agenda

Activitats del mes de JUNY
BIBLIOTECA IU BOHIGAS
• Dia 1 de juny, 15 anys restaurant mobles. Exposició
de l’alumnat de l’EMBA de Salt. Exposició dels mobles
restaurats pels alumnes de l’Escola Municipal de Belles
Arts de Salt (EMBA) en l’especialitat de restauració de
mobles, sota la direcció de Miracles Boada, professora.
• Dia 26 de juny, 20:00h.- Club de lectura d’obres de
ﬁcció. Trobada del grup de lectura. Comentarem “Anna
Karènina” de Lev N. Tolstoj, l’escriptor protagonista del
cicle “Univers Literari”. La sessió serà conduïda per en
Josep Maria Clavaguera.
• Dia 27 de juny- 10:00h.- Cessió de l’espai infantil a la
llar d’infants El Barrufet.
CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN
• XERRADA: ONADA DE CALOR el dijous 26 de juny a
les 16.30 h a càrrec de Creu Roja.
• XERRADA: QUÈ ÉS LA UNITAT CANINA? el dijous
12 de juny a les 16.30 h a càrrec de la Policia Local de
Salt.
• TALLER DE QI GONG, GIMNÀSTICA XINESA els dilluns i divendres de 10.00 a 11.15 h a càrrec d’Albert
Benítez. Cal inscripció prèvia.
• TALLER DE DANSA els dimarts de 11.00 a 12.00 h a
càrrec 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: FLORS DE PAPER FILIGRANA els dilluns
2, 9 i 16 de juny a les 16.30 h.
• TALLER DE DINÀMIQUES VIP PREMIUM el dijous 5
de juny a les 16.15 h.
• TALLER DE RATAFIA el dilluns 30 de juny a les 16.30
h a càrrec d’Eva Alsina. Cal inscripció prèvia.
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• EXHIBICIÓ DE PLAYBACK LES BERNARDES el dijous 19 de juny a les 16.30 h.
ACTIVITATS FIXES
• TALLER DE FISIOTERÀPIA els dimecres a càrrec de
Irene Teixidor. 1r grup de 16.30 a 17.15 h i 2n grup de
17.15 a 18.300 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 6 de juny- EL ÚLTIMO TRIBUTO (tribut a El Último
de la Fila)- Hora: 22:00- Sala 2- Preu: 10/12 €.
• Dia 13 de juny- ASTELLA ROCK PRESENTA: Hard
Buds & Rock Sord– Hora:22:00- Sala 2- Preu: 5 €.
• Dia 14 de juny- CRATOR + TRONGES VEIES–
Hora:22:00- Sala 2- Preu: 5 €.
TEATRE DE SALT i EL CANAL
• Dia 13 de juny - 21:00h.- EL CRÈDIT- De Jordi Galceran Amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch- Lloc: Teatre de
Salt - Preu: 28/20 €.
• Dia 14 de juny - 18:00h i 21:00h.- EL CRÈDIT- De Jordi Galceran Amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch- Lloc:
Teatre de Salt - Preu: 28/20 €.
• Dia 15 de juny - 18:00h.- EL CRÈDIT- De Jordi Galceran Amb Jordi Boixaderas i Jordi Bosch- Lloc: Teatre de
Salt - Preu: 28/20 €.
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Editorial

Sí o sí
Si volem, podem. Si volem votar, votarem. I si volem que sigui que sí, serà que
sí. Tard o d’hora, Catalunya serà el que vulgui que sigui els seus ciutadans. I no
es tracta de guanyar cap guerra. Es tracta de guanyar un dret que exigirà molta
unitat, fermesa, il·lusió, valentia i enteresa. Hem de saber aguantar el tipus, i
molt. Ens hem d’enfrontar a forces polítiques, mediàtiques i econòmiques molt
poderoses, que pressionen i molt. Des d’Espanya, des d’Europa i des de la mateixa Catalunya, les pors i amenaces de tota mena, apocalíptiques algunes, més
velades altres, s’activen a tota marxa a mesura que avança el procés català.
Un procés així demanda una convicció absoluta. I no serà fàcil. Ens enfrontem
a una Europa constituïda per estats dominats pel gran capital i l’economia ﬁnancera especulativa, a l’Espanya casposa de sempre, parapetada darrera una
constitució segrestada que esdevé sagrada, i a uns pocs grans empresaris que
es consideren déus. Avui encara no sabem si la nostra generació serà capaç
d’arribar al cim. Si els nostres polítics, si els nostres empresaris, si la societat
civil aguantaran. Però cal tenir en compte que no tot s’acaba ara i que una part
important de la societat catalana no aﬂuixarà. Aquesta és la nostra gran força i
una història secular així ens ho mostra.
L’independentisme no és una moda. Ha arribat per quedar-se. I si no en aquesta, serà en la propera generació, o en l’altra, que s’imposarà. I serà així per què
proporciona una oportunitat de país nou, una il·lusió col·lectiva de millora i de
realització que difícilment Catalunya obtindrà mai dins el regne espanyol.
És més fàcil que Catalunya acabi constituint un estat europeu independent que
se senti còmoda i encaixada dins Espanya, per molts cants de sirena que ens
arribin, si es que arriben. I és que la realitat social, política i econòmica de les
dues entitats són distintes. I la realitat sempre s’imposa. Per fer una reforma
constitucional amb cara i ulls, i no aquests nous experiments que alguns proposen, cal un acord i un consens polític i social espanyol impossible. I una sortida
de mitja volada per acontentar a tothom que sigui fruit de la tensió i el cansament
de les dues bandes, serà vàlid per un període determinat de temps, com ho han
estat els dels Estatuts.
Però ara o després, Catalunya serà el que vulgui ser i el món ho haurà d’acceptar. I només ho acceptarà quan des de Catalunya sigui sí o sí. No sabem
com acabarà el procés, però que ningú s’enganyi. No s’acabarà ﬁns que no
s’acabi bé.
La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.
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“Apropar la ﬁsioteràpia als saltencs”

entrevista
Nom: Ismael Martí
Edat: 40 anys
Nascut a: Barcelona
Resident a: Sant Feliu de Guíxols des dels 10
anys
Professió: Fisioterapeuta. Director des de fa dos
anys del grau de Fisioteràpia a l’escola EUSES
de Salt, on també exerceix de professor. També
el podeu trobar en una consulta privada a Sant
Feliu de Guíxols.

De totes les professions tenim certs estereotips, però aquests encara prenen més força si es tracta de professions relativament joves com és la ﬁsioteràpia. Així que, la majoria, pensem en un ﬁsioterapeuta com el
massatgista dels futbolistes i poca cosa més, mentre que la realitat és que aquests professionals treballen
àmbits com les patologies de traumatologia, reumatologia o pediatria. Des de fa uns anys, però, els saltencs
poden saber-ne una mica més, donada la presència a la vila del centre EUSES i, des de fa un parell d’anys,
gràcies també al Servei d’Actuació Clínica, SAC, que s’està portant a terme entre estudiants de ﬁsioteràpia i
gent gran del municipi. Ens ho explica el seu director, Ismael Martí.
-Quan fa que ets director de Fisioteràpia a l’EUSES? Hi ha hagut canvis recentment, oi?
-Jo treballava a l’escola com a professor ara fa un parell d’anys quan hi va haver un canvi de direcció. Aleshores em van proposar passar a ser el director de Fisioteràpia i vaig acceptar encantat. Abans havia estat
treballant també a l’escola Gimbernat, a l’Autònoma de
Barcelona, la segona més antiga d’Espanya en ﬁsioteràpia, de manera que suposo que el meu perﬁl els
encaixava.
-A banda de la direcció, l’escola en què ha canviat?
-L’escola ha crescut moltíssim, amb cinc anys l’escola
ha canviat tant pel que fa a l’alumnat, com en formació.
Pel que fa a la ﬁsioteràpia, quan vaig entrar-hi es feien tres cursos, perquè encara era diplomatura, mentre
que ara ja se’n fan els quatre de grau i a més hem
tingut sort que va funcionant molt bé i tenim moltes peticions per entrar-hi, hem hagut ﬁns i tot de desdoblar
primer, segon i tercer. A banda d’estudiar ﬁsioteràpia,
aquí també es pot estudiar CAFE, que és educació física i esport, però aquí s’imparteix des de la vessant
de la salut, és a dir, s’estudien totes àrees genèriques
però sobretot en aquesta vessant, per la correlació que
hi ha entre la ﬁsioteràpia i l’educació física. I al centre
també s’hi han implementat els cicles formatius de laboratori, anatomia patològica, radiologia i emergències
sanitàries.
-De quin volum d’alumnes estem parlant? Tinc entès que molts alumnes són francesos...
-A ﬁsioteràpia hi ha uns 800 alumnes i en total a l’escola
estaríem parlant d’uns 1.200. I sí, tenim molts alumnes
francesos, molta gent ﬁns i tot pensa que hi ha algun
tipus de conveni i no és així. El fet és que l’escola ha
agafat prestigi a França i, com que per entrar aquí és
una qüestió de nota de tall, el nivell de les peticions per
entrar sol ser més alt el dels alumnes francesos.
-Però feu algunes classes en francès?
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-No, però la veritat és que s’integren molt de pressa.
Quan es matriculen poden inscriure’s a classes de català, tot i que, sobretot el primer semestre, hi ha algunes classes més en castellà, però com que el català
és força semblant al francès, acabem fent un 50 a 50,
però no és dóna cap classe en francès. Això també és
un avantatge per als alumnes d’aquí que acaben aprenent francès i molts, sobretot de la zona de Figueres,
poden anar a treballar a França on hi ha molta més
demanda de ﬁsioterapeutes. També tenim alumnes italians, tenim convenis amb Austràlia i Estats Units, concretament Pensilvania. Sense voler ens hem convertit
en una universitat internacional.
-Ostres, i això és conegut per la societat saltenca?
-Ara crec que força, en part gràcies al Servei d’Actuació
Clínica (SAC) que també ajuda a canviar una mica el
concepte que el ﬁsioterapeuta no solament fa massatges, sinó moltes més tasques. El massatge són només
una de les 48 assignatures que tenim. Aquí s’estudia
patologia neurològica, traumatològica, reumatològica,
cardiorespiratòria, pediatria, que ara estem potenciant
molt en autisme o en TDH, tot això és força desconegut.
-En què consisteix el Servei d’Actuació Clínica
(SAC)?
-Es tracta d’un servei per a la gent gran, que consisteix a fer una avaluació clínica, veure quina patologia té
el pacient i tractar-lo amb tots els recursos que tenim,
amb un màxim de 10 sessions. Això ens ha donat a
conèixer a la gent d’aquí, hi ha hagut un canvi substancial. Jo, que no sóc d’aquí, ara la gent em coneix i
comença a sonar el nom de l’escola. En acabar aquest
curs, el segon any que ho fem, haurem realitzat 1.009
sessions de ﬁsioteràpia a gent de Salt.
-Què ha de fer algú que vulgui entrar en aquest programa?

Entrevista a l’Ismael Martí, director de Fisioteràpia a l’escola EUSES
-Això ho gestiona el Centre de Recursos de la Gent
Gran de Salt, es publicita des de l’ajuntament i la gent
s’hi pot apuntar. Cada dilluns i divendres es dediquen
dues hores al servei, en què es tracten 32 pacients per
hora. A més, es fa un seguiment, entre 5 i 10 sessions
per cada pacient. Tot i que amb els centres de salut encara no hi ha un contacte explícit, sí que els demanem
als pacients els informes i nosaltres també, si veiem
que ens faltaria alguna prova, els redactem una nota.
La veritat és que tenim molt bona relació implícita.
-És clar el beneﬁci que suposa per a les persones
que assistiu, però què signiﬁca per als alumnes
aquesta activitat?
-Doncs segurament hem aconseguit ser una de les primeres universitats d’Espanya -en ﬁsioteràpia, perquè
en odontologia ja es feia-, que atenem pacients dins
la universitat. I això fa que ens avancem un any a la
resta. Normalment, aquí també, és a tercer i quart quan
els alumnes fan el practicum clínic, és a dir, que van a
centres a fer pràctiques. Amb el SAC, el que hem provocat és avançar-ho un semestre. A més, amb l’avantatge que tenen els professors al costat, professors que
se saben tot el temari del primer i segon curs perquè
aquest és el secret, tenir una visió general.
-Deu ser important tenir aquest primer tracte amb
pacients reals, persones amb els seus problemes
quotidians.
-És clar. Jo sempre dic que si et ve un manobre que
s’ha trencat el menisc, té més pressió que un esportista d’èlit. Justament he treballat en els dos àmbits i
es mitiﬁca una mica el món de l’esport, però l’esportista, el d’elit em refereixo, té la sort que està molt ben
cobert: la lesió es descobreix de seguida, els danys
col·laterals són mínims. Mentre que pintors, paletes,
lampistes, dones de la neteja, carnissers, etc. aguanten ﬁns que ja no poden més i la pressió és molt més
elevada perquè necessiten tornar a la feina al més aviat possible. Això ens converteix en semiﬁsioterapeutes
d’èlit, perquè has de tenir el mateix rendiment amb un
pre-tractament molt precari. A més, el SAC ens va molt
bé perquè amb la gent gran és amb qui més aprenem,
perquè han tingut totes les lesions possibles i, a més,
amb altres patologies de salut que cal saber gestionar.
Quan l’alumne tracta gent gran, després tot el que vegi
li semblarà més fàcil.

