endavant una colla de ‘minus’ a la vila veïna de Sarrià 
de Ter, en aquell temps centrat bàsicament en la publi-
cació de la revista L’Atípic, que distribuíem per tot Cata-
lunya i les Illes, i això em predisposava a implicar-me en 
La Farga per una qüestió de solidaritat, diguem-ne, però 
també perquè em permetria esplaiar-me en una temàtica 
diferent. De fet, en qualsevol tema que triés, perquè en 
Ramon em va donar total llibertat, i mira, vaig començar 
parlant del col·legi La Farga de Salt, precisament, d’un 
concert que es va fer al pati de l’escola els reculats anys 
70, durant la “Marxa per la Llibertat” amb la qual Catalu-
nya demanava/exigia “Llibertat, amnistia i Estatut d’auto-
nomia”, ai senyor!
Des de llavors ha plogut molt, i des de la meva incorpora-
ció a la revista també ho ha fet força: d’això últim ja fa (o 
tot just fa, segons com es miri) deu anys. Pel camí ens ha 

deixat en Ramon, que tanmateix va tenir temps de votar 
anticipadament, el diumenge 25 d’abril del 2010, en la ter-
cera onada de la consulta popular per la independència 
de Catalunya, que incloïa Salt; i  puc dir que aquell dia 
vaig tenir el goig de compartir el gest amb ell i tants altres 
saltencs, en la ruta de Catalunya cap a la recuperació de 
la seva llibertat plena.
Pel camí també es va quedar (disculpeu la referència per-

Foto de Manel Lladó

tadura. Una vegada aprovats els estatuts, ens  va per-
metre poder fer moltes activitats, poder fer socis, fer un 
reglament i poder editar, amb motiu de la Festa Major, 
el primer programa d’actes de la festa i al mateix temps 
publicar escrits amb gent del poble, aquest programa 
es feia cada any i va tenir una bona acollida per part 
de tothom.
En aquells moments ja es notaven canvis politics i de-
mocràtics, tothom estava a l’aguait i els nostres col-

laboradors amb els seus escrits aprofi taven les petites 
escletxes que oferien els programes per fer les seves 
reivindicacions; els programes se superaven any dar-
rere any, amb contingut i nombre de pàgines , les col-
laboracions eren abundants i de tots colors,  això ens 
donava  prestigi i proporcionava uns ingressos impor-
tants a la nostra migrada economia.
L’any 1977 s’inaugura el nou estatge  social, això va 
permetre tenir nous espais i poder oferir noves activi-
tats, una d’elles va ser l’any 1978 que es va fundar el 
Centre Excursionista Saltenc,   va ser quan amb el seu 
president, Josep Cristòfol, i aportant la seva experièn-
cia en el tema de redacció , em va proposar  editar la 
revista. Consultat a la junta, vàrem veure clar que hi 
havia possibilitats, tenint en compte l’èxit que tenien els 
programes de la Festa Major i al mateix temps teníem 
gent molt disposada a treballar-hi.
La Farga va néixer amb l’objectiu d’informar sobre les 
coses del Casal i també portaveu de la vida social del 
poble. Les seves opinions diverses i crítiques moltes 
vegades foren un trampolí per reivindicar la indepen-
dència del nostre poble quan estàvem segregats amb 
Girona.
Trenta-cinc anys no són quatre dies, són molt de temps, 
això té mèrit, de debò. Continueu la vostra tasca per 
molts anys, amics de la Farga, que ara més que mai el 
poble i el país us necessita.

Emili Serra i Soler
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sonal) L’Atípic, víctima –una més– de la crisi, per dir-ho 
ras i curt. El Col·legi de Periodistes havia tingut el detall de 
reconèixer aquell peculiar experiment informatiu amb una 
‘mosca de Sant Narcís’, el 2007, però els talls que havíem 
de tirar a l’olla per fer-la bullir havien de venir d’una altra 
banda, i d’aquella banda van deixar d’arribar, aquesta és 
la crua realitat. Per això, deixeu-m’ho dir, valoro molt els 
esforços de l’equip d’aquesta revista que teniu a les mans 
perquè pugueu continuar tenint-l’hi regularment. Desitjo 
només, amb totes les ganes del món, que les forces no 
defalleixin, que segur que no trigarem gaire a veure arri-
bar temps millors.
Hi ha motius per ser optimistes, malgrat que no ens ho 
posen fàcil, a Catalunya: ni la crisi que patim des del 2008 
ni l’Espanya que patim des de 1714, però per aquesta 
banda les estaques estan cada dia més podrides i a punt 
de tombar. Els indicis no paren d’acumular-se, i m’agra-
daria aportar-ne un més, petit, si voleu, però signifi catiu.
En aquell primer article a La Farga deia, a propòsit del 
grup Pastora, creat per dos dels  fi lls de Pau Riba: “Entre 
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aquell pastor d’ovelles hippis i aquesta Pastora de cos-
mopolites hispanoparlants, hi ha hagut uns quants canvis, 
al país. Un d’ells és que el castellà era aleshores la llen-
gua dels opressors, dels funcionaris i d’aquell règim odi-
ós, en defi nitiva; i el català, per oposició, la dels oprimits, 
la del país clandestí que tanmateix havia sobreviscut, i 
per això la que triava la gent que s’hi volia integrar, al país 
que es retrobava a si mateix. El castellà era la llengua de 
les aules, però el català era la llengua del pati de l’escola”.
Doncs bé, fa uns mesos Pastora va publicar un àlbum, 
excel·lent, cantat en català (“Una altra galàxia”), i el ma-
teix Caïm Riba, en solitari, acaba de treure al carrer el seu 
(“306 km”). I si això passa quan encara hem de suportar 
la carregosa crisi, el carregós IVA del ministre Montoro i 
la carregosa Espanya sencera, vol dir que malgrat totes 
les difi cultats aquest país creu cada vegada més en ell 
mateix. El dia que ens traguem la son de les orelles i ens 
aixequem decididament serem, com deia en Pep Guardi-
ola, imparables.

Fermí Sidera Riera

Intentaré resumir en unes línies la meva experiència a 
la revista en aquests anys. 

Vaig començar a col·laborar a La Farga desprès d’es-
criure un article sobre la fabrica Gassol que es titulava 
“Adéu a la Gassol”, degut al tancament de l’empresa 
a fi nals de l’any 2004. En Ramon Torramadé era el 
coordinador i l’anima de la revista. Ell em va demanar 
si volia formar part del consell de redacció i també fer 
d’administrador de la revista substituint en Joan Boada. 
En aquells anys el president del Casal era en Ferran 
Márquez i em va demanar fer de secretari de la junta 
que ell presidia. Així és que de cop i volta em van fer 
administrador de La Farga i secretari del Casal. 
La meva experiència d’aquells anys va ser molt posi-
tiva i explicaré les novetats que vàrem introduir en la 
revista. He de dir que en Joan Boada em va ensenyar 
la part administrativa de la revista que fonamentalment 
era: els anuncis a la revista,  el control dels anunciants 
i la seva facturació,  i demanar les subvencions a la Di-
putació, a l’Ajuntament i a la Generalitat. Recordo que 
la gestió dels anuncis, els anunciants i la facturació es 
feia amb una base de dades del programa  Works que 
va fer en Joan Boada. El programa funcionava molt bé 
però era antic i jo no el coneixia i juntament amb ell 
vàrem decidir actualitzar-lo i passar-ho a una base de 
dades més nova, l’acces de l’offi ce. Així ho vaig fer i 
encara funciona.  
Es va crear i penjar la pagina web, www.revistalafarga.
cat. Així estàvem a Internet i es podia llegir la revista 
des de qualsevol punt del mon. Aquesta pàgina web 
era molt simple, només es podia llegir la revista digital. 
Actualment ha estat ampliada i millorada per en Manel 
Oliveras, que és l’actual coordinador. 
La revista va passar de 24 pàgines a 36, actualment 
es fa de 32. També es va fer tota en color. L’anècdota 

