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agendaActivitats del mes de DESEMBRE

CASAL DE JUBILATS

• Dia 18 de DESEMBRE. Excursió: MATERNITAT SUÏSA 
D’ELNE I SARDINADA A ROSES. Sortida a les 8:00 hores 
del matí. Preu: 45 €. Esmorzar inclòs. Els dies de cobrament 
dels tiquets serà el 11 de desembre, de 4 a 7 de la tarda. Per 
informació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. 
Telèfon 607 876 946.

SALT SARDANISTA

• Dia 6 de desembre - Diada del Soci- Doble audició de sar-
danes - Hora: 2/4 de 5 de la tarda - Lloc: Pista Poliesportiva 
- Cobles: Bisbal Jove i Ciutat de Girona.

BIBLIOTECA IU BOHIGAS

• Dia 11 de desembre- 20:00h.-  Llegir el teatre- Trobada del 
grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra “El president” 
de Thomas Bernhard.

• Dia 12 de desembre, 18:00h.- Grup de lectura juvenil- Tro-
bada del grup de lectura juvenil per comentar el llibre “Hot 
Dogs”, de Care Santos

• Dia 13 de desembre-  11:00h.- Storytime- Santa’s Elves (con-
te en anglès) per a nens i nenes de 0 a 10 anys. A càrrec de 
Kids&Us School of English.

• Dia 16 de desembre-  17:30h.- Grup de lectura infantil- Tro-
bada del grup de lectura infantil per comentar el llibre(lectura 
per determinar).

• Dia 18 de desembre-  20:00h.- Club de lectura d’obres de fi c-
ció- Trobada del grup de lectura. Comentarem: “Carta d’una 
desconeguda” de Stefan Zweig.

• Dia 19 de desembre-  18:00h.- Concert de Nadal- Concert de 
Nadal, adreçat a tots els públics, a càrrec de la Coral Rossi-
nyol de Salt. 

• Dia 22 de desembre-  09:00h.- Relats per a joves- Sessió 
de narracions adreçades a joves amb l’objectiu de que les 
sessions de contes només són per a infants. A càrrec d’Olga 
Cercós.

• Dia 22 de gener 2015-  20:00h.- Llegir el teatre- Trobada 
del grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra “El somni 
d’una nit d’estiu” de William Shakespeare.

• Dia 29 de gener 2015-  20:00h.- Club de lectura d’obres de 
fi cció- Trobada del grup de lectura. Comentarem: “Crim i 
càstig” de F’odor M. Dostojevskij.

f

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 5 de desembre- ASTELLA ROCK PRESENTA: DOBER-
MANN + BAD MOTHERFUCKERS- Hora: 22:30- Sala 2- 
Preu: 5 €.

• Dia 5 de desembre- Adrià Puntí & Band Bang Bang– 
Hora:21:00- Auditori de Girona- Preu: 22 €.

• Dia 6 de desembre- COVER ME: SEVENTIES– Hora:23:00- 
Sala 1- Preu: 10/13 €.

• Dia 12 de desembre- OPERACIÓ TORNADA: PECES IN 
THE RIVER– Hora:22:30- Sala 2- Preu: 6/8 €.

• Dia 13 de desembre- PARRITA– Hora:23:00- Sala 1- Preu: 
15/20 €.

• Dia 19 de desembre- ANIVERSARI LA MIRONA AMB OR-
QUESTRA DIVERSIONES– Hora:23:00- Sala 1- Preu: 6 €.

• Dia 20 de desembre- RGB 20 ANYS– Hora:22:00- Sala 1- 
Preu: 10/15 €.

• Dia 24 de desembre- THE PELUCAS MUERTAS + ELS 
LLUÇOS DEL TER– CONCERT DE DIABLES D’EN PERE 
BOTERO- Hora:00:30- Sala 2- Preu: gratuït.

• Dia 27 de desembre- EL CIGARRITO DE DESPUÉS– 
Hora:22:30- Sala 2- Preu: 2/4 €.

• Dia 31 de desembre- La Mirona Cap d’Any– DJ. JOKER- 
Hora:00:45- Sala 1- Preu: 15/20 €.

• Dia 2 de gener- COVER ME: XTRAMP (tribut a Super-
tramp)– Hora:22:30- Sala 2- Preu: 6/8 €.

• Dia 17 de gener- LA SALSETA DEL POBLE SEC– 
Hora:23:00- Sala 1- Preu: 7/10 €.

TEATRE DE SALT i EL CANAL

• Dia 5 de desembre - 21:00h.- LA GAVINA de Oskaras 
Koršunovas- Lloc: El Canal - Preu: 35 €.

• Dia 7 de desembre - 21:00h.- IMPRO - Concert for a dancer- 
Shantala Shivalingappa- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 28/18 €.
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El nou 9N  
De vegades la fortuna ens somriu, encara que sigui gràcies a la gran incompetència 
del govern espanyol. El que havia de ser una consulta de broma, convertida en un 
acte de protesta i afi rmació, s’ha visualitzat als ulls del món com alguna cosa més. 
Ha estat un error inconcebible recórrer per segona vegada a un Tribunal Constitu-
cional revestit de tribunal polític, encara que sigui per tapar els seus escàndols de 
corrupció. 
La consulta original ja no tenia efectes jurídics. En aquest sentit poca diferència tenia 
amb el procés de participació ciutadana, atès que la pregunta era la mateixa i l’orga-
nitzava la Generalitat. Tot i això, la jugada del president Mas va descol·locar els seus 
aliats polítics, que van trencar el pacte. Però els objectius perseguits s’han assolit.
Després de maratonianes reunions i davant la indignació popular, els partits favo-
rables a la consulta van dividir-se. La suspensió a instàncies del recurs del govern 
central, per part del Tribunal Constitucional, va dissoldre una feble unitat. El govern 
espanyol ho havia aconseguit.
Tots, menys el partit del President, defensaven una consulta de veritat, desobeint la 
legalitat espanyola, o directament unes eleccions. I possiblement tenien raó. Però 
tots van actuar amb partidisme. Uns per salvar la paraula de Mas i el seu pols parti-
cular, i els altres per sobrepassar-lo. Es van equivocar de cares a la ciutadania. No 
es tractava de salvar un partit i un president, sinó de defensar la dignitat i la voluntat 
d’un poble. 
I el que el Tribunal va esquinçar la primera vegada, ho va recosir a la segona. Impug-
nar el procés de participació ciutadana, una pseudoconsulta emmascarada, va refer 
un suport majoritari a la mateixa participació. A la fi  el govern Rajoy no només ha 
deixat desautoritzat al Tribunal, sinó que no ha pogut evitar el que temien: les cues 
davant dels col·legis per votar que sí a la independència davant la premsa internaci-
onal, tot i una prohibició legal que s’ha ignorat amb civisme i sense temor.   
Els confl ictes polítics s’han de resoldre políticament, i no jurídicament. I a la inversa. 
I tot i les poderoses armes del l’Estat espanyol, la petita i desunida Catalunya ha 
guanyat el primer assalt, després de mesos de batalla. Però ha estat la fermesa de 
la ciutadania. I el President, a més, en surt reforçat. Això se li ha de reconèixer.
Però el repte gegantí és la pantalla següent. Sense unitat política no hi ha eleccions 
plebiscitàries. I els partits ja estan cansats d’apuntalar un president i un partit que no 
van al capdavant de les enquestes. Ara serà l’hora de la voluntat o no de constituir un 
estat independent. Ara caldrà veure si els partits sobiranistes sabran estar a l’alçada. 
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El segle XXI ens està portant moments històrics pel nostre país, especialment des de la segona dècada. Si 
per la generació nascuda a principis del segle passat, el món ja s’havia convertit en un lloc ‘ample i aliè’ amb 
tots els canvis tecnològics, ara a més han viscut un pas sense referents pel que fa a la lluita catalana per la 
seva sobirania. El desgast d’una democràcia mal assentada des de la transició, la crisi econòmica global, tot 
plegat ha confl uït en aquesta gran manifestació de desig de llibertat del poble català per ser sobirà, però tam-
bé, i com a condició sine qua non per a una humil servidora, la possibilitat d’un recomençar que permeti fer 
una societat més justa. No mancat de reptes, molta i diversa gent han posat la seva il·lusió en aquest procés. 
Però com s’ha viscut tot plegat des de la idiosincràsia de Salt? La Marta Guillaumes de l’ANC Salt ens explica 
com ha estat la campanya pel 9-N i com aquest “tsunami civil” ja és imparable.  

-En el moment que fem aquesta entrevista no ha 
passat ni una setmana del 9-N, per tant, la primera 
pregunta seria com valoreu aquesta jornada?
-Sobre el 9-N hi ha diversos graus d’anàlisi. Pel que 
fa al nivell de voluntariat, cal destacar que hi van col-
laborar 180 persones, una immensitat per un poble 
com Salt. Hi va haver 120 voluntaris dins els centres 
oberts -els tres instituts Vallvera, Salvador Espriu i Sal-
vador Sunyer-, i 60 persones de l’Assemblea. Per tant, 
en aquest sentit, ha estat extraordinari. Havíem fet una 
crida uns dies abans i la gent va respondre molt i molt 
bé, n’estem molt contents. A més, és molt interessant 
el fet que es tracta d’un perfi l de voluntaris molt variat: 
des de mestres, joves, persones a l’atur, jubilats, etc. I 
cada vegada hem detectat més presència de joves, un 
fet molt interessant. 

-I pel que fa a la gent que va anar a votar?
-El 9-N es van comptar un total de 7.096 persones. Per 
valorar aquesta xifra s’ha de tenir en compte que hi po-
dien votar els menors de 18 anys, també persones de 
diferents països d’origen, però de tota manera la quan-
titat de vots supera una mica les europees i una mica 
menys que les municipals, de manera que segueix sent 
una xifra important. 

-Sobre el perfi l de votants què ens podeu dir?
-Molt variat. Des de segones immigracions, gent d’ori-
gen extremeny o andalús, fi ns a terceres immigracions 
de Senegal, Gàmbia, Pakistan, etc. És molt interessant 
com aquesta votació ha arribat a un perfi l de població 
que normalment no està cridat a votar. Tot i que també 
som conscients que encara hi ha un sector de població 
al qual no hem arribat, tot i que portem quatre anys tre-
ballant molt per fer arribar al màxim de gent possible la 

defensa de les nostres idees. Em refereixo a un sector 
segurament més castellanoparlant, el que en podríem 
dir un perfi l Súmate. És a dir, que encara hi ha molta 
feina a fer. 

-Algun incident a Salt durant el 9-N?
-Cap ni un, al revés, la gent tenia molta il·lusió, estava 
molt contenta i l’ambient que es respirava era extra-
ordinari. Va transcórrer tot amb una fl uïdesa absolu-
ta i això, per a nosaltres, també era molt important. A 
l’Assemblea no tenim cap por, defensem una idea que 
ens sembla molt noble, però de tota manera estàvem 
amatents a que hi pogués haver algun incident, però 
no, tot va transcórrer tranquil·lament. I això també és 
una mostra que, si ens organitzem, les coses poden 
sortir molt bé.

-Explica’ns una mica la feina de l’ANC Salt pel 9-N?
-Ha estat una campanya llarga, des de l’11 de setem-
bre que hem treballat molt intensament. També hem de 
destacar que hem rebut molta ajuda dels joves del Ca-
sal Independentista, com també de diferents comerços 
de la vila. També a Salt ha estat molt interessant les 
sinergies amb el grup ‘Parlem-ne’, un grup format per 
professors del Vallvera que van veure la necessitat de 
treballar fora del centre i des del desembre passat que 
ens hem anat trobant i s’han elaborat diferents accions 
al carrer per fer pedagogia sobre el tema. S’ha fet molta 
acció al carrer i això ha repercutit en la participació.

-Quins tipus d’accions heu fet?
-S’han fet diversos actes, tot el tema de cartells i díp-
tics, però sobretot, com et deia, molta feina al carrer. 
Hem sortit a informar els ciutadans, fent pedagogia, per 
explicar què és Catalunya, per què volem un país nou, 

Desfer per tornar a començar 

Nom: Marta Guillaumes
Edat:  37 anys
Nascuda i resident a: Salt
Professió: professora de biologia i geologia en un institut de secun-
dària, la Marta forma part de la junta de l’Assemblea Nacional Cata-
lana (ANC) de Salt. L’ANC de Salt té el seu origen durant el procés 
sobiranista de les consultes del 2010, sota el nom de Salt per a la 
Independència. Aquest mateix grup es va reconvertir a ANC de Salt i 
ha portat a terme tota la campanya pel 9-N.

entrevista
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Entrevista a Marta Guillaumes
de l’Assemblea Nacional de Catalunya a Salt

fent veure a la gent com la indepen-
dència suposaria aquesta oportunitat 
de fer les coses de nou, refermar la 
democràcia. I, de fet, aquest exercici 
de desobediència general que es va 
produir diumenge, crec que és un bon 
símptoma de la temperatura de la so-
cietat civil catalana: desobeïm un es-
tat que no ens està respectant com a 
ciutadans, que no ens deixa expressar 
sobre determinats temes polítics. 