-Costa encara anar al ﬁsioterapeuta, aquí?
-Sí, només cal fer la comparativa amb el país veí, França. Mentre allà el ﬁsioterapeuta tothom el coneix, està
molt ben vist i està cobert per la seguretat social. Aquí,
és una professió relativament jove. Jo sóc ﬁll de pare i
mare ﬁsioterapeutes i recordo que quan a l’escola em
preguntaven a què es dedicaven els meus pares, em
feia certa vergonya perquè la gent ho desconeixia. En
aquest sentit sí que ens ha ajudat molt el món de l’esport. Un moment clau va ser quan en Rafa Nadal es va
quedar clavat en aquella roda de premsa i a qui va cridar va ser el ﬁsioterapeuta, no estava cridant el metge,
estava cridant el ﬁsio. Que evidentment la nostra feina
ha d’anar lligada a la dels metges, infermers, etc. ha de
ser un equip multidisciplinari.
-També, avui dia, amb la situació econòmica, la
gent deu venir quan realment ja no pot més...
-Sí, clar, el factor de crisi econòmica que vivim fa que
la gent t’arribi amb la lesió molt avançada. Cal dir també que ha millorat amb les mútues laborals, han vist
que com més aviat el pacient va al ﬁsio, més aviat es
recupera, menys temps de baixa i això és un bé per a
tothom. Millor per ells, pel pacient i per a nosaltres, que
ens arriba un pacient molt més estable, molt més en
fase aguda on tenim més marge d’acció.
-Quines són les perspectives del SAC?
-Seguir. L’any passat vam començar amb 20 pacients per hora, de manera que eren 40 pacients per
dia; aquest any hem passat als 64 que et comentava
i estem molt contents. La previsió pel curs vinent és
seguir i augmentar. Hem informatitzat sistemes de treball, hem anat millorant el funcionament, o sigui que ha
passat d’una proposta molt voluntària a un treball molt
ordenat, així que els pacients quan vénen aquí és com
si anessin a un centre de ﬁsioteràpia. Les condicions,
però, també per no entrar en competència amb altres
centres, és que sigui gent amb unes característiques
socioeconòmiques concretes. Tot i que, curiosament,
el servei d’aquí ha anat bé pels companys que tenen
centres a Girona, perquè molta gent desconeixia la ﬁsioteràpia i després de passar per aquí, que hi ha un
límit de 10 sessions, després alguns busquen seguir en
un altre centre.
-Així seguireu en col·laboració amb l’Ajuntament i
el Centre de Recursos?
-La nostra col·laboració amb l’Ajuntament de Salt se-
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Entrevista a l’Ismael Martí, director de Fisioteràpia a l’escola EUSES
guirà i a més s’està mirant, si per espais, es pogués fer
de manera anual, sempre limitant el servei a 10 sessions per pacient. A més, hem començat contacte amb
Càritas, que li ha agradat aquesta proposta i mirarem
si establim també col·laboració amb aquesta entitat. De
tota manera, cal no oblidar que són estudiants, sempre
acompanyats pels professors, però estudiants, al cap i
a la ﬁ. De manera que la gent també sap que aquí es fa
un tractament bàsic i que per major profunditat caldrà
que el faci un professional.
-Estar ubicats a Salt us ha portat alguna avantatge
o inconvenient?
-La veritat és que, per part nostra, hem d’agrair a l’Ajuntament de Salt tot el suport que ens ha ofert. Hi van
estar a favor des del primer moment, les relacions són
ﬂuides i la veritat que no tenim cap queixa. A més, tenint en compte que aquest servei s’havia plantejat en
altres universitats i no havíem aconseguit que funcionés, o sigui que aquí hi hem trobat avantatges, gràcies
també a la bona disposició del regidor Josep Valentí.
Una relativa sorpresa potser ha estat la poca presència
de gent d’origen immigrant, potser perquè en molts pa-

ïsos encara no hi ha tampoc la ﬁlosoﬁa d’anar al ﬁsioterapeuta, o sigui que aquest recurs no l’utilitzen tant. Tot
i que amb el temps suposem que s’anirà obrint, fet que
ens aniria molt bé pels estudiants, perquè cada tipus
de pell és diferent a nivell de tractament, per exemple.
Cada vegada estem en un món més globalitzat i cal
conèixer les diferents maneres de tractar segons estructura muscular, tipus de pell, etc. El món s’està internacionalitzant i nosaltres també ho hem de fer.
Agnès Cabezas Horno

apunt històric
La premsa a Catalunya

L

a premsa neix associada a la invenció de la impremta. Els seus inicis es relacionen amb les monarquies
absolutistes europees, com a eina de propaganda. Els
primer diari serà el britànic Daily Courant, el 1702. El
primer de Catalunya, i de l’Estat espanyol, fou el Diario
de Barcelona, fundat el 1792.
Durant tot el XIX apareixen moltes publicacions regulars, relacionades amb els fets polítics, però no serà ﬁns
a ﬁnals de segle que es constitueix la premsa diària. La
Vanguardia, conservadora, neix el 1881 a Barcelona. A
Espanya apareix el monàrquic ABC el 1903. L’any 1888
s’editava a Girona el Diario de Gerona de Avisos i Noticias, catalanitzat el 1932. Es publicà ﬁns al 1936. Avui
es publica un diari liberal amb el mateix nom després de
catalanitzar-ne el diari franquista Los Sitios (1943).
De premsa catalana escrita en català hi ha el Diari Català (1879-1881), la Veu de Catalunya (1899-1937), el diari de la Lliga Regionalista, o La Publicitat (1922-1939).
Amb la dictadura franquista la premsa en català fou prohibida i les principals capçaleres institucionalitzades. La
llei més permissiva de 1966 va permetre un cert ressorgiment. D’aquest període és el Tele-Exprés (1964-1980)
o Mundo Diario (1974-1980).
D’ençà dels anys setanta, un cop instaurades la democràcia i la llibertat de premsa, apareixen noves publicacions espanyoles progressistes, com Interviu (1975) o els
diaris El País (1976) i Diario 16 (1976-2001). L’any 1989
naixia el liberal El Mundo i el 1998 el conservador La
Razón, ambdós distingits pel seu anticatalanisme.
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A Catalunya, com a ﬁtes més signiﬁcatives del procés de
normalització lingüística, destaquem l’aparició del diari
d’àmbit nacionalista Avui (1976). També del Diari de Barcelona (1987-1994) i una important expansió de publicacions d’àmbit comarcal, com el Punt Diari (1978), editat
a Girona i avui d’àmbit català (es fusionà amb l’Avui el
2011), El 9 Nou (1978), editat a Vic, o Regió 7 (1978),
publicat a Manresa. A les terres de ponent cal destacar
La Mañana, editat a Lleida en castellà des de 1938.
Pel que fa als diaris catalans en castellà cal esmentar
l’aparició d’El Periódico de Catalunya (1978), d’àmbit socialista. Precisament serà El Periódico el primer de tenir
una edició també en català el 1997, fet que seguirà La
Vanguardia el 2011. El diari Ara (2010) és la darrera de
les publicacions catalanes en català, que com el Punt
Avui representa la premsa catalanista independentista.
Cal subratllar que la premsa en català es consolida i s’expansiona, tot i que les principals capçaleres espanyoles
també tenen les seves edicions catalanes en castellà.
Actualment la premsa escrita, tota amb la seva versió digital,
viu una important recessió per l’aparició d’Internet i la crisi econòmica,
que ha fet minvar la publicitat. El fet ha causat el
tancament de nombroses publicacions i una
necessària reconversió.
JCL

col.laboració
L

35 anys de “La Farga” i Càritas

a celebració dels 35 anys de la publicació de La
Farga, ens dóna motiu per fer un repàs de la nostra
història recent. Són 35 anys de la vida de Salt que han
quedat reﬂectits en les seves planes. Les persones, les
festes, les activitats, la política i un sens ﬁ de notícies
i articles que ens permeten conèixer de 1ª mà molts
aspectes de la vida de Salt i la seva evolució.
Poder rellegir amb calma molts dels seus números directament o amb la seva versió digital, és un exercici
i un plaer que, als que tingueu una mica de temps, us
recomano.

des de 1960…… i així també ens ajudeu a escriure la
nostra historia. Si aquest 2014 celebrem els 50 anys
de Càritas Diocesana a Girona, La Farga sou testimoni
que en fa més de 60 que Càritas ha estat present a
Salt.
Però no vull anar citant, número a número tots els articles, entrevistes i notícies que heu publicat, però sí
que volem fer públic el nostre agraïment per la vostra
disponibilitat i col·laboració en la difusió de les activitats
i accions de Càritas a Salt, que ja sumen més de 35
articles des de l’any 2000.

Des de Càritas ho he fet i la nostra presència a La Farga ve de lluny. Revista nascuda al Casal de Jubilats ja
en el núm. 104 de l’any 1989, el llavors rector de St.
Cugat, Miquel Àngel Farrés, escriu un article sobre un
treball que l’equip de Càritas de Salt va fer sobre la
Tercera edat: La preocupació per les persones, la seva
solitud , la migradesa de les pensions….
La inauguració de La Casa dels Campaners el 1995,
com una “ LLAR” d’Acollida, seu de Càritas, on a la beneﬁcència i donació d’aliments s’hi van sumar diversos
tallers de formació i promoció, la trobem al núm. 153.
I quan recuperada la independència de Salt, la Farga
publica diversos monogràﬁcs sobre Urbanisme, Salut,
o Educació no s’oblida de dedicar-ne un als Serveis
Socials ( núm. 117 - any 1990). On, entre altres articles,
hi trobem una entrevista amb en Joan Macias i Torres,
llavors president de Càritas Sant Cugat, i que ho era

Aquest any ha estat per Càritas un any de relleu de
responsabilitats: presidència, secretari, coordinador i
el responsable d’Acollida, en Paco Pardo, ben conegut
per molts com “en Paco de Càritas”, que després de
12 anys a Salt continua treballant des dels Serveis Generals de Càritas a Girona. Per això m’agrada acabar
aquest article amb alguna de les seves opinions manifestades en una entrevista feta en motiu del seu relleu:
• La nostra mirada, la de Càritas, és a les persones:
acollir, atendre, acompanyar. La pobresa del nostre
veí, avui dia, ens ha de fer caure la cara de vergonya.
• L’essència de Càritas és el voluntariat que dóna a la
intervenció social aquell toc d’humanitat que evita la
pura tècnica.
• Som una família mixta de tècnics i voluntaris, i això
ens fa ser un xic especials, la presència del voluntariat
fa que una part de la comunitat hi estigui present, i lluiti
també contra les injustícies socials.”
Gràcies, doncs, a tot l’equip de La Farga per facilitar-nos aquesta presència i us felicitem pels 35 anys
amb el desig que en puguin ser molts més.
Montse Manén