és que el dia que vàrem anar a parlar amb la impremta 
Pagès per fer-la en color ens va dir que ja era hora, per-
què era l’única revista que  feia en blanc i negre. Total 
que va estar tan content que pràcticament pel mateix 
preu ens la va fer. També vàrem canviar el format de 
la revista de la festa major, va passar de format llibre  
a llibreta i grapada pel centre com les altres revistes 
mensuals. 
Es va aconseguir signar – gràcies a la insistència d’en 
Ramon Torramadé - un conveni amb l’Ajuntament, que 
consistiria a publicar notícies del consistori interessants 
per al poble a canvi d’una contribució anual. Actualment 
encara està en 
vigor però rebai-
xada. Ens passa 
el mateix com en 
totes  les subven-
cions, han dismi-
nuït i paguen molt 
tard o quan poden. 
Va ser una època 
molt bona per la 
revista – econò-
micament parlant 
-  i la revista sortia 
cada mes, ara les 
coses han canviat 
i surt cada dos me-
sos. Esperem que 
les coses millorin i 
puguem augmen-
tar la freqüència 
als nivells d’abans.
A l’any 2010 vaig 
cedir el meu càrrec La Farga núm. 221
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Molts anys junts

d’administrador  a n’en  Manel Oliveras. Ara continuo 
en el consell de redacció i col·laboro en tot el que puc.
Voldria felicitar la revista La Farga per aquests 300 nú-
meros i animar a tots els col·laboradors, membres del 
consell de redacció, anunciants i institucions a continu-

Mirant enrere, molt enrere, la meva primera relació 
amb la revista La Farga, va ser casual i d’una mane-

ra indirecta. Fou en el primer número. Josep Cristòfol, que 
n’era el compaginador de la revista, em va venir a trobar 
a la llibreria per demanar-me permís per utilitzar la imatge 
d’un cartell, que vam dissenyar en Xavier Codina i jo per 
unes jornades que es van celebrar a Salt, concretament a 
la Biblioteca Pública amb el títols de “Qui perd els orígens, 
perd la identitat”. El cartell era la imatge de la torre de La 
Farga, manipulada, calorejada i ampliada. I aquesta, fou 
també, la primera portada de la revista La Farga.
Va ser una altra vegada en Josep Cristòfol qui em va tor-
nar a posar en contacte amb la revista (que llavors era 
butlletí) i aquesta vegada era per proposar-me  si el vo-
lia substituir en la seva feina de compaginador, ell volia 
descansar d’aquesta feina, i va seguir durant un temps 
en el consell de redacció. Sense pensar-ho gaire li vaig 
dir que si. Em feia gràcia entrar en l’equip de redacció i 
poder viure de prop la elaboració de la revista. Tenia una 
certa experiència en la revista Presència i, també, durant 
l’època de l’Associació de Veïns de Salt, sobretot en el 
procés d’independència amb Girona, que era el respon-
sable de la part de comunicació, premsa i bolletins. En 
aquella època, a la Farga, hi havia en l’equip de redacció 
gent que m’hi entenia i ja havia treballat amb ells durant 
l’escoltisme, a la Pastera...gent com en Lluís Mateu, en 
Miquel Casellas, en Jaume Bosch, entre altres. Per tant 
la meva primera feina  va ser compaginar junts, amb en 
Josep Cristòfol, el emblemàtic número 13 del butlletí de 
la Farga.
Va ser una època molt intensa i en moltes ganes de fer 
coses. M’ho vaig passar bé fent la compaginació, fent-hi 
modifi cacions i, sobretot a les llargues nits, fent tertúlia, 
discussions i propostes en els consells de redacció per 
preparar el número de cada mes.
Fins que en una de les moltes crisis “existencials” de la 
revista, davant d’una possible ruptura, degut a que en 
Lluís Mateu era coordinador i ho volia deixar per diverses 
raons que ara no venen el cas i després d’una llarga re-
unió vaig acceptar de ser el director de la revista, amb la 
condició de que m’hi ajudes i fes de coordinador en Josep 
M. Oliveras, que feia poc que havia entrat a la redacció i 
en aquella època era el cap de protocol de l’Ajuntament 
de Salt i un noi molt ordenat. La Helena Romagosa, el va 
substituir al cap de poc temps, degut a que en Josep M. 
Oliveras se’n va anar a treballar a Barcelona. La Helena, 
era igual o millor en les feines de posar ordre a aquella 
colla de desordenats, sempre dintre d’un ordre.
Va ser una època de  canvis, tant de format com de con-
tinguts. En Manel Mezquita li va donar un nou aire en el 

disseny i a la compaginació; vam invitar a gent del mon 
de l’art, com en Jaume Faixó, Jordi Gispert, Quim Coro-
minas, entre altres i tant en Lluís Mateu o jo mateix  vam 
participar, a realitzar  portades originals; vam canviar el 
nom de butlletí per el de revista. S’ha de dir que vam tenir 
el recolzament d’en Joan Boada, que en aquella època 
era el President del Casal de Jubilats, entitat que donava 
i dona suport i legalitat a la revista. També amb els meus 
contacte en el mon de les lletres,  vam tenir una sèrie 
de col·laboradors de luxe com Miquel Pairolí, M. Mercè 
Roca, Josep M. Fonalleras, Jordi Soler, ...També vam re-
modelar i modernitzar  el programa de la Festa Major i el 
vam convertit en un suplement d’estiu que fos el progra-
ma de les festes però amb un contingut molt més literari 
que propagandístic i amb un disseny molt més d’acord 
amb una revista amb les pretensions de la Farga.
Va ser durant aquest període que vaig ser director, que 
es van instituir el Premis 3 de març i la Farga va ser la 
primera entitat saltenca que  va rebre el premi i vaig tenir 
l’honor, com a director, d’anar-lo a recollir en un acte sen-
zill i molt casolà a la sala del primer pis de les Bernardes.
I com he dit més enlaire, durant tots aquets temps, també 
hi va haver-hi moments tensos, moments encallats, refl e-
xions de si havíem d’anar més lluny i ser més punyents 
en la situació del moment i tantes altres coses que fa que 
s’acabi una etapa i és necessiti un relleu. 
I el relleu va venir de la mà d’ en Ramon Torramadé. De 
bon “rotllo” vam plegar una sèrie de gent i en el meu cas, 
he mantingut molt bona relació amb la revista i sempre 
que se m’ha demanat hi he col·laborat, sobretot en els 
suplements d’estiu.
He admirat i admiro la continuïtat que ha tingut la Far-
ga. Quan va sortir ara fa 35 anys, va ser un moment que 
en molts pobles van fer el seu butlletí o revista. Moltes 
d’aquelles publicacions ja no existeixen i la Farga, amb 
problemes i paciència, continua viva. I sé que és difícil 
i per això la meva més  sincera felicitació a la gent que 
encara està en l’equip de redacció i, sobretot, haver pogut 
substituir a el “indomable” i treballador i ànima durant molt 
de temps de la Farga, en Ramon Torramadé.
Només una cosa, si em permeteu, un suggeriment per 
part d’ una persona que ha estat a l’equip de redacció, 
que ha estat compaginador i director: treballeu millor les 
portades, potser seria hora de canviar la rutina de po-
sar-hi una foto, sembla sempre el mateix número. També 
l’anagrama de les lletres, son difícil de llegir i han quedat 
desfasades i, fi nalment, la portada seria molt més atracti-
va amb l’anunci d’alguns titulars del contingut de l’interior.
Llarga vida a La Farga i gràcies a la gent que li donen vida.