-Quins dubtes us preguntava la gent 
al carrer?
-Pel que fa a la població immigrada, 
molts et preguntaven què passaria 
amb els seus papers, amb la seva situ-
ació legal. Per altra banda, la gent gran ens manifesta-
va la por a perdre la pensió, aquesta era una inquietud 
força estesa. I en tercer lloc, ens hem trobat un sector 
de gent esporuguida, és a dir, que no veuen els canvis 
com a positius, sinó al revés, que creuen que això seria 
una font de problemes diversos. 

-I com els responíeu? Què creieu vosaltres que 
comportaria tot plegat? 
-En primer lloc informant-nos molt sobre totes aques-
tes qüestions, vam editar també uns díptics on s’ex-
pliquen tots aquests dubtes i els arguments pels quals 
defensem aquesta causa. També hem intentat ser molt 
honestos i explicar-los que hi ha moltes coses que no 
sabem del cert, però que segur que, si ho fem entre 
tots junts amb fermesa, ens en sortirem. Sobretot hem 
intentat treure pors, perquè hi ha molta gent que viu 
amb moltes pors i sovint són molt irracionals. Ens hem 
trobat també molt poca formació política en general, i 
en una de les anàlisis hem comprovat que del sector 
de nous catalans hi ha un gran marge de població que 
està molt desinformada. Sabien que podien votar, sabi-
en més o menys el que es votava, però a molts els cos-
tava entendre la pregunta, és clar que aquesta tampoc 
era massa clara. Molta gent, com que no vénen d’una 
tradició democràtica molt ferma, no sabien com funci-

onava una butlleta. Això sí, amb molt bona voluntat de 
ser ciutadans, d’exercir una ciutadania plena, que se 
sentien molt orgullosos de poder expressar-se. Tenim 
molta feina com a Assemblea i també com a poble.  

-És curiós com en l’era de les noves tecnologies, 
que segur que han estat indispensables per la vos-
tra tasca, hàgiu acabat fent tanta feina de carrer...
-Aquesta és la gran paradoxa que vivim a Salt, per una 
banda la difusió a través de correu electrònic, formula-
ris Google, etc., ha estat indispensable; però per altra 
banda, hi ha tot un volum de gent a qui no arriba tot 
això i no ha deixat de ser funcional anar al carrer i par-
lar amb la gent. Sobretot per sortir de la nostra zona de 
confort, que són tots aquells que ja estan convençuts. 
Per aconseguir un país de tots, s’ha de fer aquest tu a 
tu. Justament és una de les coses bones que ha portat 
tot aquest procés, que ha afavorit aquesta feina de de-
bat. Estem en una suposada democràcia on els temes 
comuns no es discuteixen ni es debaten. Independent-
ment del fi nal, el camí que estem fent, no només com a 
país sinó com a poble, és ben interessant. Fa conèixer 
gent, aglutinar gent. 

-Això que dius posaria en relació els temes nacio-
nals amb els socials, un dels temes de debat també 
d’aquest procés. Com ho veieu des de l’ANC?
-Hi ha hagut tot un procés que ha propiciat la tendència 
cap als temes socials. A l’inici de Salt per la Indepen-
dència, els temes que hi havia eren els estrictament na-
cionals, però cada vegada més, des del 2011-2012, en 
els debats s’hi han anat incorporant els drets socials. 
No només aquí a Salt, sinó en general. Per això s’ha 
portat a terme la campanya ‘Ara és l’hora’, pel #sísí que 
va lligada a un manifest que inclou una gran dimensió 
social. L’etapa més greu de la crisi ha coincidit amb 
aquest auge de l’eix nacional i això ha generat un debat 
molt interessant quan sorties al carrer. L’eix social, a 
més, ha anat agafant més força també a conseqüència 
dels últims casos de corrupció destapats a Catalunya 
que han repercutit en les dinàmiques internes i han im-
plicat, segurament, també aquesta necessitat d’un gir 

Fotos: Albert Verdaguer Genís
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Entrevista a Marta Guillaumes
de l’Assemblea Nacional de Catalunya a Salt

Nyerros contra cadells

cap al tema social. Ara, la voluntat és la de fer un tren-
cament, una ruptura amb la vella política, desfer el llaç 
amb l’Estat espanyol però també amb unes formes de 
fer política que no ens agraden.

-En general, contents amb el resultat de la campa-
nya prèvia i del 9-N?
-Tenint en compte que ens hem hagut d’adaptar a can-
vis constants en la informació, prendre decisions de 
manera rigorosa però molt ràpida, sí. Això no hauria 
passat si la consulta hagués tingut un caràcter ofi cial. 
També, a Salt només hi va haver tres locals de parti-
cipació. Pensem que potser es podria haver aconse-
guit un quart local. L’Ajuntament va al·legar que des de 
Governació no permetien obrir més locals, per temes 
de seguretat. Nosaltres pensem que hauria estat bé 
comptar també amb un espai a l’ajuntament, perquè hi 
havia 14 meses en un centre i 4 als altres, estava mal 
repartit, segons el nostre punt de vista. De tota mane-
ra, els de l’Assemblea ens vam col·locar fora de l’ajun-
tament amb una carpa i va anar molt bé, perquè, per 
inèrcia, molta gent venia fi ns allà a preguntar dubtes.

-I ara què?
-L’opinió més generalitzada és que probablement ens 
trobarem davant d’unes eleccions plebiscitàries, hi ha 
qui creu que s’aconseguirà una llista unitària i hi ha qui 
no... Això encara no està clar. Almenys així serà una 
manera que hi hagi més espais de debat, fi ns i tot a la 
televisió. No es pot ignorar aquest tsunami de la socie-
tat civil. Tot i que encara ens falta arribar a més gent per 
aconseguir una àmplia majoria, perquè ha de ser una 
majoria molt clara. Per això nosaltres animem a tothom 
a poder parlar-ne amb els veïns, amb el de la botiga del 
barri, amb tothom. 

-Suposem que es declara la DUI, sortiran els tancs 
a Madrid?
-Això és impossible, perquè som a Europa i no pot ser 
que no ens puguem expressar democràticament. Des-
prés del 9-N, encara més, que aquest confl icte s’ha in-
ternacionalitzat. A més a més, quan totes les accions 
que ha fet el poble català han estat sempre impecables. 

Agnès Cabezas Horno

Els Nyerros i els Cadells són dues faccions de la no-
blesa catalana que s’enfrontaren a inicis del segle 

XVII, en el moment de màxima intensitat del bandole-
risme. Al costat del bandolerisme popular, fruit de la mi-
sèria d’àmplies zones del país i protagonitzat per cam-
perols, existeix un bandolerisme nobiliari derivat de la 
rivalitat entre famílies. El malestar social produït per la 
crisi econòmica i l’increment demogràfi c, sobretot a les 
àrees muntanyenques, polaritzarà aquestes rivalitats.
El terme de Cadells ja apareix al segle XIII per desig-
nar els favorables a la casa dels Cadell, senyors d’Ar-
sèguel, oposada a la casa dels Banyuls, senyors de 
Nyer, al Confl ent. Les tensions entre aquestes cases 
nobiliàries desembocaren en una veritable guerra a la 
plana de Vic el 1296. Els Nyerros (Gilabert de Nyer), 
en defensa del bisbe de Vic i del poder eclesiàstic, i els 
Cadells (Bernat Cadell), a favor dels Montcada, una de 
la famílies nobles catalanes més importants. 
Però serà entre els anys 1580-1630 que l’enfrontament 
assolí la màxima virulència, quan aquests dos fronts 
antagònics trasbalsaren el camp català. Felip II envià 
l’exèrcit reial contra Joan Cadell, senyor d’Arsèguel 
i cap bandoler, assetjant i destruint el seu castell el 
1592. Però les lluites no pogueren ser sufocades per la 
repressió dels virreis, que representaven una adminis-
tració corrupta, estrangera i inefi caç. 
El bandolerisme feia quasi impossible el comerç intern 
i les comunicacions. Alguns nobles contraris a la gestió 
reial en difi cultaven la persecució, atès que en les seves 

propietats els virreis no hi podien exercir la seva jurisdic-
ció. Aquests territoris es convertiren en refugi bandoler i 
zones revoltades, sovint amb el suport popular.
En principi, els Cadells eren més favorables als page-
sos i a les viles, i els Nyerros als senyors feudals de 
muntanya i als seus vells drets i privilegis, tot i que la 
fi delitat a un o altre bàndol es devia més a la tradició 
familiar. Durant la Guerra dels Segadors, alguns caps 
cadells, com Josep Fontanella o Josep Margarit, lluita-
ren a favor de la Generalitat contra les ingerències re-
ials castellanes en la vida política catalana. Els bàndols 
es van diluint a mesura que disminueix el bandolerisme 
durant la segona meitat del segle XVIII, quan evolucio-
na la situació social i millora el context econòmic.

JCL

apunt històric
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Quina pau volem?
25 anys de la Ruta de la Pau

Un fals testimoni

col.laboració
Aquest any és el 25è aniversari de la Ruta de la Pau 

de Salt, que s’organitza el darrer diumenge de de-
sembre, el més proper al Cap d’any, que és la Jornada 
mundial de la Pau.
La Ruta de la Pau, que serà el 28 de desembre, co-
mença a les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat, 
i es va caminant fi ns a la parròquia de Vilablareix. Al 
llarg de la Ruta es fan diverses parades per compartir 
cants i textos de refl exió. A Vilablareix s’expliciten testi-
moniatges sobre la pau. De retorn a Salt, la caminada 
s’acaba amb una xocolatada. Hi solen participar unes 
150 persones de totes les edats, amb un ambient co-
munitari i familiar i amb el convenciment que la pau de 
debò només serà realitat si hi ha una dimensió social i 
comunitària justa i equitativa.
25 anys de la Ruta de la Pau signifi quen constància, 
unió, creure que la pau és possible, començant per 
nosaltres mateixos, en família, en comunitat, pacifi cant 
les nostres vides i el nostre entorn, amb criteris d’igual-
tat i germanor.
Diuen que quan una persona té un somni, només és 
un somni; però quan aquest somni el tenen molts, ja 
comença a ser realitat. Si escoltem el nostre entorn tots 
volem la pau, però realment parlem de la mateixa pau?

Al parlar de pau, no tots entenem exactament el mateix:
-En nom de la pau uns justifi quen les guerres per am-
pliar l’imperialisme econòmic que ens escanya cada 
vegada més; altres, en nom de la pau defensen la seva 
legítima identitat i independència.
-Per uns la pau és la possibilitat d’enriquir-se especu-
lant amb l’economia sense obstacles; per altres, la pau 
ha de ser la justa distribució de les coses, l’equilibri so-
cial i la igualtat de drets per tothom.
-Per uns la pau és aconseguir que tothom pensi i faci el 
mateix sense protestar ni indignar-se; per altres, la pau 
és potenciar el pluralisme, la diversitat i el diàleg.
És ben clar que no tothom vol el mateix tipus de pau. 
Es tracta de partir dels drets humans fonamentals i ir-
renunciables, malgrat les crisis que hi pugui haver: dret 
al treball, dret a l’habitatge, dret a la sanitat, dret a l’es-
cola, dret a l’emigració, dret a la llengua, la cultura i 
la nació. Amb el deure d’aportar-hi totes les energies 
possibles.
Ens cal acostar posicions i criteris, ens cal respecte 
per dialogar en pla d’igualtat, sense prejudicis ni fana-
tismes, a tots nivells: personal, familiar, social, estatal, 
mundial.
Fins que no somiem tots en la mateixa pau, cadascú 
des de la seva identitat, no la podrem fer realitat. Una 
bona base ens la dóna l’Evangeli de Jesús, el Naixe-
ment del qual celebrem aquests dies: “tracta als altres 
com voldries ser tractat”, o el nostre popular: “allò que 
no vols per tu, no ho vulguis per ningú”. Aquest pensa-
ment és comú a totes les tradicions religioses.
Celebrem 25 anys de la Ruta de la Pau. Enhorabona a 
l’equip organitzador per la seva constància i per creure 
fermament en la pau. Això ens és una lliçó per a tots, 
per a construir la pau amb més empenta i amb més 
esperit fratern i solidari. Obrim rutes i relacions de pau 
avui i cada dia del nou any.