Un món de pagesos

H

i ha una visió folklorista que idealitza la vida rural enfront de la urbana, massiﬁcada i anònima. I una de
crítica que veu la família pagesa rude i incapaç d’evolucionar. Però la pagesia es caracteritza per unes formes
econòmiques i una racionalitat especíﬁques. Tot i això,
l’estructura rural europea és diversa per raons geoclimàtiques i la varietat d’usos.
La pagesia europea té unes bases que s’estableixen al
segle XI. Aquests fonaments, no deslligables de l’estructura del camp en època romana, es troben en el regne
Franc. Es desenvolupa la senyoria feudal, el mas, el sistema triennal i l’organització comunal. La senyoria feudal i
el mas es conceben com una unitat ﬁscal i productiva i es
crea un paisatge rural especíﬁc, una estructura clau per a
la supremacia europea futura.
Des dels segles XII i XIII, la difusió de cultius més intensius i especíﬁcs, l’arada asimètrica, el cavall, el gran carro de quatre rodes, el ferro i el molí hidràulic esdevenen
claus per a l’expansió cristiana. Es produeix un procés de
repoblació del qual en resulten relacions senyorials noves

i formes més lliures de cessió de la terra. Es desenvolupen els mercats i les viles, patrocinades per monarques
enfrontats al poder senyorial.
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Un món de pagesos
La crisi de la Baixa Edat Mitjana es deu al desequilibri
de la població vers els recursos, les crisis de subsistència, l’evolució negativa dels preus i dels salaris, la Pesta
i el despoblament. L’augment de la pressió senyorial per
mantenir les rendes deriva en revoltes socials en un marc
de valors pagesos propis. Són processos de resistència
com ara les guerres remences catalanes, que evidencien
la problemàtica de la servitud.
Durant l’època Moderna, amb nous descobriments geogràﬁcs i millores tècniques, majors ciutats i el coneixement de nous productes, comença un nou procés d’expansió. Es poden elogiar els casos de Flandes i sobretot
d’Anglaterra, pels canvis dels mètodes de cultiu i de les
formes de gestió, més mercantilitzades. Durant els segles XVI i XVII, segons els indrets i el grau d’innovació, se
succeeixen períodes de crisi i d’expansió. I es consoliden
diversos tipus de possessió de la terra a l’oest europeu,
com ara l’emﬁtèutica.
L’emﬁteusi permet a la pràctica la propietat de la terra mentre es mantingui el pagament d’una renda ﬁxa al
senyor i la continuïtat de l’explotació. Passades algunes
generacions, aquestes rendes s’aniran perdent i recuperar-les serà difícil i conﬂictiu. L’evolució inversa es dóna a
l’est del continent, en un procés oriental de refeudalització. Es produeix un enduriment del domini absolut i de la
servitud ﬁns entrat el segle XX, conformant-se una economia cerealística essencialment exportadora.
El XVIII és de nou d’expansió demogràﬁca i dels cultius,
amb la patata, la vinya o l’ús de plantes farratgeres. L’eliminació del guaret esdevé primordial per a una nova revolució agrícola. Augmenta la diferenciació social amb
l’increment dels pagesos amb poca o sense terra, que
esdevenen criats o jornalers. I es conforma un nou estrat
de propietaris, antics pagesos emﬁteutes, que concentraran explotacions i esdevindran una nova noblesa. En el
nostre cas ho exempliﬁquen els marquesos de Camps.
Neguem la imatge idíl·lica de la vida laboral en el camp
preindustrial, contraposada a la degradació de la proletarització obrera. També es pot pensar que els camperols
no estarien d’acord a eliminar els drets col·lectius i en canvi els grans propietaris sí. Però no és sempre així. Hi poden estan a favor els que viuen de trossos o petites vinyes

que els grans ramats malmeten. La decadència dels drets
col·lectius sobre els prats origina de retruc un altre conﬂicte al desaparèixer el dret col·lectiu a les segones herbes.
Hi ha la necessitat d’estudiar cas per cas, la diversitat regional és massa important. Les reformes agràries del segle XIX són transcendentals: redempcions, particions dels
comuns, concentracions, desamortitzacions. Es vincula el
fenomen a la dissolució del mode d’explotació cooperatiu.
Els canvis jurídics empenyen a molts petits pagesos a la
proletarització i els grans i mitjans a la propietat absoluta. El resultat és que el vell sistema de dependències se
substitueix ara per relacions contractuals.
La millora constant de la tècnica culmina després de la I
Guerra Mundial amb la difusió revolucionària del tractor,
la recol·lectora, la munyidora i l’enginyeria genètica. És
la industrialització de l’agricultura, basada en la innovació
tècnica, la capitalització i la concentració sectorial i regional. A l’Europa Oriental s’experimenten processos de
col·lectivització forçosa amb greus conseqüències econòmiques i socials.
Durant el segle XX es multiplica la producció i la productivitat amb la irrupció d’una revolució química primer i una
de genètica després, que fa disminuir sensiblement la fam
al món, a costa, tanmateix, de greus problemes ambientals i sanitaris. I l’estructura social rural canvia per sempre
amb l’expansió del capitalisme i la globalització, que generalitza un procés d’emigració del camp a la ciutat.
El nombre d’ocupació en el sector agrícola davalla sensiblement i es generalitza la concentració, l’especialització i
la mecanització. L’augment de productivitat comporta excedents agraris sotmesos a processos especulatius. Han
augmentat les despeses i han disminuït els ingressos en
un marc de competència deslleial de les grans distribuïdores, que es fan amb el control del mercat i del producte.
Viure al camp deixa de ser rendible.
La qüestió és si tenen futur les petites explotacions, si
poden ser ecològiques i productives, si poden preservar
el paisatge i l’estructura social. La qüestió és si podem
seguir sense tenir en compte el camp, els productes de
proximitat i la gent que hi viu.
Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog

Les nostres biblioteques: llegir, aprendre, somiar, … i més.
La història de la biblioteca pública a Salt arrenca el
1954, en què s’inaugurà un petit espai al costat del pati
de les Escoles Nacionals. Al 1966 s’estrenà la nova seu
al carrer Manuel de Falla amb força més amplitud i amb

una petita secció infantil que s’amplià el 1984 al carrer
de Pius XII: la biblioteca Jaume Ministral i Masià, gestionada en la primera etapa per la Sra. Carme Bover.
Filial d’aquesta, el 1990 inicia la seva activitat la bibli-

Biblioteca Iu Bohigas
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Les nostres biblioteques: llegir, aprendre, somiar, … i més.
oteca infantil i juvenil Massagran, a l’ediﬁci del Mercat,
per tal d’acollir la mainada del sector centre. El 2003 es
trasllada a l’antic Cinema Núria.
Finalment, el 10 d’octubre de 2006 s’inaugura la seu
deﬁnitiva de la biblioteca central a la Coma i Cros i
passa a anomenar-se Iu Bohigas. L’espai diàfan, la
llum, la disposició del fons bibliogràﬁc, el mobiliari, ...
tot està pensat per a fer agradable la visita i convidar
el lector a llegir, però també a escoltar, observar o el
que convingui de tot el que ens proposen, i que podreu
trobar a la pàgina web i fer-ne seguiment al facebook,
si en disposeu.
Les biblioteques estan integrades a la Xarxa de Biblioteques de la Generalitat, la qual cosa facilita tant el funcionament, a nivell de catalogació, com de compartir
documents i de cerca per part dels usuaris.
La gestió és municipal a través de la regidoria de Cultura, però també rep suport econòmic de la Diputació
de Girona i la Generalitat. La seva directora és la Belén
Santamaría i en l’organització i atenció als usuaris hi
treballen 6 persones (una a mitja jornada).
Si entreu a la web www.bibgirona.cat/salt-publica o
www.bibliotecamassagran.com podreu accedir a dades històriques, resums de premsa i continguts relacionats amb el poble, l’accés al catàleg col·lectiu de les
biblioteques públiques de Catalunya, cerca de títols i
activitats que organitzen per tal d’’assolir un dels seus
objectius més importants:
Crear i fomentar hàbits de lectura i estimular la imaginació i la creativitat en els nens i nenes.
En aquest sentit, s’ofereix a les escoles recursos i activitats adreçades a l’animació lectora: guies de lectura,
de novetats, lots temàtics de material, … Una de les
més valorades és El Cove de les paraules. És una activitat de lectoescriptura compartida entre tots els alumnes de 4t a partir de l’estudi del medi físic o natural
de l’entorn i que té com a ﬁnalitat l’escriptura conjunta
d’una o més narracions.
D’altres projectes engrescadors s’han hagut de reduir
o deixar de fer per la supressió d’alguna subvenció. És
el cas del cistell viatger o les visites escolars a la biblioteca.

A la Massagran, donat el seu paper educador i integrador, es fa una intervenció més directa per tal d’apropar
la mainada a la lectura: explicació de contes, tallers de
lectura i escriptura, presentació de llibres nous, ...Com
a activitat emblemàtica d’aquest centre cal esmentar
la Festa anual del Llibre Gegant, que funciona des de
fa 15 anys. L’esforç creatiu dels nens i nenes té com a
recompensa la il·lustració de la seva narració per part
d’algun dels prop de 20 artistes que hi col·laboren.
Per als més grans, a part dels serveis de lectura i consulta bibliogràﬁca o per mitjà de les noves tecnologies,
també s’hi fan presentacions de llibres i exposicions.
Cap a 500 persones, entre adults i petits, van cada dia
a les 2 biblioteques públiques de Salt.
Més dones que homes, a partir de la trentena, però
també jovent i públic infantil que s’hi acosten per tal
d’aproﬁtar tots els serveis que ens posen a l’abast.
“Llegir és l’únic instrument que té el nostre cervell per
a progressar ”segons l’escriptor Emili Teixidor, per citar
algú proper.
A part d’exercitar la ment, però, els psicòlegs també
mantenen que la lectura afavoreix la concentració i la
imaginació. D’aquí el lema, tan ben trobat de la Massagran: ”un llibre t’omple els somnis de fantasia”.
Si a més de fer salut, hi afegim que llegir és un plaer i
podem fer-ho en un ambient tranquil i relaxat, l’únic que
em resta és convidar-vos a anar a les biblioteques i que
… vagi de gust!
Pilar Velázquez

Biblioteca Massagran

Invents en els processos tèxtils de ﬁlatura

T

othom ha sentit dir que la indústria tèxtil catalana
ha estat molt important a Catalunya des de la revolució industrial ﬁns als nostres dies. Actualment és cert
que ha fet una davallada aquí, per anar a altres països.
Però el que us vull parlar és de la contribució de moltes
persones en el desenvolupament d’aquesta indústria,
fonamentalment en la seva vessant tècnica.
Per centrar-nos dins dels processos de la indústria tèxtil ens limitarem a la ﬁlatura. Dins de la ﬁlatura ens
ubicarem a una màquina que és la principal en tot el
procés de fer ﬁl, i aquesta és “la contínua de ﬁlar”. A

aquesta màquina li entra la matèria en forma de metxa, - que ve de la metxera - i la converteix en ﬁl. Per fer
això li és necessari estirar la metxa i aprimar-la i – a la
vegada – donar-li torsió. Per estirar la metxa es fa amb
un mecanisme estirador que consisteix a fer passar-la
entre parells de cilindres a diferents velocitats i aconseguim aprimar-la a la mida requerida. Per donar-li la
torsió és a base de fer voltar la fusada a gran velocitat,
moltes voltes per minut. La conjunció de la velocitat de
rotació i la velocitat lineal de sortida ens dóna la torsió
i, per tant, la formació i resistència del ﬁl.
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Invents en els processos tèxtils de ﬁlatura
Concretant més, ens ﬁtxarem amb el mecanisme estirador. Aquest era la clau de tot el sistema, al ser poc
desenvolupat per aconseguir un gran estiratge es feia
fent 3 i 4 passos de metxera, acabant amb la metxera superﬁna. Això representava una gran pèrdua de
temps i diners. Per superar això podeu veure l’esquema que presento al ﬁnal de l’escrit. Són un conjunt de
4 cilindres sobre 4 i amb una bossa de control al mig.
Tot va muntat sobre un braç que serveix per canviar els
cilindres o netejar-los i donar-li pressió. Aquest sistema d’estiratge és diu “Casablancas”. Va revolucionar el
procés de la ﬁlatura, concretament de la contínua, i va
anar eliminant els passos de metxera.
¡I per què és diu així!, i aquest és el motiu principal
d’aquest escrit. Va ser perquè el seu inventor és deia
Ferran Casablancas i Planell, fou un empresari català.
Investigà els problemes de la ﬁlatura de ﬁbres tèxtils i
el 1913 inventà un dispositiu per a la ﬁlatura del cotó
de grans estiratges, sistema que revolucionà la indústria cotonera perquè reduïa molt considerablement el
temps i el cost de la ﬁlatura. El presentà oﬁcialment a
l’Escola Industrial de Sabadell, fou patentat i des del
1925 fou adoptat per les principals fàbriques de tot el
món. Posteriorment anà perfeccionant el mecanisme
amb la creació de nous models que foren adoptats tam-

bé universalment. El seu nom va esdevenir un genèric
en el món tèxtil. Dir estiratge Casablancas equival a
tots els sistemes d’estiratge sobre braç pendular.
Ja ho veieu, un català potser poc conegut pel gran públic però molt important i inﬂuent en la indústria de la
maquinària tèxtil.
Rafel Sala

Des de quan mengem pa amb tomata?

