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agendaActivitats del mes d’OCTUBRE

CASAL DE JUBILATS

• Dia 16 d’OCTUBRE. Excursió: PUIGCERDÀ, LLÍVIA I MONT LO-
UIS. Sortida a les 7:30 hores del matí. Preu: 45 €. Esmorzar inclòs. 
Els dies de cobrament dels tiquets serà el 13 d’octubre, de 4 a 7 
de la tarda. Per informació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep 
Llovet. Telèfon 607 876 946.

• Dia 20 de NOVEMBRE. Excursió: HOSPITAL SANT PAU. Sortida 
a les 8:00 hores del matí. Preu: 43 €. Esmorzar inclòs. Els dies de 
cobrament dels tiquets serà el 13 de novembre, de 4 a 7 de la tar-
da. Per informació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. 
Telèfon 607 876 946.

SALT SARDANISTA

• Dia 12 d’octubre - Doble audició de sardanes - Hora: 2/4 de 5 de la 
tarda - Lloc: Pista Poliesportiva - Cobles: Foment del Montgrí i Baix 
Empordà.

BIBLIOTECA IU BOHIGAS

• Dia 1 d’octubre- Horaris de biblioteca-  Diables d’en Pere Botero: 25 
anys, 25+1 fotos. Una fotografi a de cada any de vida de l’Entitat. 

• Dia 14 d’octubre, 17:30h.- Club de lectura infantil- Trobada del grup 
de lectura infantil per comentar el llibre “Agu Trot”, de Roald Dahl, i 
una lectura complementària.

• Dia 17 d’octubre-  18:00h.- Club de lectura juvenil- Trobada del grup 
de lectura juvenil per comentar el llibre “Kafka i la nina que se’n va 
anar de viatge”, de Jordi Sierra i Fabra.

• Dia 23 d’octubre-  20:00h.- Club de lectura d’obres de fi cció- Troba-
da del grup de lectura. Comentarem: “L’Origen : una indicació” de 
Thomas Bernhard.

• Dia 25 d’octubre-  10:00h.- Trobada d’intercanvi de punts de llibre- 
Trobada d’intercanvi de punts de llibre organitzada per Mondopunts. 
Hi col·labora la biblioteca.

• Dia 11 de novembre-  17:30h.- Trobada de lectura infantil- Trobada 
del grup de lectura infantil per comentar el llibre “El Fantasma de la 
Mulleras”, de Jaume Prat i una lectura complemetària.

• Dia 13 de novembre-  20:00h.- Llegir el teatre- Trobada del grup 
de lectura de teatre. Comentarem l’obra “Liceistes i cruzados” de 
Serafí Pitarra.

• Dia 14 de novembre-  18:00h.- Club de lectura juvenil- Trobada del 
grup de lectura juvenil per comentar el llibre “Serena”, de Dolors 
Garcia i Cornellà.

• Dia 23 de novembre-  20:00h.- Club de lectura d’obres de fi cció- 
Trobada del grup de lectura. Comentarem: “El Príncipe negro” d’Iris 
Murdoch.

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

• XERRADA: EL BON ÚS DELS MEDICAMENTS el dimarts 7 d’oc-
tubre a les 16.30 h a càrrec de Marta Peya, Col·legi Ofi cial de Far-
macèutics de Girona.

• XERRADA: CONEIX-NOS, AJUDA A PREVENIR el dimarts 14 d’oc-
tubre a les 16.30 h a càrrec de Ferran Soler, Cos d’Agents Rurals 
de Girona.

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

• TALLER DE DANSA els dijous de 10.00 a 11.00 h a càrrec de MIRA 
capacitats per la dansa. Cal inscripció prèvia.

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

• TALLER TASTET: “EXPRESSA’T” el dimarts 21 d’octubre a les 
17.15 h a càrrec de Rosa Maria Oliveres, Mariona Fàbregas i Imma 
Gispert.

• TALLER FEM PANELLETS el dimarts 28 d’octubre a les 16.30 h. 
Cal inscripció prèvia.

• VISITA AL CINEMES ODEON el dijous 16 d’octubre. Cal inscripció 
prèvia. 

ACTIVITATS FIXES
• Caminades saludables: dilluns de 09.00 a 10.30 h a partir del 13 

d’octubre.
• Alfabetització: dimarts de 10.30 a 11.30 h. Cal inscripció prèvia.
• Estimulació manual: dilluns i dijous de 17.00 a 19.00 h.
• Entreteniments de memòria: dimarts de 17.00 a 19.00 h. 

• Taller de fi sioteràpia els dimecres a càrrec de Julia Vilà.1r grup de 
16.30 a 17.30 h i 2n grup de 17.30 a 18.30 h. 

• Parc de salut: de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 h – 16.00 a 19.00 
h i divendres de 10.00 a 14.00 h.

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 3 d’octubre- VETUSTA MORLA + CARMEN 113 (TEMPORADA 
ALTA)- Hora: 23:00- Sala 1- Preu: 30 €.

• Dia 4 d’octubre- INTRO 14: IAN SALA + LIAR DESIRE– Hora:22:30- 
Sala 2- Preu: Gratuït.

• Dia 15 de novembre- MANEL FUENTES & THE SPRING’S TEAM– 
Hora:23:00- Sala 1- Preu: 15/20 €.

TEATRE DE SALT i EL CANAL

• Dia 4 d’octubre - 21:00h.- A-creedores de Claudia Faci- Lloc: Teatre 
de Salt - Preu: 28/10 €.

• Dia 4 d’octubre - 21:00h.- I si elles marxessin a Moscou? de Christi-
ane Jatahy- Lloc: El Canal - Preu: 32 €.

• Dia 5 d’octubre - 18:00h.- I si elles marxessin a Moscou? de Christi-
ane Jatahy- Lloc: El Canal - Preu: 32 €.

• Dia 10 d’octubre - 21:00h.- Ruz-Bárcenas de Alberto San Juan- Lloc: 
Teatre de Salt - Preu: 28/18 €.

• Dia 11 d’octubre - 18:00h. i 21:00h.- La carta de Paolo Nani- Lloc: 
Teatre de Salt - Preu: 28/18 €.

• Dia 12 d’octubre - 12:00h. i 18:00h.- Rudo de Manolo Alcántara- 
Lloc: El Canal - Preu: 12 €.

• Dia 24 d’octubre - 21:00h.- Els dies feliços de Samuel Beckett amb 
Emma Vilarasau i dirigit per Sergi Belbel- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 
30/22 €.

• Dia 25 d’octubre - 21:00h.- Els dies feliços de Samuel Beckett amb 
Emma Vilarasau i dirigit per Sergi Belbel- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 
30/22 €.

• Dia 25 d’octubre - 21:00h.- El President de Carme Portaceli- Lloc: El 
Canal - Preu: 32 €.

• Dia 26 d’octubre - 18:00h.- El President de Carme Portaceli- Lloc: El 
Canal - Preu: 32 €.

• Dia 28 d’octubre - 21:00h.- Llibert amb Gemma Brió- Lloc: Teatre de 
Salt - Preu: 28/18 €.

• Dia 31 d’octubre - 21:00h.- Tala (Wycinka) de Krystian Lupa- Lloc: 
El Canal - Preu: 35 €.

• Dia 31 d’octubre - 21:00h.- La máquina de la soledad de Jomi Oligor 
/ Shaday Larios- Lloc: Teatre de Salt- Preu: 20 €.

• Dia 1 de novembre - 18:00h.- Tala (Wycinka) de Krystian Lupa- Lloc: 
El Canal - Preu: 35 €.

• Dia 1 de novembre - 18:00h.- La máquina de la soledad de Jomi 
Oligor / Shaday Larios- Lloc: Teatre de Salt- Preu: 20 €.

• Dia 2 de novembre - 18:00h.- La máquina de la soledad de Jomi 
Oligor / Shaday Larios- Lloc: Teatre de Salt- Preu: 20 €.

• Dia 8 de novembre - 21:00h.- El grito en el cielo amb La Zaranda- 
Lloc: Teatre de Sal t- Preu: 28/18 €.

• Dia 8 de novembre - 10:30h., 12:00h. i 16:30h.- Concerts per a na-
dons- Suite Núm. 1 Els batecs del cargol de Carles PedragosaLloc: 
El Canal - Preu: 10 €.

• Dia 9 de novembre - 10:30h., 12:00h. i 16:30h.- Concerts per a na-
dons- Suite Núm. 1 Els batecs del cargol de Carles PedragosaLloc: 
El Canal - Preu: 10 €.

• Dia 14 de novembre - 21:00h.- King Size de Christoph Marthaler- 
Lloc: El Canal - Preu: 35 €.

• Dia 15 de novembre - 18:00h.- King Size de Christoph Marthaler- 
Lloc: El Canal - Preu: 35 €.

• Dia 20 de novembre - 21:00h.- Tandy amb Angélica Liddell- Lloc: El 
Canal - Preu: 28 €.

• Dia 21 de novembre - 18:00h.- Los esqueiters de Nao Albet / Marcel 
Borràs- Lloc: El Canal - Preu: 12 €.

• Dia 21 de novembre - 21:00h.- Monstres de Xavier Bobés- Lloc: 
Teatre de Sal t- Preu: 18/15 €.

• Dia 23 de novembre - 18:00h.- Jan Fabre- Attends, Attends, At-
tends... pour mon père- Lloc: Teatre de Salt- Preu: 28/18 €.

• Dia 28 de novembre - 18:00h. i 21:00h.- Cop fatal (Coup fatal) de 
Alain Platel- Lloc: El Canal - Preu: 35 €.

• Dia 30 de novembre - 12:00h.- Pinocchio amb La Baldufa de Carlo 
Collod- Lloc: Teatre de Sal t- Preu: 12 €.
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Unitat i decisió  
Ara és l’hora. L’hora de la fermesa i l’hora de la unitat. En els moments crucials de 
Catalunya, sempre han estat les nostres divisions internes, junt amb la bel·ligerància 
espanyola, la causa del desastre. Els corrents ideològics, els partidismes, els tac-
ticismes polítics, els personalismes, han avortat tots els intents de transformació 
política i social.  
En aquests moments disposem d’una clara majoria social favorable al dret a decidir 
el nostre futur polític i, possiblement, una majoria favorable a l’estat propi. I això és 
un fet excepcional. És un moviment que va de baix a dalt i aquesta és la seva força. 
I els polítics ho saben. No permetem que un cop més el partidisme polític i l’enfronta-
ment ideològic, com va passar durant la I i la II República, ho malmetin tot. 
Per a garantir la nostra subsistència com a poble i com a cultura, el nostre reconei-
xement i respecte identitari, el nostre desenvolupament social i econòmic, ens cal un 
estat propi independent i reconegut. És un primer pas imprescindible.
Després ja aprovarem una constitució on tothom s’hi senti còmode. Després ja dis-
cutirem la forma política d’aquest estat. Després ja ens barallarem en els nostres 
propis debats interns. Després ja decidirem, democràtica i pacífi cament, quin ha de 
ser el nostre model econòmic i social. Però si no tenim estat no tindrem res. 
Són molts els que afi rmen l’existència de dos debats, el polític i el social, com si no 
fossin indestriables. I ja hi ha formacions i col·lectius que només defensen un procés 
d’independència si prèviament aquest defi neix un model social i econòmic determi-
nat, com si ara estiguéssim bé com estem. 
La II República no es va esfondrar només per l’exèrcit de Franco. La divisió de les 
esquerres entre socialistes i republicans, comunistes i anarquistes, que es van en-
frontar en el mateix camp de batalla, i la deserció de la dreta catalanista, van fer 
inevitable la derrota. I va fer possible una dictadura espanyolista i de dretes de qua-
ranta anys.   
Ara no és l’hora d’imposar models socials al gust. Certament és molt necessari un 
debat a fons relatiu als projectes de transformació social que possibilitin la igualtat i 
la justícia social. Catalunya serà social o no serà. Però si no som sobirans, si políti-
cament no tenim estructures pròpies de govern, no podrem prendre decisions. 
És l’hora de la ciutadania i de la responsabilitat. Els polítics ens han d’acompanyar i 
liderar, però no ens han de dividir. I les ideologies tampoc. Ara és l’hora de Catalunya, 
per tots els que des de diferents projectes i pensaments han lluitat i mort per aquest 
petit país, i pels que hauran de venir. Encara que només sigui per una vegada.
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Som un país petit, ja ho diu la cançó. Sense voler entrar en dissertacions identitàries, és una realitat que aquí 
no tenim ni massa matèries primeres ni indústria pesada. Per tant, allò que podem construir i exportar és 
quelcom immaterial: enginy, cultura, talent intel·lectual. Extrapolem aquesta visió general a la micro visió sal-
tenca, i fi xeu-vos que Salt, potser per la seva situació, és una població que sempre refl ecteix, potser fi ns i tot 
s’avança, els grans canvis del país: auges i crisis econòmiques, fl ux migratoris, etc. És clar que aquí podem 
fer de la cultura un dels nostres estàndards. Ens hi juguem el ser o no ser. Sense perdre com a prioritat les 
necessitats bàsiques dels ciutadans, per descomptat, hem d’evitar que entrin a escena els ciclops bornis de 
les grans tragèdies gregues i mirar que aquest encara més petit país que és la nostra vila, pugui treure tot el 
suc a l’esperit faranduler que sempre ens ha acompanyat.  