Fèlix Mussoll. Rector de St.Cugat

L’edifi ci del Seminari és un bloc de pedra gegantí al 
cor del barri vell de Girona. Situat a la pujada de 

Sant Domènec, els seus murs fan un metre de gruix i 
la sensació de solidesa i de poder és impactant. És el 
fi del refl ex d’una època i d’una institució. 
La biblioteca del Seminari Diocesà és l’indret conve-
nient si es volen trobar sermons, visites i cartes pas-
torals, sínodes o processons. Per accedir a l’arxiu des 
de la imponent entrada principal, cal pujar a la sego-
na planta i circular per amples i gèlids passadissos. El 
mobiliari és antic i escàs. La part pública de l’arxiu és 
petita i recollida, mínima.
L’Emma estava repassant uns volums quan s’aturà en 
un petit exemplar de color groc. Era una guia biblio-
gràfi ca d’un tal Gabriel Bosch i Aymerich, director de 
l’Arxiu Històric. Alguna força inexplicable l’impulsà a 
agafar-lo i a examinar-ne el contingut. A dins hi havia 

un manuscrit.
El despatx d’en Gabriel Bosch tenia un fi nestrell que 
donava al carrer de la Força. Era més petit del que apa-
rentava pel munt de prestatges que envoltaven l’escrip-
tori de noguer. Tot eren llibres, papers i caixes, un de-
sordre formidable.
El manuscrit era del seu arxiu familiar, del mas de Pon-
tós. El signava fra Aymerich i era d’inicis del segle XIX. 
Segons relatava, del palau episcopal eixien tres con-
ductes subterranis. Un sortia en direcció a Sant Domè-
nec per sota les Beates i moria a la Mercè. De baixada 
passava pel convent del Carme i Sant Josep. 
Un segon túnel fi nalitzava al monestir de Sant Daniel 
passant per Sant Pere de Galligants. Devia ser el més 
antic. El tercer, més recent, creuava el subsòl de la ca-
tedral i anava al convent dels caputxins, és a dir, l’actu-
al arxiu. D’aquí travessava el riu cap al convent de Sant 
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Hem votat!

Francesc, passant pels Mínims i acabant a Sant Agustí.
En unes reformes que es van fer al subterrani per am-
pliar i fumigar l’arxiu va sortir el túnel. Hi ha molta runa. 
Van tapar-ho a l’espera de futures prospeccions. Aquí 
és on el frare afi rmava que es trobaven el bisbe Toledo 
i l’abadessa Rocamora, junt amb un munt de frares, 
sempre les nits de lluna vella. 
Explica que copulaven en una estança secreta soter-
rada. Relata que aquests túnels són espais secrets de 
perversió, llocs on el dimoni corromp les verges per 
després sacrifi car-ne els fruits. I espais on els homes 
s’estimen a lliure plaer, sovint en grup. Estaven pos-
seïts a causa d’estranys ritus i beuratges. Una catarsi 
col·lectiva.
Ara fa uns trenta anys, afi rmava en Bosch, uns operaris 
que feien reformes a l’antic hospital de Santa Caterina 
van trobar cossos petrifi cats darrere d’uns murs. Potser 
de l’antic hospital en sortia una galeria que connectava 
amb alguns dels túnels.
Afi rmava l’Aymerich, enemic acèrrim del bisbe, que du-
rant el procés de supressió dels convents aquest va 
protegir una novícia. Era una adolescent provinent del 
rerepaís, fi lla d’una família d’hisendats. Se li encomanà 
de protegir la noia, de nom Caterina, i que s’ocupés 
personalment de que rebia la formació pròpia d’una 
santa. 
Però diverses notes provinents de les religioses lamen-
taven l’excés de zel del prelat. Sovint la jove passava 
temporades closa al palau episcopal. En algunes lle-
tres Caterina suplicava a la seva superiora, l’abadessa 
Rocamora, deslliurar-la de l’obligació.
Una última carta de la superiora, indignada, acusa la 

novícia d’estar posseïda i de no ser 
digna de pertànyer a l’ordre, i ele-
va una petició al bisbe per a puri-
fi car-la. Finalment, Toledo informa 
que Caterina ha fugit traint la seva 
confi ança i que no és digna de ca-
sar-se amb Déu. La noia es veu que 
va desaparèixer.
El pare Cúndaro era un franciscà 
que a principis del segle XIX gaudia d’una gran repu-
tació. Havia participat com a capità en la croada contra 
l’exèrcit napoleònic. La proesa dels gironins fou obra 
de tots els grups socials, però sobretot del poble me-
nut, fanatitzat per un clergat contrari a les idees revo-
lucionàries i per algun militar, com l’Álvarez de Castro, 
posseït per deliris de grandesa. Però mostraren una 
actitud heroica.
Es veu que uns anys després, durant el Trienni Cons-
titucional (1820), Cúndaro havia acusat alguns frares, 
com l’Aymerich, d’elaborar falsos testimonis i d’ésser 
contraris a la causa de l’Església, pel seu suport al can-
vi de règim i la crítica a l’ordre establert.
Fou de les èpoques més fosques de la ciutat. Una re-
sistència esgotadora durant la Guerra del Francès ho 
havia arruïnat tot. Moltes cases estaven derruïdes i 
s’havia perdut bona part de la població. Ferran VII va 
prometre recompensar aquell heroisme amb la recons-
trucció de la ciutat i l’exempció d’impostos, però tot 
quedà en justes paraules. S’atorgà a la ciutat el títol 
d’Immortal, això sí.

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog

Semblava missió impossible però, fi nalment, hem 
votat i ho hem fet en un clima tranquil i relaxat, amb 

el  civisme que ha caracteritzat tots els actes del pro-
cés. Gairebé no mereix menció l’atac de quatre enca-
putxats a Girona. No comptaven amb l’oportú placatge 
de  l’equip de rugby del GEiEG!.
Chapeau pels milers de voluntaris,  per la societat ci-
vil en general i per l’ANC impulsora d’aquest moviment 
cooperatiu i altruista. Ens han regalat una lliçó impaga-
ble de valors.
Emocionava sentir des del jove que s’estrenava i que 
agraïa la feina dels voluntaris de la mesa, a la gent 
gran que valorava la situació com a irrepetible. Era el 
vot de la il.lusió, dels qui tenen clar el camí del somni. 
Els qui dubtàvem entre mantenir la fi delitat a la terra 
de naixença o al país dels fi lls, ens ha fet decantar en 
un clar sí, sí, el sorrut tancament en banda d’en Rajoy 
i el PP, inesgotable fàbrica d’indepes cada vegada que 
baden la boca.
Com era d’esperar, la valoració,  no tan sols del “go-
bierno” sinó també dels mitjans espanyols, ha estat 
la de menysprear la votació. No ha servit per a res. 

2.300.000 persones no compten per a res. Això ha es-
tat una pantomima. Però bé que se l’han volgut carre-
gar, igualment que la primera. Sort que dos jutges van 
considerar que no era oportú retirar les urnes.
Ara hi tornem a ser. A Madrid no mouen ni una cella. 
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Defraudadors, enganyadors

Aquí s’ha esberlat el meló. Era previsible. Ha durat prou 
el front sobiranista. Ara, el divorci entre CDC, Esquerra 
i la CUP és un fet. No hi haurà llista unitària. El PSC 
festeja el partit en el govern pels pressupostos de l’any 
vinent i li ofereix estabilitat pels dos anys que resten 
de legislatura. El President s’ho rumiarà uns dies. Des-
prés, avançament de les eleccions de ben segur. Lla-
vors ningú podrà menystenir el resultat que se’n derivi.
Entremig veurem si continua endavant la querella de la 
fi scalia general de l’estat contra el President.
Una mostra més de la judicialització de la política. 
Abans que el fi scal digui res, la Camacho ja xerra de 

què l’acusaran. Per llogar-hi cadires!
Com a desgreuge, i al contrari dels qui ja haurien tret 
els tancs per acabar amb els separatistes, darrerament 
ha sorgit un moviment ciutadà des de Castella Lleó que 
vol acostar-se a la societat catalana, igual que ha fet 
en José Ma. Carrascal a  l’ABC – increïble que li hagin 
deixat escriure!-. És com el fi ll que vol marxar de casa. 
El pare ni s’immuta, ni en parla i són els germans els 
que volen convence’l perquè es quedi.
umats a la catalanofòbia i als acudits de garrepes i in-
solidaris, està bé que ens diguin que ens estimen. Cal 
fets, però, no només paraules. 

Pilar Velázquez

Privar (algú) amb engany d’alguna cosa que li és 
deguda o no correspondre alguna cosa a allò que 

hom n’esperava, defi neixen el verb defraudar. Fer cau-
re en error en una falsa aparença, decebre, enganyat 
en les meves esperances  o trair, defi neixen el verb 
enganyar.
Hi ha gent que es dedica a fer-se  passar pel que no 
són. Els seus objectius  i aspiracions són fer creure als 
altres que són el que  no són. Que tenen uns estu-
dis i títols que no són veritat, una professió, un nom 
i cognoms que tampoc són veritat, etc. Potser el que 
més està a l’ordre del dia és el tema econòmic. Fer-se 

passar per una persona que 
té un gran poder o capacitat 
econòmica de cara als altres, 
així d’aquesta manera causar 
un respecte i admiració, per 
usar aquesta confi ança amb 
la fi nalitat d’enganyar-la o es-
tafar-la.
El cine ha tractat el tema en 
diverses  pel·lícules; en recor-
do una que l’actor era Leonar-
do Di Caprio, que canviava de 
nom i professió unes quantes 
vegades. També de família, 

que ell mateix va formar a diferents ciutats. Entenc que 
els defraudadors de qualsevol tipus, sigui de professió, 
personalitat, família etc, han de ser uns grans actors 
per interpretar un o més papers i continuar comptant 
amb la confi ança de la gent i mantenir el  seu engany.
Ara apareix en els mitjans de comunicació el cas del 
que anomenen “el joven Nicolás”. Aquest  jove que, 
conservant els seus nom i cognom, ha aconseguit in-
troduir-se en determinats medis de l’elit econòmica i 
social, a base d’estar en molts esdeveniments i que a 
tothom li semblaven normals. Fins que un dia salta la 
llebre i resulta que tothom es pregunta qui és i què fa 
i resulta que ningú el coneix a fons, només de manera 
superfi cial. Un cas únic i que només pot passar aquí,  
un cas d’engany a les altes esferes de la nostra soci-
etat. Ells que creuen que tot està tan ben controlat i 

resulta que un noi de 20 anys els manega i els fa creure 
el que ell vol.
Un altre cas real – mantingut en secret molts anys i 
destapat després de la seva mort - va ser el de Charles 
Lindbergh, un pilot americà que va ser el primer a fer 
la travessa de l’oceà atlàntic sense escales. De fet la 
va tornar a fer moltes vegades, ja que mantenia dues 
famílies, una als Estats Units amb sis fi lls i l’altra a Ale-
manya, amb tres. Al llarg de la historia - i actualment 
- trobaríem molts de casos de gent que defrauda  amb 
diferents tipus d’enganys. 
Quan un polític no segueix el seu programa electoral, 
també enganya els seus votants. Quan un polític es 
queda diners públics o fa servir les seves infl uencies 
per benefi ciar-se’n ell o la seva família, estan cometent 
delictes i defraudant a tota la gent en general i molt 
especialment als seus votants que confi aven en ells. 
Podem dir que els polítics són els grans defraudadors 
moderns, capaços de prometre moltes coses per a tot-
hom i resulta que totes van a les seves butxaques. 
En el fons tots som defraudadors en més o menys me-
sura. Quantes vegades no hem complert o satisfet les 
nostres expectatives o les dels altres? Quantes vega-
des haurem defraudat – decebut - els nostres pares, 
els nostres amics, els nostres superiors, al no arribar 
a complir uns objectius que tothom donaven per fets? 
Quantes vegades haurem fet coses no gaire “legals” 
per aconseguir alguns avantatges? Si tots tenim pre-
sents les nostres mancances, potser podrem compren-
dre - però no acceptar - les “defraudacions” dels altres.