T

ots diríem que no hi ha cap menjar més genuïnament català que el pa amb tomata. Fins i tot podríem pensar que, com la nostra llengua, té un origen
mil·lenari.
Doncs no és així. Per començar, la tomatera, la “solanum lycopersicum”, no és una planta autòctona, va
venir d’Amèrica. La varietat silvestre procedeix d’una
zona compresa entre el nord de Xile, el Perú i l’Equador, però els indis asteques de Mèxic l’havien ja domesticat i cultivat abans de l’arribada dels conquistadors espanyols. El nom de tomata ve de “xitomatl”, que
és com l’anomenaven els asteques. A Europa hi va arribar cap al segle XVI, però al principi com una curiositat,
com una planta decorativa.
Sembla que ﬁns al segle XVIII no es va començar a popularitzar en els països mediterranis el seu cultiu i consum. Els pagesos
d’aquests
països
van descobrir que
a l’estiu les tomateres creixen molt ràpidament i en pocs
mesos donen molt
de fruit que és bo
per menjar i que es
pot conservar molt
de temps. A Itàlia
potser les primeres
varietats cultivades
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eren de color groc, perquè allà de la tomata en diuen
pomodoro.
Al principi les tomates deurien ser un menjar de pagesos i gent senzilla, perquè no apareixen citades en els
llibres de cuina d’aquella època. En cap d’ells es parla
d’amanides, sofregits o samfaines de tomata.
I pel que fa al pa amb tomata, ﬁns al segle XIX no se’n
troba cap referència escrita. L’escriptor i bon gourmet
Néstor Luján assegurava en el seu Diccionari de Gastronomia Catalana que la primera vegada que se cita
el pa amb tomata a la literatura catalana és el 1884.
Es tracta d’uns versets, parodiant la poesia medieval
catalana, de l’humorista Pompeu Gener (Peius), famós
en les tertúlies de la Barcelona d’aquell temps. Fan referència a quan ell vivia a París i enyorava aquesta
menja catalana:
“Lo que menjàrem certa nit,
ço és, pa amb oli, amanit
amb tomaca, e bon proﬁt
s’ha fet de moda...
Madama Adam n’ha menjat,
a Judit Gautier molt li ha agradat
i ﬁns la gran Sarah Bernhardt
s’ha fet la llesca...”
Sarah Bernhard era una actriu i Judit Gautier una escriptora, totes dues molt famoses en el París d’aquella
època. Madama Adam és un joc de lletres, un “palíndrom” còmic.
Néstor Luján opinava que el pa amb tomata es va po-

Des de quan mengem pa amb tomata?
pularitzar en el món rural català per aproﬁtar millor el pa
sec. En aquella època a pagès es feien el pa a casa. El
pastaven un cop a la setmana i el coïen en el seu propi
forn o el portaven a coure al forn del poble. Feien uns
pans rodons molt grossos que havien de durar tota la
setmana. Potser pensant que les últimes llesques passarien millor estovades amb oli i tomata van descobrir
un menjar ben bo.
No cal dir que actualment la producció i consum de tomata s’ha generalitzat per tot el món. Per exemple la
seva salsa, el famós ketchup, s’ha fet indispensable als
EEUU, sobretot en els “fast food”, els restaurants de
menjar ràpid. Però als catalans no ens cal el ketchup,
amb el pa amb tomata podem improvisar berenars i sopars ràpids, uns “fast food” encara més bons.
Els dietistes ens diuen que menjar tomates és molt
bo per a la salut. A més a més de ﬁbra contenen gran

quantitat de vitamines (A, B1, B2, B5 i C) i de sals minerals, sobretot de potassi (bo per als hipertensos) i de
magnesi. I últimament s’ha descobert que el colorant
vermell de les tomates, que s’anomena licopè, és un
poderós antioxidant que protegeix les cèl·lules del nostre cos de l’atac dels radicals lliures, provocadors de
malalties cardiovasculars, de càncer i de l’envelliment.
També diuen que si la tomata la mengem amb oli s’absorbeix millor el licopè.
Pensant tot això els catalans podem menjar més de
gust el nostre pa amb tomata, ben amanit amb oli. I, tot
menjant-lo, podríem també fer una reﬂexió: ens equivoquem quan diem “això sempre s’ha fet així”. Molts costums i tradicions, que hem fet ben nostres, ens van arribar de fora. Està bé conservar les nostres tradicions,
que ens identiﬁquen, però també està bé enriquir-les
amb coses bones vingudes de fora, com les tomates.
Joan Serrat

Mister Garner, il.lustrador

E

l periodista Manuel Cuyàs parlava, un dia d’abril, a
la seva columna diària, “Vuits i nous”, de l’escultor
Josep M Subirachs, mort uns dies abans, i pocs dies
abans de la Setmana Santa en què l’església rememora la Passió de Crist que el polifacètic artista barceloní
va plasmar en els grups escultòrics de la façana homònima del temple de la Sagrada Família, que el van tenir
entretingut durant una bona colla d’anys.
En Cuyàs, que sempre en té alguna per explicar (i si ja
la sabies te la refresca), recordava “quan en Subirachs
va ser insultat pels contraris a la seva intervenció al
temple”. Jo també ho recordo perfectament (quan era
estudiant a Barcelona vivia a quatre passes de la basílica), encara que mai em va quedar clar si es tractava
d’una oposició a la feina personal (o a la persona?) de
l’escultor Subirachs, o bé d’una oposició per raons estètiques, diguem-ne, a la continuació de les obres de
la Sagrada Família... L’argumentació dels puristes de
“deixar-la com està”,
per “respectar” l’obra
original de Gaudí,
sempre em va semblar força peregrina:
¿que potser hi ha alguna catedral que no
hagi transcendit més
d’una
generació,
mentre era construïda?, ¿i com hauria quedat, seguint
aquell criteri, una
catedral com la de
Girona, per exemple,
que té el claustre romànic, la nau gòtica
i la façana barroca?
Allò que jo ignorava,

en canvi, és que li haguessin muntat, a l’escultor Subirachs, una tribuna amb un altaveu i que hi haguessin
anat passant, els puristes, “a dir-li de tot i més”. “Van
vociferar-hi intel·lectuals de nom, gent que buscava
amb aquella acció renom i alguns que el dia abans en
Subirachs tenia per amics. Sembla que això no pugui
ser, i ﬁns i tot a mi se m’aﬁgura com un somni ara que
ho explico, però va anar així mateix”. A mi també em
sembla increïble, i encara més: ho trobo depriment,
perquè hi veig la mostra d’un aspecte que no m’agrada
gens del caràcter de la gent del país. “Tant com gallegem d’educats, de noucentistes, de nòrdics del sud, i
de vegades sembla que anem pel món coberts amb un
tapabruts”, diu més avall en Cuyàs.
Arribats aquí, deixeu-me fer un capgirell en el guió, perquè de fet de qui volia parlar, a propòsit de l’article del
periodista mataroní, era del seu il·lustrador, l’Anthony
Garner, i per extensió del col·lectiu dels il·lustradors
(d’articles de fons de la premsa diària, de llibres i revistes infantils o juvenils, i de ‘tutti quanti’).
Confesso que tinc una ﬂaca pel dibuix, en general, i en
particular pels bons il·lustradors. El domini del dibuix
em sembla imprescindible en les arts plàstiques, i em
costa respectar un pintor, per exemple (en escultura o
arquitectura és un defecte més difícil de dissimular), de
qui descobreixo que és incapaç de dibuixar una ﬁgura
humana amb cara i ulls, i que tot ho ﬁa a les “taques de
color”, com deia Josep Pla que deia Paul Valery.
Per aquesta mateixa raó, capgirant l’argument, en Josep Maria Subirachs m’havia inspirat sempre un gran
respecte. Encara dec guardar en alguna carpeta la
portada original d’un quadern que el mateix diari d’en
Cuyàs (on jo llavors treballava) va dedicar a Salvador
Espriu en ocasió de no recordo quina efemèride: es
tracta de la còpia d’un retrat sensacional del poeta dibuixat per Subirachs, amb aquells traços enèrgics seus
tan característics, una meravella.
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Mister Garner, il.lustrador
Bé, doncs l’escrit que dèiem d’en Cuyàs duia aquest
dia com a il·lustració un retrat de l’escultor, pintor (i dibuixant), gravador, escenògraf i crític d’art senyor Subirachs, i el dibuix era, com cada dia de cada dia, de
l’Anthony Garner, que no tinc el gust de conèixer però
que em té el cor robat des del mateix dia que el vaig
descobrir.
Cada dia esmorzo, si res m’ho impedeix, donant-me
el plaer de llegir l’explicada d’en Cuyàs tan ben acompanyada de l’enginyosa i tan ben realitzada il·lustració
que apareix com un petit gran regal entre columna i
columna. I com que és un regal, s’agraeix: queda dit.
En un altre article immediatament anterior (“Sagarrejar”), l’articulista de Mataró (i tertulià a hores perdudes),
esplaiant-se sobre l’estil de les seves cròniques costumistes i dels mestres d’altres èpoques que el van precedir en aquesta feina, fa referència a Cavall Fort, “la
revista per a nens i nenes” que jo llegia quan era un
marrec, i a través de la qual vaig conèixer tot un reguitzell de dibuixants (majoritàriament de l’anomenada
“línia clara”, de matriu francesa i belga) que em van fer
créixer (encara més) l’aﬁció pel dibuix, i que més tard
vaig transferir al còmic (i al ‘còmix’), en el qual Catalunya ha fet grans aportacions. (En el moment d’enviar
aquest escrit se celebra a la ciutat comtal la 32a edició
del Saló Internacional del Còmic de Barcelona, dedicat
enguany a la il·lustració de tema bèl·lic).
Quan estudiava cinquè i sisè de batxillerat vaig tenir
ocasió de conèixer mossèn Francesc Nicolau, que ens
feia classes d’astronomia i feia també divulgació cien-

tíﬁca cada mes des d’una doble plana a ‘Cavall Fort’...
magníﬁcament il·lustrada pel gran Josep M Madorell,
el creador d’”En Jep i en Fidel”, aquells entranyables i
esportistes personatges que van ocupar durant anys (i
sempre joves i en forma!) la contraportada de la revista.
Madorell, autor entre altres de “La casa sota la sorra”
(amb guió de Joaquim Carbó), també feia un dibuix de
línia clara, però no pas seguint els cracs belgues, neerlandesos i francesos (Tillieux, Hergé, Peyo, Swarte,
Bob de Moor, Greg...), sinó el gran, grandiós Junceda,
que diuen que dibuixava amb una ploma de gallina, per
la insuperable mal·leabilitat del seu traç...
De formació autodidacta, era un caricaturista collonut i
un dibuixant excel·lent: va il·lustrar magistralment, per
exemple, les “Pàgines viscudes” de Josep M Folch i
Torres, i també un llibre d’aforismes i frases fetes, ‘El
bon seny’, que els Reis em van portar un any (parlo
dels cinquanta o seixanta, compte) que els hi havia demanat, a la llista de “coses que porten a tota la gent”,
un grapat d’aquelles historietes del bèstia del “Sargento Gorila” i companyia que en deien ”Hazañas bélicas”,
i que els reis de casa, tips d’”hassanyes bèl·liques”, i
no pas de les dibuixades, precisament, i amb més seny
que nosaltres, van posposar indeﬁnidament...
L’any 2003, llegeixo a l’entrada “Joan Garcia Junceda
i Supervia” de la Viquipèdia, l’Associació Professional
d’Il·lustradors de Catalunya va crear els Premis Junceda, que adopten el seu nom com a mostra de reconeixement a la seva tasca com a renovador de la
il·lustració contemporània.
Fermí Sidera Riera

cuidem les mascotes
La diabetis en animals de companyia

L

a diabetis mellitus és una malaltia del sistema endocrí que es caracteritza per tenir nivells molt alts
de sucre en sang de manera contínua, degut a una ineﬁcàcia de la insulina, que és una hormona segregada al pàncrees que fa que diferents cèl·lules del cos
puguin captar la glucosa de la sang i utilitzar-la com a
font d’energia.
En animals de companyia podem trobar 2 tipus de diabetis: la que depèn de la insulina (la més comuna) i la
que no en depèn i que es deu a resistència a aquesta hormona. Les dues formes acostumen a produir un
quadre clínic en què notarem que la nostra mascota
beu més del normal, orina més del normal, té més gana
del normal i perd pes. Donat que hi ha altres malalties
que poden provocar aquest quadre clínic, quan en detectem algun dels símptomes cal anar al nostre veterinari que a través de l’exploració física i una sèrie de
proves realitzades (analítiques de sang, orina, etc.) a
la nostra mascota, diagnosticarà una o altra malaltia.
Si la que es diagnostica és una diabetis, estem davant
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d’una malaltia que no és pas fàcil de tractar, ja que cal
establir una rutina dietètica i de medicació que caldrà
seguir molt probablement durant tota la vida.
La diabetis és doncs una malaltia crònica contra la qual
no tenim cap tractament curatiu i que per tant caldrà
tractar un cop diagnosticada durant tota la vida per intentar reduir els signes clínics (si es pot, eliminar-los)