-El Grau en Arts Escèniques vol formar professio-
nals preparats per estar davant i darrere l’escenari. 
Com és farà això?
-El responsable del pla d’estudis, en Xavier Albertí, ha 
tingut en compte què és el que està passant en el món 
de les arts escèniques en el present i què s’està fent en 
algunes de les escoles de referència a nivell europeu. I 
a la majoria s’està oferint un ensenyament global d’arts 
escèniques, no dividint els alumnes des de primer curs 
segons el que pretesament volen ser -intèrprets, direc-
tors d’escena, escenògrafs, etc.-, sinó que es tracta de 
començar donant una formació global i, després, al ter-
cer any, quan l’alumne té més informació i ha descobert 
més coses de si mateix, oferir una bateria d’optatives 
on ells es puguin decantar cap a un sector o un altre. 
Però tots tindran el mateix títol en acabar, seran gradu-
ats en arts escèniques. 
-Això es deu al context de crisi, en què pocs han 
de fer molt?
-Hi ha una situació de les arts escèniques que obliga, 
d’alguna manera, a fer molts papers de l’auca, això és 
cert, sobretot en el moment de començar. Sovint els 
mateixos directors o intèrprets d’una companyia jove 
han de fer tasques de gestió, comunicació, etc., per 
qüestió d’economia de recursos. Però, per altra banda, 
en el més interessant que ens arriba en aquests mo-
ments d’Europa, veiem professionals de l’escena que 
poden adoptar rols diferents perquè tenen la preparació 
que els ho permet, i no es tracta d’una qüestió de re-
cursos. En les propostes que ens arriben, per exemple, 
al Temporada Alta, veiem que els intèrprets són intèr-
prets múltiples, no només de paraula, sinó que també 
són actors de moviment, tenen habilitats musicals, etc. 
També perquè s´han diluït bastant les fronteres entre 
gèneres. Avui dia és difícil defi nir gèneres com el circ, 

la dansa, etc. 
-Es tracta d’un grau únic a Catalunya. Quines dife-
rències hi ha amb un Institut del Teatre, per exem-
ple?
-D’entrada això és un grau universitari, mentre que 
l’Institut encara no ho és. Però el més important és 
això que comentàvem del pla d’estudis. Donem una 
formació global, això ens diferencia de l’Institut i d’al-
tres plans d’estudis. I també que aquí hi ha una prioritat 
absoluta de la pedagogia per projectes. Els alumnes 
aquí tenen dos àmbits de creació, és a dir, que han 
de crear dues posades en escena, que són centrals 
per a nosaltres i tindran una hegemonia per damunt de 
les altres assignatures. Els materials que treballin en 
aquests àmbits també seran estudiats a altres assigna-
tures perquè hi arribin amb un context. La meva feina 
com a cap d’estudis, justament, és la coordinació per-
què tots els professors sàpiguen què s’està fent a cada 
assignatura i en l’àmbit de creació. L’altre diferència és 
la gran fl exibilitat que tenim aquí a l’hora d’introduir do-
cents que provinguin de l’àmbit professional. Nosaltres 
posem totes les facilitats per adaptar els calendaris i 
així aconseguir que puguin impartir classe i transmetre 
el seu coneixement professionals en actiu com en Xicu 
Maso, en Julio Manrique, Lluís Homar, etc.     
-El fet d’estar en una escola on s’imparteixen au-
diovisuals i multimèdia també suposa avantatges? 
-Sí, dins el nostre grau hi ha prevista una assignatu-
ra amb el nom de ‘Tecnologies emergents i escena’, 
on es treballaran tots aquests recursos. Aquí tenim un 
professorat especialista en aquest tema i a més una 
infraestructura a nivell de càmeres, platós, informàtica, 
etc. I viceversa, perquè en l’assignatura en què prepa-
ren directors de cinema, doncs necessiten actors com 
a espàrrings, necessiten intèrprets, així que els nostres 

“Estem al lloc ideal”

Nom: Eduard Molner
Edat: 46 anys
Nascut a: Capellades
Resident a: La Garriga
Professió: Professió: periodista i programador cultural, actualment és 
el cap d’estudis del nou Grau d’Arts Escèniques a l’Escola de Realitza-
ció Audiovisuals i Multimèdia (ERAM). Podeu trobar els seus articles 
al suplement cultural de La Vanguardia, també ha col·laborat a l’Avui, 
així com a les revistes Hamlet, Avenç, Barcelona Metròpolis o Serra 
d’Or. Productor i programador de diversos festivals a Barcelona i autor 
amb Xavier Albertí del llibre “Carrer i escena. El paral·lel, 1892-1939”.  

entrevista
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Entrevista a l’Eduard Molner, 
cap d’estudis del Grau en Arts Escèniques a l’ERAM

alumnes podran fer d’actors en aquesta col·laboració. 
-Com arribes tu personalment a l’ERAM?
-L’Eram fa l’encàrrec a en Xavier Albertí per fer un pla 
d’estudis i com que sabien que jo sóc una persona de 
confi ança d’en Xavier, van pensar en mi com a cap 
d’estudis. La confi ança de l’Albertí i també d’en Salva-
dor Sunyer, que és també una persona important en tot 
aquest procés. Aquí són especialistes i en saben molt 
del món audiovisual i multimèdia, però necessitaven 
algú que conegués el know how del món de les arts 
escèniques. Per això també hem buscat un comitè as-
sessor, que m’he encarregat particularment de reclutar 
de les meves coneixences, ja que, gràcies a la meva 
feina de periodista d’escena, conec directors, actors, 
dramaturgs, etc. 
-Com ha anat aquest primer curs quant a matricu-
lacions? 
-Doncs molt bé, millor del que ens esperàvem. Estem 
al voltant dels 20 alumnes, que ens sembla un número 
fantàstic per arrencar. Serà una lleva absolutament pri-
vilegiada perquè estem segurs que anirà molt bé i que 
cada vegada hi haurà més gent. 
-Quin perfi l d’alumnes hi ha en aquest primer curs? 
-No es tracta d’alumnes específi cament de Girona o 
Salt, però sí de les comarques, gent d’arreu de Cata-
lunya, una noia d’Astúries, una sevillana, entre altres. 
D’edats diverses, en alguns casos vénen directament 
de la secundària, altres vénen ja d’altres formacions, 
no parteixen de zero.  És una mica aviat per fer un perfi l 
molt detallat dels alumnes, però la idea nostra també 
és buscar que els grups siguin heterogenis, de manera 
que tothom se senti estimulat. 
-Per un professional que més aviat ha treballat a 
Barcelona, el fet d’estar a Salt, com ho valores? 
-La situació de l’escola és estratègica. D’una banda te-
nim la proximitat amb el Temporada Alta, el millor fes-
tival que es fa a l’Estat espanyol, amb el qual tenim 
un esperit de col·laboració molt important i ells també 
aposten per nosaltres perquè hi veuen una llavor de 
futur extraordinària. Amb això vull dir que, quan els 

alumnes estiguin més formats, segurament es podran 
fer seminaris amb primeres fi gures de les que actuen 
al festival. Tenint aquest aparador aquí seria absurd i 
estúpid no aprofi tar-lo. L’estudiant d’arts escèniques 
ha de veure espectacles, ha d’educar la seva mirada 
i aquesta proximitat és un regal que completarà la for-
mació dels alumnes. Per la meva experiència docent, 
puc dir que malauradament els alumnes van molt poc a 
veure espectacles. Hi ha una raó econòmica, d’acord, 
però no és l’única. I a mi em sembla un complement 
fonamental educar la mirada i després comentar a clas-
se ‘això m’ha sorprès, això m’ha emocionat, això m’ha 
deixat fred, això no ho he entès’, o el que sigui.
-Un dels espais que sembla molt indicat per po-
der-hi establir sinergies amb el Grau seria El Ca-
nal?
-Es tracta d’una infraestructura que a nosaltres ens 
agradaria poder aprofi tar, sí. Estem en contacte amb 
l’ajuntament i, encara que tot just acabem de néixer, 
creiem que aquest grau col·loca Salt en el mapa perquè 
és un fet singular, no passa arreu de l’Estat espanyol. 
Quan el Canal tingui una direcció artística, un tema que 
sembla que es desbloquejarà aquest mateix any, se-
gons alcaldia, aleshores ens posarem en contacte amb 
el nou interlocutor per mirar de trobar maneres de col-
laborar. A nosaltres ens agradaria que El Canal, neixi 
amb la direcció artística que sigui, tingui en compte que 
té aquesta possibilitat d’una formació d’èlit en les arts 
escèniques aquí al costat mateix, literalment. Justa-
ment perquè el Canal està concebut més com a centre 
de producció, com a laboratori, sala d’experimentació, 
que no pas com a sala d’exhibició i això creiem que és 
molt proper a la docència, al món universitari. 
-Està clar que totes aquestes iniciatives ajuden a 
millorar Salt i la seva imatge.
-Quan coneixes una mica la població se te’n van de 
seguida tots els estereotips que els mitjans de comu-
nicació han generat sobre Salt. Salt és una població 
molt interessant, tranquil·la, diversa, rica en aquest 
sentit i en la que hi passen coses molt interessants. 

Primer dia de classe del Grau en Arts Escèniques
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Entrevista a l’Eduard Molner, 
cap d’estudis del Grau en Arts Escèniques a l’ERAM

Desfetes i resistència

No només el Temporada Alta, sinó també els estudis 
que s’hi poden fer, el Canal, que quan arranqui ha de 
ser un centre de referència i nosaltres també hi volem 
contribuir perquè així sigui. Que neixi el grau aquí és 
un enriquiment més  per a la població i complementari 
a la direcció en la que ja s’ha situat Salt: la direcció de 
la cultura, de l’ensenyament, de les arts escèniques, i 
nosaltres venim a afegir-nos-hi i a contribuir a engran-
dir aquest potencial. Estem al lloc ideal: al costat d’una 
de les indústries en arts escèniques més potents del 
país, a tocar d’una ciutat que també està apostant per 
la cultura, com és Girona; i molt a prop de la frontera 
francesa. El dia de demà nosaltres hem de tenir relació 
fl uida amb el Théâtre d l’Archipel de Perpinyà i espe-
rem també tenir  alumnes de l’altre costat de la frontera.
-Segur que és positiu per Salt en general, però el fet 
que sigui un centre privat no ho fa poc accessible 
per a molts veïns de la població?
-Bé, tot just hem començat i en aquests moments te-
nim molts fronts oberts, però justament una de les 
qüestions que estem treballant és poder aconseguir 
una bateria de beques. Actualment el centre dóna una 

beca de matrícula completa i tres mitges. Però, a més, 
volem posar-nos en contacte amb tot tipus d’empre-
ses, entitats fi nanceres, amb els que voldríem arribar 
a acords per aconseguir que un percentatge important 
dels nostres nous alumnes comptin amb beca. El nos-
tre objectiu és que aquell que té talent, vocació i ganes 
de treballar però que no té recursos pugui accedir a 
aquesta formació. També, al ser estudis universitaris, 
els alumnes poden accedir a les beques del Ministerio 
de Educación per aconseguir estudis becats. 
-Com ha anat, doncs, aquesta arrencada de curs?
-El que més vull destacar és que comencem amb mol-
ta il·lusió. Tant alumnes com professors d’audiovisuals 
estan molt contents de tenir aquests nous companys al 
centre i ens han facilitat molt l’arribada, estan molt pre-
disposats a que això funcioni. També fora de la casa, 
tothom pregunta com està anant. Hi ha molt d’interès 
en general i això ho agraïm. Personalment, estic molt 
content de l’equip de professorat que hem creat, tant 
els que hi seran de manera més o menys fi xa, com els 
que hi aniran passant puntualment. 