Rafel Sala
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Un referèndum hauria salvat Europa

La imatge d’aquesta fi la de soldats cecs, amb els ulls 
cremats pels gasos, refl ecteix bé la terrible salvatjada 

que va ser la Primera Guerra Mundial o Guerra Europea, 
de la qual s’ha commemorat aquest any el centenari.
Aquell 1914 ningú podia imaginar a Europa l’horror que 
hi estava a punt d’arribar. Es vivia un progrés econòmic 
i tecnològic extraordinari. L’acer i l’electricitat potencia-
ven la industrialització que donava feina i feia créixer les 
ciutats, el vapor movia trens i grans vaixells, el corrent 
elèctric havia portat la llum a les cases, el telèfon i la ràdio 
permetien la comunicació instantània fi ns i tot entre con-
tinents, corrien ja els primers cotxes, volaven els primers 
avions, els gramòfons popularitzaven la música... Malgrat 
que hi havia també problemes socials, es mirava el futur 
amb optimisme. Es creia en el progrés, sobretot en el pro-
grés tecnològic que resoldria tots els problemes.
Tot va començar amb un fet aïllat: un atemptat. A Saraje-
vo, un patriota serbi va matar el príncep hereu de l’imperi 
austrohongarès per reivindicar el territori de Bòsnia que 
els serbis consideraven seu, però que aleshores formava 
part d’Àustria. Això encengué el terrible confl icte. L’empe-
rador austríac va declarar la guerra a Sèrbia. Com que 
Sèrbia és de llengua eslava, Rússia, que es considera-
va defensora dels pobles eslaus, va declarar la guerra a 
Àustria. El poderós imperi alemany es va posar immedia-
tament al costat de l’austríac. França i Itàlia, per recuperar 
territoris que havien perdut en guerres anteriors, entraren 
en la lluita contra Alemanya i Àustria, mentre que Turquia, 
per recuperar també antics territoris dels Balcans, ho va 
fer a favor. I a la guerra, per diversos motius, s’hi anaren 
sumant altres nacions. Per exemple, els Estats Units hi 
entraren cap al fi nal, el 1919, perquè un submarí alemany 
havia enfonsat un vaixell americà.
La guerra durà 5 anys i va ser una salvatge carnisseria 
que mobilitzà 65 milions de soldats i causà 20 milions de 
morts i més de 25 milions de mutilats, cecs i ferits de tota 
mena. L’invent de les metralladores i de nous explosius 
que feien molt més mortífera l’artilleria descartava les 
antigues batalles a camp obert.  Es cavaren trinxeres i 
els soldats hi vivien i morien en mig del fang, els polls, 
la brutícia, les rates, la fam, la por i, moltes vegades, els 
cadàvers que no es podien evacuar. Una línia de trinxeres 
i fi lats amb punxes anava des del mar del Nord fi ns a Su-
ïssa. Avançar uns pocs metres, assaltar les trinxeres ene-
migues, costava molts milers de morts, escombrats pels 
canons i metralladores. Les ordres dels generals conver-
tien  els soldats en “carn de canó”. Solament a Verdun 
hi van morir més de mig milió de soldats per aconseguir 
avenços que no arribaren a 10 km.
Per atacar les trinxeres enemigues es van fer servir gasos 
asfi xiants: el clor, que crema els pulmons i produeix una 
mort per asfi xia molt angoixosa, i el “gas mostassa”, que 
ulcera la pell i crema els ulls. Va ser tan terrible el record 
dels gasos asfi xiants que 30 anys després, en la Segona 
Guerra Mundial, cap país es va atrevir a tornar-los a fer 
servir.
La guerra la va perdre Alemanya, no per una derrota mili-
tar sinó per un esgotament de recursos, per un col·lapse 
econòmic. França i Anglaterra disposaven de l’immens 

potencial dels Estats Units, però Alemanya, bloquejada 
per la fl ota britànica, es va quedar sense recursos per 
mantenir la guerra i alimentar la població. Començà la 
fam i es produïren vagues i revoltes. L’emperador ale-
many, el kaiser, tement que, com li va passar al tsar de 
Rússia, una revolució acabés amb la seva vida, va dimitir 
i fugí del país. Es va improvisar un govern que demanà 
amb urgència un armistici. Els aliats d’Alemanya van fer 
el mateix.
Però la guerra es va tancar en fals. La Pau de Versalles 
va ser una humiliació per a Alemanya, que va perdre el 13 
% del seu territori i totes les colònies, va haver de pagar 
unes indemnitzacions desorbitades i va ser obligada a de-
clarar-se única responsable de la guerra.
A partir de la Pau de Versalles, el somni de la revenja 
per la humiliació es va convertir en una obsessió pels ale-
manys. Això explica la pujada de Hitler al poder i la Sego-
na Guerra Mundial, la salvatjada més gran de la història 
humana. Entre les dues guerres mundials hi ha una rela-
ció causal, sense la primera no s’hauria produït la segona, 
formen un tot.
Indigna pensar que tot aquell horror era evitable, que la 
Primera Guerra Mundial, amb les seves terribles conse-
qüències, es podia haver evitat amb un referèndum. Si va 
començar per un litigi territorial entre Àustria i Sèrbia  ¿per 
què no van preguntar als habitants d’aquell territori, als 
bosnians, si volien ser austríacs, serbis o independents, 
com són actualment? ¿o als habitants d’Alsàcia si volien 
ser francesos o alemanys? Quants confl ictes territorials 
es podrien evitar amb un simple referèndum! Quantes 
nacionalitats imposades per força, pel dret de conques-
ta, per l’ambició dels governants! Però, esclar,  abans no 
se’n feien de referèndums, les persones eren obligades a 
callar i a obeir.
Han passat 100 anys i el món està canviant. Vull ser op-
timista i penso que un dia o altre les persones seran més 
importants que les lleis i els drets de conquesta. Que un 
dia o altre els drets humans, personals i col·lectius seran 
respectats. Que un dia o altre els pobles podran decidir 
lliurament el seu futur sense guerres ni violències, gestio-
nant pacífi cament les divergències i acceptant amb refe-
rèndums democràtics les decisions de la majoria. Escòcia 
i Quebec en són ja exemples. Per què mantenir encara 
aquesta antiquada obstinació espanyola de no deixar-
nos-ho fer a Catalunya?

Joan Serrat
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Les paraules no són innocents, diuen, i és ben cert. En 
el moment present, en què l’estira-i-arronsa infi nit entre 

Catalunya i Espanya és més viu que mai, resulta altament 
instructiu practicar el joc de desmuntar el joc de paraules 
amb què aquesta entelèquia dita Estat espanyol ens ha 
distret tants anys per sortir-se’n  (com a complement del 
seu inveterat ús de la força bruta) sempre amb la seva. 
S’atrapa primer un mentider que un coix, sí, però en aquest 
cas s’ha de reconèixer que el mentider s’ha rigut dels boni-
facis dels catalans anys i panys –i continua rient-se’n amb 
la mateixa patxorra amb què els trilers de la Rambla ‘es 
queden’ amb els passavolants que piquen a la seva canya 
de pescar una vegada rere l’altra.
El joc és molt fàcil de desmuntar, tanmateix, només dient 
les coses pel seu nom: ho prova el senzill experiment de 
dir o escriure “Castella” allà on ells diuen o escriuen “Espa-
nya”. La caverna integrista posa sempre el límit de la seva 
paciència (uix, quina por!) envers les vel·leïtats separatis-
tes dels catalans en el trencament de la “unitat d’Espanya”, 
i amb això en fan prou per tenir entretingudes totes les ter-
túlies, on els sobiranistes catalans es fan un tip d’acumular 
arguments, sempre “en positiu”: que si amb la independèn-
cia ningú va contra Espanya, sinó a favor de Catalunya, 
que si serem uns veïns collonudament afables i enrotllats, 
que si la separació encara farà un favor als espanyols, que 
es podran treure de sobre els seus impresentables gover-
nants actuals i fer un “país millor”..., i més ara, que diuen 
que Podemos puja com l’escuma i amb aquest actor ines-
perat es trencarà l’inveterat bipartidisme “espanyol”... Etcè-
tera. Un moment, sisplau, parem el carro.
Obviant, com solen fer inexplicablement les tertúlies, la 
incontestable veritat històrica que la suposada unitat d’ai-
xò que en diuen Espanya (els espanyols castellans, i tot 
darrere tots els altres) és producte de la violència militar, i 
que mai ha estat ratifi cada pels espanyols no castellans de 
Catalunya, ni per referèndum ni de cap altra manera), i que 
per tant a aquestes altures de la història, en l’Europa del 
segle XXI, és una anomalia insostenible (digui el que digui 
–o per molt que calli la Unió Europea), obviant aquest deta-
llet, l’Argument (en majúscula, perquè és l’únic que tenen, 
i per això s’hi arrapen com a un clau roent) de “la indisso-
luble unitat d’Espanya” perdria tota la (pobra) força que té 
si parléssim de “la indissoluble unitat de Castella”. Oi? Amb 
la independència de Catalunya la unitat de Castella no es 
trencarà pas, oi que no? El 1714 hi va haver una addició, 
i ara hi haurà una sostracció, res més (vegeu el mapa ad-
junt: més aclaridor, impossible).
 Hi havia una unitat, Castella, i una altra unitat, Catalunya, 
i de la suma, perpetrada per les forces borbòniques de 
l’execrable Felip V, en va sortir un resultat (1 + 1 = 2), que 
en diuen Espanya. Ara les forces ciutadanes de Catalunya 
pretenen –amb més raons que un sant fer l’operació con-
trària: restar del total anterior una de les unitats, de la qual 
operació matemàtica n’han de resultar altra vegada les 
dues unitats anteriors, separades i senceres, així de senzill. 
Ningú vol trencar Castella: només ens en volem separar. 
Tant costa d’entendre?
Una altra de les bones pràctiques que ens ajudarien a si-

tuar les coses a lloc seria la de desmuntar el concepte de 
“nació espanyola” (l’única que “reconeix” la reconsagrada 
Costitución Española, recordem-ho) i la impunitat amb què 
l’entaforen en l’imaginari col·lectiu a través de l’ús i l’abús 
dels derivats gramaticals, particularment de l’adjectiu “na-
cional”. Aquí n’hi ha prou de no seguir-los el joc i deixar de 
traduir, és a dir, d’adaptar, de “naturalitzar” denominacions 
artifi cials com ara Audiencia Nacional, Premio Nacional, 
Instituto Nacional de Estadística, Policía Nacional, Instituto 
Nacional de Meteorología ...
És desesperant veure com des de TV3, la Televisió Naci-
onal de Catalunya, els fan el favor (perquè no hi estan pas 
obligats) de “traduir” el nom d’aquestes i la resta d’institu-
cions que l’Estat castellà decora amb el màxim “cuidado” 
amb l’etiqueta “nacional”: hem dit que les paraules no són 
innocents, i cada vegada que des dels mitjans informatius 
catalans se’ns parla d’aquestes institucions com a institu-
cions “nacionals” estan ajudant a mantenir l’invasiu marc 
mental espanyol com la cosa més natural del món. I això, 
compte, mantenint sense cap empatx deontològic la con-
tradicció de parlar de les institucions nacionals paral·leles 
catalanes (on n’hi ha), fi ns al punt que en determinats ca-
sos els ciutadans de Catalunya no saben de què els infor-
men: quan un escriptor rep el “Premi nacional de literatura”, 
per exemple, de quina nació el rep?, quan parlen de la “po-
licia nacional”, es refereixen a la policia de l’Estat o als Mos-
sos d’Esquadra, que és la policia nacional de Catalunya?...
Si la premsa catalana la fes habitualment, aquesta pràcti-
ca tan senzilla, ¿també protestarien, els guardians de les 
essències, per aquesta ‘deixada’ de tennis, com fan amb 
la ‘nimietat’ del ‘polític’ mapa del temps de TV3, només per-
què informa de la meteorologia de totes les terres de parla 
catalana? Ja seria el súmmum (entre altres coses perquè 
els delataria)... Però tampoc és descartable, veient les ju-
gades de pallús que han fet al llarg dels últims moviments 
de la interminable partida d’escacs que ‘celebrem’ des de 
fa tants anys, i amb tanta intensitat (a mesura que s’acosta 
l’escac i mat) aquests últims anys, mesos i dies.

  Fermí Sidera Riera

Ni trencar Espanya, ni trencar Catalunya

“Mapa político de España (1845): España uniforme o puramente 
constitucional, España foral, España incorporada o asimilada y Es-
paña colonial” (sic).
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Activitats del Casal dels mesos d’agost a novembre

Les otitis externes
en els animals de companyia

casal de jubilats

Durant el mes d’agost d’enguany, els sopars a la 
fresca dels divendres ha estat un èxit de partici-

pació, aconseguint la Junta assolir un sostre que en 
aquest quatre anys no ho havia aconseguit.
Les nits de petanca varen haver de canviar la nit per la 
tarda, ja que a la primera nit no va haver-hi prou assis-
tència de participants, comportant el canvi d’hora.
El dia 30 d’agost es va portar a terme la cantada d’Ha-
vaneres, amb el Grup Voramar, que malgrat el temps 
d’aquest estiu i haver-nos obligat a canviar de dia per la 
pluja, varem poder gaudir d’una bona vetllada.
El mes de setembre, el Casal de Jubilats i Simpatit-

zants va celebrar els 40 anys d’existència, portant-se a 
terme diverses activitats: el dia 17 el campionat de par-
xís, el dia 18 l’excursió a Sitges i Cunit, el dia 19 el con-
curs de botifarra, la setmana del 22 al 26 el concurs de 
petanca amb diferents Clubs de la província i amb una 
bona participació. El dia 28, a primera hora del matí, 
concurs de petanca de la Diada del Soci, seguit de la 
missa pels difunts del Casal i a les dues de la tarda el 
dinar al restaurant La Terrassa de Platja d’Aro.
En el transcurs del dinar es va homenatjar a les pare-
lles que feien 50 anys de casats, així com al Padrí i la 
Padrina del Casal de més edat:

Quan alguna de les nostres mascotes presenta oti-
tis, notarem que sacsegen el cap, es graten les 

orelles, se les freguen contra el terra o les parets o bé 
inclinen el cap cap al costat on hi ha el mal d’orella. 
La infl amació del conducte provocada per l’otitis fa que 
l’animal tingui molèsties a la zona i per això presen-
ten aquest quadre clínic. A més, podem veure la pell 
del pavelló irritada i presència de secreció al conduc-
te, l’aspecte de la qual dependrà de la causa de l’otitis 
(des d’un color marronós a una secreció purulenta).
Hi ha factors que predisposen a que la nostra masco-
ta sigui propensa a les otitis: la forma de les orelles 
(orelles molt caigudes, molt peludes per dins o amb 
conductes estrets, que fan que les orelles ventilin ma-
lament i es retingui la humitat), maceració per excés 
d’humitat (excés de banys), irritació (per exemple per 
una mal rentat amb producte inadequat), etc.  Tot això 
pot afavorir el creixement de bacteris o llevats que ens 
portaran a una otitis externa.
Les causes d’otitis són: paràsits (més del 50% de les 
otitis en gats són per àcars del gènere Otodectes), cos-
sos estranys (per exemple les espigues, tan típiques 
de la nostra zona i causa freqüent d’otitis en gossos), 
al·lèrgies (fi ns al 80% dels gossos al·lèrgics desenvolu-
pen otitis externa), seborrees, pòlips (sobretot en gats), 
malalties hormonals com l’hipotiroidisme i fi ns i tot tu-
mors. 
Aquests problemes derivaran en una multiplicació des-
controlada de diversos tipus de bacteris com els esta-
fi lococs o els estreptococs, o bé llevats generalment 
del gènere Malassezia, que provocaran la secreció que 
veurem que surt de les orelles, molt típica i marronosa 
en el cas dels llevats (és una de les otitis més freqüents 
en gossos).
És doncs molt important quan pensem que el nostre 
gos o gat té mal d’orella, ja que li notem alguns dels 
signes descrits anteriorment, anar al veterinari per po-
der diagnosticar el tipus d’otitis, que com hem vist po-

den tenir diverses causes i cadascuna un tractament 
diferent. El veterinari revisarà com està el conducte i 
mitjançant presa demostres determinarà el tipus d’otitis 
per establir-ne el tractament adequat, ja que una otitis, 
per exemple,  bacteriana no es pot tractar de la mateixa 
manera que una d’acariòsica, perquè un acaricida no 
té efectes sobre els bacteris ni a l’inrevés. La majoria 
de tractaments solen ser tòpics, a base de gotes per 
posar dins les orelles, però dependent de la duració i 
de la causa, es podran tractar també amb pastilles, pi-
petes, etc. Cal revisar que el timpà no estigui malmès, 
ja que, si no, un tractament local podria empitjorar el 
procés, i en aquests casos caldrà tractar amb pastilles.
Hi ha casos en què es requerirà una anàlisi més ex-
haustiva del causant de l’otitis, i caldrà fer cultius i an-
tibiogrames per veure quin antibiòtic necessita aquell 
bacteri en concret, sobretot en otitis cròniques, que no 
responen a tractaments convencionals, o aquelles que 
es repeteixen amb massa freqüència.
Davant una mascota que sacseja el cap, es grata les 
orelles o va amb el cap tort, si sospitem d’otitis caldrà 
anar al veterinari. Cada cas és diferent i necessita un 
tractament concret.

Informacció proporcionada per Vetxarxa

cuidem les mascotes
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Activitats del Casal dels mesos d’agost a novembre

Calendari electoral a president
del casal de jubilats i simpatitzants de Salt 

- Del 17 de novembre a l’1 de desembre - Presentació 
de Candidatures.
- Del 2 al 13 de desembre - Exposició de Candidatures 
presentades al Tauler d’Anuncis del Casal.
- Del 15 al 17 de desembre - Impugnacions de Candi-
datures presentades.
- Dia 18 de desembre - Proclamació de Candidatures 
admeses.
- En cas que es presenti una sola Candidatura, el Can-
didat es proclamarà directament com a  President del 
Casal.

Parelles de 50 anys de casats:
RAMON SANJUAN MORET i CÈLIA GÜELL RIPOLL
JOAQUIM LEÓN GIMÉNEZ i CARMEN MUÑOZ SERRANO
JOSEP MARIA MACIAS COLOM i MARIA DOLORS 
GAMUNDI CANALS

Padrí del Casal: JOSEP ROS FORNELLS, de 85 anys 
d’edat.
Padrina del Casal: ENRIQUETA PAGÈS CANALS, de 
93 anys d’edat.

El dia 16 d’octubre es va fer l’excursió a Puigcerdà, 
dinar a Llívia i a la tarda la visita del castell de Mont 
Louis, ubicat dins les muralles.

 El dia 8 de novembre, en el Casal es va portar a terme 
el concert  amb el cantant Jordi Garanger i el mestre 
Angel Comalada al piano.
El dia 20 de novembre l’excursió a l’Hospital de Sant 
Pau de Barcelona.
El dia 18 de desembre es farà l’excursió a la Maternitat 
Suïssa d’Elne, però abans d’anar-hi esmorzarem a Ro-
ses amb una sardinada.
El dia 26 de desembre l’habitual vermut de Sant Este-
ve, al que hi esteu tots convidats.

- Dies 19 i 20 de desembre - Recursos a les Candida-
tures admeses, en cas de presentació de dues o més 
Candidatures.

La Junta del Casal de Jubilats i Simpatitzants acaba la 
seva legislatura. Per aquest motiu vol agrair als molts 
socis la resposta rebuda de gratitud per la tasca rea-
litzada durant aquest 4 anys, restant a disposició de 
qualsevol pregunta o consulta que se’ns vulgui fer. Mol-
tes gràcies a tots.
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Després de demà

Maria Victòria Molins: 
Una monja amb els del carrer

Aprés demain, com diuen els francesos...sí, l’ende-
mà. Què passarà?

Després de demà, no ho sabem què passarà, però una 
cosa sí que és certa.  Fets molt importants ens estan 
esperant. Tenim la gran sort de viure, de palpar, de 
sentir, de lluitar i de poder-hi ser. Altres no han tingut 
aquesta sort, però creiem que el seu esperit segueix 
lluitant per les bones causes.
Si, després de demà el poble de Catalunya ha de fer 
molts canvis.  Volem veure els colors de la democrà-
cia:  volem opinar, volem votar, volem decidir, volem 
construir,  com en tots els països democràtics, volem 
VIURE EN PAU. Ja sabem tots i totes que des del go-
vern central ens  tancaran moltíssimes portes (això no 
és cap novetat), però hem de creure que mentre hi hagi 
una escletxa de llum no deixarem de lluitar pel que és 
nostre, i pel que hi tenim dret. 
Espero i desitjo que Catalunya tingui el lloc que es 
mereix dins el ventall dels països lliures i que un dia, 
no massa llunyà, els nois i noies puguin estudiar en 
el llibre de la història Catalana les planes que s’estan 
escrivint aquí i ara. El nostre país s’aguanta amb pilars 
de ferro revestits de seny, decorats amb fortalesa, amb 
olor de justícia, amb textures de tossudesa i gust de 
llibertat. Després de demà volem SER I FER EL NOS-
TRE FUTUR.
PAIS GROC, va ser la campanya que es va fer per ani-
mar i  recordar que Catalunya ens espera. Espera els 

fi lls i fi lles, biolò-
gics i adoptats.  
Catalunya és la 
mare que  molts 
fi lls voldrien.  Per-
què és terra fer-
ma dins una  fu-
riosa mar. Perquè 
vol ser terra lliure 
dins un país que 
l’oprimeix. Per-
què ja en té prou 
de ser controla-
da,  vigilada, re-
visada.... Ja en té 
prou de pagar deutes  de fi lls que no són seus.  Ja en té 
prou dels mals comptes , de divisions que no quadren, 
d’ enganys , de mentides i de males maneres.
Després de demà,  volem  un país normal. Portem 
massa anys apedaçant el llençol de la paciència, i ara 
és l´hora de fer-ne un de nou.
Després de demà tornarem a fer un altre any,  i jo ho 
aprofi to, des d’aquí, per demanar a totes  aquelles per-
sones que formen part d’aquest petit país, que encen-
guin el llum de Nadal amb tota la il·lusió i la força que 
sempre ens ha acompanyat. 
Bones festes.

Júlia Pujolràs Casadevall

el racó de pensar

Nadal

S’acosta Nadal i, un any més, la nostra societat se-
gueix els cànons establerts pel calendari. Són dies 

en què, a pesar de la crisi que seguim patint, se’ns con-
vida a pensar en regals, festes i extres. És cert que 
també són dies en què la nostra mirada envers els més 
pobres, marginats o persones necessitades, sembla 
més sensible, i són moltes les persones que fan, tam-
bé, extres en la seva “caritat”. I no ho critico, però la 
pobresa i la marginació no és una qüestió només d’uns 
determinats dies de l’any.
Precisament per això, a Càritas Salt, ens ha semblat 
oportú convidar la Mª Victòria Molins per compartir el 
seu testimoni i perquè ens parli sobre LA DIGNITAT DE 
LA PERSONA I EL QUART MÓN.
Mª Victòria Molins, nascuda el 1936, en el si d’una famí-
lia nombrosa de l’Eixample barceloní, es va fer religiosa 
Teresiana. Els primers anys els va dedicar a l’ensenya-
ment (a Barcelona i a Sud-amèrica), i farà cosa d’uns 
20 anys va decidir iniciar una nova vida: ser monja de 
carrer sense hàbit i anar a viure al Raval de Barcelo-
na per estar al costat de molts malalts de SIDA, que 
en aquells moments estaven condemnats a morir sols. 
I va fer com opció de la seva vida “viure i morir amb 

els pobres “ (són 
paraules seves). 
Actualment són 5 
les monges que vi-
uen amb ella en un 
pis i que dediquen 
la seva vida a aju-
dar els més margi-
nats amb diversitat 
d’accions. 
La xerrada, oberta 
a tothom, serà el 
dissabte 20 de desembre a les 12h. als locals de la 
Parròquia de St. Jaume. Us animem a venir.
Aquesta “monja diferent” va ser visitada el 2012 per 
l’Albert Om per al seu programa EL CONVIDAT. És 
pot veure a http://www.tv3.cat/videos/4309070/Maria-
Victoria-Molins

Montse Manén
Voluntària de Càritas Salt
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Pessebre Vivent d’Amer

Esclat nadalenc

Comencem una altra edició del Pessebre Vivent 
d’Amer i ja en són 14! Les idees, l’entusiasme i 

l’alegria es comencen a notar en les primeres palades 
de sorra i en els primers cops de martell.
Les ganes de conservar aquesta tradició catalana amb 
emoció i voluntat fan que la il·lusió de construir-lo i re-
presentar-lo ens ompli d’orgull de poder formar part 
d’aquest esdeveniment familiar, solidari i sobretot par-
ticipatiu, ja que sense els fi gurants, tots i cada un, de 
diferents edats, sexe i condicions no podríem fer ni mi-
llorar any rere any per fer un Pessebre Vivent per al 
poble i del poble d’Amer.
Esperem, doncs, que algun dia els nostres fi lls i potser 

néts puguin continuar la tasca que nosaltres hem co-
mençat i poder-ho compartir amb tothom. Podeu venir 
a veure’ns al poble d’Amer, l’edició d’enguany serà els 
dies 25, 26 i 27 de desembre, de 18.30h a 20.00h,  als 
Camps de la Boada d’Amer (a prop dels Bombers).
Tots els visitants seran obsequiats amb una tassa de 
brou, tots hi esteu convidats.
 Us hi esperem!
Per a més informació podeu consultar la nostra pàgina 
web: www.pessebreviventamer.org pessebrevivent@
hotmail.es 

Junta del Pessebre Vivent d’Amer

A  trenc d’alba, vestit blanc
de vermell el grèvol s’engalana
la molsa amorosida pels degotalls  ens vestirà de verd,
el pessebre de Nadal!
i entre grocs i rogencs les fulles dansen
teixidura d’estores pel camí ral.

De vesc, avet i pinyes, la mestressa en farà un ram
el nen cull castanyes i l’avi el galzeran
S’atansa el Nadal!!
I novament treurem la capsa gastada i polsosa
I com qui pren vida, tornaran a desfi lar tots
l’àngel, l’estrella, els reis i els pastors!!

-Jo vull posar-hi el nen Jesuset-
-I jo el bou i la mula-
atureu-vos, primer hem de fer el ca-
minet
i el riu de plata, amb la dona que ren-
ta i la que va a la font…
I en la nit de la gran meravella prop 
del pessebre ens agomboiarem tots, 
per cantar les antigues Nadales! be-
lles cançons… de l’àngel, l’estrella, els reis i els pastors!!

BON NADAL          

Dolors Vilagran i Amat
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cultura
Amb l’eslògan ‘Connecta’t al català’, l’oferta forma-

tiva del Consorci inclou també tots els cursos de 
català, des dels nivells inicials fi ns al nivell superior a 
tot el territori de Catalunya.

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), 
que enguany celebra el seu 25è aniversari, dóna im-
puls a l’aprenentatge del català en l’entorn laboral. Amb 
la campanya ‘Connecta’t al català’, ofereix cursos ori-
entats a l’empresa, l’entorn laboral i els professionals 
de diferents sectors. Es pretén, així, fer créixer la pre-
sència, el coneixement i la qualitat de la llengua cata-
lana, tant oral com escrita, en l’àmbit socioeconòmic. 
Els cursos s’orienten a diferents sectors d’activitat: els 
comerços, la restauració, la sanitat i l’atenció al públic, 
entre d’altres.