Guillem Terribas

ar amb la feina que estan fent. També voldria felicitar 
totes les persones que han col·laborat en  les diferents 
èpoques de la revista, ja que gràcies a ells arribar al 
número 300 ha estat possible.

Rafel Sala
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Aquesta vegada en Quimet i en Josep m’han deixat 
l’entreorelles per explicar-vos una anècdota relaci-

onada amb la revista la Farga.
El meu oncle encara feia de pagès i al tenir bestiar ve-
nia la llet de les vaques directament des de casa seva. 
Era una casa molt antiga i mal forjada. Bé, més aviat 
eren dues cases amb un baix i dues plantes que es 
comunicaven entre elles. A la part de baix d’una d’elles 
hi trobaves el que era cuina i menjador només d’entrar, 
amb una bona llar de foc. A la part posterior hi havia 
una cort de vaques. Als baixos de l’altra casa també 
hi havia una cort de vaques a la part posterior i la part 
del davant servia de rebost pel menjar de les vaques i 
de la casa.
Quan havia de parir alguna vaca, el meu germà i jo ens 
quedàvem a dormir en un dels llits de la segona planta, 
i d’aquesta manera el meu oncle no havia de córrer per 
avisar-nos del part. Això sí, l’endemà ja calia que et 
canviessis de roba perquè es notava de seguida amb 
l’olor que havies estat a un edifi ci amb vaques.
Era un dia del mes de maig de l’any 1979 quan vaig 
anar-hi a buscar la llet i aprofi tar per fer la visita a la 
família, cosa que feia dia per altre, desplaçant-me des 
de davant de Can Pixera fi ns a Can Patrac. A l’entrar 
ja tenien la tauleta amb la lletera al cim per omplir les 
marranxes dels compradors (En aquells temps encara 
es permetia vendre llet a granel directament del pro-
ductor), i al costat de la taula sempre hi havia un parell 
de cadires de balca. En una d’aquelles cadires hi vaig 
veure una revista tota ella vermellosa i negre, la vaig 
mirar i em va sorprendre llegir a la portada “La Farga- 
Butlletí del Casal de Jubilats- Salt”, i em va agradar.
Doncs bé!, aquí a Can Patrac els diumenges al matí 
es convertia en un centre de trobada de veïns, amics i 
parents de tot el barri. A l’hivern, si feia sol, asseguts o 
drets s’anaven girant per escalfar tot el cos, i a l’estiu 
ja buscaven ombra sota els porxos. Es parlava de tot, 
de política, de feina, de naps i cols, de xafarderies de 
veïns, etc..
La revista que hi havia al cim de la cadira va continuar 
allà. Un o altre la llegia i la tornava a deixar a la cadira.
Dia rere dia la revista es va anar quedant al cul de la 

La primera Farga

“Molta roba i poc sabó”
Exposició del taller de ceràmica de l’EMBA

cadira, i tot i que en Quimet (el Botero, que el mal ano-
menàvem) portava revistes del cor ja passades, com 
ara l’Hola, que recollia per vendre com a paper, mai cap 
d’elles va substituir La Farga del cul de la cadira.
També hem de dir que en els mesos següents varen 
anar sortint altres números de la revista que s’aprofi ta-
va els diumenges per donar-li una ullada. En el número 
23, de maig de 1981, el meu oncle estava cofoi per en-
senyar la revista, que parlava del planter de Salt i en la 
que a ell li varen fer una entrevista per part d’en Narcís 
Burch i en Joan Arnau, i un dibuix d’en Lluis Mateu.
Què tenia aquella revista vermellosa i negre que es 
quedés sempre al cul de la cadira?. Jo crec que el fet 
de trobar una revista tota ella escrita en català i del 
poble ja era motiu sufi cient.
El que sí podem confi rmar és que va ser la primera 
revista de La Farga que va tocar més culs.

En Patrac

Què fa un estenedor de roba, ben blanca, a la bibli-
oteca Iu Bohigas?

Aquesta pregunta se l’han feta, de ben segur, els lec-
tors habituals i els visitants ocasionals al llarg del mes 
d’abril que s’han mirat i remirat, encuriosits, la instal-
lació entre els llibres d’art, les novel·les i els CD’s de 
música.
Es tracta de l’exposició anual del Taller de Ceràmica 

de l’Escola Municipal de Belles Arts, capitanejat per en 
Carlets.
Fent honor al títol, hi havia molta roba: interior, de 
nadó, gorres, guants, puntes i fi ns i tot un osset de pe-
luix. Són peces fetes amb pasta de paper i porcellana 
que conserven immutable el darrer moviment abans 
del secatge, com en un senzill joc d’estàtues. El mestre 
ceramista té una llarga experiència en l’ús d’aquesta 

entreorelles

Manel Planas (Patrac). Dibuix de Lluís Mateu, La Farga núm. 23

art
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tècnica.
El procés d’elaboració, tot i la seva fragilitat, 
ha estat tan profi tós, interessant i engrescador  
que tindrà continuïtat a l’escola amb l’assaig de 
nous materials i procediments.
Enguany a l’EMBA també s’ha treballat la pasta 
egípcia i el rakú  amb esmalts i sense: reducció 
amb crinera de cavall i rakú nu. Aquests dar-
rers provats amb força bons resultats durant 
aquest curs. El pèl de cavall s’aplica, d’un a un 
o en més quantitat, sobre la peça que surt del 
forn de rakú, segons els efectes de fum  que es 
volen aconseguir. El rakú nu es diu així perquè 
la peça perd l’engalba i l’esmalt quan es treu 
del bidó a on fa una mínima reducció. El fum 
deixa en la peça un bonic craquelat dibuixat.
De tot això també n’ hi havia mostres en forma 
de penjolls, bols, gerros, petites escultures, bo-
les, ...
Desitgem que tots els visitants  n’hagin gaudit 
tant  com els alumnes del Taller de Ceràmica 
a  l’hora de fer les peces i preparar l’exposició. 

Pilar Velázquez 
Fotos: Cristina Bonet 

“Molta roba i poc sabó”
Exposició del taller de ceràmica de l’EMBA

La fi delitat

el racó de pensar

Ens preguntem  què es la fi delitat? És un respecte 
envers els altres i envers un mateix? És una pre-

sa de consciència que nosaltres hem escollit? Podríem 
canviar els  esquemes, és clar,  i trair-la, però, aquesta  
traïció trencaria  el pacte  de noblesa a què ens havíem 
promès. Hi ha persones que es pregunten si la fi delitat 
és un valor caducat o oblidat?
De la fi delitat a què em refereixo no és la de les pare-
lles, ni la dels matrimonis. Aquests temes els deixem 
pels experts, ja que depèn de molts factors vivencials. 
En nom de l’amor, es mouen  infi nitats de  “pel·lícules” 
en les quals els principals protagonistes són les emoci-
ons. Per tant, ho deixarem aquí.
Els escrits de la bíblia, avui, encara  resten intocables, 
són  uns dels testimonis més vells de la humanitat. Tot 
i haver  estat adaptada a moltes llengües, segueix fi del 
a les grans preguntes espirituals que tota persona per-
segueix. És el best seller de tots els temps. Heus aquí 
la fi delitat feta llibre. La mostra més evident de fi delitat 
ens la recorden alguns animals respecte als seus amos 
i en  la noblesa del seu comportament. La fi delitat es 
mostra en tota mena de vivències , de coherències, de  
sinceritats, de sensibilitats en l’art, en la cultura, en la 
política, en els gustos personals. També la tenim ar-

relada a les nostres tradicions, en els pensaments de 
les  doctrines... i sobretot en la llibertat que ens pertany  
tan punt naixem.  Si la fi delitat és lliure, serem fi dels a 
ella. Si és obligada o imposada, tard o d´hora  ens sal-
tarem les regles i no la complirem. La llibertat d’escollir, 
de voler, d’estimar, de preservar ens fa ser fi dels a les 
nostres creences, no només religioses, si nó també so-
cials i  polítiques. El nostre compromís com a ciutadà  
forma part d’un poble viu, actiu, conscient i respectuós 
envers  la nostra  història. Nosaltres fem que  perduri , 
FIDELS  a la terra. Citaré un  fragment del llibre” SOM 
UN  VIDRE TRENCAT”.  Poemes per la independència,  
de SALVADOR SUNYER,  que  diu així:

Allò que compta és no dir prou,
Sinó mirar-se mirant el demà.
Encetar el dia apuntant enlaire
I veure’l com un tot de cadascú.