Agnès Cabezas Horno

Hem superat la diada del tricentenari de la desfeta 
enfront l’absolutisme, de la supressió de les insti-

tucions  i la llengua, però també de la resistència del 
poble fi ns l’inevitable. La V ha estat  multitudinària, pa-
cífi ca i emocionant, excloent, segons la ràpida i escar-
ransida lectura d’en Rajoy.
Ara ens cal remuntar una altra desfeta, aquesta de cai-
re només emocional: la confessió de Jordi Pujol del 25 
de juliol. Quin daltabaix! El pare de la pàtria, el referent, 
l’incorruptible, segons les seves pròpies paraules, per-
què no s’atrevien ni a temptar-lo, qui anteposava Ca-
talunya per damunt de tot, ha caigut, com tants d’altres 
ja ens hi tenen acostumats, en activitats fraudulentes 
durant 34 anys!
Les reaccions han estat diferents  segons la proximitat 
política i el respecte i admiració que cadascú profes-
sava a l’expresident. Estupefacció primer, indignació 
després o simplement una profunda decepció envers 
qui durant 23 anys ens donava lliçons d’ètica i valors 
(quina ironia, el seu Centre d’Estudis!) i era el garant 
de fer complir el que ell no va trobar el moment de fer.
Després han corregut rius de tinta i se n’ha parlat a 
bastament a les tertúlies especulant sobre el  què i el 
com. En rigor, no ha facilitat més dades des del comu-
nicat ofi cial. Haurem d’esperar a la compareixença al 
Parlament per veure si ens aclareix quelcom més, per-
què la Comissió d’Investigació no és segur que s’arribi 
a fer.  
Això sí, s’han anat fi ltrant a la premsa els moviments 

bancaris del seu entorn familiar i, per tant, s’han confi r-
mat informacions que ja fa temps es venien publicant, 
amb l’ajut d’una examant del seu fi ll gran amb ganes 
de xerrera, atiada per un amic de l’escola, que, casual-
ment, és el Cap de Gabinet d’en Rajoy.
És obvi doncs que  l’Estat se n’ha volgut aprofi tat políti-
cament i, malgrat fer uns 10 anys que s’havia començat 
a investigar la família Pujol, s’ha destapat tot ara per tal 
de dinamitar la Consulta.
De moment, els ha sortit el tret per la culata, però, per-
què la magnitud de la diada no deixa dubtes de la resis-
tència dels catalans davant les adversitats, o sigui que 
si pensaven que la gent no sortiria al carrer, desmoralit-
zada per aquest afer, es van equivocar de mig a mig. El 
que no és tan segur és que CDC no quedi afectada. Cal 
veure l’abast de  
tot plegat. Si és 
només el que 
s’ha confessat 
o el 3% que va 
dir  Maragall (o 
el 5)  era pràc-
tica habitual i a 
veure quantes 
butxaques se 
n’han farcit. 
Dit això, cal 
aplicar allò que 
la llei és igual – 

col.laboració
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Desfetes i resistència

El “Día de la Raza”

Cada any la celebració del 12 d’octubre, amb les 
corresponents manifestacions espanyolistes, em  

recorda que a la dècada dels 40, en ple franquisme, 
d’aquesta festa se’n deia “Día de la Raza” i també que 
al col·legi de Barcelona on jo anava, la seva celebració 
em va portar problemes.
Era quan feia el batxillerat, un batxillerat de 7 cursos, 
dels 11 als 17 anys. 
Recordo que a mi m’agradava molt la història, però 
gairebé l’única història que estudiàvem era la història 
d’Espanya. Conservo encara els llibres  dels últims tres 
anys: el de cinquè es deia “Historia de la Civilización 
Española”, el de sisè “Historia del Imperio Español” i el 
de setè “Historia de España para el Examen de Esta-
do”. (L’examen d’estat era una mena de selectivitat, un 
examen escrit i oral que havies de fer a la universitat en 
acabar el batxillerat). No cal dir que la història de Cata-
lunya no existia, més ben dit, Catalunya no existia en 
la història que estudiàvem. La intenció del franquisme, 
com la de l’actual ministre Wert, era que estiguéssim 
tots ben espanyolitzats. 

La vigília del “Dia de la Raza”, o sigui de l’aniversari de 
l’arribada dels espanyols a Amèrica, es feia una com-
memoració al col·legi. Es reunien els cursos més grans 
a la sala d’actes i un alumne prèviament designat llegia 
un treball. Un any em va tocar a mi. Em van encarregar 
que escrivís un discurs per glossar la “gloriosa efeméri-
des”. 
Però la cosa va acabar malament. Jo havia estudi-
at la conquesta d’Amèrica en la “Historia del Imperio 
Español” i totes les traïdories i matances que van fer 
Hernán Cortés, Pizarro i companyia, presentades en 
el llibre com a gestes heroiques, a mi m’horroritzaven. 
Això em va inspirar un discurs inesperat. Quan vaig co-
mençar a llegir que el 12 d’octubre a més a més de ce-
lebrar la glòria espanyola del descobriment d’Amèrica 
s’hauria de recordar també coses molt més tristes com 
l’aniquilació gairebé total dels pobles indígenes i de 
les seves llengües i cultures, el prefecte que presidia 
l’acte, una mena de cap d’estudis, em va interrompre 
bruscament. Em va dir, renyant-me en veu alta davant 
de tothom, que havia confi at en mi pensant que era 
capaç d’escriure un discurs commemoratiu, però com 
que no en sabia, que me n’anés a seure. I ho va acabar 
ell amb un discurs molt grandiloqüent.
El dia abans, a la classe, aquest mateix tema ja havia 
provocat una intervenció meva. Quan el professor amb 
molt d’èmfasi explicava que: “España generosa dio su 
lengua a los pueblos indígenas de América”, jo, ven-
cent la meva timidesa, li vaig preguntar:
-“¿No sabían hablar los indígenas de América?”

o ha de ser-ho- per a tothom, es digui com es digui.
Jordi Pujol segur que ara ja sap “què cony és  això de la 
UDEF” i desitgem que s’expliqui perquè tothom pugui, 
si  més no entendre, el perquè  i per què  s’esbomba tot 
en aquest punt del procés sobiranista.
L’expresident va dir un dia que la biografi a de cadascú 
pot canviar d’un dia per l’altre. Certament, ell ha can-
viat la seva amb la confessió del 25 de juliol. En Quim 
Nadal va valorar,  en una tertúlia, que havia fet una 

esmena a la totalitat a les seves memòries. 
Valia la pena sacrifi car el prestigi d’una fi gura tan relle-
vant a la nostra història recent?
Valia la pena exposar al descrèdit Catalunya?
Potser  ningú ens donarà resposta a les nostres  pre-
guntes. La veritat passarà pel fi ltre d’advocats i partits 
polítics i ens arribarà la informació que vulguin. Gran 
error, perquè això, segur que  els passarà factura.

Pilar Velázquez
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El “Día de la Raza”

Quina reconsagrada Unidad?

El professor, una mica molest, em va contestar:
-“Claro que hablaban, pero con lenguas primitivas que 
no tenían comparación con la belleza  del castellano.”
Anys més tard, a la dècada dels 50, com que després 
de la caiguda del nazisme la paraula “raza” sonava ma-
lament, el 12 d’octubre passà a dir-se “Día de la His-
panidad”, amb la intenció que fos una festa compartida 
per tots els països hispànics. Però algunes repúbliques 
sud-americanes commemoren el dia amb un argument 
molt diferent. Per exemple  a Nicaragua i Venezuela en 
diuen “Día de la Resistencia Indígena”, a Bolivia “Día 
de la Descolonización”, a l’Argentina “Día del Respeto 
a la Diversidad Cultural”, al Perú “Día de los Pueblos 
Originarios i del Diálogo Intercultural” i a Cuba no ce-
lebren el 12 sinó el 10 d’octubre, commemorant el dia 
que va començar la seva “Guerra de la Independencia 
contra España”. Als EEUU el 12 d’octubre és el “Co-
lumbus Day”, i el celebren com una festa italiana dedi-
cada al genovès Colom.
L’intent posterior de dir-ne “Día del Descubrimiento” 
històricament no s’aguanta, ja que els veritables des-

cobridors d’Amèrica van ser fa mils d’anys els seus pri-
mers pobladors. I des d’Europa, uns 500 anys abans 
que Colom,  els vikings ja hi havien arribat establint una 
colònia en terres del Canadà. I dir-ne “Día del Encu-
entro entre dos Mundos” sembla irònic, no va ser una 
trobada sinó l’esclafament d’un món per l’altre.
Considero trist que, arribada la democràcia, Espanya 
hagi escollit com a “Fiesta Nacional” aquest dia que es 
pot considerar com l’aniversari del començament del 
genocidi més gran de la història de la Humanitat, geno-
cidi que van fer no solament els espanyols sinó també 
els portuguesos i francesos i, sobretot, els anglesos a 
Amèrica del Nord. Actualment Amèrica té moltíssimes 
persones d’ascendència europea, africana i, fi ns i tot, 
asiàtica, però de descendents dels pobladors autòc-
tons que hi havia en aquell gran continent quan hi van 
arribar els espanyols en queden pocs, solament a les 
selves amazòniques, a les zones muntanyoses dels 
Andes, de Mèxic i de les Rocalloses i a les més fredes 
del Canadà i Alaska. I la majoria de les seves llengües i 
cultures s’han perdut per sempre. És trist celebrar això.

Joan Serrat

Tornant de la immensa V humana de la Diada 
d’aquest any del Senyor de 2014, espaterrant ma-

nifestació de força del poble de Catalunya que només 
els miops crònics i els cretins irreductibles poden haver 
deixat d’apreciar, vaig seguir si fa no fa alguns debats 
televisius sobre aquest excepcional esdeveniment (al 
costat dels de 2013 i 2012, igualment espectaculars), 
concretament els de TV3 i 8TV.
Es tracta d’un debat distorsionat, com no es cansa de 
repetir Manuel Cuyàs (tertulià en aquest darrer canal), 
perquè mentre uns, els sobiranistes, diguem-ne, acu-
mulen arguments a favor de la consulta i, si és el cas, 
de la independència, els altres, els anomenats unionis-
tes, no es mouen de negar als catalans la possibilitat 
de votar, és a dir, es neguen a saber, a comprovar si hi 
ha una majoria de catalans o no que volen separar-se 
d’Espanya i viure en un Estat català. Cap argument, 
per tant, a favor de la dependència: no hi ha manera 
de saber per boca seva, que és a qui pertocaria de 
dir-nos-ho, per quines raons –o per quins set sous– els 
catalans estaríem millor continuant lligats (de mans i 
peus) a l’Estat castellà. Tornant una i altra vegada a la 
gran excusa de la legalitat vigent en fan prou: ai festa, 
que descansat que resulta!
Per la banda dels sobiranistes, però, que sí que tenen 
arguments per donar i vendre per defensar la seva pos-
tura inequívoca a favor com a mínim de deixar votar als 
catalans (cosa que seria possible, com diu el President, 
només que Rajoy es limités a fer allò que sol fer: res, és 
a dir, que no recorregués la Llei de consultes emanada 
del Parlament), en vaig trobar a faltar un.
Rovira, Turull, Fernández, Rahola, etc, parlaven de 
“mandat popular” (canalitzat pel Parlament que va 
sortir de les eleccions del 2012 i “referendat” per les 

macroconcentracions al carrer), del dret dels pobles a 
expressar-se sobre el seu futur, del dret a tenir “una 
vida millor”…, i fi ns i tot del dret a “la felicitat”, com va 
dir algú recordant la Constitució dels nord-americans. 
Tot això és cert i està molt bé, però m’hauria agradat 
sentir algú dient sense embuts que el procés sobira-
nista (que no va “contra ningú”, no cal dir-ho) pretén 
desembocar en un Estat que no solament sigui més 
proper, més efi caç i més transparent que el que (man)
tenim (que tampoc ha de costar gaire!), sinó que ens 
blindi defi nitivament de les agressions amb què aquest 
Estat anacrònic, autoritari, corrupte, ignorant, mentider 
i hostil ens ha tingut distrets i perdent el temps (i un 
munt de trens) des de 1714, sense solució de continu-
ïtat. (Unes agressions que la mísera autonomia que va 
parir la Transició no solament no ens ha pogut estalvi-
ar, sinó que ella mateixa n’ha estat víctima, fi ns arribar 

foto portada del llibre:És l’hora dels adéus?
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Quina reconsagrada Unidad?

La revolta cantonal i la divisió del catalanisme

a la situació de fallida actual, reconeguda fa uns dies 
pels nostres governants).
Allò que tots plegats, els uns i els altres, es van descui-
dar de posar sobre la taula de la discussió van ser els 
fonaments de la situació actual: la famosa, escatainada 
“Unidad de la nación española” amb la qual ens mar-
tellegen el cap contínuament els espanyolistes, ¿en 
què recolza, si no és en l’agressió militar desbocada 
que la va propiciar fa tres segles i totes les posteriors 
que l’han anat “revalidant”? ¿De quina legalitat infran-
quejable parlen, els unionistes, si la legalitat espanyola 
s’ha anat construint sobre un rosari de transgressions 
legals resultat de successives agressions armades? 
Els debats d’aquests dies han vingut a resumir-se en 
la discussió “legalitat vs. legimitat”, oi? Doncs bé: ¿qui-
na legitimitat té un Estat que s’ha passat per l’engonal 
la “legalitat vigent” cada vegada que ha vist –o l’hi ha 
semblat– que es posava “en perill” (tant se val que fos a 
través de les urnes) la seva essència absolutista?
Ho he dit i ho repeteixo ara: tot aquest fangar d’avui és 
el resultat de pluges antigues: per anar ràpid, de prin-
cipi del segle XVIII al segle XX, passant per dues dic-
tadures militars, l’última d’elles duríssima, cruel i san-
guinària, de la qual la Transició és fi lla, i la democràcia 
actual n’és néta (diuen que els néts s’assemblen als 
avis, i en aquest cas és cada dia més cert). Hauria es-
tat perfectament oportú, doncs, recordar-ho als pesats 
que no surten de la Constitució per no haver d’escoltar 
raons que els portin la contrària i els desmuntin la bar-
raqueta; i hauria sigut molt il·lustratiu veure com en-
tomaven aquest argument ells, que no perden ocasió 
de situar el naixement d’Espanya a l’any 2000 abans 
de l’era cristiana… Ras i curt: haurien d’haver forçat 
aquesta colla d’immobilistes a reconèixer que MAI, mai 
des que Felip V va violar totes les convencions legals 
catalanes --les CONSTITUCIONS de Catalunya--, per 
imposar les seves, el seu collons de Decret de Nova 
Planta, mai derogat des de llavors. ¿Amb quines raons, 
per tant, es poden oposar a un referèndum popular que 

doni al poble de Catalunya la possibilitat de dir clar i 
net, per primera vegada des de 1714, SI VOL O NO 
continuar formant part d’una suposada “Unidad” que és 
de tot menys sagrada, com ens volen fer creure, i que 
no és més que el resultat d’una imposició?