El CPNL dissenya cursos a mida per a sectors em-
presarials específi cs, com: ‘Atenció al públic per al 
comerç’, ‘Català bàsic per a empresaris’, ‘Comuni-
cacions administratives’, ‘Català a taula. Curs per 
a la restauració’, ‘Escriptura efi caç’, ‘Tècniques i 
pràctiques’, o ‘Català per a professionals sanitaris’.

El nou nivell C2 de català s’orienta a l’excel·lència 
comunicativa
El CPNL ha adequat els seus cursos de nivell superi-
or, que han passat d’anomenar-se nivell D a nivell C2, 
d’acord amb els criteris del Consell d’Europa.
El nivell C2 té un caràcter comunicatiu i s’adreça a les 
persones que duen a terme tasques i activitats lingüís-
tiques complexes en l’àmbit laboral o acadèmic.

Una oferta formativa fl exible
El CPNL ofereix diferents modalitats d’aprenentatge 
del català amb l’objectiu que els alumnes puguin com-
patibilitzar la feina amb els estudis. Així, a l’oferta ja 
existent de cursos presencials, que agrupen els con-

tinguts de tots els nivells en cursos de 45, 90 i 120 ho-
res, s’hi sumen els cursos semipresencials i en línia, 
a través del Parla.cat. El Consorci també organitza un 
gran nombre d’activitats culturals perquè els alumnes 
puguin posar en pràctica els aprenentatges, compar-
tir experiències i ampliar els coneixements de cultura 
catalana.

Certifi cats ofi cials, vàlids també a tot Europa
Els cursos del Consorci per a la Normalització Lingü-
ística es basen en els programes de llengua catalana 
de la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) 
de la Generalitat de Catalunya. Els certifi cats de nivell 
expedits pel CPNL són equivalents als certifi cats de la 
DGPL i tenen una correspondència amb els nivells del 
Marc europeu comú de referència (MECR).

Sobre el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica
El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) 
és una institució pública dedicada al foment de la llen-
gua catalana a través de la formació i dinamització lin-
güística. 
El CPNL, integrat per la Generalitat de Catalunya i per 
diversos ens locals, compta actualment amb 22 centres 
de normalització lingüística i 146 punts de servei a tot 
el territori català.

El CPNL ofereix cursos específi cs per a comerços,
la restauració, el sector sanitari i l’atenció al públic.
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            Llibre guanyador dels premisSetè Cel

Recomanació llibre. Una dolça revolució

La biblioteca Iu Bohigas de Salt ha estat distingida en la 
XVI Campaña de Animación a la Lectura María Moliner

El premi Setè Cel d’enguany ha estat per l’escriptor Pep 
Coll i la seva novel·la Dos taüts negres i dos de blancs.

Josep Coll i Martí, nascut a Pessonada, al Pallars Jus-
sà, el 1949, i més conegut com a Pep Coll, és un es-
criptor català que ha conreat tots els gèneres literaris i 
periodístics. El seu món vital i literari són els  Pirineus, 
que ha convertit en un univers llegendari. Ha estat tra-
duït al castellà i al basc. A més d’escriptor, ha estat 
professor de llengua i literatura catalanes, i és un gran 
amant de la muntanya. 
El jurat ha qualifi cat el llibre de Pep Coll de “novel·la 
magnífi ca i banquet lingüístic” i destaca que la carac-
terització del món rural dels inicis de la postguerra està 
molt aconseguida. Esmenta també que la galeria de 
personatges està molt ben resolta i destaca la tasca 
de recerca i investigació necessària per tirar endavant 
l’obra.

Els premis María Moliner són organitzats pel Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deportes, la Federación 

Española de Municipios y Provincias (FEMP), i la fun-
dació Coca Cola Espanya. Es dirigeixen a biblioteques 
públiques de municipis de menys de 50.000 habitants i 
premia els millors projectes o activitats per promoure la 
lectura entre infants, joves i diferents col·lectius socials.
La biblioteca pública Iu Bohigas de Salt va participar en 
la XVI edició amb el projecte «El Cove de les Paraules». 
Aquest projecte fomenta la lectura i l’escriptura coopera-

tiva entre tot l’alumnat de quart de primària de les esco-
les de Salt, i es duu a terme des del 2009. 
La biblioteca rebrà, gràcies a aquest guardó, un lot de 
llibres per incrementar el seu fons documental.

Autor: Josep Pàmies
Editorial: Stevia Editors

Pels que ens preocupem de la nostra salut aquest és 
un llibre imprescindible. Josep Pàmies , home inquiet, 
una mica controvertit i activista en diferents àmbits, ex-
plica la seva experiència personal  de com després de 
dedicar-se uns anys a l’agricultura convencional des-
cobreix el gran engany i la desinformació que tenim els 
ciutadans respecte als productes que mengem i tot el 
que s’amaga sota la paraula “ofi cial”: missatges contra-
dictoris d’uns suposats experts, silencis sobre el gran 
negoci de la malaltia, interessos per vendre productes 
nocius….
Des dels transgènics, passant pels laboratoris farma-
cèutics i les corporacions que compren les terres dels 
pobres que la treballen, en J. Pàmies en  fa una crítica 
ferotge  i al mateix temps explica com aplica una agri-
cultura ecològica i la posa a l’abast  de les Institucions 
i de tots els ciutadans. 
Sovint se’l troba fent conferències i participant en de-
bats sobre aqueixos temes per tota la geografi a de Ca-
talunya i de l’Estat espanyol. Últimament ha estudiat a 
fons la malaltia de l‘Ebola, que li ha comportat un allau 

de critiques. Els ciutadans hem de ser responsables 
de la nostra salut i per això ens cal informació per ser 
crítics i per aprendre que podem prevenir algunes ma-
lalties amb herbes i compostos menys agressius que 
els que ens ofereixen com a única solució.
No deixeu d’entrar al seu interessant  blog  http://josep-
pamies.wordpress.com//
I també és molt recomanable la web de l’associació sen-
se ànim de lucre anomenada www.dolçarevolucio.cat

CARME TORRENT
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alumnes siguin capaços de fer volar la seva imaginació 
i fomentar la seva creativitat, intentant sempre potenci-
ar i utilitzar l’anglès com a eina comunicativa en totes 
les parts que comprèn l’activitat artística proposada.
Així doncs, el que pretenem és fer que els nens i ne-
nes puguin desenvolupar la confi ança necessària per 
tal de mantenir una actitud positiva vers l’aprenentatge 
de l’anglès i transmetre alhora un segell de qualitat en 
tot el que envolta el món del llenguatge visual i plàstic.

Fina Gómez i Marta Albertí (mestres d’anglès)

ensenyament
Aquest estiu el nostre centre ha canviat d’ubicació. 

Actualment  estem al Passeig Maria Rosa Puig i 
Dalmau, nº 1, davant l’hospital Santa Caterina.
Voldríem convidar-vos a visitar la nostra escola i és 
per això que hem pensat celebrar unes JORNADES 
DE PORTES OBERTES el divendres 19 de desembre, 
d’11,30h a 13h i de 15h a 17h i poder compartir la nos-
tra alegria amb tots vosaltres.
Actualment disposem d’unes instal·lacions molt espa-
ioses i després d’haver treballat de valent, hem acon-
seguit tenir un espai digne. Voldríem agrair a tots els 
que han fet possible el trasllat de la nostra escola, el 
Departament d’Ensenyament i  l’Ajuntament, tècnics 
però també la brigada, conserges i a tots els mestres i 
famílies que hi han participat. Sense vosaltres no hau-
ria estat possible !!!! 
Tenim molts projectes engrescadors que hem iniciat i 
us volem mostrar: 

El 19 de desembre, 
jornades de portes obertes a l’escola Les Arrels!

“Picture pies” a l’escola Les Deveses de Salt

• Imaginem el nostre pati
• Treballem l’ hort i jardí 
• Llegim a la biblioteca? 
Volem que tota la comunitat educativa participi en la 
seva realització, tant els alumnes i mestres, com les 
famílies. 
Entre tots estem construïm Les Arrels perquè volem 
una escola de qualitat, activa, participativa i arrelada a 
l’entorn i al nostre poble de Salt!
Us esperem el proper divendres 19! No hi falteu!

Escola Les Arrels
Trobareu més informació en el nostre blog:
http://lesarrels.blogspot.com.es

L’alumnat de Cicle Mitjà de l’escola Les Deveses de 
Salt ha realitzat una activitat creativa a la classe d’Edu-
cació Artística en Anglès: Picture Pies! 
Us podeu imaginar com a partir d’un cercle i els seus 
quarts es poden crear tota mena de dibuixos? Doncs 
sí, així són els nostres “Pictures Pies”.

Enguany és el tercer any que els alumnes gaudeixen 
del projecte PILE (Pla Integrat de Llengua Estrangera) 
concedit a l’escola el curs 2012,  fet que implica poder 
aconseguir l’objectiu principal que perseguim: 
Millorar la competència lingüística dels alumnes tot 
augmentant les hores d’exposició de la llengua angle-
sa a través d’aquesta experiència d’aprenentatge de 
l’Educació Artística Visual i Plàstica en anglès. 
Aquesta activitat senzilla i divertida ha servit perquè els 
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L’Espriu a l’esdeveniment Inny Girona

Presentació del projecte PLANTERS - CONARTE a l’ESPRIU

El dimecres 5 de novembre tot l’alumnat de 1r de 
cicle formatiu de l’institut va poder anar a l’esdeve-

niment Inny de Girona que es va fer a l’auditori. INNY 
és una associació de joves emprenedors que volen 
transmetre les seves experiències als joves del país, 
per demostrar-los que amb insistència, ganes, cons-
tància i paciència tot és possible. Van poder sentir les 
explicacions d’Humbert Clotet, Meritxell Molina, Mireia 
Vidal i Carlos Blasi. El presentador va ser en Nil Mora, 
cofundador de l’associació, que amb  molt d’entusias-
me va introduir els 4 ponents i va agrair als patrocina-
dors i assistents la confi ança en Inny.
L’Humbert Clotet es dedica a ser Model, però tot i això 
ha estudiat el que li agrada (Gestió del disseny) per po-
der treballar-hi en un futur. Va parlar dels “supermans”, 
que serien persones que pots fer servir de referent al 
llarg de la vida, sigui pel motiu que sigui. Va parlar de 
valors com la seguretat, l’amistat, la confi ança...
La Meritxell Molina ha iniciat diversos projectes i va 
parlar de diferents fracassos en aquests. També va 
parlar de la seva difícil situació familiar. Tot ens fa més 
forts, i hem d’aprendre de les diferents situacions. Va 
reconèixer que potser degut a diferents situacions de la 
seva joventut, ara es volia dedicar a ajudar els altres. El 
seu projecte actual és Picto Connection, i sembla que 
té bona acollida.
La Mireia Vidal va ser la ponent més jove. De 
manera senzilla i curta va dir que es dedica a 
la costura, que era el seu hobby des de ben pe-
tita, i que gràcies a la seva constància i il·lusió 
té col·leccions de roba que ven per Internet i 
fi ns i tot la Reina li ha demanat un vestit. No us 
poseu límits sinó fi tes.
Per últim, en Carlos Blasi, amant del futbol, va 

parlar de la seva situació familiar i una lesió greu, i com 
es va haver d’apartar del futbol i buscar altres reptes. 
Com el fet d’estar 2 anys amb operacions i metges no 
ha de fer desistir de lluitar pel que volem.
Hi va haver un extens torn de preguntes on l’alumnat 
del nostre centre va participar activament, preguntant 
pels sentiments en rebre la notícia de la lesió a en Car-
los, si el que havia viscut la Meritxell al llarg de la vida li 
havia fet treballar en el que fa actualment,...
Un cop fi nalitzada la xerrada-col·loqui es va aprofi tar 
per fer jocs cooperatius i fomentar la cohesió de grup 
de l’alumnat a l’entorn de la Devesa de Girona.