Olorar el triomf perquè en sentim fl aire
I creure’s, de debò, que som algú...

La FARGA celebra el seu número tres-cents. Més que 
mai,  el poble de Salt ha de respondre a la crida de la 
revista que ens  identifi ca i que ens manté fi dels a ser 
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La fi delitat

qui som.  Treballem  mes rere mes, fent que la revista 
arribi a les llars. La Farga és un component més de 
la cadena Saltenca, i des d’aquí demanem que no es 
trenqui cap esglaó, aquests ens  uneixen  i ens fan ser 
més forts.  El vostre seguiment , interès i col·laboració  
ens ajuda a mantenir viva la fl ama i la il·lusió  per seguir 
endavant aquesta tasca que, durant trenta-cinc anys, 
uns Saltencs, van tenir la genial idea de començar. 
Moltes gràcies.

Júlia Pujolràs Casadevall

Salutació a la Verge Blanca

De Fàtima ens arriba, missionera,
l’aroma celestial d’un lliri blanc;

primer brot d’una nova primavera
regada amb rius de plor i amb dolls de sang.

L’Europa secular temps ha que plora
tempesta d’odis sens tastar bonança,

l’olivera de pau, sou Vós, senyora,
del Reialme d’Amor sou l’Esperança.

Consol dels afl igits! Casta coloma,
vostra volada sia un rou de fe,

despuntar d’un retorn camí de Roma,
iris, per a la humanitat, d’un temps serè.

Pels camins que heu passat, Mística Rosa,
el bàlsam hi heu deixat de vostra llum:

dels orfes i malalts, afectuosa,
dels pecadors i els pròdigs, sou perfum.

Com colomins que us besen a frec d’ala,
sospirs dels vostres fi lls alcen el vol

al niu del vostre Cor, que arreu exhala
caliu, mare, i tendreses de bressol.

Accepteu, Maria, l’acollida franca
que amb cor penedit el poble us dóna:

Benvinguda siau, oh Verge Blanca,
a la pleta de Sant Narcís: Girona 

any Sunyer

Premiat als jocs Florals 
de Girona 1950
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El Centre d’Educació Especial per a defi cients au-
ditius La Maçana de Salt va organitzar una tro-

bada d’alumnes sords de diverses escoles de Ca-
talunya. La Maçana, únic centre de sords de tota la 
província, va realitzar la trobada al Parc Monar de 
Salt. Hi van assistir uns 120 alumnes sords d’arreu 
de Catalunya que van poder gaudir d’un dia d’activi-
tats pensades per poder compartir estones amb al-

tres alumnes amb la mateixa discapacitat. L’acte el 
va obrir un espectacle de màgia a càrrec de David el 
Mag i va continuar amb jocs d’animació per a primà-
ria a càrrec dels alumnes del cicle formatiu de grau 
mitjà d’animació sociocultural de l’institut Vallvera i 
una classe de funky per als de secundària. Un dinar 
va servir de cloenda de la diada.

Trobada a Salt d’escoles de sords 
a Catalunya 

Setmana de l’activitat física i la salut a l’Espriu

ensenyament

En motiu de la setmana de l’Activitat Física i la Salut, 
el Departament d’Educació Física de l’Institut Sal-

vador Espriu de Salt ha organitzat un cicle de conferèn-
cies a càrrec de diferents esportistes professionals, en-
tre ells, la Clàudia Vilà, gimnasta 
del “Salt Gimnàstic Club” que va 
arribar a competir a nivell mundi-
al, en Quim Fontané, subcampió 
del món Júnior 2011 de la mo-
dalitat freestyle de kayak, l’Aleix 
Ferrer, atleta i campió d’Espanya 
de curses d’orientació en mitja 
distànica a H14, i en Miquel Su-
nyer, nedador de travessies de 
llarga distància en aigües ober-
tes que ha aconseguit la triple 
corona i que es planteja un nou 
repte, els set oceans.
D’altra banda, els alumnes de 
tercer i quart curs d’ESO han 
participar en una “cursa escolar” 
al Parc Monar i els alumnes de 
primer i segon curs d’ESO en 
una “Gimcana Jove” al Pla dels 

Socs. Aquestes dues activitats han estat organitzades 
per l’Ajuntament de Salt i hi han participat alumnes de 
diferents centres educatius de la vila.
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Arribada del bon temps i paparres

Salvador Sunyer lliura els premis dels Jocs Florals
a l’escola Veïnat de Salt

Amb la primavera arriba el bon temps, i amb ell les 
paparres. Aquests paràsits tan coneguts per tot-

hom es fi xen a la pell dels nostres animals per alimen-
tar-se de la seva sang. És important saber, però, que 
aquests paràsits també poden transmetre malalties, 
algunes d’elles greus, als nostres animals. És per això 
que quan arriba aquesta època és important fer una 
bona revisió de l’animal cada vegada que tornem del 
passeig, i sobretot fer una bona desparasitació externa 
dels nostres animals  amb algun dels molts productes 
que hi ha al mercat, com per exemple l’aplicació men-
sual de pipetes antiparasitàries, esprais,  collar anti-

parasitaris o bé els últims productes que han sortir al 
mercat que són pastilles orals i que eliminen tant puces 
com paparres durant 3 mesos. 
De les malalties que poden ésser transmeses per pa-
parres, una de les més freqüents és la produïda per 
Erlichia canis.  Els signes clínics que podem observar 
en el nostre gos són molt variables i inespecífi cs: febre, 
cansament, pèrdua de gana i de pes, mucoses pàl·lides, 
augment dels ganglis limfàtics, coixesa i dolor genera-
litzat, entre altres. També podem observar sagnats, per 
exemple pel nas, amb les femtes o amb  l’orina ja que 
afecten a les plaquetes i per tant a la coagulació san-
guínia. I per últim signes neurològics com tremolors, in-
coordinació dels moviments o  convulsions. Si la nostra 
mascota ha tingut paparres i observem algun d’aquests 
símptomes, cal anar al veterinari. El diagnòstic es rea-
litza fent una analítica sanguínia a través d’una mostra 
de sang i el tractament consisteix a donar antibiòtic oral 
durant una llarga temporada combinat amb un produc-
te injectable destinat a matar aquest paràsit hemàtic. 
Una altra malaltia important que pot ser transmesa a 
partir de la picada d’una paparra, és la coneguda com 
Babesiosi. Està produïda per un protozou del gène-
re Babesia. Aquest afecta sobretot als eritròcits de la 
sang, per tant pot produir una greu anèmia a l’animal. 
Els símptomes que podem observar són també molt 
variats: apatia, pèrdua de gana, febre..i fi ns i tot afectar 
òrgans vitals com ronyó i fetge, per tant, si en notem 

cuidem les mascotes

El dimecres 23 d’abril, coincidint amb la diada de 
Sant Jordi, els alumnes d’educació infantil de l’es-

cola Veïnat de Salt van representar la llegenda de Sant 
Jordi i posteriorment es van lliurar els premis dels Jocs 
Florals. Aquests actes van ser presidits per l’exalcalde 

i  fi ll predilecte de la ciutat, Salvador Sunyer. La comu-
nitat educativa va poder gaudir de la seva presència 
mentre lliurava els premis als guanyadors d’enguany i 
també vam poder escoltar la història de com van cons-
truir la nostra escola.
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Arribada del bon temps i paparres