La diabetis en animals de companyia
i endarrerir les complicacions que poden aparèixer a
mitjà o llarg termini (cataractes, problemes renals, etc.)
La part dietètica és una part molt important del tractament i que ens ajudarà a reduir l’obesitat del nostre
animal. Es recomana deixar de banda les dietes casolanes i utilitzar pinsos especials per diabètics, que solen tenir més ﬁbra i baix contingut en hidrats de carboni.
Les racions se solen repartir en diverses vegades, seguint les indicacions del veterinari, ja que van lligades
a la insulina.
Caldrà donar insulina al nostre animal, que és la part
més important i més complicada del tractament, ja que
caldrà començar per una dosi que s’haurà de corregir
a l’alça o la baixa en funció dels resultats de les analítiques que farem periòdicament a la nostra mascota.
Aquesta és la part que requereix més paciència, ja que

botànica
D

’ençà que vaig veure per primera vegada un bonsai en la revista nord-americana que estava llegint
el meu company de feina Tom Luns, ja han passat 42
anys. La història bonsaiera d’aquests anys passa majoritàriament per Salt, és més, si no hagués estat per la
gent de Salt, probablement hauria esdevingut d’un altra
manera ben diferent.
No hi havia Internet, els mitjans de comunicació no
en parlaven, no hi havia llibres, no coneixia ningú que
sabés coses relacionades, no obstant això se m’havia
ﬁcat al cap aquella imatge i havia d’aconseguir informació sobre la tècnica emprada.
De nou, el destí va prendre de nou cartes en l’assumpte. Cau a les meves mans un exemplar de la internacional revista Reader Digest on s’anunciava un curs
per correspondència per aprendre l’Art Bonsai. Ràpidament el meu amic Josep Mª Rey i jo fem la transferència bancària a la CC d’un banc de Nova York a nom
del Sr. Luís Díaz i, via Fax, enviàrem el comprovant de
l’ingrés a l’Instituto de Botànica Ornamental de Buenos
Aires, Argentina. Feia anys que ja s’havia inventat allò,
ara tan de moda, de l’evasió de capitals i nosaltres sense tenir-hi cap mena d’interès hi vàrem intervenir. Passats uns 20 dies, vàrem rebre el manual de referència.
Com que érem dos, per sorteig a mi em van tocar les
fotocòpies.
Allò no avançava ni amb rodes. Vaig abandonar el manual. Per consell d’un amic, em poso en contacte amb
un capellà Jesuïta que feia de professor d’espanyol en
una Universitat de Tòquio i aquest senyor em posa en
contacte amb mestres japonesos que em varen ajudar
moltíssim.
L’intercanvi de coneixements va resultar d’una intensitat insospitada.
Després varen venir els contactes amb el Dr. Gusta-

estabilitzar un pacient diabètic no és senzill, i moltes
vegades el propietari té una sensació de frustració si
no nota milloria ràpida en la seva mascota. Un cop
estabilitzat l’animal, podrà fer vida normal sempre que
respecti les dosis d’insulina i el protocols dietètics establerts pel veterinari.
En persones, s’utilitzen productes orals pel control de
la diabetis, i sempre pensem si poden anar bé a un gos
o gat, ja que això de punxar cada dia, a part d’incòmode, sempre ens pot fer cosa. Cal dir que en gossos no
acostumen a funcionar i només en alguns gats.
Tot i que és una malaltia tractable, hem d’intentar que
la nostra mascota faci vida saludable (dieta correcta i
exercici regular) per intentar que no desenvolupi una
diabetis que. si aconseguim controlar, serà una malaltia
crònica i amb tractament de per vida.
Informació proporcionada per Vetxarxa

Una mica de la història bonsaiera
gironina i saltenca
vo Bataller Piera, de València, el Dr. Tomàs Pascual,
d’Alacant, i l’advocat Antonio Abascal, de Sevilla, que
també em varen ajudar recomanant-me llibres de bonsai, en anglès naturalment, que deﬁniren la primera
etapa de la meva formació bonsaiera. La resta, varen
ser les classes presencials amb els Mestres J.Y. Naka,
Shinji Ogasawara, Tesuo Tomita i Nobuyuki Kaneda,
força més intensa, però la deixo per una altra ocasió.
La primera exposició a la província de Girona, que jo
en tingui constància, la vàrem fer a Sta. Coloma de les
galetes, sí, la de Farners; era, si la memòria no em falla, cap allà l’any 1980, més o menys. Els meus arbres
bonsai varen ser exposats a la biblioteca coincidint amb
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Una mica de la història bonsaiera gironina i saltenca
l’exposició de ﬂors local. Com que els/les jutges/esses
d’aquell certamen eren de Girona, em van convidar a
participar, per l’any següent, a l’Exposició de Flors de
Girona a St. Pere de Galligans.
Aquí és exactament on vull tenir un record molt respectuós per la nostra Maria Cobarsí, que ens va donar un
exemple difícilment superable de constància, treball i
de com es fan les coses. Ens has posat el llistó molt alt
Maria! Descansa en Pau Maria, t’ho has guanyat.
Dos anys més tard, vàrem continuar exposant els meus
bonsais al Claustre de St. Domènec, i el primer any
dels patis de Girona és on jo vaig deixar de col·laborar,
per raons personals.
A principis del 1980, tampoc ho recordo exactament, i
gràcies a la intervenció d’una alumna meva, Joana Ferrer i Casacuberta, la molt estimada sabatera de Salt,
vàrem aconseguir que l’Ajuntament de Salt ens autoritzes a fer classes a l’Escola de Belles Arts, aleshores

situada al carrer Dr. Ferran i dirigida pel nostre estimat
Lluís Mateu. Ja han passat més de 30 anys i encara hi
som. Gràcies Ajuntament! Gràcies SALT.
I és en aquesta dècada també, quan vaig tenir el goig
d’impartir cursos a l’Escola Forestal de Sta. Coloma de
la Generalitat de Catalunya, sent-ne director el Sr. Emili
Leyva. Una dècada molt intensa.
En el decurs dels anys, tots hem anat aprenent l’oﬁci,
jo el primer. Hem après uns dels altres i s’ha format un
nucli fort de bonsaiers/es, que s’han guanyat el respecte i admiració dels afeccionats locals, provincials i de
fora les nostres contrades. A la Joana, en Josep Mª,
en Seguí, l’Armando, en Joan Franch, en Joan Figueres, en Xavier Pifarré i tots els altres, a tots ells/es vull
rendir-los homenatge, ja que jo només vaig marcar el
camí, la feina l’han feta ells/es.
Felicitats per la vostra tasca, amics!
Julià dels Bonsais.

art
15 anys restaurant mobles a l’EMBA de Salt

U

n grup nombrós de gent es va concentrar el passat
dimarts 13 de maig a la Biblioteca IU Bohigas de
Salt, per assistir a la inauguració i celebració dels 15
anys d’aniversari dels cursos de restauració d’objectes
i mobles antics, que des de l’any 1999 Miracles Boada
(interiorista i restauradora) està impartint a l’Escola de
Belles Arts de Salt.
Era curiós observar com la majoria dels assistents eren
exalumnes de diferents etapes d’aquests 15 anys restaurant mobles, que es retrobaven amb alegria mentre mostraven l’obra que havien aportat a l’exposició o
explicaven entusiasmats com a partir de les tècniques
apreses havien seguit una bona trajectòria en la recuperació i digniﬁcació de petits mobles i objectes.
Fins i tot la representant de l’Ajuntament que va inaugurar la mostra ens explicava els bons records i
aprenentatges del seu pas pel curs de restauració de
l’EMBA. L’acte va ser intens i entranyable i després de
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les paraules de presentació de la directora de l’Escola
de Belles Arts i de la pròpia formadora es va donar
pas a la lectura d’uns textos molt acurats que reﬂectien
espais interiors i mobiliaris ben interessants, i l’última
sorpresa va ser la interpretació de vuit peces musicals
de petit format amb un diminut harmònium curosament
restaurat.
L’exposició no la descric, ja que podeu visitar-la i gaudir-ne amb calma durant aquest mes de juny, però
recomano que no us la deixeu perdre tot repetint les
paraules de Miracles Boada quan explicava que: és un
compendi de 15 anys de treball amb la ﬁnalitat de divulgar, sensibilitzar i apropar els alumnes al món de les
arts decoratives, i també de conscienciar de la importància d’una bona conservació amb l’objectiu de conèixer les peces i els processos de conservació i restauració.
Carme Garriga i Verdaguer
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any Sunyer

Sonet a “La Farga”

LA FARGA ha anat sortint cada mesada
lluitant entre projecte i desenganys
ﬁns a acomplir aquests trenta-cinc anys
sense el dolor de cap ensopegada.
I encara es veu amb cor cada vegada
de millorar-se i véncer els paranys
de qualsevol disgust o entrebancada
perquè ella vol somriure anys i panys.
Endavant, doncs, sense dolor ni cisma,
sou la revista més neta del món
lluitant per enaltir el companyerisme
dels esperits diversos fent de pont,
per enaltir la pau i el bon civisme
i escampar-los arreu per tot el món.

Salt, 10 Abril 2014

Himne a la senyera
Ets de rosa i de ginesta
i del blau més blau del cel.
En bonança i en tempesta
tens el to de cada casa
i la llum de cada estel.

Tu oneges com una reina!
Catalunya s’hi complau
amb la terra, el llibre, l’eina
- ben soterrada l’espasa per bastir segles de pau.

Ens saps dir a cau d’orella
allò que no ens diu ningú:
que a la punta d’una estrella
hi tenim escrit amb brasa
el nom clar de cadascú.

Que no hi hagi clans ni castes.
Som de tots! Ets de tothom!
Treu-te tu sol les embastes,
poble meu!, i passant rasa,
digues fort què vols i com!

Les tonades de la cobla
i l’olor del fenc dallat;
el destí del nostre poble
que es fonamenta i es basa
en la llengua que hem mamat.

Rosa, nau, sol i ginesta,
romaní i xuclamel;
ets gavina i ets congesta,
el to de la nostra casa
i la llum del nostre estel!

Premiada amb el 1er. accèssit a l’Englantina d’or i d’argent als II Jocs Florals de Juneda 1994

16

el racó de pensar

El conte

V

eniu nens i nenes, que us explicaré un conte d’un
dinosaure vermell.
Els petits alumnes de P-5 es posen al voltant meu. I el
conte, on és?
-Un moment. No tinc el conte per ensenyar, us l’explico
i vosaltres us l’haureu
d’imaginar, d’acord?
- Que te l’inventes tu?
- Si, una mica. Ara començo: “Quan es va despertar el
dinosaure, jo encara era allà. Sí, era allà, bocabadada.
No sé si estava somiant o passava de veritat. Era un
dinosaure petit, però per ser petit, potser era més alt
que un camió...”
- Alaaaa?-cridaven els nens amb admiració.
- Si, era allà; i sabeu què vaig fer, jo?
- Què? -van dir tots a l’hora.
- Doncs que em vaig amagar darrera el tronc d’un arbre; i sort que el tronc era molt gruixut, que si no...no
vegis, quina por!
- I què més va passar?
- Va passar que va arribar la seva mare. I el petit dino
es va posar tan content que saltava amb les quatre potes, i feia moure el terra de tan fort que saltava.
- Saltava com un cangur? No, no. Més alt que un cangur! -els infants em miraven amb uns ulls molt oberts i
interrogants.
- Va, va i què més...
- Després, la mare i el ﬁllet es van abraçar molt i molt
fort. No es feien petons com els nostres perquè no en
sabien. Es feien petons de dinosaure.
- Com són els petons de dinosaure?
- Són grossos i enganxosos.
- Per què són enganxosos?
- Doncs perquè els hi cau la bava i no tenen mocadors
per eixugar-se.
- ..I què va passar, després?
- Que em vaig posar molt contenta, perquè és molt
maco això de veure com s’estimen els animals. Com
vosaltres, quan us estimeu jo em poso molt contenta. A
mi les baralles em posen trista.
- Si, a mi també! -deia un patufet amb una veu escardalenca.
Només em faltava dir això, tots es van posar a abra-