No parlaré, perquè tinc coses millors en què perdre el 
temps, dels tertulians unionistes que abunden a les 
cadenes de televisió, públiques i privades, de la Ca-
talunya de “pensament únic” (com diuen a les tertúlies 
espanyoles, on els “separatistes” no són mai convidats 
a dir-hi la seva). Però no vull deixar de fer referència 
a dos personatges, dues dones i totes dues catala-
nes, que em semblen especialment lamentables. Una 
d’elles és l’Alícia Sánchez-Camacho, l’última facècia 
de la qual ha estat dir, davant del primer micro que ha 
ullat, que aquest Onze de Setembre marca “el comen-
çament del declivi de l’independentisme”. Comentari i 
comentarista es comenten sols, deixem-ho aquí.
L’altra és la Carme Chacón, que encara no sé dir si m’ir-
rita més en la seva versió somrient, amb el seu famós 
somriure Profi dén de quan totes li ponien, o aquesta 
d’ara, que va de ploranera d’un fòrum (espanyolista 
sempre) a l’altre sense parar, explicant com n’arriben a 
ser de perniciosos aquests catalans que pretenen se-
parar-se d’Espanya, trencar aquella unitat que dèiem (i 
que no és altra que la que formen dues peces diferents 
enganxades amb sincolycol), trencar les famílies i se-
parar-la a ella “del papa o de la mama” i fer-la sentir 
“estrangera a la seva terra”. ¿Es pot ser més mentider, 
més distorsionador, més estúpid i sobretot més cursi? 
Amb dirigents així, progressistes que es declaren de-
fensors de les persones davant els abusos dels forts 
però que els importa un rave la sort dels pobles (com si 
no fossin fets de persones) víctimes col·lectives igual-
ment de l’abús dels forts, ¿a qui li pot estranyar que el 
pobre PSC hagi arribat als nivells de “popularitat” ac-
tuals?

Fermí Sidera Riera

La revolta cantonal fou un element defi nitori de la I 
República (1873-1874). Francesc Pi i Margall serà 

el teòric del republicanisme federal. Nascut a Barcelo-
na el 1824, pertany a la burgesia barcelonina. El seu 
pensament traspassarà la seva fi gura i fi ns i tot els 
seus propis fi ns polítics, i va infl uir en moviments tan di-
versos com el catalanisme d’esquerres o l’anarquisme.
Després de la revolució de 1868, que destronà la reina 
Isabel II, retornà de l’exili. Esdevingué el màxim dirigent 
del Partit Democràtic Federal i fou ministre de Gover-
nació i president del Govern el 1873. Però davant la 
revolta cantonal fou acusat de consentir-la i hagué de 
dimitir. Després, durant la Restauració, fou diputat re-
publicà i féu campanya per la independència de Cuba. 
Va morir a Madrid el 1901.

Pi i Margall apareix en la vida política en un moment 
on la classe obrera no ha forjat encara els seus esque-
mes ideològics. Filosòfi cament és un anarquista, políti-
cament un demòcrata, socialment un reformista. Situat 
en el corrent idealista, afi rma la llibertat de l’individu, 
dirigit únicament per la seva raó, i propugna la laïcitat 
de l’Estat. 
La federació ha d’ésser universal, però aquesta s’ha 
d’iniciar amb unes nacions peninsulars federades, in-
closa Portugal, i de les colònies. Han de tenir la seva 
Constitució, les seves lleis i institucions econòmiques i 
de govern. 
La I República abolirà el sistema de quintes i l’exèrcit 
es converteix en una força de voluntaris, amb l’objectiu 
de destruir la casta militar. Els soldats abandonen les 
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seves unitats. Els ofi ci-
als marxen a casa i la 
República no té exèrcit 
que la defensi. Aques-
ta desintegració serà 
el que permetrà l’avanç 
dels carlins i la revolu-
ció cantonal.
La situació és crítica a 
Barcelona, on s’evita in 
extremis la proclamació 
d’un estat. Es produei-
xen manifestacions po-
pulars i la creació d’una 
junta revolucionària diri-
gida pels membres de 
l’obrerisme organitzat, 
que amb la pressió dels 
federals radicals inten-
tarà proclamar l’Estat 
federal català. S’aprova 
la creació d’un cos mili-
tar voluntari, una Junta 
d’Armament i Defensa per fer front als carlins.
E. Figueras, president de la República, arriba a Barce-
lona i s’entrevista amb els membres de la Diputacions 
catalanes. Aconsegueix aturar el procés de separació, 
però alhora esclata el moviment cantonal al llevant i 
sud espanyol, on es dóna l’oportunitat d’implantació de 
repúbliques cantonals. Llavors Pi i Margall és situat al 
front del govern, però ha de dimitir poc després.
En la revolta de Catalunya s’observa el principi fede-
ratiu com a mitjà de retornar a les nacionalitats la seva 
personalitat. En les eleccions del 1869, els republicans 
havien vençut àmpliament, però aviat es divideixen en-
tre els parlamentaris (els benèvols) i les bases (els in-
transigents), que són ara els protagonistes. Però la re-
volta cantonal és triple. És una revolta política regional 
de tipus autonomista, una de social per capgirar l’ordre 
social establert i una revolució política i econòmica de 
la petita burgesia. Ambicions de diferents grups socials 
que confl ueixen, com ha passat tantes altres vegades.
Els cantonals destitueixen les autoritats, liberalitzen el 
comerç, reclamen el dret al treball i redueixen a vuit ho-
res la jornada laboral. Incauten les propietats estatals i 
prenen mesures anticlericals, com l’ús públic dels béns 
de l’església o l’abolició de l’ensenyança religiosa. Es-
tableixen imposts directes a la propietat. 
Els objectius immediats del govern de Pi i Margall són 
fer front a la guerra carlina, la qüestió cantonal i acabar 
la campanya cubana, fer front al partidaris del fi ll de la 
reina expulsada, l’Alfons XII, a l’ala dreta del seu partit 
i aprovar una Constitució federal. En hisenda projecta 
una complicada operació fi nancera per redimir els es-
claus negres de Cuba indemnitzant els seus propieta-
ris, promoure obres públiques i eixugar el dèfi cit. 
Però no va tenir temps ni suport. Al cap de trenta-set 
dies és substituït per Salmerón, i després aquest per 

Castelar. Mentrestant la revolta cantonal és sufoca-
da per alguns batallons militars i la Guàrdia Civil. Uns 
quants trets a l’aire del general Pavía, capità general 
de Madrid, acaben amb les Corts Constituents el gener 
de 1874. Entrega el poder a un govern nacional presidit 
per Serrano, que acaba la guerra carlina. 
Però els terratinents castellans, l’exèrcit (un cop més 
erigit com a garant de l’ordre i la unitat) i la burgesia 
catalana, que s’adona de les aspiracions obreres, ja 
s’han passat a l’alfonsisme. El cop de Martínez Cam-
pos a fi nals de 1874 restaurarà els Borbons al tron. Al-
fons XII desembarca triomfalment, i no és casualitat, a 
Barcelona, el gener de 1875. 
És la gènesi de la divisió del catalanisme. Per una ban-
da el conservador de la burgesia catalana, primer regi-
onalista, després nacionalista i en l’actualitat, encara 
que no en la seva totalitat, defensor de l’estat propi. 
Però tradicional defensor de l’ordre social i moral, de la 
propietat i del capital, i del règim que en cada moment 
ho asseguri. I per l’altra el de l’esquerra de les classes 
populars, amb una quàdruple divisió: els federalistes, 
els republicans independentistes, els comunistes i els 
anarquistes, avui antisistema. Tots amb projectes dis-
tints i sovint enfrontats a mort.
Aquestes divisions foren igualment defi nitòries en el 
fracàs de la II República. La diferència reapareix en el 
procés actual que desenvolupa Catalunya, però confi -
em que per tercera vegada la desunió política catalana 
no descavalqui de nou un enèsim procés de transfor-
mació social i política.

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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Com hem de viatjar
amb els animals de companyia

Higiene bucal del teu gos

Encara hi ha molts propietaris d’animals de compa-
nyia que tenen dubtes a l’hora de transportar les 

seves mascotes dins el cotxe. Hem de tenir en compte, 
que mai podem portar la nostra mascota lliure dins del 
vehicle ja que segons el reglament de circulació, la nor-
mativa és molt clara i et poden sancionar amb multes 
que van des de 100 a 400 euros i a més estan posant 
en risc la teva vida i la de la teva mascota. 
Per què no el podem portar “suelto”?: Encara que no 
t’agradi haver de tancar  la teva mascota, cal fer-ho tant 
per a la teva seguretat com per la d’ell. Has de saber, 
que en cas d’accident frontal a 50 Km/h , un animal de 
20 kg. pot impactar contra els seients davanters amb 
una massa d’impacte de 700 Kgs. i apart de posar la 
seva vida en perill, pot causar greus lesions als ocu-
pants del davant. 
Quin és el millor sistema?: Això ja depèn de cada per-
sona, però hi ha varis sistemes per portar-los de forma 
segura i que compleixen la normativa vigent: remolcs 
porta gossos, reixes de separació, corretges de segu-
retat i transportins. 

Els remolcs porta gossos són molt útils si es transporta 
més d’un animal, però haurem de tenir en compte que 
el vehicle estigui aprovat i compleixi amb la normativa 
de les estacions de l’ITV. 
Les reixes de separació: Es poden col·locar tant a l’ 
interior del vehicle com dins del maleter i perquè quedin 
ben agafades necessitarem unes enganxes que asse-
gurin la reixeta que quedi ben fi xada. 
Les corretges de seguretat: S’enganxen al cinturó de 
seguretat i tot i que també serveixen, algun estudi ha 
demostrat que no és del tot efectiva ja que en cas d’un 
fort impacte les enganxes es poden trencar. 
Els transportins: És el sistema més utilitzat i a la vega-
da és un sistema econòmic ja que pots trobar molta va-
rietat de transportins a un preu assequible. Cal tenir en 
compte que si es tracta de portar un animal gran s’ha 
de posar dins el transportin al maleter del cotxe i si es 
tracta d’un animal petit, cal posar el transportin al terra 
del cotxe a la zona dels peus. Mai es pot portar sobre el 
seient. Si encara tens dubtes, el millor és que et deixis 
assessorar pel teu veterinari o pel teu centre habitual.

Per tenir una convivència agradable,  val la pena te-
nir en compte una bona higiene

bucal del nostre gos que eviti  el mal alè i li pugui pro-
vocar altres problemes. 
- Per això, és molt important la neteja de les dents ja 
que sinó pot acumular-s’hi tosca i provocar malalties 
bucals que puguin afectar la seva higiene i sobre tot la 
seva salut.
- Cal que tinguem en compte que la principal causa del 
mal alè als gossos són infeccions bucals i dentals.
- Els gossos comencen a canviar les dents entre els 
primers quatre i sis mesos 
de vida, per això és impor-
tant que en comencem a 
tenir cura a partir d’aquesta 
edat.
- Per iniciar aquests hàbits, 
és important que acostu-
mem al cadell a que es 
deixi tocar les dents a partir 
d’aquesta edat.
- Les dents s’haurien de 
netejar amb una freqüèn-
cia diària,  incloent les ge-
nives.
- Els animals que tenen 
més problemes buco-den-
tals i de mal alè solen ser 
els de més edat, per això 
és important habituar-los 
a una bona higiene des de 
cadells.
- Hem d’evitar donar-li 
menjar casolà ja que apart 

de no ser apta per la seva alimentació, pot provocar-li 
problemes bucals. .
- És aconsellable que no jugui amb pedres ja que po-
den trencar alguna de les seves peces bucals i oferir-li 
joguets de tela o corda perquè els mossegui i enfortei-
xin les seves dents.
- Tot i que no són un substitut de la neteja dental diària, 
podem oferir premis i snacks dentals per ajudar a man-
tenir la boca i les dents sanes.