Dones com jo

cap en la nostra mascota, caldrà anar al veterinari per 
a diagnosticar la malaltia. Caldrà també fer una analí-
tica a traves d’una mostra de sang o buscar el paràsit 
a través del microscopi, en una extensió de sang. El 
tractament consisteix a administrar un antiparasitari. 
Aquestes són, doncs, dues de les malalties transmeses 
per paparres més importants i freqüents. N’hi ha, però, 
d’altres i moltes d’elles poden arribar a ser molt greus i 
comprometre la vida del nostre animal. Algunes també 

teatre

es poden transmetre a les persones. És per això que 
és tan important fer una bona desparasitació externa 
de les nostres mascotes de seguida que arriba el bon 
temps, utilitzant qualsevol dels productes abans des-
crits.
Recordem que en tots aquests processos, malgrat po-
der-se tractar, la prevenció és el més
important per evitar malalties en les nostres mascotes.

Informació proporcionada per Vetxarxa

El 29 de març se’ns presenta aquesta obra amb una 
durada d’una hora i trenta minuts. 

Protagonitzada per quatre artistes mol conegudes a la 
petita pantalla de TV3,  la Mamem Duch, Marta Pérez, 
Carmen Pla, i Àgata Roca ens van delectar en una sè-
rie que es deia Jet Lac. L’obra està emmarcada en l’ac-
tual crisi econòmica i en Miró ens narra la història de 
quatre dones a prop dels 50 anys. La història comença 
quan una de les amigues decideix abandonar el marit 
i la família i es proposa instal·lar-se en un apartament 
que feien servir uns ocupes. Ella voldria esta sola per 
pensar i ho necessita. Entre els trastos i documents del 
pis hi troba una història en la qual intenta refugiar-se, 
però la presència de les altres amigues la fa sentir vi-
olenta. En realitat totes es troben en situació precària 
degut a la crisi.
Ella és una arquitecta que no pot pagar les classes de 
piano del seu fi ll, la segona amiga roba fl ams al super, 
la tercera una mestre sense alumnes i la quarta és una 
biòloga i treballa en una cabina de peatge i viu pendent 
de les carícies a la mà quan li tornen el canvi. Malgrat 
tot, les quatre dones comparteixen la fantasia de fugir, 
durant un temps, en un pis de trenta metres quadrats.
 En aquesta obra i en els personatges es refl ecteix la 
tristesa dels nostres dies. Però allò més destacable és la 
solidaritat, l’actitud combativa, l’amistat sincera i el sentit 
de l’humor que els permet seguir endavant, i al fi nal de 
l’obra ho transmet a l’espectador. Acabant amb un mu-
sical inesperat i còmic que va fer les delícies del públic.

Ha sigut una obra entretinguda, no obstant el diàleg 
una mica monòton, però a poc a poc i gràcies a la seva 
professionalitat, l’obra va agafant forma i acaba per se-
duir-nos.
 El públic els va aplaudir molt, obligant-los  a sortir unes 
quantes vegades a saludar.

Josep Pla
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pessics d’art

Cada vegada és més habitual trobar en 

basars i supermercats un gran repertori 

de plats de paper o plàstic, d’un sol ús, per 

emprar en celebracions o àpats especials. Tot 

i que és molt més ecològic fer servir les vai-

xelles de plats tradicionals, a vegades ens pot  

resultar complicat ja que no sempre en dispo-

sem d’una quantitat sufi cient. I és aleshores  

quan ens podem deixar seduir per plats de co-

lors i dissenys vistosos, amb la clara intenció 

d’utilitzar-los primer com a recipient alimentari 

i després com a material amb grans possibili-

tats per realitzar elements decoratius.

En aquesta ocasió us voldria proposar la cre-

ació de diverses fl ors elaborades tot reconver-

tint plats de paper (que prèviament haurem 

retallat, decorat, pintat i personalitzat) i em-

prant com a materials complementaris: car-

tolina, papers diversos i altres elements als 

quals també haurem dotat d’una segona vida 

o reciclatge: blondes i safates de pastisseria, 

motlles per magdalenes o cupcakes....

Aquest plat sembla una fl or!

El procediment de realització és tan simple que només cal deixar-se portar per la pròpia ima-

ginació i anar manipulant i reconvertint els plat de papers fi ns a generar una fl or original i atra-

ient. Així doncs us convido a gaudir d’aquesta galeria d’imatges d’elements fl orals que de ben 

segur us inspiraran per crear-ne de nous, que us permetran decorar grans espais o embellir 

festes i celebracions de moments ben especials.
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Aquest plat sembla una fl or!

Les fl ors que podeu contemplar en les fotografi es superiors estan pensades per compondre 
mòbils o decoracions de paret, i han estat realitzades amb tècniques de pintura: ceres, retola-
dors, temperes... ; d’ encolada, amb blondes i motlles de pastisseria, i de retallat del contorn de 
la fl or per simular el pètals... Us recomano seleccionar dissenys de plats originals i de mides 
diferents per donar a les fl ors un aspecte alegre i primaveral, però sobretot deixeu-vos anar i 
experimenteu sense por a partir del que us suggereixi el format i el color del plat que manipu-
leu.
QUE  GAUDIU DE LA PRIMAVERA TOT CREANT I LLEGINT L’EXEMPLAR NÚM. 300 DE LA 
REVISTA LA FARGA, QUE COM JA SABEU CELEBRA TAMBÉ EL SEU 35è ANIVERSARI.

Carme Garriga i Verdaguer

Com podeu observar, aquests enginyosos gira-sols tan coloristes i estètics van ser realitzats 
amb nens i nenes d’Educació Primària després d’observar i treballar l’emblemàtica obra de 
l’artista Vincent Van Gog. El seu procés d’elaboració va resultar senzill i motivador,  ja que vam 
partir de plats que ja tenien el contorn molt defi nit, i vam anar combinant les activitats de reta-
llat i cargolat ( per formar els pètals i la tija) amb una original tècnica pictòrica que consisteix a 
escalfar les barres de ceres per tal de donar color i textura a les llavors del Girasol.
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opinióFrancesc-Xavier Corominas