çar-se i fer-se petons. Vaig haver de cridar a l’ordre.
-Va, ara prou.
- Saps Júlia, el meu pare i la meva mare també es fan
petons.
I una allau de veus cridant... i el meu, i el meu...
- Molt bé, aquí tots, tots, tots ens fem petons, d’acord. I
això és molt bonic no?
- Si, però jo estimo més- va dir en Biel amb un somriure
que em robava el cor.
- I per què tu més?
- Perquè la Núria és la meva nòvia!
Tots ens vàrem posar a riure. Valga’m Déu, i ara com
freno tot aquest guirigall?
- No, Biel, ara no podeu ser nòvios, ara només sou
amics.
- No, no, som nòvios, perquè quan siguem grans ens
casarem i tindrem ﬁlls!!!
Aquesta frase va anar acompanyada de tota la cleca
dels riures infantils de la classe.
- No sé ni com acabarà el conte del dinosaure, perquè
ara toca parlar d’amor!!!
- Bé, per on anàvem.
- Tinc pipi -diu la Nora...
- I jo, i jo...
No falla, quan un té pipi, en tenen tots.
-Bé, doncs anem a fer una excursió cap al lavabo El
conte del dinosaure l’acabarem una altra estona...
Ja cal que m´ho apunti, perquè si els hi canvio alguns
detalls em renyaran i hauré de sentir allò de
-Ai Júlia, que no tens memòria!
I només tenen cinc anys!!!
Júlia Pujolràs Casadevall
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Inaugurem la bibliopati de Les Arrels

E

ls alumnes de primer hem treballat el projecte interdisciplinari de la bibliopati. Com que no tenim
biblioteca a l’escola, tots els nens i nenes podran venir
cada dimarts a llegir contes a l’hora del pati. Aquest
projecte ens ha comportat treballar competencialment:
buscar un espai i mesurar-lo, anar a comprar coixins
i pagar-los, passar per les classes a explicar el pro-

ensenyament

jecte i les normes, preparar caixes amb els contes de
cada curs segons el seu color de gomet, participar en
un concurs per dissenyar la mascota de la bibliopati...
També hem escrit el nostre llibre de contes. Els encarregats portem una armilla groga i ajudem els nens i nenes petits a llegir, a escollir contes i a recollir.
Escola Les Arrels

Jocs ﬂorals 2014 a l’escola les Deveses de Salt

C

om és tradició, el 23 d’abril, festivitat de Sant Jordi,
a la nostra escola vam celebrar els “Jocs Florals
2014”.
Tota l’escola hi va participar amb la tipologia de text
que s’estava treballant en aquell moment. Els alumnes
de segon, hi hem participat amb un conte.

Els guanyadors han estat: Joan Santiago Colomera
amb “El gos i l’ós de peluix” i la Lídia Lozano Colomer
amb “ Les aventures dels cinc nens”.
Tot seguit els mestres i les mestres van representar la
llegenda de Sant Jordi al pati de l’escola. Va ser molt
emocionant i divertit.

La Setmana Cultural a l’Escola les Deveses: Esport, Higiene i Salut

E

ls dies 28, 29 i 30 d’abril vam celebrar la Setmana
Cultural: Esport, higiene i salut. El dilluns i el dimarts vam fer tallers amb els companys d’altres cursos.
Vam fer un taller de malabars, un altre d’alimentació i
un d’higiene. El dimecres vam celebrar la cloenda amb
una gran Jornada Esportiva.
Al taller de malabars vam fabricar les nostres boles
agafant un tall de plàstic, hi vam posar arròs i el vam
posar a dins d’un globus. Al taller d’alimentació vam
treballar la piràmide de l’alimentació per aprendre les
quantitats que necessita el nostre cos de cada grup
d’aliments. Al taller d’higiene vam descobrir les maneres de cuidar i mantenir net el nostre cos: raspallat de
dents, dutxa, rentat de mans, etc. El que ens va agra-
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La Setmana Cultural a l’Escola les Deveses: Esport, Higiene i Salut
dar més a tots va ser el taller de malabars, ens ho vam
passar molt bé!
La Jornada Esportiva va ser genial. Hi havia pilotes,
sacs, xanques, pilotes gegants entre molts d’altres. Va
ser espectacular, ens vam divertir molt i el joc que ens
va agradar més va ser Els Homes del Sac.

L’institut Salvador Espriu de Salt commemora l’Any Sunyer
amb un acte en el qual participa tota la comunitat educativa.
La comunitat educativa de l’Institut Salvador Espriu de
Salt agraeix a Salvador Sunyer i Aimeric la seva dedicació al poble de Salt durant tants anys, la seva tasca
com a mestre i col·laborador del centre i la seva trajectòria com a poeta. Aquesta darrera faceta és la que
alumnes, professors i personal no docent han aproﬁtat
per retre-li un senzill homenatge.
Nois i noies de 1r i 2n d’ESO han llegit poemes de Sunyer i n’han elaborat de propis. Altres de 3r d’ESO han
llegit poemes de Carner i Espriu; els de 4t han reproduït
un fragment de la cantata que van presentar a l’Auditori
de Girona, i els de Batxillerat li han dramatitzat un fragment del “Retaule nadalenc” i “Retaule de la Passió”.
A més, tots els alumnes han realitzat retrats i caricatures de Salvador Sunyer en diferents tècniques i formats.
L’acte ha esta ﬁlmat per alumnes d’Espriu TV.
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Col.legi Pompeu Fabra - Com treballem?

E

l passat 22 de febrer vam celebrar la segona jornada de portes obertes. Famílies que volien conèixer
les instal·lacions i el projecte educatiu van seguir un itinerari per veure els treballs i projectes que actualment
estem duent a terme. Al llarg del recorregut van poder
conèixer els trets essencials del nostre projecte educatiu.
Aprenem anglès per Immersió Lingüística: els nostres alumnes aprenen la llengua anglesa des de P3.
Comencen a habituar-se a sentir aquesta llengua i a
interioritzar, gairebé sense adonar-se’n, les estructures
més comunes. Per a ells, deixa de ser un idioma estrany, veuen que el poden fer servir en tots els àmbits
de la vida dins i fora de l’aula.
Aprenem a cooperar i cooperem per aprendre: els
nostres alumnes des de P3 ﬁns a 4t d’ESO treballen en
equips de 4, on cadascú té un càrrec i una responsabilitat. Aquesta metodologia de treball potencia l’aprenentatge de valors com la solidaritat, l’ajuda mútua,
el respecte..., però també els continguts de les àrees
curriculars. Ajuda a millorar l’aprenentatge de tots els
alumnes i afavoreix la participació activa de tots.
Treballem amb projectes: cada classe elabora un
projecte interdisciplinari fent servir el treball cooperatiu:
tots som responsables que tothom aprengui tot el contingut del tema. Es treballen continguts propis de diverses àrees curriculars, sempre amb la mediació de les
eines TIC. També participem en projectes telemàtics
col·laboratius, treballant en xarxa amb altres escoles
de Catalunya. Els alumnes de les 3 etapes participen
en projectes de centre com ara “Segueix el ﬁl de la història”, “la frase del dia de l’any Espriu”, i en la celebra-

ció de l’Any Sunyer i del Tricentenari.
Competència digital: impulsem el bon ús de les noves tecnologies, afavorint l’ús reﬂexiu, crític i segur de
la xarxa; pretenem que els alumnes coneguin les eines i les puguin utilitzar per continuar l’aprenentatge al
llarg de la vida. Els alumnes disposen d’espais virtuals
d’aprenentatge com ara el Moodle i el portfolio, on recullen evidències del seu treball personal i reﬂexionen i
autoavaluen el procés i el resultat de les activitats que
se’ls proposen.

Projecte Bongoh, organitzat a Salt pel col.legi Pompeu Fabra

M

és de 400 alumnes de 12 escoles de tot Catalunya
es van trobar a l’era de Cal Cigarro de Salt, dins
el projecte cooperatiu Bongoh. Aquest curs la trobada
es va fer el dia 28 d’abril a Salt; l’organització va ser a
càrrec del col·legi Pompeu Fabra; l’Ajuntament cedeix
l’espai conegut com l’Era de Cal Cigarro, situat al costat
de la zona esportiva.
En aquest projecte els escolars, a través de les eines
telemàtiques, participen en un joc de simulació d’un arxipèlag imaginari. Les activitats duren tot el curs i s’integren en el currículum escolar en àrees com ara la llen-
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gua, el coneixement del medi, la música...
El projecte telemàtic cooperatiu Bongoh, de la ONG
Iearn-Pangea, va néixer l’any 1991. Des de llavors s’ha
realitzat cada curs, sense interrupcions. S’han mantingut les mateixes activitats, adaptant les eines TIC a les
possibilitats del moment. S’adreça als cursos de 5è i 6è
del cicle superior d’educació primària.
Bongoh és un projecte telemàtic on diferents escoles
participen en un joc de simulació. El joc consisteix en
què cada grup-classe viu en una illa d’un arxipèlag anomenat BONGOH, i aquestes illes tenen la forma de les

Projecte Bongoh, organitzat a Salt pel col.legi Pompeu Fabra
lletres de la paraula BONGOH, és a dir, una té forma de
“B”, una altra de “N”, una altra de “G”, una altra de “H” i
dues tenen forma d’ “O” (aquestes les diferenciem en O
nord i en O sud).
Enguany hi participen un total de 450 alumnes de 12
escoles de diverses poblacions catalanes: Badalona (2),

Sabadell, Vilassar de Dalt, Montserrat, Cornellà de Llobregat, Manresa, Sallent, Barcelona, Santpedor i Salt.
Les escoles participants utilitzen les eines TIC per comunicar-se, elaborar les activitats i publicar-les.
Activitat 1 - Ens presentem: cada escola es presenta a la
resta de participants en el projecte i a Rodaminah (l’animador i guia en aquest viatge virtual).
Activitat 2 - Arribada a l’illa: els grups participants expliquen com han arribat a una de les illes de Bongoh. Cal
que sigui d’una manera ben original, gens convencional.
Activitat 3 - Descripció de l’illa: ha arribat el moment
d’explicar com és l’illa on són, quina és la seva història,
com són els seus habitants, el relleu, el clima,...
Activitat 4 - Trobada presencial: és el moment de conèixer presencialment els companys de les altres escoles:
compartirem un dia de jocs i altres activitats en la trobada que s’organitzarà en una de les escoles participants.
Activitat 5 - Tornem a casa?: I ara què fem? Tornem a
l’escola o ens quedem a l’arxipèlag Bongoh?.

El Petit Príncep a Temps de Flors!

E

n motiu de la commemoració del 70è aniversari de
la mort d’Antoine de Saint-Exupéry i 70è aniversari de la publicació del llibre El Petit Príncep, les aules
d’acollida de secundària de Girona apropen l’obra als
alumnes a partir d’un seguit d’activitats de lectura i reﬂexió.
Igual que el Petit Príncep, els alumnes de les aules
d’acollida han emprès un viatge a la recerca d’un món
millor. Un viatge amb experiències enriquidores però
no exempt de diﬁcultats.
Així, cada alumne és com un Petit Príncep a la recerca
del seu propi camí. Un viatge que s’inicia en el moment
que la família comunica que emigraran, o en el moment
del reagrupament familiar. Tots somien en un món millor i sovint idealitzen el seu destí.
Com a proposta ﬁnal del treball al voltant del Petit Príncep, els alumnes de les aules d’acollida de secundària
de Girona participen a Girona temps de Flors presen-

tant un conjunt ﬂoral al pati dels Serveis Educatius del
Gironès, al carrer Sol núm. 15.
El projecte de composició ﬂoral ha estat dissenyat per
Isaac d’Aiguaviva, professor de l’Escola Bell-lloc.
El disseny de la pintura mural ha estat realitzada per
l’artista i directora de l’escola Municipal de Belles Arts
de Salt, Delphine Labedan, així com la direcció del procés de pintura dels alumnes.
I en l’elaboració dels elements complementaris (tècniques per confeccionar els planetes i les ﬂors en volum)
hem estat assessorats per la mestra especialista en
art, Carme Garriga.
Agraïm la col·laboració desinteressada de tots els artistes. Moltíssimes gràcies.
Us convidem a venir a visitar el jardí!
Grup de treball de tutors i tutores de les aules
d’acollida de secundària de Girona
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El Petit Príncep

pessics d’art

S

egur que tots coincidirem en aﬁrmar que l’obra El Petit Príncep s’ha convertit en un conte universal, que
descriu un viatge a través del temps i l’espai per parlar de l’amistat, el respecte, l’amor, la vida... i tot el que
representen els valors positius i perdurables
“ Només hi veiem bé amb el cor. Tot el que és essencial és invisible als ulls”
L’any passat es van complir els 70 anys de la publicació del llibre i enguany recordem els 70 anys de la mort
del seu escriptor: l’aviador francès Antoine de Saint-Exupéry, que també és l’autor de les dolces i càndides illustracions realitzades amb tècniques d’aquarel·la.