Informació proporcionada per Vetxarxa

cuidem les mascotes
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Exposició Escola Municipal de Belles Arts

Pintures i escultures de Marc Niell a Les Bernardes

Segur que molts dels que heu entrat a la sala prin-
cipal de la Casa de Cultura Les Bernardes per fer 

la inscripció als nous cursos de tardor-hivern o bé per 
gaudir d’alguna exposició, us haureu sorprès al veu-
re l’exposició que des del 5 al 26 de setembre ens ha 
mostrat un interessant repertori de les Pintures i Escul-
tures de Marc Niell.
En Marc Niell, artista polifacètic i autor del relleu amb 

l’escut de Salt que es troba a la façana principal de 
l’Ajuntament, ens té més acostumats a les obres en re-
lleu i volumètriques amb tot tipus de materials, i és per 
aquesta raó que sorprèn descobrir la seva obra pictò-
rica fruit de l’observació i experimentació amb diversos 
mitjans i tècniques: dibuix amb pastels, ploma i tinta, 
pintura a l’oli....
 La seva traça i domini tècnic el porten a reinterpretar 

Al llarg del mes de juliol, com cada any,  els alum-
nes de l’EMBA han exposat  a Les Bernardes una 

mostra dels treballs fets al llarg del curs 2013/2014: 
peces de  ceràmica, escultura, pintura i restauració de 
mobles.

art
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Pintures i escultures de Marc Niell a Les Bernardes

de forma  personal i fi gurativa una gran varietat de te-
mes :  natures mortes, composicions fl orals, paisatges 
i retrats diversos... que impregnen les parets de la sala 
amb la sensibilitat del seu autor.
I al centre  de l’exposició, com a nucli principal i cor de 
la seva obra, s’exposen 10 delicioses escultures molt 
diferents entre elles tant pel tipus de material emprat 
(alabastre, basalt,  pedra de Girona, poliuretà, forja, 
fang...) com per la mida i la temàtica que representen. 
És un plaer contemplar el majestuós cap de cavall, els 
bustos de dona, el peix de basalt, la misteriosa mà que 
sosté una bola, el cap de lleó.... i l’original ram de pe-
dres  amb una combinació molt encertada de tiges de 
metall que sostenen unes imaginàries fl ors de rierencs.
Només cal llegir les refl exions que el mateix Marc aboca 
en el programa de l’exposició per adonar-nos del rigorós 
procés de treball que segueix i de les sensacions que vol 

transmetre a les seves obres. Enhorabona, Marc!
“ El que intento plasmar en les meves escultures és la 
imatge d’una idea nascuda en uns instants d’inspiració, 
provocada per la visió de la pedra nua, abans de treba-
llar. Esculpir a poc a poc per treure aquella imatge cop-
sada instants abans i anar tallant i modelant fi ns arribar 
a l’obra acabada. Treballo seguint els mètodes tradicio-
nals, fent de la transformació de la pedra un acte vital, 
nascut de la necessitat de representar en relleu o en un 
espai tridimensional allò que la pedra amaga.
En les obres pictòriques expresso sobre la superfície 
formes i colors intentant traspassar olors i sensacions 
de la tela a l’espectador”

Carme Garriga i Verdaguer
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A ixí va començar la conversa que vaig tenir 
l’oportunitat de mantenir amb l’Oriol Junqueras, 

l’actual president d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya.
Tot i la meva poca simpatia pels polítics, com a in-
quietud personal i per tal de poder tenir un coneixe-
ment més ampli de les ideologies polítiques actuals, 
em va semblar necessari anar-lo a escoltar el pas-
sat dimecres 3 de setembre a l’Auditori de la Coma 
Cros. Sabeu allò de ”retalla i enganxa”? Doncs és el 
que intento fer. I per descomptat vaig llençant a la 
paperera de la memòria tot allò que no em sembla 
útil.
L’Oriol és un home amb idees clares, de resposta 
coherent , amb sentit comú i convençut del que diu. 
Ja que el tenia a prop, vaig aprofitar per fer-li una 
pregunta: 
-En el suposat cas que “NO ens deixin” fer la con-
sulta, vosaltres els d’esquerra, en quin equip juga-
reu, en el del tribunal constitucional o en el del po-
ble? -La resposta va ser ràpida. - Nosaltres estarem 
amb el poble. No em vaig rendir quan érem pocs, 
com voleu que em rendeixi ara que som molts?- Mi-
reu-  va afegir- És la primera vegada en la història 
que es decidirà pel vot de la gent, i es pot fer perquè 
som majoria, no volem alternatives, volem que el  
9N hi hagi urnes  i que la gent, lliurement, parli  amb 
el  seu vot-
En aquest 2014, tots els homes i dones  d’aquesta 
nació tenim el deure d’escollir SI volem  una Cata-
lunya  lliure o si NO;  SI volem viure en pau i lliber-
tat o NO. Ara toca fer la consulta i les urnes han 
d’esdevenir  plenes d’esperança, d’il·lusions, potser 
també de decepcions i de futurs incerts.  Però so-
bretot exercint la democràcia que, segons la cons-

“Oriol, jo no hi crec 
amb els polítics... Senyora, jo tampoc.”

titució Espanyola (aprovada el 6 de desembre de 
l’any 1978), diu: Un país amb democràcia, té el 
DEURE d’escoltar els seus ciutadans!!!!   La nostra 
veu sempre s´ha fos en l’infinit... sempre parlen els 
mateixos. Ja n’estem cansats  dels que fan política 
pels polítics, oblidant-se de nosaltres.  Els importem 
poc, molt poc!
En un dels meus viatges vaig conèixer una madrile-
nya, simpàtica, culta i del PP. Ella, a l’assabentar-se 
que sóc  membre de l’Assemblea Nacional Catalana 
em va comentar amb ironia - Si os independizais, 
nosotros somos conscientes  de que  España va 
a perder, pero vosotros vais a perder mucho mas! 
Vuestro presidente  os está engañando, no lo veis? 
Molt amablement li vaig contestar  -¿De qué trampa 
estás hablando? El President Mas  ha subido al tren 
de la independencia , pero  esta vez , el maquinista 
es el pueblo.  Los políticos han tomado el billete de 
nuestro tren, para no quedarse en el arcén. Y per-
dona, pero esto de perder no es nada nuevo, desde 
tiempos inmemorables sólo ganan los gobernantes, 
los tiranos y los corruptos ¿o no es cierto? ¿Cuándo 
ha ganado un pueblo? Pues ya va siendo hora de 
canviar la historia.
 Vam callar totes dues. Ordenant, literalment, els 
nostres pensaments. 
Fer política és escoltar la gent, veritat? És  parlar 
amb seny i des del seny; veritat? És atendre a totes 
les  persones i comptar amb elles, perquè cadascun 
de nosaltres ajudarà a omplir les pàgines d’un llibre 
en blanc que es començarà a escriure el proper 9 
de Novembre.  Aquesta vegada parlarà el poble de 
Catalunya, SÍ, NO?

Júlia Pujolràs Casadevall

el racó de pensar



15



16

11 de setembreLa Diada 2014



17

La Diada 2014



18

Benaurança any Sunyer
Benaurat l’home que no vol la guerra

i gosa escodrinyar el destí,
ben arrelat al cor d’aquesta terra
com les violes ran d’un vell camí.

Té el gaudi de saber, casa per casa,
la vida i els miracles de tothom;

la cendra esventa, reviscola brasa
i en l’estanyol es mira i no sap com.

Troba recer vora la llar antiga
a cada porta del carrer on s’està
i en escó dur o en butaca amiga

hi sap fer un son pensant en el demà.

Se sap les rutes d’on pervé l’aurora,
coneix dreceres, el pradell, l’afrau.

Per ell no compta ni el minut ni l’hora
mirant el cel per sospesar-ne el blau.

Salt, 27-VI-96 (Premiat a la II Trobada Literària 
de Flaçà - 1996)

Sol sentir-se ell mateix, de matinada,
com un deuet senyor d’un univers
i assegut al llindar de la glaçada

veu com l’herbei fa l’envidrat del cerç.

Feliç l’home si viu a muntanya;
feliç l’home si té el sojorn al camp;
si sap tallar-se un fl abiol de canya

i refi lar a l’ocàs color d’aram.

Sortós si aspira devora una platja
la fl aire sanitosa dels fonolls,

si a l’arena fantasieja un viatge
mentre salmeja i prega de genolls.

Si al rost té vinya i una horta a la plana;
si no veu mar, però és a frec d’un riu.

Si el ponent bufa o la tramuntana,
manta de llana a tocar el caliu.

Si espera el batre o el ramat s’escampa
res no el contorba ni li treu la son.

El juga net perquè no fa mai trampa
i és transparent com l’aigua de la font.

Benaurat si al fi nal de la partida
sap trobar el lloc per reposar a l’alou

triant per coronar una llarga vida
qualsevol tarda... i millor si plou!
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És un projecte realitzat per tots els alumnes de 1r 
d’ESO de l’institut Vallvera de Salt. Aquest projecte 

és un treball estretament vinculat a l’entorn més proper, 
Salt. I un dels principals objectius és valorar el patri-
moni que té el nostre municipi. Part del nucli del nostre 
poble és ric en façanes i elements estructurals antics. 
Cases de pedra, rellotges de sol, entre d’altres.
Per aquests motius l’últim treball fi nal de 1r d’ESO, de 
la matèria d’Educació Visual i de Tecnologia, és l’ela-
boració d’un rellotge de sol. L’experiència ha servit per  
aplicar tots els continguts que han adquirit durant el 
curs.
El projecte consta de 4 parts: 1) recerca d’informació 
sobre rellotges, 2) disseny, 3) construcció d’un rellotge 
de sol i 4) exposició oral. La recerca d’informació i l’ex-
posició oral s’han fet en grups de tres o quatre perso-
nes. En aquesta part s’ha intentat fomentar la recerca 
utilitzant les TIC i el treball en grup. La part de disseny 
i construcció s’ha fet individualment. En aquesta part 
s’ha intentat que l’alumne pogués desenvolupar la 
seva pròpia creativitat.
També hi han participat els alumnes de 1r BAT de di-
buix tècnic en el disseny i el muntatge de l’exposició. I 
els alumnes de l’aula oberta en les fotografi es i vídeo 
pel dia de la inauguració.
El resultat fi nal ha estat una exposició a Les Bernardes, 
més de 70 rellotges de sol, dissenyats i construïts pels 
alumnes.

Institut Vallvera

Un rellotge de sol a Saltensenyament



20

pessics d’art

Tot i que ja ens acompanya la tardor i aviat gaudirem dels tons ocres i rogencs dels arbres i les fulles,  no em 

puc estar de dedicar aquests Pessics d’Art a un jardí primaveral, atraient i colorista que des del  17 de juliol 

fi ns al 2 d’octubre ha dignifi cat i fet més dolça l’estança dels malalts, personal i visitants  de l’hospital de Santa 

Caterina, en el Parc Hospitalari Martí i Juià de Salt.

Es tracta de l’exposició “Jardí Interior” ubicada en un patí interior del centre i que ha aplegat una mostra de 

delicioses fl ors de ceràmica elaborades de forma artesanal i cuites amb la tècnica del “Raku”. Les peces fl orals 

modelades a mà i decorades amb esmalts que ressaltaven amb força pels seus lluents i interessants  colors, 

han estat realitzades per un grup de nois i noies de l’Hospital de dia d’adolescents  que han aprofi tat l’activitat de 

modelatge com a mitjà de teràpia i projecció dels seus anhels, pors, desitjos i creativitat plàstica. 

La proposta ha estat possible gràcies a un interessant projecte de col·laboració a dues bandes amb un seguiment 

i uns objectius molt acurats que es van exposar amb detall el dijous 17 de juliol durant l’acte inaugural de l’expe-

riència que  vol relacionar  Art- Salut Mental- Ocupació.

1. Per una part cal destacar el guiatge magistral i altruista d’en Carlets, ceramista reconegut i professor de 

l’Escola de Belles Arts de Salt, i també  de l’Ajuntament, que ha facilitat la utilització de les instal·lacions de 

l’escola amb tot l’equipament necessari per poder desenvolupar amb qualitat el taller de ceràmica

2. I per l’altra, la voluntat educadora de la unitat assistencial de  l’Hospital de dia d’adolescents amb la fi nalitat 

de combinar de forma multidisciplinària: diferents recursos i estratègies terapèutiques que ajudin a atendre 

adolescents de 12 a 18 anys amb trastorns mentals, tot millorant les seves habilitats bàsiques i potenciant 

l’autoestima.

Jardí interior
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Jardí interior

Estic segura que la contemplació de les fotografi es del divers i creatiu jardí de fl ors ceràmiques (que enfi lades 

amb esveltes tiges de metall destaquen per la seva elegant verticalitat) ja us donarà pistes sobre el seu procés 

de realització.  Tot i això us enumero les fases més rellevants que han seguit els artistes del Jardí Interior:

• Es treballa a fons una base de fang ceràmic amb l’ajuda de les 

mans i un corró de cuina.

• Es va creant la forma de la fl or tot emprant cucurutxos o planti-

lles fetes amb cartró, globus, motllos diversos o qualsevol altre 

element amb una forma  que resulti interessant.

• Si cal enganxar dues peces per tal de donar més volum a la fl or, 

s’utilitza l’anomenada BARBOTINA, que és com un adhesiu que 

s’aconsegueix barrejant fang sec amb aigua i s’aplica tot rascant 

i posant la pasta entre les dues peces a unir.

• Un cop ben modelada i acabada la fl or s’hi apliquen polsims 

d’esmalts ceràmics que es poden esquitxar a l’atzar o ben re-

partir amb l’ajuda del pinzell (els resultats són imprevisibles i la 

mescla de colors ben sorprenents)

• I arriba el moment de coure al forn les diverses fl ors realitzades, 

i en aquesta ocasió es farà segons la tècnica RAKU i a una tem-

peratura de més de 900 graus. 

I només em resta felicitar per aquesta enriquidora iniciativa a: en Carlets, 

l’EMBA de Salt, l’Hospital d’adolescents, els nois i noies participants i les 

persones voluntarioses com la Cristina, que amb la seva tasca ho han fet 

possible. ENHORABONA I ESPEREM QUE ES CONSOLIDI AQUESTA 

INTERESSANT EXPERIÈNCIA!