Des de fa molt de temps volia escriure sobre Francesc-
Xavier Corominas, però mai era el moment, ja que 

una persona de les seves característiques polítiques era 
difícil d’enquadrar, però a hores d’ara no tinc cap més 
oportunitat perquè aquest és l’últim escrit que faig. Pos-
siblement ara tampoc seria el moment i, ben segur, més 
d’un dirà: la mare que el va parir, per què ha de tocar 
aquest tema....?, però en Francesc-Xavier és d’aque-
lles persones que aixequen passions, tant a favor com 
en contra, i, al meu parer, aquests són els grans perso-
natges, perquè malament rai quan un agrada a tothom. 
Aquest sol fet ja m’indica de quina persona es tracta i qui-
na és la seva forma de funcionar: un titella.
Però jo no m’hauria perdonat mai i la meva consciència no 
quedaria tranquil·la si hagués obviat aquest tema, perquè 
en Francesc-Xavier Corominas ha estat un bon alcalde per 
a Salt, i ningú li ha reconegut, perquè qui em negarà les 
obres poc grates que va portar a terme aquest home, com 
fou l’aixecament del poble per instal·lar les noves clavegue-
res. Qui se’n recorda quan l’avinguda dels Països Cata-
lans era un embassament o un canal de Venècia i foren, 
precisament, les feines de Francesc-Xavier que acabaren 
amb aquell desastre. O el trasllat del mercat, quan tothom 
vol omplir el cabàs sota de casa seva, però a l’hora dels 
confl ictes i dels embussos ningú en vol saber res. La impo-
pular mesura de convertir en sentit únic el carrer Major, o 
la tossuderia de voler portar a Salt una superfície de grans 
dimensions: l’assumpte Leclerc, i unes quantes coses més 
que encara avui dia són refl ex de la seva època.
I amb això no vull pas dir que jo estigui d’acord amb tot 
el que ha fet Francesc-Xavier, però sí que val la pena re-
cordar una persona que ha estat oblidada d’una manera 
continuada. I agrair-li que és una persona sincera, perquè 
quan t’ha de dir una cosa te la diu a la cara.
Ara fa molt de temps que no veig a Francesc-Xavier 
Corominas, però recordo quan de ben jovenet ja era co-
munista i sempre duia una carpeta sota el braç i anava 
amunt i avall: és un home inquiet, actiu, que sempre ha 
fet coses. Després, recordo una vegada, quan jo venia 
diaris en una cantonada, que vingué a demanar-me un 
endoll per empalmar un fi l per no sé quin acte: ....?. No 
recordo si llavors era de Bandera Roja o de Nacionalistes 
d’Esquerra, però tant li fa, era el mateix Francesc-Xavier 
Corominas. En aquell temps sempre duia una gavardina 
i fumava puros.
Una vegada va haver deixat l’alcaldia de Salt, jo pensava 
que el destinarien a l’ambaixada de l’Havana o al consolat 
de la ciutat mediterrània de Bengazi. Però res...., el partit 
va destacar persones de la burgesia a ocupar els llocs de 
representació.
En fi , estem en una democràcia burgesa i poc importa el 
saber, el que és important és el que ens entra pels sentits 
i, lògicament, les dictadures econòmiques en saben un ou 
del màrqueting i de la publicitat.
I què podia fer un nen comunista en una societat no co-
munista? Ben poca cosa, perquè fou el mateix sistema 
qui va crear i promocionar els líders d’allò que anomenem 
democràcia com a successors de la dictadura política, i fer 

creure a les mas-
ses que aquests 
eren els verita-
bles líders que 
necessitava el 
poble, quan l’únic 
que feren fou alli-
berar les forces 
tecnòcrates cap 
a un neocapitalis-
me total i fomen-
tar els assumptes 
de l’economia a 
mans de la bur-
gesia. En conse-
qüència, imposar 
un sistema polític 
capaç de supor-
tar la tirania de 
la dictadura eco-
nòmica amb una 
misèria social de 
primer ordre.
L’arribada de 
Francesc-Xavier 
Corominas als 
llocs de respon-
sabilitat no va ser 
mai fàcil, perquè 
Francesc-Xavier 
no formava part 
de la tribu cavernosa del poble, només cal recordar les 
eleccions municipals de 1991, quan Francesc-Xavier no 
era el candidat escollit per l’oligarquia local, però en no 
voler presentar-se el que ells designaven, ocupà el lloc 
Francesc-Xavier Corominas, que era allà. O quan l’any 
1995 li sorgí un competidor fantasma a fi  d’encapçalar la 
llista. I, ben d’hora, el bombardeig contra les seves legis-
latures fou ben patent. I em refereixo a gent que havia 
crescut al cantó del partit, fi ns i tot algú que havia estat 
company de grup (això ho podeu comprovar a les he-
meroteques). I una Rosa de Salt, nº 17, febrer de 1995, 
pàgina 8, portantveu del partit fou segrestada perquè hi 
havia un article que obria els ulls a la gent respecte de 
cert personatge.
I la comunitat deriva cap a una societat estranya. I els 
qui defensen els humils són capaços de donar suport a 
aquells que estan al servei del nou capital en actes que 
ells anomenen cultura. La cultura capitalista: l’oci i l’esbar-
jo o distreure el personal.
Per això és important la fi gura de Francesc-Xavier, per-
què el seu mestratge ens ha ensenyat el compromís ferm 
amb el poble, i molt lluny del que s’ha convertit la política 
avui dia: un estat d’ànim i una onada. Res més segur pel 
capitalisme a fi  de conservar tots els seus privilegis, quan 
els estats d’ànim es creen i les onades es manipulen.
Dos petons.

Agapit Alonso i Pont
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notícies L’Ajuntament de Salt engega una campanya 
perquè es recullin les caques de gos

Els nens i nenes del Centre Obert de Salt guanyen el primer 
premi del concurs de fotografi a “La imatge de la Igualtat”

A partir del 15 d’abril, els agents cívics de l’Ajuntament de 
Salt varen començar a repartir els fulletons de la campa-

nya “Trepitjar una caca no porta bona sort”, que volen moti-
var la ciutadania a ser responsables amb els seus animals 
i recollir les seves deposicions. La campanya es completa 
amb cartells als tòtems publicitaris repartits pel municipi.
 El repartiment dels fulletons se centrarà principalment 
en les zones en les quals hi ha més problemàtica per la 
quantitat de deposicions que hi ha al carrer i en general 
per tot el municipi.
 Els fulletons, de la mida d’un punt de llibre, tenen un llen-
guatge desenfadat i conviden els ciutadans a ser respon-
sables dels seus animals i apel·len als jocs dels nens i a 
que els espais públics son la casa de tots, per recordar 
que cal recollir les seves deposicions. Tot i que ja fa temps 
que els agents cívics realitzen campanya de sensibilitza-
ció a les zones d’esbarjo per a gossos, aquests punts de 
llibre recorden que en aquests espais també s’han de re-
collir les deposicions dels animals.
 Per tal de reforçar el missatge de conscienciació, s’han 
instal·lat a tres punts del municipi unes lones que recor-
den als propietaris dels animals l’obligatorietat de recollir 
les femtes de la seva mascota i s’han senyalitzat les zo-
nes d’esbarjo per a gossos.
 Un cop acabada la campanya, la Policia local incremen-
tarà la vigilància per evitar aquestes conductes incíviques 
a la via pública, incloses les zones d’esbarjo per a gossos.

Els nens i nenes del Centre Obert de Salt han resul-
tat guanyadors del primer Concurs de Fotografi a 

Amateur “La imatge de la igualtat”, organitzat per la 
Fundació Atenea, amb el suport de l’Àrea d’Integració 
i Convivència de l’Ajuntament de Salt i la col·laboració 
del SIAD de Salt del Consorci de Benestar Social Gi-
ronès-Salt i diverses entitats del municipi. El jurat s’ha 
decidit pel treball fotogràfi c elaborat pels nens i nenes 
del Centre Obert, sobretot per la manera tan simpàtica 
com han mostrat la igualtat entre homes i dones.  L’acte 
de lliurament de premis es va fer el dia 20 de març a la 
Casa de Cultura “Les Bernardes” de Salt. 
L’Àrea d’Integració i Convivència de l’Ajuntament de 
Salt i la Fundació Atenea han convocat per enguany la 
primera edició del Concurs de 
Fotografi a Amateur “La imatge 
de la igualtat”. El Concurs, que 
ha comptat amb la col·laboració 
del SIAD de Salt del Consorci 
de Benestar Social Gironès-
Salt i diverses entitats del muni-
cipi, ha format part de les activi-
tats organitzades amb motiu del 
dia internacional de la dona, el 
passat dia 8 de març. 
La fotografi a guanyadora de la 
primera edició ha estat la que 

han elaborat els nens i nenes del Centre Obert de Salt, 
que amb les mans pintades de blau i vermell, han vol-
gut mostrar de forma simpàtica i divertida la defensa 
per a la igualtat entre homes i dones. La fotografi a gua-
nyadora va rebre 150 euros per a gastar en comerços 
de Salt, i formarà part, com la resta de fotografi es fi na-
listes, d’una exposició temporal.  
L’objectiu del Concurs ha estat sensibilitzar la pobla-
ció del municipi de Salt cap a la igualtat entre homes 
i dones mitjançant la fotografi a, amb motiu del Dia in-
ternacional de la Dona.  L’activitat ha estat pensada 
per promoure la igualtat entre homes i dones, a través 
d’accions que promoguin la participació directa en la 
promoció de la no discriminació per raó de gènere. 
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Festa del Llibre Gegant