Per commemorar aquest doble aniversari, arreu del món s’han organitzat un munt d’actes institucionals i propostes pedagògiques que pretenen refermar la vigència dels seus missatges :
• No oblidar mai l’infant que vam ser cada un de nosaltres.
• Recordar el plaer de la descoberta del món, la natura, les persones...
• No perdre mai la curiositat ni les ganes de qüestionar el que ens envolta, de rebutjar la injustícia...
• No tolerar mai la tirania ni el totalitarisme.
• Acceptar els altres pel que realment són i no pel que representen.
• Saber observar, gaudir i meravellar-se amb les petites coses de la vida.
El Petit Príncep és una obra increïble que s’ha convertit en un fenomen editorial, aﬁrmen que es tracta del llibre
no religiós que més s’ha traduït, editat i venut en tot el món ( 265 traduccions, 1.300 edicions i 145 milions d’obres
venudes), s’ha convertit en el protagonista d’una sèrie d’animació visionada per infants de tot el planeta, ha estat
nomenat ambaixador virtual de la ONU i ja té més de 5 milions de fans al Facebook.....
A mi l’obra ja em va seduir amb la lectura del primer capítol, quan Antoine de Saint-Exupéry explica que de petit
va quedar impressionat a l’observar, en un llibre sobre la selva verge, la imatge d’una serp boa tot empassant-se
una fera. I com va decidir fer-ne la seva pròpia interpretació amb un llapis de color (vegeu el primer dibuix).
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El Petit Príncep
Molt satisfet va començar a mostrar la seva obra a les persones grans tot preguntant si el dibuix els feia por, i
sempre obtenia la mateixa resposta : Per què hauria de fer por un barret?
Però el seu dibuix no representava un barret sinó una serp boa tot digerint un elefant. i decebut va fer un segon
dibuix representant l’interior de la boa perquè les persones grans ho poguessin entendre... i en el procés va
perdre per sempre més el seu interès pel dibuix
“Les persones grans no entenen mai res, totes soles, i per als nens és molt pesat haver-los de donar
sempre explicacions i més explicacions”.
I és ben cert!, molts adults hem anat deixant pel camí la imaginació, l’espontaneïtat i la frescor de la mirada que
tant caracteritza els nens i nenes.
Em vaig proposar plantejar als infants de la meva aula la mateixa pregunta que el Petit Príncep havia formulat a la
gent gran tot mostrant-los el seu primer dibuix. Vaig quedar sorpresa al veure que les respostes no eren úniques,
sinó tan originals i diverses que de ben segur complaurien el seu autor.
I en moltes ocasions, he lliurat als nens i nenes una còpia ampliada del dibuix 1 i els he proposat el repte de dibuixar, abans de llegir i comentar el text, el que es podria amagar a l’interior d’aquella curiosa forma.

Les respostes gràﬁques sempre han estat interessants i ben divergents!, llàstima que com el Petit Príncep la majoria dels infants aparquen, durant l’itinerari per l’educació Primària i Obligatòria, la motivació i la capacitat d’anar
desenvolupant la seva expressió gràﬁca.
Ens ho haurem de fer mirar! Però els docents poca cosa podrem fer si no ens declarem insubmisos, davant
d’una llei retrògrada com la LONCE, que entre altres disbarats pretén acabar amb l’Educació Artística a l’escola
(supressió total de l’especialitat de Música i reducció de l’horari de Visual i Plàstica)
Ja ho veieu, als del govern central no els interessa formar ciutadans sensibles, creatius, amb capacitat de ﬂuïdesa i raonament crític... És hora doncs de reivindicar amb força la icona del que representen els valors universals
del Petit Príncep, i així plantar cara a tanta estupidesa i ganes d’ofegar el potencial creatiu d’uns infants, futurs
ciutadans d’un estat ben lliure.
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recomanació llibres

El fantasma de la Mulleras.
Una llegenda urbana del Veïnat de Salt.

E

l fantasma de la Mulleres és una novel·la breu de
Jaume Prat i il·lustrada per Quim Paredes, editada
per Curbet Edicions.
Ens explica l’aventura que viu la Sandra una tarda de
gener en sortir de l’escola amb l’encàrrec de fer un treball sobre la indústria tèxtil a Salt. La noia, però, poc
que s’espera que per portar-lo a terme tindrà un guia
d’excepció, un misteriós guia vingut del passat que
l’endinsarà en els secrets d’aquesta indústria a través
d’una visita a la fàbrica Mulleras del barri del Veïnat, on
veurà i viurà emocions tan intenses que trasbalsaran la
seva vida per sempre.
És un llibre de lectura molt ràpida, amb unes belles i
senzilles il·lustracions de Quim Paredes, que ens trans-

porta a un món ja desaparegut,
però que no ens queda lluny ni
en l’espai ni en el temps i del
qual en coneixem ben poc, o en
coneixíem, perquè ara, gràcies
a en Jaume Prat, podrem saber
què era una metxera, una carda
o una plegadora, i d’una forma
entretinguda.
El fantasma de la Mulleras és
una història adreçada a nois i
noies a partir de 9 anys, però
que es pot gaudir sigui quina sigui la teva edat.

Diari d’un onanista, de Josep Viñas

“

Un jove advocat d’una petita ciutat del sud d’Europa
està obsessionat amb l’onanisme, enmig d’un procés tortuós que l’aboca a l’abisme. A punt de desesperar-se, descobreix la possibilitat que existeixin tribus
onanistes en algun lloc llunyà, i es planteja deixar-ho
tot i emprendre l’aventura. Però quan sembla que l’èxit
és a tocar i les troballes que va fent li corroboren alguns
dels seus postulats, un fet dramàtic li fa trontollar els
seus objectius. Els esdeveniments s’acceleren i moltes

de les situacions que semblaven casuals són, en realitat, el
cabdell d’un pla perfectament
elaborat per destruir-lo i, enmig
del caos, haurà de prendre decisions ràpides i doloroses. Al ﬁnal, res serà senzill i caldrà ﬁlar
prim per discernir entre la veritat i la mentida”

Dones, l’altra cara del mirall. INCREIXENDO

L

’obra de teatre “Dones, l’altra cara del mirall” arriba
a Salt de la mà de la companyia teatral Increixendo.
El divendres 20 de juny a les 21.00h, el Teatre de Salt
acollirà la representació d’aquesta obra que planteja el
tema dels maltractaments i vol ser un crit contra la violència de gènere. Es tracta d’una obra formada per quatre
monòlegs de diversos escriptors: Franca Rame, Dario Fo
i Rafael Mendizábal.
Dario Fo (1926) és un dramaturg i actor italià que ha escrit
dures sátires políticas contra el poder i a favor de la dignitat dels oprimits. Les seves obres més conegudes són
“Mort accidental d’un anarquista” i “Aquí no paga ni Déu”.
Li fou concedit el Premi Nobel de Literatura l’any 1997.
Franca Rame (1929-2013), actriu de teatre i escriptora
italiana. Esposa de Dario Fo amb qui fundà un col·lectiu
teatral independent per raons ideològiques amb el qual va
interpretar obres molt compromeses. El 1973 fou segrestada i violada per un grup d’extrema dreta durant el qual
va patir múltiples i importants feridas. El text que s’inclou
en aquesta representació està inspirat en aquesta experiència personal.
Rafael Mendizábal (1940-2009), dramaturg nascut a Sant
Sebastià, obtingué èxits molt populars a la dècada dels
80. La seva obra ha estat traduïda a l’anglés, francès, italià, turc i català i les seves comèdies, amb personatges
estereotipats i situacions còmiques, sovint grotesques i
àcides, han estat estrenades en diversos països, princi-
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teatre

palment a llatinoamèrica.
Les intèrprets d’aquesta obra, sota la direcció de Rafel
Nieto, són: Gràcia Vilarnau, Mònica Arnau, Maribel Torras
i Nina Prat. L’acompanyament musical és de Glòria Vila
(violí) i també participen en el muntatge: Àngel Vidal (disseny de so i llum),
Montse Teixidor (disseny vestuari), Fina
Comas (maquillatge), Miquel Bohigas
(traducció i disseny
gràﬁc) i Mª Teresa
Roura (producció).
Agraïm i felicitem
al Grup de Teatre
INCREIXENDO de
Sant Gregori per
oferir generosament
aquesta representació a beneﬁci de
Càritas Salt. L’entrada serà gratuïta i s’hi
recolliran donatius.
Càritas Salt –
Agrupació de parròquies

La retrobada

E

l dia 16 de maig es van presentar al teatre de Salt dos
esdeveniments, a beneﬁci de Càritas, com són: Actuació de Garanger, Millet i Comalada, tres grans músics
que ens han ofert el seu repertori, i a continuació una gran
actuació teatral del grup escènic la Cuca de llum.
El repartiment de l’obra teatral per ordre d’aparició en escena és: Lluís Torner com a Narcís (vidu), Maria Coll com
a Rosa (ﬁlla del vidu), Josep Pla com a Àngel (gendre),
Carmen Boxó com a Úrsula (nora), Pere Puigderrajols
com a Miquel (ﬁll), Josep Mª Busquets com a Tòfol (resident optimista), Pere Puigderrajols com a Ton (resident
trist), Flor Martin com a Rosi (Empleada), i Maricreu Ariño
com a Sió (vídua).
Es tracta d’una comèdia, en tres actes que combina drama, comèdia i romanticisme. Gira al voltant d’una persona gran, vídua, i la família es planteja el trasbals que els
pressuposarà el nou estat del pare. Aquest, però, té molt
clar el que vol fer, d’acord amb el que havien pactat amb
la seva esposa. Més endavant, en un centre de gent gran
es fa molt amic de dos personatges, que són la cara i
la creu, un extravertit i l’altre melancòlic, entre ells i una
minyona es produeixen situacions còmiques. Al cap d’uns
dies té lloc una gran sorpresa que dóna nom a l’obra.
Ha estat un gran èxit de públic i com sempre pel beneﬁci
de Càritas. Des d’aquí agraïm la col·laboració desinteressada del cantant i musics, així com dels actors de l’obra
pel seu bon fer, que ha fet les delícies de tothom.
Josep Pla

notícies

II Fira Animalista de Salt.
La més gran de les comarques gironines

E

l passeig ciutat de Girona de Salt va acollir el dia
11 de maig la segona edició de la Fira Animalista,
amb una participació de 40 estands. Va ser organitzada
per l’Associació de Veïns del Veïnat de Salt i coordinada per “Som Amics dels Animals.cat”, Marissa Reverter
i Ricard Camó.
Aquesta ﬁra es va crear amb la ﬁnalitat de facilitar
l’adopció dels gossos de les Protectores de les comarques gironines, així com la recollida de menjar i material per les mateixes Protectores.
Enguany han volgut ajudar a aconseguir aquesta ﬁta
diferents Associacions, botigues i particulars relacio-
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II Fira Animalista de Salt. La més gran de les comarques gironines
nats amb el món animal, com ara: escoles d’obediència canina, unitats canines de policia, veterinaris,
botigues , ensinistradors, complements, alimentació,
perruqueries, etc.
La Fira es va complementar també amb un concurs de
dibuix animalista per mainada, un tancat amb ponis i
diversos sortejos, desﬁlades d’adopció i diverses demostracions canines.
L’acceptació d’aquesta Fira va ser fantàstica, i el passeig es va omplir de gom a gom, amb moltíssimes
mascotes amb els seus amos, i molta gent que venien
a fer el volt i ajudar a alguna Protectora.
Marissa Reverter

Recollida de pinso de la Fira Animalista a punt de repartir

II Fira tèxtil al Veïnat

E

ls dies 3 i 4 de maig, l’Associació de Veïns del Veïnat varen organitzar la II Fira Tèxtil.
A partir de l’obertura de la Fira es portaren a terme durant els dos dies un seguit d’actes, tallers, espectacles,
concerts i una passarel·la de moda, a més de dos dinars populars.
Tot això com a complement de gran varietats de parades relacionades amb el món tèxtil.
També es va poder gaudir d’una passejada pel Veïnat
amb les visites guiades a càrrec de l’historiador (d’es-

Xicu Huguet amb la màquina de fer cordills
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pardenya, com diu ell) Jaume Prat, acompanyat el dissabte de la directora de la biblioteca Iu Bohigas, Belén
Santamaria, i el diumenge de l’escriptor Xevi Sala i autor de la novel·la En la pell d’un mort, fent referències
de la novel·la a diferents llocs del recorregut.
Una de les curiositats va ser la recuperació de la fàbrica Coma Cros d’una màquina manual de fer cordills o
“ninots”. Aquesta màquina va poder funcionar després
de la restauració portada a terme per en Xicu Huguet i
l’Alfons Vidal.