Carme Garriga i Verdaguer



22

Els Saltencs que tenim una certa edat, podem recor-
dar fàcilment el desenvolupament de les funeràri-

es que hem tingut a la vila de Salt. Pels voltants dels 
anys 50 del segle passat, els serveis funeraris anaven 
a càrrec, la part del que en dèiem tradicionalment Salt, 
de Josep Juncà, i el seu germà Llorenç regentava la 
funerària de la part del Veïnat.
El senyor Josep Juncà Tubert, que era una institució, 
assistia a totes les cerimònies, amb un tracte molt pro-
per i familiar, de tal manera que en el comiat, el  pas-
seig central del cementiri, ens deia: “ En nom de la fa-
mília es dóna les més expressives gràcies per haver 
acompanyat el difunt/a a la seva última morada”, amb 
un accent molt semblant al de l’actual alcalde de Bar-
celona.
Quan el senyor Josep Juncà va decidir retirar-se se´n 
va fer càrrec el seu germà Llorenç, que va passar a 
tenir cura de tot el poble de Salt. El seu tarannà i tracte 
era idèntic al del seu germà. Més endavant, ja com a 
responsable, el seu fi ll Anton Juncà Junqueres es va 
associar amb la funerària Poch de Girona, seguint ell 
mateix com a màxim responsable de Salt.
Ja més endavant, la funerària Poch va decidir construir 

Fa uns deu anys aproximadament, l’ajuntament va 
invitar els veïns del carrer Sant Dionís a la Coma 

Cros per exposar-los el projecte d’urbanització del car-
rer, i que també afectava a la mateixa infraestructura 
cultural.
En aquesta trobada es va plantejar una pregunta re-
ferent a la possibilitat que en el futur hi hagués manca 
d’estacionaments en el sector de la Coma Cros, moti-
vat per l’increment d’activitats que en aquell moment ja 
es preveien, almenys per part dels veïns. La resposta 
a la pregunta per part d’un regidor va ser: “ Si no hi ha 
sufi cient lloc per aparcar ja hi ha el pàrquing de l’Hos-
pital”. El que diuen: no hi ha preguntes tontes, sinó res-

el Tanatori de Salt tal com el coneixem actualment. Val 
a dir que el tracte de la funerària Poch, des que van 
arribar a Salt fi ns que es va integrar a Mèmora, va ser 
excel·lent i profundament humà.
Darrerament constatem que Mèmora intenta desviar 
els serveis de Salt a Girona, sobretot els cap de set-
mana. Això és possible perquè és una sola empresa la 
que ofereix els serveis (els experts en diuen monopo-
li), i en el cas que ens ocupa és doblement monopoli, 
perquè la teòrica competència Girona i Salt és de la 
mateixa cadena empresarial.
Per això, ens agradaria fer conèixer a tots els Saltencs 
que tenim el dret de ser totalment atesos en el nostre 
poble de Salt. I també que la companyia Mèmora en 
prengui nota, per tal que aquests casos no es tornin a 
repetir. 
Semblantment passa amb la sala de cerimònies del 
Tanatori de Salt, que inicialment està pensat per realit-
zar-hi les cerimònies civils o d’altres tradicions religio-
ses, ja que les persones que volen fer-ho per l’ església 
catòlica són sempre ben acollides per les dues parrò-
quies.
Com a mostra de familiaritat i apropament, el mossèn 

de Sant Cugat, prèvia comprovació en el 
registre de baptisme, esmenta que el di-
funt que és acomiadat va ser batejat en 
la mateixa església parroquial. Això ve a 
tomb perquè tenim constància que des 
del Tanatori es té interès a convèncer les 
famílies de fer la cerimònia religiosa allà 
mateix, en lloc de fer-ho a la parròquia 
corresponent.
Des de l’ofi cina del Defensor del Ciuta-
dà hem constatat aquestes dissonàncies 
i per això desitgem que a partir d’ara es 
millori el funcionament i l’atenció correcta 
als afectats.
Ja saben on ens tenen a la seva dispo-
sició.

Miquel Casellas i Casals

postes absurdes.
Doncs bé, actualment els espais d’estacionaments per 
a vehicles a les rodalies de la Coma Cros són els que 
hi ha a la banda est i oest del centre cultural. També hi 
podríem afegir l’espai davant l’ institut Vallvera i zona 
esportiva de les Guixeres.
En 10 anys l’increment de l’activitat a la Coma Cros 
ha sobrepassat la dubtosa planifi cació de reserves 
d’espai per estacionar, no tan sols pels mateixos veïns 
sinó també pels usuaris dels serveis del Centre. Entre 
el professorat i alumnat de l’ institut Vallvera i usuaris 
de la zona esportiva  feina tenen a trobar lloc a  l’es-
tacionament de l’altre costat del Rec, i no parlem de la 

La deriva del tanatori de Salt

Reserves d’aparcament

opinió
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L’Ajuntament destina  210.000 € 
per ajuts a comunitats 

L’Ajuntament de Salt destina l’import de 210.000 eu-
ros dins l’exercici 2014, per ajuts a comunitats de 

propietaris  per a la rehabilitació  i adequació d’elements 
comuns dels seus edifi cis. Aquestes subvencions cor-
responen al 70% del pressupost del cost de l’obra  amb 
un límit màxim de 10.000 euros per comunitat de veïns.
Enguany l’Ajuntament  pretén donar  continuïtat a les mi-
llores que es persegueixen dins el programa “Fons per 
la rehabilitació dels elements col·lectius dels edifi cis”. El 
consistori té la voluntat de tirar endavant, amb el suport 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant conveni Pla 
de Barris, una línia d’ajuts a les comunitats de propieta-
ris amb l’objectiu de millorar  i fomentar la rehabilitació, 
manteniment  i conservació dels elements comuns del 
edifi ci  aixi com la millora  de les condicions de salu-
britat i seguretat dels elements col·lectius dels edifi cis 
plurifamiliars d’habitatges destinats a domicili habitual 
de l’àmbit Pla de Barris, sempre dins l’àmbit territorial 
circumscrit a la zona del municipi anomenada Salt 70 .
Les comunitats de propietaris promotores d’aquestes 
actuacions sol.licitaràn la concessió de la subvenció mit-
jançant un model d’instància normalitzat que es presen-

tarà al registre de l’Ofi cina Local d’Habitatge de l’Ajunta-
ment de Salt, juntament amb la documentació necessà-
ria i dins el termini establert a l’acord de convocatòria.
Les obres dutes a terme en la convocatòria del 2013 
varen resoldre a les comunitats de veïns  problemes di-
versos tals com reparar o adequar ascensors,reparació 
de cobertes, terrats, esquerdes a façanes, etc.

notícies

Coma Cros, amb tots els seus serveis culturals, biblio-
teca, entitats i centres universitaris, afegint-hi esporàdi-
cament El Centre d’Arts Escèniques i actes religiosos 
de la parròquia de Sant Jaume.
Durant aquest anys s’han portat a terme actes i activi-
tats de tot tipus, alguns a l’exterior i altres a l’interior de 
la Coma Cros que han comportat el buidar de cotxes 
l’estacionament. L’única diferència en aquests actes és 
que alguns dels organitzats no són de Salt i els sal-
tencs els hi hem de deixar l’estacionament. 
A Girona també ho fan amb nosaltres(?)
Per acabar de posar més llenya al foc, 
els veïns ens trobem amb uns senyals de 
prohibit estacionar, durant 6 dies seguits i 
durant  14 hores cada dia, situats a l’es-
tacionament de la banda est de la Coma 
Cros. Espai reservat dins els horaris pels 
exàmens de setembre de la UNED (Uni-
versitat d’Educació a Distància).
La meva opinió és que això ja passa de 
rosca, com es diu vulgarment, i és incon-
cebible. De forma constant ens trobarem 
havent de reservar els estacionament per 
a tota classe d’actes que es portin a terme 
a la Coma Cros en perjudici dels veïns i 
altres usuaris, com ara la biblioteca, alguns 
dels quals el seu estacionament és de cur-
ta durada.
Amb tot això podríem resumir que fi ns ara 

no hi ha hagut cap projecte per solucionar la proble-
màtica de l’estacionament del sector de la Coma Cros.
Ja sabem que les arques de l’ajuntament estan tan o 
més seques que els espetecs d’en Terradelles, però 
moltes vegades es poden trobar solucions si s’hi posa 
voluntat i imaginació.
Opino que es va cometre un gran error al fer la reserva 
d’estacionament durant 7 dies.

M.O.P.
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10è  aniversari del Mercat de Salt

Salt posarà en marxa un nou mercat 
els dilluns a la tarda a la zona esportiva

Homenatge de Salt a Ramon Torramadé

El passat dissabte, 6 de setembre, el Mercat de Salt 
va celebrar el seu 10è aniversari. Per aquest motiu 

les parades varen oferir als clients un 10% de descomp-
te a tots els productes frescos. Al mateix temps, per ce-
lebrar els 32 anys d’existència de les instal·lacions, es 
va brindar al migdia amb una copa de cava.

L’Ajuntament de Salt té previst que a mitjans del pro-
per mes d’octubre un nou mercat no sedentari fun-

cioni els dilluns a la tarda a la zona esportiva El Pla, al 
costat del passeig dels Països Catalans.
El nou mercat tindrà un 40% de les parades dedicades 
a alimentació, un 30% a roba i calçat un 15% a equipa-
ment de la llar, i un cinc per cent per drogueria, perfume-
ria i neteja, més un cinc que per cent més, dedicades a 
lleure i cultura, i el cinc per cent que resta a “altres”.

El Ple municipal de l’Ajuntament de Salt del mes de 
juliol d’enguany, per unanimitat, va acordar fer un 

homenatge a Ramon Torramadé, Fill Adoptiu de Salt, 
premi Tres de Març i coordinador que va ser de la nos-
tra Revista La Farga. En Ramon ens va deixar el dia de 
Sant Jordi de l’any 2010.
Aquesta petició feia tres anys que s’havia demanat per 
escrit a l’ajuntament, a petició de la revista La Farga, 
l’Associació de Veïns del Barri Vell, l’Associació de Ve-
ïns del Barri dels Escriptors i el consentiment de la seva 
família. Finalment s’ha complert el que s’havia dema-
nat i es procedirà a posar el seu nom a un espai de les 
Deveses, on ell havia dedicat esforços  i li agradava, en 
concret a l’embarcador del Pla dels Socs.
El Ple també va acordar el compromís de donar el seu 
nom a un nou carrer de la zona dels Frigorífi cs del Ter, 
quan s’urbanitzi.
També dins el mateix paquet d’acords del Ple es posa-
rà noms a diversos carrers i passatges en homenatge a 
Joan Güell i Olivé, massatgista del Club de Futbol Salt, 
i a Maria Rosa Puig i Dalmau, Filla Predilecta de Salt.
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La piscina coberta municipal de Salt celebra 
els 10 anys de funcionament

Rehabiliten un bloc de pisos a Salt
per a convertir-lo en habitatges per a estudiants

Un cop completada la reforma de l’edifi ci, prop del 
barri vell, seran 28 habitatges de lloguer.

Ceigrup-Finques J. Company està acabant la primera 
fase de rehabilitació d’un bloc de pisos a Salt per a con-
vertir-lo en habitatges de lloguer per a estudiants. Amb 
aquesta promoció, que un cop completada serà de 28 
pisos, es vol donar resposta a la necessitat d’allotja-
ment dels estudiants dels centres universitaris de Salt. 
L’edifi ci està situat al número 309 del carrer Major de 
Salt, molt a prop del barri vell, i propera als diferents 
centres universitaris del municipi. El bloc és propietat 
de l’Associació de Socors Mutus, que té cinc edifi cis 
d’habitatges a Salt construïts a principis dels anys se-
tanta, que es destinen al lloguer. 
Alguns dels habitatges es trobaven en situació de força 
degradació i, per aquest motiu, l’Associació de Socors 
Mutus, amb la gestió i administració de Ceigrup-Fin-
ques J.Company, va iniciar fa dos anys la rehabilita-

ció d’aquests habitatges. En una primera fase, s’han 
reformat la façana i els espais comuns de l’edifi ci del 
carrer Major 309 i aquests mesos d’estiu s’ha iniciat la 
rehabilitació i millora interior de 5 dels habitatges, que 
corresponen a una de les escales de l’edifi ci. L’objectiu 
és que l’actuació tingui continuïtat i que es completi la 
reforma dels 28 habitatges de l’immoble. 
Els habitatges, de tres habitacions dobles cadascun, 
estan completament rehabilitats i compten amb tots els 
serveis necessaris per als estudiants (internet, calefac-
ció, ascensor, aparcament...), a més de servei de por-
teria les 24 hores del dia. A més, s’ofereix la possibilitat 
de llogar el pis sencer o únicament una habitació i de 
fer-ho amb mobles o sense mobles. 
El director gerent de Ceigrup-Finques J.Company, 
Joan Company, ha destacat que, “amb aquesta actu-
ació volem donar resposta a una demanda creixent 
d’habitatges per a estudiants a Salt”. Joan Company ha 
remarcat que “és la primera vegada que portem a ter-
me una actuació d’aquestes característiques i ho fem 
a Salt perquè pensem que serà una aposta de futur”. 
Salt compta actualment amb l’Escola Universitària de 
Realització Àudiovisual i Multimèdia (ERAM) i l’Escola 
Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES), les dues 
adscrites a la Universitat de Girona. També és la seu 
a les comarques de Girona de la Universitat Oberta de 
Catalunya (UOC) i properament ho serà de la Universi-
tat Nacional d’Educació a Distància (UNED). Ceigrup-
Finques J.Companya compta amb la col·laboració de 
l’Ofi cina d’Habitatge de l’Ajuntament de Salt per al llo-
guer d’aquests habitatges amb unes condicions eco-
nòmiques especials pel que fa a les despeses inicials.