Inauguració del retaule del 1714

El dia 5 d’abril es va celebrar a Salt la Festa del Llibre 
Gegant, on diversos il·lustradors varen posar imatges 
als contes escrits pels infants. Aquesta jornada, que 
organitza des de fa 17 anys la Biblioteca Massagran 
de Salt, es va completar amb l’actuació de “Visca la 
gresca” i “Els Marrameu”.

El passat divendres 4 d’abril la sala d’actes de la 
Casa de Cultura “LES BERNARDES DE SALT” es 

va omplir de gom a gom per la inauguració del Retau-
le del 1714 realitzat per l’artista saltenc LLUÍS MATEU 
amb tècniques contemporànies i ben transgressores.
L’acte d’inauguració, que també forma part dels actes 
del  Tricentenari   del  1714 al 2014, el va encetar Ro-

bert Fàbregas, director de les Bernardes, que va fer 
una primera presentació del retaule que quedarà instal-
lat amb caràcter permanent a l’absis dret de l’antiga es-
glésia del convent de monges. Tot seguit van intervenir  
Toni Sant i l’historiador Enric Pujol  desenvolupant dues 
visions complementàries i ben interessants sobre la de-
fensa de Barcelona i la trista desfeta del 1714.
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Inauguració del retaule del 1714

700 escolars fent curses al Parc Monar donen el tret de sortida
de la Setmana de l’Activitat Física i la Salut

L’Ajuntament de Salt obre un Canal a Youtube
per comunicar-se amb els ciutadans

Set-cents escolars de 5è i 6è de primària, i de 3r i 4t 
d’ESO de centres saltencs van participar en diver-

ses curses al Parc Monar. Amb aquesta activitat, junta-
ment amb una caminada saludable i una sessió dina-
mitzada al parc urbà de salut, va començar la Setmana 
de l’Activitat Física i la Salut (SAFIS) el dilluns 7 d’abril.
En total més de dos mil escolars varen participar a la 
Setmana de l’Activitat Física i la Salut (SAFIS). A més 
dels alumnes de 12 escoles i 3 instituts de Salt, la SA-
FIS està oberta a tots els ciutadans i ofereix activitats 
com la  classe oberta de Zumba Fitness a càrrec de 
l’instructor José Montaño, al passeig Ciutat de Girona.
En total varen ser una vintena d’activitats, entre les 
quals podem destacar la pedalada al mercat o el tai txi 

txi kung, davant de l’ajuntament, o la sessió de ball per 
a infants de P5, a més d’exposicions i sessions formati-
ves sobre hàbits saludables, o un concurs de fotografi a 
a Instagram de plats saludables dirigit a treballadors 
municipals.
Després de cinc anys, la Setmana de l’Activitat Física 
i la Salut (SAFIS) ha crescut en participació ciutadana 
i de les escoles de la vila, oferint activitats per a totes 
les edats, majoritàriament a l’aire lliure, per acostar els 
hàbits saludables a tots els saltencs.

L’última intervenció va ser la del mateix artista Lluís 
Mateu, que va explicar amb molts detalls  el procés de 
gestació de la idea, les passes d’elaboració del retau-
le amb tècniques i materials diferents als que estava 
acostumat a treballar, i tota la iconografi a, històries i 
simbologia que ha anat elaborant sobre els diversos 
personatges, tant del bàndol defensor com de l’invasor.
El moment culminant va ser quan es va fer córrer  la 
cortina que durant l’acte amagava el retaule del 1714, i 
els assistents  embadalits de sorpresa s’hi abocaren de 
cop per contemplar-lo i felicitar l’artista.

Tant en Lluís Mateu com en  Robert Fàbregas coinci-
deixen a afi rmar que es tracta del primer retaule del 
segle XXI , ja que no ha estat condicionat per les tècni-
ques artístiques tradicionals, ni pel culte, ni la iconogra-
fi a religiosa. En aquesta ocasió el retaule ens explica 
un tema totalment laic (la defensa de Barcelona),  està 
situat en una església dessacralitzada (la sala d’actes 
de Les Bernades) i empra materials com el poliuretà  
enlloc de la fusta o la pedra.

Carme Garriga i Verdaguer

L’Ajuntament de Salt estrena un nou canal de notíci-
es en el seu perfi l de Youtube amb l’objectiu d’es-

tablir una comunicació més directa amb els ciutadans. 
El primer vídeo està dedicat a la presentació del format 
amb una entrevista a l’alcalde, Jaume Torramadé, que 
destaca les novetats del municipi per aquest any. Tot i 
que el municipi ja tenia aquest canal obert, només esta-
va dedicat a publicar imatges de les sessions plenàries. 
L’alcalde destaca en el primer vídeo, enregistrat a la 
plaça de les Llúdrigues, que  “Salt té la necessitat d’ex-
plicar les coses que fa, però des de la seva pròpia ma-
nera de dir-ho, no que d’altres expliquin per nosaltres 
el que estem fent”. L’alcalde considera que “les noves 
tecnologies formen part de la nostra realitat diària” i que 
per tant la idea serà accentuar “aquelles coses que són 
positives expliquem-les, obrim-les a través dels canals 
d’informació al món perquè tothom ho conegui i a partir 

d’aquí també transformarem”.
Els propers vídeos tindran l’objectiu de destacar les no-
tícies més rellevants que es duran a terme en els pro-
pers mesos a Salt, sempre, però, adaptant-les al canal.
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demografi aNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Rachid Laazzaoui
Soumia lamkadmi Loukili 07/03/2014

Wilmar A. Restrepo Ocampo
Adriana C. Blandon Colorado 08/03/2014

Antonio A. Do Carmo Costa
Maria Di Lodovico Di Febo 10/03/2014

Henry L. Biviera Vilanueva
Neyda S. Varela Velásquez 14/03/2014

Angel Sánchez Romero
Ilham El Khalfaoui 28/03/2014

Naixements

Soulayman El Hajjaji 27/02/2014
Nil Casellas Gayolà 27/02/2014
Alessandro Romero Aguilar 27/02/2014
Guillem López Torres 28/02/2014
Leyre Cano Parra 01/03/2014
Ismael Benchaellal Gil 01/03/2014
Isabel Rodríguez Martínez 01/03/2014
Kadiatov Lamine 02/03/2014
Mouad Lamkadmi  02/03/2014
Manuel Ortega Galo 02/03/2014
Eric Menor Martin 03/03/2014
Dayana Lima Silva 03/03/2014
Bastian Martinez Bido 04/03/2014
Laura Borrat Mejia 04/03/2014
Yasmina Sakkaki  05/03/2014
Alex Ballesteros Camuñez 05/03/2014
Carla Castillo Calle 06/03/2014
Awa Jallow  06/03/2014
Rubi Mballo  07/03/2014
Nizar Rida   07/03/2014
Andreea Irina Popa 09/03/2014
Ainara Carrillo Castillo 09/03/2014