Enguany el nostre institut ha estat un dels tres cen-
tres seleccionats per dur a terme un projecte pioner 

a Catalunya anomenat “PLANTERS”. Aquest projecte, 
que està impulsat per l’associació CONARTE Interna-
cional i la càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i 

Cooperació de la Universitat de Girona i recolzat pel 
Festival de Temporada Alta i el Festival de Torroella de 
Montgrí,  pretén potenciar les arts com a eina transfor-
madora dins l’horari lectiu. El projecte té una durada 
de dos anys i s’aplicarà als alumnes de 2n d’ESO, així 
doncs fi nalitzarà quan ells acabin el 3r d’ESO.  
La dansa és la disciplina artística que ha estat escollida 
per realitzar en el nostre centre i  la sessió setmanal 
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Presentació del projecte PLANTERS - CONARTE a l’ESPRIU

L’Any Salvador Sunyer a l’escola FEDAC Salt

que s’hi dedica es realitza dins l’assignatura d’Educació 
Física. L’artista ballarina Nagore Somoza és qui dirigeix 
les sessions amb l’alumnat, juntament amb el suport de 
la professora d’Educació Física corresponent al grup. 
Durant el curs també està previst poder assistir de for-
ma gratuïta a alguns espectacles de dansa dins i fora 

Els alumnes de primària de l’escola FEDAC Salt hem 
après moltes coses amb el projecte: Any Sunyer, co-

neguem i estimem el nostre poble! 
Ja el curs passat els alumnes de 4t de primària van fer 
una entrevista a Salvador Sunyer i Aimeric. Va venir a 
l’escola i molt amablement els va contestar les preguntes 
que havien preparat. Ens han dit que els hi va explicar 
moltes coses. 
Nosaltres som alumnes de 6è i gràcies al projecte que 
fem aquest curs, ara sabem moltes més coses d’ell  i tam-
bé del poble on vivim. 
D’ell sabem que treballava en una farmàcia, que era pro-
fessor de català, que va ser alcalde, senador, que és un 
poeta, que ha escrit milers de poemes, que és molt ama-
ble i simpàtic i que és molt important per Salt i la gent li 
està molt agraïda. Ah!, i també que és Fill Predilecte de 
la Vila.
Les mestres ens han portat els seus llibres i nosaltres 
hem llegit fragments dels seus  poemes.  Ens han costat 
una mica d’entendre, perquè són per gent més gran. Amb 
l’ajuda de les mestres i el diccionari els hem entès i ens 
han agradat molt, tot i que no ens ho pensàvem. 
Hem treballat el poema “Goigs a Sant Cugat” i ens ha 
sorprès que Sant Cugat va venir de l’Àfrica. Amb el po-
ema del “Barri vell” hem descobert moltes coses: ara 
sabem que aquest barri va créixer  fa més de 150 anys , a 
prop de les fàbriques i també  que per això existeix la nos-
tra escola, que van fundar les germanes Dominiques ara 
fa més de  120 anys. Hem dibuixat les llúdrigues, visitat el 
museu de l’aigua i fet una gimcana pel barri per descobrir 
els llocs més importants... Ens ha agradat molt el poema 
“Elogi de la placeta”,  hem trobat un lloc tranquil i bonic. 
Ens va passar una cosa ben  divertida amb el poema del 
“Carrer de la Processó” . Les mestres ens van pregun-

l’horari lectiu i participar en tallers dirigits per altres ar-
tistes ballarins.
El passat 6 d’octubre hi va haver la presentació del pro-
jecte amb els alumnes i vam comptar també amb la 
presència de Mireia Treserres (de Conarte Internacio-
nal) i la Nagore Somoza.

tar on era i nosaltres no ho sabíem. Un dia, de deures,  
ens van demanar que el busquéssim, que era  a prop de 
l’escola i nosaltres ben preocupats perquè no el trobàvem. 
Ens vam fer un bon tip de riure quan vàrem descobrir que 
és el carrer per on passem cada dia per entrar a l’escola!
Ha sigut una bona experiència. Amb aquest projecte hem 
après, disfrutat, conegut i compartit una pila de coses. 
Gràcies, Salvador Sunyer!

Alumnes de 6è, Escola FEDAC Salt
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L’Escola Mas Masó guanya el PREMI FRANCESC CANDEL 2014

L’institut Vallvera col.labora

Premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO

L’escola Mas Masó de Salt ha resultat premiada a 
l’11a edició dels Premis Francesc Candel 2014 amb 

el projecte de Tallers d’Estudi Assistit per a Famí¬lies i 
Alumnes (TEAF).
El jurat ha destacat del projecte: “Experiència basada 
en el model educatiu de les Comunitats d’Aprenentat-
ge, en el qual les famí¬lies es constitueixen en un grup 
actiu de la comunitat educativa. És una bona mostra de 
com la implicació solidària i coordinada entre famílies, 
alumnes i mestres és indispensable per a l’optimitza-
ció dels aprenentatges i la formació a l’escola. Aquesta 
participació activa i mancomunada afavoreix la cohesió 
social i esdevé un element de desenvolupament dels 
valors humans, socials i cívics de cadascun dels mem-
bres de la comunitat educativa que hi participa.”
El Taller d’Estudi Assistit amb Famílies és un projec-
te innovador que varen iniciar a l’escola Mas Masó el 
curs 2012-2013. En el model educatiu de les Comuni-
tats d’Aprenentatge, la participació de les famílies en les 
activitats escolars suposen un veritable recurs educatiu, 
una font d’aprenentatge i un model de gestió educativa. 

Les Veus de Salt, proposta solidària dins del marc 
poètic de l‘Any Vinyoli i l’any Sunyer, il·lustre sal-

tenc. Els organitzadors són: Consorci per a la Norma-
lització Lingüística (Ofi cina de Català de Salt), Escola 
d’Adults, Càritas Salt i l’Institut Vallvera.
Els objectius principals són crear lligams entre les per-
sones de diferents orígens que conviuen a Salt per mit-
jà de la poesia, i donar a conèixer tota la riquesa del 
llenguatge poètic  expressat  en algunes de les dife-
rents llengües que conviuen a Salt, entenent la poesia 
com un llenguatge universal. També es vol convidar a 
la solidaritat amb l’aportació voluntària per col·laborar 
amb Càritas, entitat que ajuda els més necessitats de 
la nostra comunitat.
L’acte consisteix en la lectura de diferents poemes de 
Salvador Sunyer i Joan Vinyoli,  entre d’altres. I la re-
presentació musicada de diferents poemes per part 
dels alumnes de l’Institut Vallvera.

Els voluntaris de Càritas lliuraran als recitadors una fl or. 
Com a convidats hi assistiran  la presidenta de Càritas, 
Eva Cáceres, Esther Alemany i l’Alcalde.

La Federació Catalana d’Associacions i Clubs 
UNESCO (FCACU)  ha convocat la 5a edició del 

premi Fem Cultura amb els Colors de la UNESCO. 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és fer més visibles les ac-
cions que la societat civil està duent a terme en l’àmbit 
dels Països Catalans.
TEMÀTICA: accions, experiències, projectes o bones 
pràctiques dutes a terme en relació amb els eixos te-
màtics propis de la UNESCO i/o amb la celebració del 
2014 “Any internacional de la cristal·lografi a o de l’agri-
cultura familiar”.
 L’institut Vallvera ha participat en la modalitat C, asso-
ciacions i entitats afi ns als objectius de les associaci-
ons i clubs UNESCO.

L’institut ha presentat l’expe-
riència duta a terme durant 
el crèdit de síntesi del curs 
passat, amb els alumnes de 
1r ESO, El Joc de Salt. El 
projecte i experiència consis-
teix a fer conèixer als joves, mitjançant un joc, l’entorn 
proper, donant especial rellevància a les hortes de Salt 
i a la relació directa d’aquestes en l’agricultura de sub-
sistència o familiar.
L’institut ha estat guardonat amb el primer premi 
de bones pràctiques educatives per l’experiència 
presentada.
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El Vallvera als fogons és un projecte que neix el curs 
2013-2014, pensat per treballar amb alumnes de 3r 

d’ESO de l’Aula Oberta (AO) amb l’objectiu de millorar 
l’autoestima i integració de joves en situació de risc so-
cial mitjançant la transmissió d’actituds, hàbits i valors.
Partint de l’alimentació com a element d’integració cul-
tural, hem intentat sensibilitzar els alumnes de les di-
ferents dietes existents. Hem estudiat la procedència 
dels diferents aliments i les aportacions a la nostra die-
ta. Hem realitzat una recerca de  les professions vincu-
lades a la cuina, per descobrir interessos professionals. 
El projecte ha consistit a fer tot el procés, des de  l’apro-
visionament, conservació, elaboració, presentació i 

posterior reci-
clatge.
Tenint com a 
eix vertebrador 
la cuina, s’han 
treballat com-
petències bà-
siques com les 
socials, mate-
màtiques, llen-
gües, tecnolo-

gia de la informació i la comunicació, ciències naturals 
i  ciutadania i ètica.
El resultat fi nal d’aquest projecte dut a terme durant 
el curs 2013-14  ha  quedat plasmat en un receptari, 
on els alumnes han proposat una recepta del seu país 
d’origen, i l’han duta a la pràctica.
Al receptari no només hi trobareu receptes saboroses, 
sinó un any d’esforç i vivències compartides.

Llibre de receptes Vallvera als Fogons

El projecte “Rossinyol” de la UdG a l’Escola Mas Masó

Els mentors/es (estudiants universita-
ris que porten a terme aquest projecte) 

acompanyaran periòdicament a 3 alumnes 
de l’Escola Mas Masó per tal que coneguin 
diferents espais de la vila de Salt, llocs d’oci i 
de diversió, àmbits de producció cultural, etc. 
Tot plegat es fa amb la pretensió d’accelerar 
el seu procés d’integració. Fins avui s’han 
anat incrementant el nombre d’universitaris 
que participen en el projecte, així¬ com el 
nombre d’infants en mentoria, que ja sobre-
passen el centenar. El programa té un gran 
suport institucional, que prové tant de la Uni-
versitat com de les instàncies polí¬tiques de 
la ciutat i del país.



23



24

pessics d’art

Ja feia temps que volia dedicar un article de Pessics d’Art a una original iniciativa que es porta a terme al Cen-
tre de Recursos de la Gent Gran (situat a l’antiga llar d’infants de la Gassol, en el cor del barri Vell). Es tracta 

de l’anomenat:  Curs de Labors i aplicacions de Patchword, obert a tothom a qui pugui interessar i que es realitza 
les tardes dels dilluns de quatre a sis de la tarda. 
Certament aquesta activitat es pot defi nir com a curs, ja que s’hi ensenyen i es practiquen tècniques per realitzar 
aplicacions cosides a mà, es segueix un horari, es fa amb una periodicitat setmanal, reuneix un bon nombre 
d’alumnes motivades per aprendre.... Però al meu parer i al de les dones que hi participen es tracta de quelcom 
més profund i entranyable que un simple curs de costura!
Es podria defi nir com un potent punt de trobada, on coincideixen diverses personalitats, edats i habilitats amb 
l’objectiu comú de passar una bona estona parlant, compartint i aprenent  tècniques de costura i labors. Aquesta 
activitat les esperona a aprofi tar el seu temps  lliure, i a potenciar les seves habilitats artístiques tot generant un 
munt de creacions amb teles curosament aplicades: bosses, coixins, mantetes, davantals, jocs de taula, tovallo-
les...
La consigna és “entre totes es fa tot” i es parteix d’una mena d’aprenentatge cooperatiu on cada una s’enriqueix 
amb el coneixement de les altres, hi ha qui domina el punt de ganxet o el de mitja, qui coneix els secrets del pa-
tronatge i els arranjaments de la roba de vestir, qui gaudeix dels punts de costura i de brodat...I de forma fl uïda i 
natural es van intercanviant fi ls, botons, eretalls i moltes experiències de vida.

Tardes per cosir i compartir

fotomuntatge:Conce Galiano Ortiz
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Les tardes transcorren plàcidament per aquest grup de dones que semblen refl ectir la màxima d’un gran mestre 
de l’art de l’origami “ Quan les mans estan ocupades, l’esperit troba la pau”.
I no vull deixar d’esmentar que en tots els col·lectius hi sol haver una persona animosa i receptiva que en porta la 
coordinació, en aquest cas és la Lluïsa Duran . Qui de forma molt pedagògica es desviu perquè tot rutlli, prepara 
els patrons i diagrames de les aplicacions i fa la recerca de dibuixos atraients entre nombroses publicacions, 
revistes i taulells virtuals. 

La mateixa Lluïsa és la que tot seguit ens explica els passos i recomana-
cions per confeccionar un fàcil i bonic necesser sense necessitat de ser  
grans sastres o costureres.
1. Cal triar una tela que ens agradi i tallar una peça que mesuri 50 per 30 
cm.
2. Es col·loquen les dues parts d’una cremallera i es cusen als extrems de 
la tela que mesuren 30 cm.
3. Es plega la peça de roba amb forma d’acordió  procurant que els ex-
trems amb la cremallera quedin a la part superior , tal com es mostra en el 
diagrama.
4. Es cusen a mà o a màquina els dos extrems de la tela que abans hem 
plegat
5. Es gira i es va modelant la forma del necesser, que apareix del tot acabat 
i com per art de màgia.

Tardes per cosir i compartir

Tot seguit podeu veure un bon repertori de les creacions del curs de labors i aplicacions. Ah, i no us podeu per-
dre les exposicions creatives que es realitzen periòdicament en el mateix centre de recursos, segur que no us 
decebran!
Moltes gràcies a totes les participants d’aquest entranyable i terapèutic curs de costura... com m’agrada i envejo 
la vostra traça en l’art del fi l i l’agulla!

Carme Garriga Verdaguer
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és membre, i amb el suport de les diputacions de Bar-
celona, Lleida, Tarragona i  Girona.  

notícies
El passat 10 d’0ctubre, aquest artista saltenc, autor de 
la nostra portada anterior en homenatge a Pau Casals,  
va celebrar el 25è aniversari del projecte de represen-
tació pictòrica de la Història de la Mùsica, a on barreja  
el món fi guratiu i l’abstracte i inclou sovint composici-
ons geomètriques. L’acte va tenir lloc  a l’Aula Magna 
de la Casa de Cultura de Girona organitzat pels  Amics 
de la Unesco, en el decurs del qual es va presentar una 
publicació i un àudiovisual sobre l’obra realitzada i que 
abasta diversos períodes, compositors i estils  musi-
cals. A l’actualitat, Carandell continua aquest projecte 
amb temàtica del segle XX. 