El dijous 18 de setembre a la tarda, dins el actes del 
10e aniversari de la piscina coberta, es va fer un be-

renar de reconeixement per a tots els socis que tenen 10 
anys d’antiguitat. A l’acte hi van estar presents l’alcalde de 
Salt, Jaume Torramadé i el president de la UFEC, Gerard 

Esteva.
Els actes del 10e aniversari es van iniciar el passat 10 de 
setembre amb promocions i activitats dirigides especials 
durant tot el dia. El passat 12 de setembre els usuaris 
van tenir l’oportunitat de convidar lliurement una altra per-

sona per conèixer 
les instal·lacions. El 
cap de setmana es 
va fer una compe-
tició de pàdel, tam-
bé s’ha engegat un 
concurs fotogràfi c a 
instagram i va fi na-
litzar una competi-
ció de “triatló” (cinta 
de córrer, bicicleta i 
rem) que es va de-
senvolupar durant 
tres dies. Els actes 
d’aquest 10e aniver-
sari van acabar amb 
el berenar previst.
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veu i diuTeresa Muñoz: 
Recuperadora del verd urbà de Salt

Liquidambars, roures, moreres, til·lers, arbres de 
l’amor, alzines, pruners vermells, plàtans, pollan-

cres, pins pinyers, freixes, robínies, troanes, àlbers,…
Aquests són alguns dels arbres que hom pot observar 
quan passeja pels carrers de Salt. Una aposta clara 
per la diversitat i per a la dignifi cació del verd urbà. 
És conegut arreu la importància que ha tingut l’aigua 
en la confi guració del nostre poble, així com tot un 
seguit d’ofi cis que han crescut a l’entorn de l’aprofi ta-
ment dels recursos naturals (hortolans, cistellers, etc.). 
Però a banda d’aquests elements n’hi ha un altre que 
sovint no s’ha tingut massa en compte: els arbres de 
Salt. Els arbres presents tant a Les Deve-
ses com els presents en l’àmbit urbà. En 
relació als arbres dels nostres carrers cal 
conèixer i reconèixer l’excel·lent tasca que 
ha fet durant molts anys la tècnica de jardi-
neria de Salt, la Teresa Muñoz (la “Tere”). 
Una persona que ha realitzat durant tota 
la seva vida laboral una tasca meritòria en 
la recuperació del verd urbà de Salt. Una 
tasca de la qual ens benefi ciem tots els 
saltencs i saltenques. Una tasca que ha fet 
que quan vas d’una carrer a l’altre de Salt 
en tots ells hi puguis observar arbres amb 
tot tipus de copes, tot tipus de fulles i tot 
tipus d’ombres. Una diversitat d’arbres que 
alleuja la duresa de l’asfalt, dissimula l’es-
tretor d’alguns carrers, ajuda a reconèixer 
els canvis d’estació al llarg de l’any i, en 
defi nitiva, conforma un paisatge més verd i 
de més benestar per a tots. I si podem gau-

dir d’aquest paisatge urbà és, sobretot, per la intenció, 
el treball, la constància i la paciència de la Tere al llarg 
de tots aquests anys al servei de l’Ajuntament de Salt. 
Com a membre de l’Associació Marfull vaig tenir la sort 
de conèixer la Tere ja fa molts anys. Des d’aleshores 
sempre he admirat la seva passió per la dignifi cació del 
paisatge urbà com a element de millora del benestar 
dels ciutadans. Serveixin aquestes paraules per fer-li 
arribar un agraïment per la feina feta a Salt al llarg de 
tots aquests anys. Gràcies per ajudar a fer un Salt + 
VERD!

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

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 16,5 18,6 15,5 20,7 18,2 18,6 15,9 14 15,3 12,3 17,5 15,7 16,4 18 19,2
Temperatura Màxima 30,6 27,1 28,4 32,3 32,3 31,2 23 26,4 23,2 27,1 28,4 28,7 29 28,1 29,1
Mínima Parc Monar 15,7 17,3 14,4 17,8 16,3 15,5 16,7 13,8 15,7 11,3 16,6 15,3 15,5 17,6 18,8
Pluja/mm.       20  9,5   0,6 11 2,1 
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Temperatura Mínima 18,7 18,2 19 19,3 17,3 13,7 16,3 17 18,5 19,7 16,8 19,9 20,1 16,5 15 17,5 
Temperatura Màxima 33 35 34,2 32,9 30,3 29,9 33,1 33,7 32,9 29,6 32,7 32,6 28,2 25,5 31,1 32,3
Mínima Parc Monar 17,5 16,6 16,3 18,1 17,8 13,6 14,8 15,3 16,7 19,2 16,1 19,1 18,9 16,5 14,1 16,5 
Pluja/mm.     23,8     6,6   36,9   

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 18,5 18,2 16 18,6 19,4 18,4 20,9 20,4 19,3 19,7 21,5 19 18,5 16,2 17,7
Temperatura Màxima 31,7 29,5 30,4 31,7 29,3 30,9 31,8 31,7 31,3 24 33,1 32 25,5 28,8 26,7
Mínima Parc Monar 17,2 17,5 15,3 17,9 18,5 17,3 19,8 20 18,8 18,9 20,4 18 17,9 15,4 16,6
Pluja/mm. 2 6  1,7  0,2 40,8 0,8       1,1
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
Temperatura Mínima 17,2 16,2 16,1 18,9 19,9 16,9 16,6 15,8 16,2 16,7 19,7 18,7 18,4 20,3 18,5 17,5 
Temperatura Màxima 27,1 29,5 30,9 29,9 27 25,7 21,6 24,4 26,8 29,5 30,8 31,5 31,5 29,4 30,1 30,2
Mínima Parc Monar 16,7 15,1 14,6 17,7 18,8 16,6 16,2 15,4 16 15,8 19,9 17,4 17,2 19,8 17,2 18 
Pluja/mm.     15,1 1 64,8       0,1 6,3 

Dies de pluja: 4
Màxim en un dia: 11,3 (mm)

Dies de pluja: 8
Màxim en un dia: 36,9 (mm)

Dies de pluja: 12
Màxim en un dia: 64,8 (mm)

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Pluja acumulada: 30,5 (mm) 
Temperatura màxima:
35,2° els dies 12 i 13 de juny

Pluja acumulada: 110,5 (mm) 
Temperatura màxima:
35° el dia 17 de juliol

Pluja acumulada: 139,9 (mm) 
Temperatura màxima:
33,1° el dia 11 d’agost

el temps Temperatures i pluviometria

Resum meteorològic juny, juliol i agost 2014

JUNY - Ha estat un juny més càlid del normal (+1,7º) 
i més sec del normal (-29,5). És important de remar-

car l’onada de calor de mitjan mes amb 2 dies de més 
de 35º de màxima, i la 2ª quinzena ha estat més fresca 
i humida que la 1ª. En resum, juny càlid i sec.
JULIOL - Ha estat el 2n juliol més plujós des de 1999, 
per darrera de 2011, que va tenir 141,1 mm, va superar 
els 140 mm. Ha plogut molt, especialment a la 2a quin-
zena, tot i que no ha plogut una barbaritat en un dia, 
com a molt 36,9 mm el dia 28.
Pel que fa al resum tèrmic,  no hem tingut  onades de 
calor però sí grans refrescades, perquè 11,3º és de les 
mínimes més baixes en un juliol, no la més baixa des 
de 1999, la més baixa són els 11,7º del 18 de juliol de 
2009. Ha sigut un mes una mica més fresc del normal, 
especialment les màximes.

AGOST - A Salt ha estat un mes molt plujós, el 2n mes 
més plujós de la sèrie (1999-2013), amb 139,9 mm 
al centre, a la plaça Sant Cugat, només superat per 
l’agost de 2006, amb 163,4 mm. La mitjana de 1999-
2014 és de 53,7 mm. Vam tenir 10 tempestes, rècord 
de la sèrie. Cal remarcar, però, els 166,5 mm al Parc 
Monar. Ha estat un agost més fresc del normal, però 
només les màximes, 2,5º inferiors, però les mínimes 
han estat ben normals. El mes d’agost a Salt ha tin-
gut una temperatura mitjana de 23,9º, amb 139,9 mm 
de precipitació. L’anomalia és de -1,1º respecte 1999-
2013. L’anomalia en màximes de -2,5º (29,5º) i en mí-
nimes de +0,1º (18,3º), o sigui ha fet unes mínimes 
normals i unes màximes força inferiors a les normals.

Gerard Taulé

Temperatura mínima:
10,7° el dia 2 de juny

Temperatura mínima:
12,3° el dia 10 de juliol

Temperatura mínima:
15,8° el dia 23 d’agost
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demografi aNaixements, casaments i defuncions

Casaments
Mecus Williams Ejelonu
Ifeoma Eucharia Ejelonu  25/01/2014

Agustin M. Franco Coronel
Lilia A. Quito Chamorro  12/06/2014

Eduardo A. Baca Barrientos
Susana Vila Barrios   13/06/2014

Victor Gil Font
Laia Tejero Gich 14/06/2014

Carlos F. Caicedo Jaramillo
Maria Soledad Pérez Marin  25/06/2014

Rachid Mahmoudi
Paula Gajardo Rosales 26/06/2014

Jamal El Bouazzaoui
Wardia El Kabali Ouaali 1/07/2014

Marc Torner Díaz
Sonia Martínez López 4/07/2014

Carlos Matas Alamo
Erika Juarez Ramos 11/07/2014

Naixements

Wissam Massa Lahrifi   10/2/2004
Alae El Farsifi   2/6/2014
Emma Millan Romero 5/6/2014
Jannat Jamal 6/6/2014
Houd Lahri 8/6/2014
Joan Narcís Torres Otaño 10/6/2014
Yoursa Lahjar Amghar 11/6/2014
Nayra Moya 11/6/2014
Hector A. Mejia Garcia 11/6/2014
Sneyder M. Galeano Sánchez 13/6/2014
Kenrrik El Yaer Berrios Duron 16/6/2014
Marwa Tayebi 19/6/2014
Soulaymane  Balde 19/6/2014
Younes  Chahbouni 19/6/2014
Lia Cabo Guallar 19/6/2014
Ranveer Singh 20/6/2014
Ona Burguete Garrido 20/6/2014
Ruth Anais Moncada Murillo 21/6/2014
Mahamadou Conteh 21/6/2014
Marc Astudillo Orozco 21/6/2014
Aran Sidera  Serrano 21/6/2014
Mario Burguete Garrido 21/6/2014
Moussa Cherif 22/6/2014
Rajae Rahilou 24/6/2014
Andrea Borjas Carbajal 25/6/2014
Ilai Solvas Lindo 25/6/2014
Yoro Diakite 28/6/2014
Aramatoru Diallo 28/6/2014
Laia Sofi a Cortés González 28/6/2014

Sergi Llombart i Alarcón 29/6/2014
Iman Bouilmaouan 1/7/2014
Fatoumata Baldeh 2/7/2014
Aleix Canovas Chafer 2/7/2014
Aina Martínez Espejo 3/7/2014
Akram Badri 3/7/2014
Catalin Nicolae Ichim 4/7/2014
George Leonardo Dinu 5/7/2014
Martina Alvarez Gallardo 6/7/2014
Julia Ribas Cazalla 6/7/2014
Ayman Lamrhari 7/7/2014
Jan Cortada Rovira 8/7/2014
Imran El Krissi Bouatrouss 9/7/2014
Issac I. Montaño Lappalainen 10/7/2014
Ibrahim Kaber 13/7/2014
Ismaila Kanyi Sidibeh 13/7/2014
Khadija Boubes Attaouil 15/7/2014
Adrian Vázquez Baca 15/7/2014
Dolça Cuadrat Martial 16/7/2014
Yi Xuan Wang 16/7/2014
Mariama Drame 16/7/2014
Adam Ait Bouali 20/7/2014
Yankuba Ceesay Jammeh 21/7/2014
Manraj Singh 21/7/2014
Gabriel Bosch Aterido 21/7/2014
Adai Rodriguez Rosel 22/7/2014
Guillem López Pujol 23/7/2014
Pep Moli Romero 24/7/2014
Ares Moreno Grande 26/7/2014
Nawfal Ennabach 27/7/2014
M. Mansour Diallo Martínez  28/7/2014

Defuncions

Marcos Lopez Chicano, 87 anys 16/5/14
Catalina Gifreu Romans, 92 anys  23/5/14
Felipe Ramos Mejias, 64 anys  28/5/14
Josep Boada Riera, 87 anys  29/5/14
Ana Ribas Mallorqui, 99 anys  31/5/14
Josefa Bosch Maso, 86 anys  1/6/14
Jose Toledo Martinez, 71 anys  5/6/14
Francisco Leon Moya, 78 anys  7/6/14
Luis Batchelli Esteban, 52 anys  7/6/14
Magdalena Reig Viñolas, 89 anys  15/6/14
Pepita Barbe Ros, 101 anys  19/6/14
Fernando Badosa Vicens, 67 anys  22/6/14
Pere Pallares Piña, 70 anys 23/6/14
Carmen Feliu Bague, 84 anys 23/6/14
Marina Calpe Valero, 87 anys 24/6/14