Zaharia El Bouaazzati Sekali  10/03/2014
Mohamed Yassiv Zarkouni 11/03/2014
Sara Ouassar El Hadchaoui  12/03/2014
Ayman El Ibrahimi  12/03/2014
Aisa Bayo  13/03/2014
Isona Serra Muñoz 13/03/2014
Walar Abdellaoui  13/03/2014
Lluc Marin Parramon  15/03/2014
Iris Casado Soler  18/03/2014
Ismael Mokhtari  19/03/2014
Silas Aseidu  19/03/2014
Nousayr Ben Seddik 21/03/2014
Kadiatou Keita 21/03/2014
Benjamin Manta 21/03/2014
W. Ibai Andino Betancourth 21/03/2014
Ayaan Abid Sheikh 21/03/2014
Anas Balga 22/03/2014
Kadiatou Barry 22/03/2014
Emilio Bautista Jiménez 22/03/2014
Laia Palma Expósito 24/03/2014
Fatoumata  Diallo 27/03/2014
Angel Monserrat Funez 27/03/2014
Kevin Moldoran 29/03/2014

Defuncions

Teresa Vila Vidal, 89 anys 18/03/2014
Francisca Anglada Codina, 88 anys 20/03/2014
Joan Plana Congost, 86 anys 25/03/2014
Rafael Rodríguez Gutierrez, 89 anys 26/03/2014
Maria del Carmen Baeza Jimenez, 95 anys 30/03/2014
Lorenzo Sánchez Morales, 79 anys 31/03/2014

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima -0,8 0,6 5,7 5,2 3,5 1,4 0,7 2,1 2,8 4,5 4,5 4,3 6 4 3,7
Temperatura Màxima 16 18 14,1 18,3 19,4 18 21,3 22 20,2 22 19,3 17,3 19 20 24,6
Mínima Parc Monar -2 -1,1 5,4 3,7 2,5 -0,7 -0,8 0,6 0,5 -0,8 2,5 1,5 4,1 1,9 1,3
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 29 30 31
Temperatura Mínima 8,9 6 6,9 6,5 7 9 7,9 4,9 1 5,8 3,4 2,4 2,2 7,8 12,4 11,4
Temperatura Màxima 27,2 26,6 23,4 22,9 17 20,4 20,8 15,4 16,4 18 15,2 16,2 17,2 17,5 14,1 19
Mínima Parc Monar 7,3 2,8 4,1 4,5 4,3 9,2 10,6 3,8 -1 5,8 2,5 1,5 0,8 6,2 12,3 11,4
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 març de 2014
Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Temperatura màxima:
27,2° el dia 16 de març
Temperatura mínima:
-0,8° el dia 1 de març

el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic març 2014

Juan Cordonet Barceló, 90 anys 09/04/2014
Baldomer Fontane Verdaguer, 88 anys 09/04/2014
Julio Mudarra Esteo, 48 anys 10/04/2014
Maria Camps Cuní, 86 anys 12/04/2014
Manuela Navas Amo, 93 anys 13/04/2014
Maria Borras Mauri, 71 anys 14/04/2014
Josefa Sánchez Foraster, 93 anys 17/04/2014

Aquest ha estat un mes de març una mica més càlid 
del normal i molt sec, ha plogut menys de la meitat 

del normal. No hem tingut cap onada de fred  i per això 

només tenim 1 glaçada, igual que a Salt. Ha estat un 
hivern més sec del normal i més càlid del normal, tant 
l’astronòmic com el meteorològic.

Gerard Taulé

Berta Rodríguez Diaz 30/03/2014
Dramane Diakite 30/03/2014
Avneet Kaur 30/03/2014
Rihanna  Kyerewaa Nti 01/04/2014
Monol Makrazi 01/04/2014
Hugo Civit Muñoz 03/04/2014
Ofure Serah Ikekhua Oboh 03/04/2014
Ayman Chahbouni Chana 04/04/2014
Iman Chahbouni Chana 04/04/2014
Iu Pujol I Fort 05/04/2014



37

Elaboració:
En un bol bateu els ous amb el sucre. Afegiu-hi el suc de taronja i torneu a batre. Llavors afegiu-hi la farina, la 
llet i la ratlladura de taronja i remeneu-ho tot bé fi ns a obtenir una massa tova.
Agafar petites porcions de pasta i donar-los la forma del bunyol.
Fregiu-los en oli abundant i deixeu-los escórrer en un paper absorbent.
Quan estiguin tebis, posar-hi el sucre al damunt.

Recepta de la Sra. DOLORS VALENTÍ i PLANAS
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Bulliu les patates amb la pell. Peleu-les encara calentes i talleu-les a rodanxes.
Feu una salsa amb el brou, vinagre, oli, sal i pebre i ho aboqueu sobre les patates calentes.
Deixeu-ho refredar completament,  mentre  es marina.
Renteu els raves i els talleu a rodanxes. Talleu el formatge a daus. Piqueu el cibulet o julivert.
Afegiu els raves i el formatge a les patates.
Poseu les fulles d’enciam a la part inferior de l’enciamera, a sobre hi poseu l’amanida i ho acabeu  amb les 
herbes picades, cibulet o julivert.

Ingredients: 

· 250 g de farina
· 2 ous
· el suc de 3 taronges
· 1 got de llet
· 100 g de sucre
· ratlladura de taronja

Ingredients: 

· 1 kg de patates
· 200 g de formatge tipus Holanda
· 8 cullerades de vinagre
· 1/2 tassa de brou
· 6 cullerades d’oli
· 1 manat de raves
· 1 enciam
· Sal i pebre
· Cibulet o julivert

Bunyols de taronja

Amanida holandesa

gastronomia

cuina internacional
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Encreuats

Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

trompeta
fl auta
clarinet
gralla

poti poti

fl abiol
cornamusa
orgue
violoncel

piano
tambor
pandereta
bombo

guitarra
arpa
tuba

DAVESA, Major, 20  972230568
Dies: 10, 19 i 28 de maig

ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103
Dies: 1, 5, 14 i 23 de maig

ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                          
Dies: 2, 11, 20 i 29 de maig

PEYA, Pla de Salt, 15 972441001
Dies: 7, 16 i 25 de maig    

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645
Dies: 3, 12, 21 i 30 de maig

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704
Dies: 4, 13, 17 i 22 de maig

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412
Dies: 6, 15 i 24 de maig

ROCAS, Major, 269 972231249
Dies: 9, 18 i 27 de maig

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578
Dies: 8, 26 i 31 de maig

FARMÀCIES de guàrdia: mes de MAIG

Fe d’errades Escacs revista 299:
Solució correcta: 3.- De 6++ mat.

Horitzontals 
1 Tres vegades cent
2 Publicació periòdica de format més petit que 
un diari però de major nombre de pàgines, 
millor qualitat de paper i sovint amb abundant 
il·lustració.
3 Ciència que s’ocupa de l’estudi d’aquests 
fets, com a conjunt de les actuacions dels 
homes en el passat, i de la narració d’aquestes 
actuacions
4 Dia que es compleixen anys d’algun fet o 
d’algun esdeveniment memorable
5 Acció de col·laborar
6 El poble dels saltencs
Verticals 
1 Escrit, generalment sense signatura, sobre 
un tema d’actualitat que els periòdics publi-
quen en lloc preferent i que il·lustra el punt de 
vista de la redacció.
2 Persona que escriu llibres, que es dedica a la 
composició literària
3 Procediment que permet d’obtenir, per mitjà 
de la llum i de substàncies químiques, imatges 
òptiques permanents sobre superfícies conve-
nientment preparades.
4 Nom de la revista que tens als dits.