Alfons Vidal amb la màquina de fer cordills

Salt inicia una nova tanda de formacions
per a comunitats de propietaris

E

l dijous dia 8 de maig, l’Oﬁcina d’Habitatge de
l’Ajuntament de Salt va iniciar una nova tanda de
formacions per a comunitats de propietaris. Aquestes
formacions duren una hora i mitja, són gratuïtes i van
dirigides a membres de les comunitats de propietaris implicats en la
seva gestió.
Des de l’Oﬁcina
Local d’Habitatge
s’ofereixen els serveis de mediació,

d’assessorament jurídic i tallers de formació totalment
gratuïts dirigits a les comunitats de propietaris.
Les formacions són monogràﬁques i es dediquen a
l’acollida a la comunitat, la gestió econòmica i la morositat. A la primera sessió hi van assistir una vintena de
persones. N’hi ha previstes dues més pels dies 12 de
juny i 10 de juliol.
Les persones interessades a participar en les formacions –que van a càrrec de professionals de l’empresa
Ètic Hàbitat- han d’omplir les butlletes incloses en els
tríptics informatius que trobaran a la biblioteca Iu Bohigas, al mateix Ajuntament, o bé posar-se en contacte
directament amb l’ Oﬁcina d’Habitatge.

18è aniversari dels Marrecs

A

mb motiu del 18è aniversari dels Marrecs, el 27
d’abril al matí varen fer una actuació la plaça Pr.
Lluís Companys amb les colles convidades: Tirallon-

gues de Manresa i Esperxats de l’Estany.
Aproﬁtant l’avinentesa es va descobrir una placa commemorant l’actuació de la Festa Major de l’any passat.

La Policia local de Salt engega una campanya
per evitar robatoris de telèfons

L

a Policia local de Salt ha publicat un fulletó amb
consells de seguretat per evitar els robatoris de mòbils. El robatori de telèfons mòbils és un dels delictes
més freqüents a les ciutats occidentals. Els fulletons
estaran disponibles a diversos espais públics, però
especialment als instituts, perquè s’ha detectat que la
majoria de víctimes són joves.
Els consells de seguretat contemplen que cal parar
atenció a l’entorn mentre es manipulen els mòbils, perquè és el moment que solen aproﬁtar els lladres per
apoderar-se’n. També s’aconsella no deixar mai el mòbil sobre la taula en bars i restaurants i dur el telèfon
fora de la vista i fer servir el mans lliures si es parla pel
carrer.
La Policia local de Salt recomana no deixar manipular
el nostre mòbil a desconeguts. Conservar la factura o
l’embalatge del mòbil i comprovar que hi consta el número d’IMEI, a més de la marca i model (són dades
que ens faran falta per denunciar un robatori). En els

aparells que ho permetin és recomanable instal·lar programes antirobatori amb GPS que possibilitin rastrejar
on és l’aparell.
Finalment, la Policia local de Salt recomana evitar comprar telèfons de segona mà sense contracte ni factura.
Poden ser robats. Si es tenen dubtes es pot consultar a
qualsevol comissaria si han estat robats.
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demograﬁa

Naixements, casaments i defuncions
Naixements
Litzy N. González Ramos
Alba Ruano Molina
Arij El Khoudri
Ishak Attaouil
Halima El Aouni
Alvaro Jiménez Cordón
Ruben Benjumea Rosales
Isaac Obasuyi
Claudiu Nicolae
Ishaq El Hamouti
Nefer Garcia Herva
Movad Laaziri
Emma Paredes Carbones
Carla Messaoudi Gonzalez
Luca Valentin Dobrica
Bru Redondo Moreno

Aysha Sylla
Pol Montes Peñin
Musa Bah
Imrane Mennou Herrag
Ian Romero Vilanueva
David Petrica Creta
Lluc Boix Comas
Kyrque Suarez Castro
Saad Emoulan
Maymouna Balde Balde
Wassim Ghozali
Mouhamed Boumahdi
Gurkrite Singh
Tasmim Dahmani
Bogdam Mihai Munteanu
Gael Ayman Njoya Gomez
Bernat Baus Garcia

1/4/2014
6/4/2014
7/4/2014
8/4/2014
9/4/2014
9/4/2014
10/4/2014
11/4/2014
11/4/2014
11/4/2014
13/4/2014
15/4/2014
15/4/2014
15/4/2014
16/4/2014
16/4/2014

Defuncions
M. Josefa Sánchez Foraster, 93 anys
Simion Dimitru, 33 anys
Ester Fuentes Sarabia, 21 anys
M. Asunción Hernández Suarez, 68 anys

17/4/2014
20/4/2014
20/4/2014
22/4/2014
22/4/2014
23/4/2014
23/4/2014
23/4/2014
24/4/2014
26/4/2014
29/4/2014
29/4/2014
29/4/2014
29/4/2014
1/5/2014
4/5/2014
5/5/2014

Casaments
Ernesto Baus Arbós
Rosa Maria Pinto Botella

11/4/2014

Ruben Sánchez Yelamos
Aida Ruiz Prades

25/4/2014

Antonio Sole Plana
Maria Teresa Aguirre Oliveras 30/4/2014
Alain Bernard Jean Lasnet
Nair Aquino Barbosa

6/5/2014

Abraham Calero Hidalgo
Kendia Yaselin Irias López

9/5/2014

Juan Gómez Morillo, 81 anys
Paqui Santiago Romero, 58 anys
Isabel Bach Camps, 91 anys
Marcos López Chicano, 87 anys

17/04/2014
19/04/2014
18/04/2014
24/04/2014

24/04/2014
27/04/2014
09/05/2014
16/05/2014

el temps

Temperatures i pluviometria
Temperatures i pluviometria del mes de març de 2014

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)
Dies
1
Temperatura Mínima 8,4
Temperatura Màxima 22,3
Mínima Parc Monar
8
Pluja/mm.

2
7,6
17
6,3
1,8

3
10
15,2
12,5
34,8

4
5
10,1
7
23,2 24,6
10
5

6
7,5
25,9
5,3

7
8,7
25,2
7,1

8
9
10
11
11,7 11,7 9,5 11,1
22 24,6 25,5 23
10,7 10,9 7,3 9,6
1

12
10
22
9,2

Dies
Temperatura Mínima
Temperatura Màxima
Mínima Parc Monar
Pluja/mm.

17
7,2
23
5,7

18
8,5
25,8
6,8

19
20
9,7 10,7
19,9 14,9
8,4 10,6
2
0,5

21
10,7
19
9,7
4

22
12,1
20,4
11,1
7,8

23
24
25
26
9,5 11,6 11,2
7
25,5 25,3 22 23,3
9,2
10 11,5 5,3
18
9,1

27
28
29
9,3 7,1 7,8
21,3 22,3 22,4
8,6 5,5 6,5
0,2

16
8,4
23,9
5,7

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 34,8 (mm)
Pluja acumulada: 79,2 (mm)

13
14
15
9,5
10 11,3
26,8 25,2 27,6
7,6
9
9,2

30
9
23
8

Temperatura màxima:
27,62° el dia 15 d’abril
Temperatura mínima:
7° els dies 5 i 26 d’abril

Resum meteorològic abril 2014

A

quest abril ha estat molt més càlid del normal a SaltPlaça de Sant Cugat, l’anomalia positiva és de +2,7º
respecte el període 1971-2000, 13,4º. S’ha de remarcar
que és el 2n abril més càlid des de 1999 a Salt, només
superat en mitjana pel abril de 2011, amb 16,9º, aquest
és de 16,1º. La temperatura mínima absoluta és la més
elevada en un abril des de 1999, 7,0º al centre de Salt.

28

Respecte a la precipitació ha estat un mes força normal, els 79,2 mm és un valor lleugerament superior a
la mitjana de 1971-2000, 70,0 mm. S’ha de remarcar
l’abundant precipitació del 3 d’abril, que amb 34,8 mm,
és el dia més plujós de moment en aquest any 2014 a
Salt-Plaça de Sant Cugat.
Gerard Taulé

gastronomia

Cassola de rap amb patates i pebrot verd

Ingredients:
· 8 rodanxes de rap gruixudes
· 4 patates
· 2 cebes
· 2 grans d’all
· 2 pebrots verds
· ¾ l de brou de peix
· 1 tomata
· 1 culleradeta de pebre vermell dolç
· 1 tasseta de farina

· pebre
· oli
· sal
Per a la picada:
· 1 nyora
· 1 gra d’all
· una mica de pebre vermell dolç
· ametlles torrades

Elaboració:
Salpebreu el rap, enfarineu-lo i en una cassola amb oli feu-lo daurar per les dues
bandes. Reserveu-lo.
En el mateix oli ofegueu la ceba picada. Quan estigui transparent, afegiu-hi l’all picat
i el pebrot verd tallat a quadrats petits i sofregiu-ho 5 minuts.
Afegiu-hi la tomata ratllada i seguiu la cocció 5 minuts més.
Mentrestant, peleu i talleu les patates i incorporeu-les al sofregit. Empolseu amb el
pebre vermell i cobriu-ho amb el brou de peix. Deixeu-ho coure tot plegat uns 20 minuts. Rectiﬁqueu de sal i pebre.
Passat aquest temps, afegiu-hi les rodanxes de rap que teniu reservades i deixeu-ho coure 5 minuts tot junt.
Prepareu una picada amb la polpa d’una nyora que haureu remullat prèviament, un gra d’all, una mica més de
pebre vermell i unes quantes ametlles picades, afegiu-ho al peix i ja tindreu el plat acabat.
Recepta de la Sra. JOAQUIMA BADIA I ROCAFORT
del grup de Les Cuineres de Salt.

cuina internacional
Pastís de formatge de Suàbia
Pastís de la regió de Baden-Württemberg (Alemanya)
Per a la massa:
· 300 g de farina
· 150 g de mantega
· 80 g de sucre
· 1 pessic de sal
· 1 ou

Per la crema de formatge:
· 6 ous
· 250 g de sucre
· 500 g de formatge quark
(20% de greix)
· 1/8 de litre de nata líquida
· 1 pessic de sal
· 1 llimona
· 50 g de farina de blat de moro
· 80 g de panses
· 100 g de mantega

Preparació:
Barregeu tots els ingredients per la massa base i amasseu-la. Formeu-ne una bola i la deixeu reposar una
hora.
Bateu els rovells dels 6 ous amb el sucre ﬁns que estigui escumós. Afegiu-hi el formatge quark, la nata líquida
i la sal.
Finalment, hi afegim el suc i la pell de la llimona, tot ben batut. Després hi afegim la farina de blat de moro, les
panses i la mantega, també batut tot ﬁns que quedi homogeni.
Bateu les 6 clares d’ou a punt de neu i afegiu-ho a la barreja amb molt de compte.
Untem i enfarinem un motlle de paret alta, estenem la massa amb el corró i folrem el motlle.
Ho farcim amb la crema de formatge i ho posem al forn a 220 graus uns 40 minuts.
Traiem el pastís del forn durant 10 minuts i el tornem a posar 10 minuts a gratinar.
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poti poti

L’acudit foll

Escacs

Juguen blanques i fan mat amb 3 jugades.

Sudoku

Sopa de lletres
carbonera
bodega
arengada
difamador

ensucrat
fotograﬁa
grapejar
hipoteca

impunitat
jardinera
literatura
mascota

naufragi
ordinari
paratge

Solució:

1. Ta8, Dxa8
2. Ab4, Df8
3. B3++

FARMÀCIES de guàrdia: mes de JUNY

NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 8, 17 i 26 de juny

972233645

DAVESA, Major, 20
Dies: 15 i 20 de juny

972230568

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 9, 18 i 27 de juny

972237704

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 1, 10, 19 i 28 de juny

972230103

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 2, 6, 11, 24 i 29 de juny

972243412

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 7, 16 i 25 de juny

972233518

ROCAS, Major, 269
Dies: 5, 14 i 23 de juny

972231249

PEYA, Pla de Salt, 15
Dies: 3, 12, 21 i 30 de juny

972441001

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20
Dies: 4, 13 i 22 de juny

972232578
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