Lina Zitouny El Guettaouy 3/8/2014
Yousra Chabat Boulahya 3/8/2014
Destiny Ekaniyere Edward 3/8/2014
Bruna Sánchez  Serra 4/8/2014
Neil Porras Nogueira 4/8/2014
Elen Siqueira Lima 5/8/2014
Safwan Ben Ydir 7/8/2014
Melba Calles Gabarrete 7/8/2014
Mohamed Marjan 8/8/2014
Aisa Krubally Dumbuya 8/8/2014
Manar Doudouhi 6/8/2014
Nur Comas Sánchez 10/8/2014
Mohamed  El Kayouri 10/8/2014
Jaume Trill Martin 11/8/2014
Aina Codina Torrent 11/8/2014
Yago López Zarco 12/8/2014
Lina Ahsain 12/8/2014
Nora Manouach Manouach 13/8/2014
Mariama Ceesay 14/8/2014
Erik Benjumea Merino 14/8/2014
Dounya Kenzari Alcaraz 26/8/2014
Agam Singh 26/8/2014
Anas Drissi El Kachari 28/8/2014
Daniel Aviles Valero 28/8/2014
Elena Aylagas Wu 29/8/2014
Zoe Adela Cardona Zavala 29/8/2014
Julia Feliu Garcia 1/9/2014
Alvaro López Rodríguez 2/9/2014
Mohamed Ceesay 4/9/2014
Laura C. Andino Velasquez 4/9/2014

Eduard Nonó Ortega
Clara Valenti Medina 12/07/2014

Josep Sarrats Gubert
Marlynn A.  Alonzo Ramírez 16/07/2014

Narcís Serra Caballero
Sónia Vidal Guinart 17/07/2014

Aarao M. Verissimo Pimpao
Virginia Ramirez Valdez 17/07/2014

Javier A. Lagos Martínez
Cinthia P. Rivas Villanueva 18/07/2014

Younes Oussaid Messaoudi
Naoual Dahchour 29/07/2014

Fernando Delgado Pina
Pilar Zafra Molina 4/08/2014

Narcís Font Torrent
Telma Bou Rotllant 5/08/2014

F. Xavier Vilardell Clos
Cristina Sibina Nogue 5/08/2014

Jorge E. Landeta Moscuy
Tania Mirelly Muñoz Castillo 8/08/2014

Guillermo Del Oso Villa
Saoussan Khliji 8/08/2014

Wilmer Jesús Zuniga Funes
Jessica lizethe Juarez Reyes 12/08/2014

Ebrima Sabally
Elisabet Acosta Corrales 20/08/2014

Marco Tulio Salinas Murillo
Dina Merary 22/08/2014

Joaquim Villodre Martínez
Zohra Ech Cheryb 25/08/2014

Aboubacarr Sidibeh
Isatou Dambelly 25/08/2014

Javier Fernandez Baena
Eva Cano Alarcón 29/08/2014

Ramón Juan Garcia Venzal
Ana Belen Pintiado Bernal 5/09/2014

Pedro López Mata
Eva Maria Lendine Martínez 5/09/2014

Marvin J. Zuniga Castillo
Maria C. Caseres Reyes 6/09/2014

Conxita Ribas Basols, 89 anys 29/6/14
Pere Aymerich Garangou, 91 anys 29/6/14
Montserrat Fuster Guinart, 96 anys 30/6/14
Juli Vila Puig, 66 anys  2/7/14
Concepcio Sureda Canals, 79 anys  4/7/14
Felip Espuña Costa, 82 anys 6/7/14
Jose Leon Villalobos, 87 anys 6/7/14
Lluis Auguet Batalle, 89 anys 13/7/14
Angel Lopez Martin, 96 anys  13/7/14
Arturo Vilalta Duran, 58 anys 15/7/14
Narcis Garganta Riubrugent, 70 anys  18/7/14
Maria Cortals Puig, 90 anys 23/7/14
Carmen Ros Domenech, 92 anys  27/7/14
Patricio Morcillo Lara, 81 anys 29/7/14
Antonia Caceres Millan, 88 anys 3/8/14
Carmen Pujola Baucena, 84 anys  3/8/14

Neus Marti Pantin, 39 anys 4/8/14
Epigmenio Perez Collantes, 82 anys 8/8/14
Mamta Rani, 31 anys 11/8/14
Mercedes Ropero Serrano, 93 anys  12/8/14
Mercedes Vila Sacall, 89 anys 13/8/14
Francisca Ortiz Narvaez, 84 anys  20/8/14
Jose Maria Carreras Gelada, 84 anys 22/8/14
Maria Garcia Garcia, 94 anys 23/8/14
Alberta Fuster Masachs, 92 anys 26/8/14
Maria Parera Sureda, 88 anys 28/8/14
Francisco Herrera Leon, 53 anys 28/8/14
Jordi Sararols Llorca, 73 anys 30/8/14
Pedro Comendador Barriocanal, 80 anys  2/9/14
Enriqueta Picart Costa, 58 anys 3/9/14
Francisca Rosas Garcia, 85 anys 4/9/14
Conrado Juventenu Armengol, 91 anys 6/9/14
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Elaboració:
Per fer la massa de la coca poseu la farina en un bol fent-li un buit al 
centre, on abocareu l’aigua, l’oli, el llevat i la sal al vostre gust.
Pasteu els ingredients fi ns aconseguir una pasta homogènia i feu-ne 
una bola.
Esteneu la massa amb una capa més aviat fi na damunt un motlle untat 
amb oli.
A part renteu els porros i talleu-los a rodanxes fi nes. Fregiu-los a foc 
lent en una paella amb oli amb una mica de sal, pebre i un polsim de 
nou moscada.
Un cop cuits, aneu posant sobre la base de coca capes de porro i for-
matge.

Poseu-ho a coure al forn a 175º aproximadament durant uns 45 minuts.

Recepta de la Sra. ROSA CARRERAS SIDERA
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Talleu la carn a trossos molt petits amb un ganivet. Poseu-la en un bol gran i afegiu-hi la sal, el pebre, la mos-
tassa, la ceba, el brou i el greix.
Ho barregeu bé fi ns a obtenir una pasta compacta.
Separeu els discs de pasta de full i poseu-hi una cullerada generosa del preparat de carn. Tanqueu els discs 
en forma de mitja lluna, premeu i marqueu les vores amb una cullera.
Poseu les empanades en un plata de forn folrada amb paper d’enfornar i les pinzelleu pel cim amb l’ou batut.
Poseu-ho al forn  a 200 º C durant 20 minuts o fi ns que les empanades quedin daurades.

Ingredients: 

Per a la coca: 

· 500 g de farina
· 1 sobre de llevat
1 got d’oli
· aigua tèbia (omplir un got fi ns a
  ¾ de la seva capacitat)
· sal

Per al farcit: 

· 5 porros tendres
· 100 g de formatge en làmines
· nou moscada
· pebre
· oli
· sal

Ingredients: 

· 2 paquets de discos per empanades de pasta fullada
· 750 g de fi let de vedella net de greix i nervis 
· 1 ceba gran ratllada
· ½  tassa de greix de vaca en trossos petits
· 1 cullerot de brou de carn
· 1 cullerada de grans de mostassa
· sal i pebre
· 1 ou

Coca de porros i formatge

Forfar Bridies (Escòcia)

gastronomia

cuina internacional
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guia de serveis

EMERGÈNCIES
Bombers 085
Emergències Sanitàries- SEM 112
Mossos d’Esquadra  088
 972 24 54 46
Policia Local  972 24 91 92

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament 972 24 91 91
Biblioteca Iu Bohigas  972 24 03 22
Biblioteca Massagran 972 40 50 62
Camp de futbol de Salt  972 42 22 41
Camp de futbol Coma Cros 972 24 91 91
Cementiri Municipal  972 24 05 06
Centre Obert Infantil  972 40 23 73
Centre recursos Gent Gran 972 01 16 55
Centre Social Mas Mota  972 23 51 05
Consorci Serveis Socials  972 23 51 05
Centre Cultural Coma Cros  972 23 16 81
Deixalleria  972 23 88 11
Equipament juvenil El Satèl·lit  972 40 50 07
Escola Municipal Belles Arts  972 24 42 35
Estació Jove  972 40 50 07
Mercat Municipal  972 23 38 26
Museu de l’Aigua 972 40 21 48
Ofi cina d’Acció Social  972 24 15 13
Ofi cina Habitatge Salt-70  972 40 22 76
Ofi cipa de Promoció Econòmica    972 40 52 95
Pavelló d’Esports Municipal  972 24 00 12
Pavelló Gimnàstica Artística  972 23 32 39
Piscina Municipal  972 23 60 21
Pista Eslàlom La Pilastra  972 23 31 80
Pista Poliesportiva Municipal  972 24 00 12
Ràdio Salt  972 24 91 51
Sala Auditori La Mirona  972 20 01 22
Teatre de Salt  972 40 20 04
Tennis Salt-Les Guixeres  972 40 65 28

FARMÀCIES
Davesa 972 23 05 68
Escatllar 972 23 01 03
Anna Jubero 972 23 35 18
Peya 972 44 10 01
Nieto  972 23 36 45
Ordis 972 23 77 04
Muñoz 972 24 34 12
Rocas 972 23 12 49
Noguera 972 23 25 78

LLARS D’INFANTS
Escola Bressol El Lledoner  972 23 83 88
Escola Bressol El Carrilet  972 23 75 80
El Barrufet  972 23 12 99
Petit Príncep 972 23 65 59

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP Les Deveses  972 94 12 90
CEIP El Gegant del Rec  972 23 21 27
CEIP El Pla  972 40 61 06
CEIP La Farga  972 23 56 37
CEIP Les Arrels  972 23 46 99
CEIP Mas Masó  972 94 13 82
CEIP Silvestre Santaló  972 23 86 19
CEIP Veïnat  972 40 00 92
Escola Especial La Maçana  972 23 59 30
Ntra. Sra. del Roser  972 23 36 81
Pompeu Fabra  972 40 57 02
Vilagran  972 24 17 57
Escola d’Adults  972 24 14 10
CIFO  972 40 55 70
IES Salvador Espriu  972 24 02 46
IES Vallvera  972 23 19 19
IES  SES  972 23 49 75

CENTRES UNIVERSITARIS
ERAM   972 40 22 58
UOC   972 40 50 67
UNED 972 21 26 00
EUSES 972 40 51 30

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià  972 20 17 37
Casa de Cultura Les Bernardes  972 23 46 95
Casal de Jubilats de Salt  972 23 04 98
          Secretaria 972 23 85 78
Centre d’Atenció Primària (Salt 1)  972 24 37 37
Centre d’Atenció Primària (Salt 2)  972 43 91 36
Centre de dia Les Bernardes  972 42 52 67
Correus  972 23 70 81
Hotel d’Entitats  972 24 20 88
Jutjat de Pau  972 23 40 12
Ludoteca (Les Bernardes)  972 24 52 33
Llar de Jubilats Les Bernardes  972 23 26 63
Parc Hospitalari Martí i Julià:
       Hospital Psiquiàtric  972 18 25 00
       Hospital Santa Caterina  972 18 90 00
       Consultes externes  972 18 26 26
       Diagnòstic per Imatge  972 18 26 20
Parròquia de Sant Cugat  972 23 46 86
Parròquia de Sant Jaume  972 23 61 90
Residència Geriàtrica Les Vetes 972 40 10 14
Residència Geriàtrica Nostra Llar  972 23 91 99
Tanatori del Gironès  972 24 90 50
Notaria de Salt 972 23 01 00
Taxi Girona/minusvàlids  972 22 23 23
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Encreuats

Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

llibertat
decidir
dret
democracia

poti poti

votar
urna
girona
barcelona

tarragona
lleida
catalunya
sobirania

escollir
conseller
parlament

DAVESA, Major, 20  972230568
Dies: 9, 18, 27 i 29 d’octubre

ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103
Dies: 4, 13, 22 i 31 d’octubre

ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                          
Dies: 1, 10, 19 i 28 d’octubre

PEYA, Pla de Salt, 15 972441001
Dies: 6, 15 i 24 d’octubre     

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645
Dies: 2, 11 i 20 d’octubr

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704
Dies: 3, 12, 21 i 30 d’octubre

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412
Dies: 5, 14 i 23 d’octubre

ROCAS, Major, 269 972231249
Dies: 8, 17 i 26 d’octubre

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578
Dies: 7, 16 i 25 d’octubre

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’OCTUBRE

5. H: La verge patrona de Catalunya
9. H: Grup de persones que porta gegants 
i capgrossos
13. H: Figura escatològica típica dels pes-
sebres catalans
11. H: Llengua ofi cial a Catalunya
1. H: Primogènita catalana
15. H: Primogènit català
17. H: El patró de Catalunya és Sant...
3. H: Tronc de fusta que rep cops de bastó 
per Nadal
10. V: Grup de persones que construeix tor-
res humanes
7. V: Capital catalana
14. V: La diada de Catalunya és l’11 de...
5. V: Nom de la bandera de Catalunya
12. V: la dansa més bella de totes les dan-
ses que es fan i es desfan
16. V: Ofi ci que dona nom a l’Himne naci-
onal
1. V: Festa tradicional de la ciutat de Berga
10. V: Arquitecte català constructor de la 
Sagrada Família
3. V: Artista fi guerenc conegut mundialment



Aquarel·la: Fonsu Mateu