Carandell. 25è aniversari de la Història de la Música

Salt posa en marxa un Servei de Càtering a Domicili per a gent gran 

Calendaris sobre els drets i deures per als instituts de la vila 

L’Ajuntament de Salt, el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt i l’Institut d’Assistència Sanitària de Gi-

rona (IAS) han sumat esforços per la posada en marxa 
d’un Servei de Càtering a Domicili a Salt per a persones 
majors de 70 anys en situació de vulnerabilitat. Es tracta 
d’un projecte pilot que té per a objectiu facilitar l’accés a 
una dieta equilibrada i ajustada a les necessitats socioe-
conòmiques de persones grans del municipi. 
A partir de la detecció efectuada pels Serveis Bàsics 
d’Atenció Social en coordinació amb els serveis mèdics 
del municipi, es planteja el desplegament d’un projecte 
que permeti cobrir les necessitats bàsiques en alimen-
tació a persones grans de Salt, les quals presenten un 
grau alt de vulnerabilitat, problemes de salut associats i 
mancances alimentàries que difi culten portar una dieta 
continuada i equilibrada. 
Així doncs, per a aquesta fase pilot del projecte han es-
tat seleccionades 10 persones grans de Salt majors de 
70 anys, les quals viuen soles, estan en seguiment pels 
Serveis Bàsics d’Atenció Social, presenten un estat de 
salut determinat (mobilitat reduïda, hipertensió, etc.) i no  
compten amb xarxa familiar. L’IAS, a través del seu ser-
vei de cuina, elabora tres àpats diaris per persona (una 
sopa i dos plats) més una peça de fruita. La confecció 
dels menús es realitza a partir d’una combinació de plats 
que assegurin una dieta equilibrada, la qual ha estat es-

tablerta i elaborada per 
les dietistes de l’IAS, i 
en la que també s’ha 
tingut en compte l’estat 
de salut dels usuaris/
àries. També es facilita 
una tarja informativa 
adreçada a les perso-
nes benefi ciàries del 
servei, en la qual s’informa de les condicions d’ús dels 
menús (com escalfar, com congelar, com descongelar, 
etc). La Fundació Ramon Noguera és l’entitat encarre-
gada del transport i distribució dels àpats a domicili, de 
dilluns a dissabte. I per aquesta fase pilot del projecte, 
les persones benefi ciàries del servei tan sols hauran de 
pagar 6 euros al mes en concepte de copagament del 
servei. 
Amb el projecte de Servei de Càtering a Domicili, les ad-
ministracions titulars de la iniciativa, conjuntament amb 
entitats del tercer sector, han apostat per crear sinergi-
es i consolidar el treball en xarxa a través de l’impuls 
i la posada en marxa de polítiques d’atenció a la gent 
gran més vulnerable de Salt. Mentre duri la fase pilot del 
projecte, prevista per un any, s’avaluarà la viabilitat del 
servei per tal que el projecte es pugui ampliar a un major 
nombre de persones majors de 70 anys del municipi. 

El Defensor del Ciutadà de Salt,  Miquel Casellas, va 
fer el lliurament el 23 d’octubre de 2014 de 90 ca-

lendaris escolars per a aquest curs 2014/2015, editats 
des del FòrumSD de síndics, síndiques, defensors i de-
fensores locals, a l’alcalde de Salt,  Jaume Torramadé.
S’ha fet arribar un calendari a cada grup classe dels 
instituts d’ESO i batxillerat de la nostra ciutat, amb l’ob-
jectiu de conscienciar els joves de la nostra vila dels 
bons drets i deures: llibertat d’expressió, protecció de la 
vida privada, no agressió, educació, no discriminació, 
entorn,  diversitat, pau, dignitat i salut. 
Aquests calendaris s’han editat des del FòrumSD de 
síndics, síndiques, defensors i defensores locals, del 
qual el Defensor del Ciutadà de Salt,  Miquel Casellas, 
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Un cor  humà gegant, que es fotografi arà 
aèriament,i un concert de l’Orquestra Maribel al 

camp de futbol de Salt seran dos dels actes desta-
cats de la Marató de TV3  del proper diumenge 14 de 
desembre, que aquest any es dedicarà a les malalti-
es coronàries.
A més d’aquests dos actes, la zona esportiva del 
Camp de Futbol de la zona del Pla serà el punt cen-
tral des del qual s’organitzaran activitats per gaudir 
de l’entorn, fer activitat física  i a l’hora col·laborar en 
la causa solidària de la Marató de TV3.
La jornada s’iniciarà amb un taller de marxa Nòrdi-
ca dirigit per l’Associació Nordic Walking Girona que 
cediran pals per als primers 80 participants. Un cop 
acabat el taller es farà una caminada per tothom per 
les Deveses de Salt. El recorregut serà de 3,5 km i 
apte per a tots els nivells.
Mentre uns van a caminar, els altres estan convidats 
a participar i a gaudir d’una sessió de Zumba Fitness 
a càrrec de diferents professionals que treballen al 
municipi com Jose Montaño, l’Escola de Dansa l’Es-
piral i monitors de l’UFEC (Piscina coberta de Salt) 
que col·laboren desinteressadament en aquesta 
causa benèfi ca.
Al llarg del matí de solidaritat i col·laboració amb la 
Marató, hi haurà instal·lada una carpa de Dipsalut 
on es podran veure demostracions de l’ús del DEA 
(desfi bril·lador automàtic) i un estand de l’Associació 
Gironina de prevenció i ajuda a les Malalties del Cor 
(GICOR) on voluntaris mèdics us faran un càlcul del 

Un cor humà gegant per a la Marató del 14 de desembre

risc de patir malalties del cor i us assessoraran en tot 
el que us calgui.
La jornada s’acabarà amb un sorteig de regals cedits 
per diferents establiments  com el Mercat de Salt, 
entre d’altres.
Al llarg de tot el matí es podran fer donatius per la 
Marató en les urnes que es trobaran al recinte es-
portiu.
Tots aquest actes estan organitzats per l’Ajuntament 
de Salt, la Secretaria General de l’Esport i el Depar-
tament de Salut, a través de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, conjuntament amb l’Associació 
Gironina de prevenció i ajuda a les Malalties del Cor 
(GICOR).

Us animem a participar-hi!
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L’Associació El Blauet amb la col·laboració del Con-
sorci del Ter i l’Ajuntament de Salt van organitzar el 

diumenge 19 d’octubre una jornada naturalista al Pla 
dels Socs, al Parc de les Deveses de Salt, que va reu-
nir més de 60 persones.
Durant la jornada hi van haver diferents activitats de 
descoberta de la fauna de l’entorn amb anellament ci-
entífi c d’ocells i pesca amb salabre al riu. A més es van 
realitzar tallers de menjadores d’ocells per l’hivern, i els 
més petits també van poder pintar diferents làmines de 
fauna. La jornada es va complementar amb una expo-
sició de nius d’ocells, de bolets i de fruits de tardor.
En total es van capturar i anellar més de 30 ocells de 
10 espècies diferents, com pit-roigs, merles, mosqui-
ters, mallerengues i un blauet, entre d’altres espècies, 
totes elles residents o hivernants a Salt.

La jornada naturalista del Pla dels Socs de Salt
reuneix més de 60 persones

L’Ajuntament de Salt rep la donació d’unes monedes
de la Cooperativa Econòmica Saltense

Foto: Cristina Bonet

L’Ajuntament de Salt ha rebut unes monedes de la 
Cooperativa Econòmica Saltense donades per 

Robert Vilà i Brugués. Aquestes monedes eren 
utilitzades pels associats d’aquesta cooperativa 
de consum en les seves compres. La donació va 
ser acceptada per l’Ajuntament el passat mes de 
maig, però fi ns ara les monedes no havien estat 
incorporades al fons del Museu de l’Aigua de Salt.
La donació es compon d’un total de 43 monedes, 
14 de les quals  són de cinc cèntims i la resta de 
5 pessetes.
L’Ajuntament s’ha compromès a guardar i preser-
var les monedes al fons del Museu de l’Aigua i po-
sar-les a disposició dels investigadors i del públic 
en general.
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Amb l’objectiu de facilitar un àpat complet segons 
les necessitats nutricionals per a joves de 12 a 16 

anys, Creu Roja porta a terme el projecte #MENJAR-
SALINSTI, que s’ha endegat a cinc IES de Catalunya, 
entre ells l’IES Vallvera de Salt. L’Ajuntament de Salt, 
a través del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 
ha decidit impulsar el projecte arran del treball conjunt 
amb Creu Roja a través del Pla Comunitari del Consor-
ci i pel municipi. L’objectiu és organitzar en els centres 
de secundària del municipi una oferta d’àpats econò-
mics i saludables per fomentar els hàbits adequats en 
alimentació, i assegurar menús equilibrats a menors 
amb major vulnerabilitat. 
Amb la compactació de l’horari escolar a la majoria 
d’Instituts de Catalunya, l’adolescència ha quedat fora 
dels processos públics per obtenir beques de menjador 
escolar, i per tant calia establir mecanismes per tal de 
poder garantir l’accés a un àpat equilibrat i saludable 
al dia, sobretot en aquells casos de vulnerabilitat so-
cial. #MENJARSALINSTI permet, per un preu de 3,5 
euros, accedir a una programació de plats únics al dia 
complets i equilibrats, i oferir beques als alumnes en 
situació de major vulnerabilitat. Concretament a l’IES 
Vallvera s’han concedit 30 beques que han estat iden-
tifi cades pels Serveis Socials de Salt en coordinació 
amb el centre d’ensenyament. 
Els menús han estat treballats a partir dels criteris es-
tablerts per l’Agència de Salut Pública de Catalunya.  
En defi nitiva, els objectius del projecte pilot de Creu 

Salt impulsa un projecte de menús econòmics i saludables
per alumnes de secundària 

Allegro, de Paco Mirper alumnes de secundària 

Roja #MENJARSALINSTI són: proporcionar un àpat 
equilibrat al dia a adolescents a l’hora de dinar a través 
de l’IES en el qual estan estudiant; garantir la igualtat 
d’oportunitats en l’accés a l’alimentació sana i de qua-
litat per adolescents en situació de risc; facilitar la in-
gesta equilibrada amb els nutrients necessaris mínims 
per al correcte desenvolupament i creixement durant 
l’etapa de l’adolescència; evitar la discriminació entre 
adolescents en la comunitat educativa per raons eco-
nòmiques; fomentar hàbits d’alimentació saludable i 
atendre els adolescents en els espais habilitats com a 
menjador; i facilitar el creixement i desenvolupament 
adequat, prevenir futures patologies i incidir en la millo-
ra del rendiment escolar. 

teatre

El divendres 31 d’octubre i el dissabte 1  de novem-
bre, al Teatre Municipal de Girona, ens presenten 

un musical que representa la visió global de qualsevol 

persona amb l’univers musical que l’envolta. Catorze 
cantants a capela exploren i esborren les fronteres entre 
la música clàssica i d’humor visual més sofi sticat.
Ens despertem amb música, viatgem amb música, es-
coltem notícies amb música, sentim la música a casa, 
al cotxe, a la TV, al telèfon, etc. Tot és música i aquest 
espectacle vol apropar la música clàssica al gran públic  
de manera universal. 
El Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni tam-
poc una companyia teatral, sinó les dues coses alhora. 
Un grup de cant vocal que trenca esquemes i que canta 
un repertori sense partitures i trenca amb les formacions 
clàssiques. Sobre l’escenari incorporen moviment, acció 
i recursos propis d’àmbit teatral.
Ens ha fet viure una agradable vetllada que el públic li ha 
demostrat un gran agraïment aplaudint moltes vegades.

Josep Pla
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Els dies feliços, de Samuel Beckett 

Amb l’Emma Vilarasau com a protagonista 
principal. El divendres 24 i el dissabte 25 

d’octubre es presenta al nostre Teatre de Salt un 
monòleg. Aquesta actriu interpreta un dels perso-
natges femenins més emblemàtics i arriscats del 
teatre actual. Diu molt del seu tarannà professi-
onal i de la seva valentia i força d’interpretació, 
que ha fet que el públic s’hi entregués totalment 
durant una hora i 40 minuts.
La història d’aquesta dona, optimista i vital, mal-
grat estar enterrada fi ns a  la cintura – durant el 
primer acte – i després fi ns al coll, durant el se-
gon acte. La seva relació amb el seu marit, en 
Wilie, ens entendreix al mateix temps que ens inquieta. 
Tot s’endinsa a la profunda crisi que estem patint, cada 
vegada trobem més Wilies, personatges que es quei-
xen de tot i abunden en els nostres carrers i places.
La grandesa de Beckett consisteix a mostrar la immen-
sa humanitat dels personatges, la lluita per aconseguir 
un món millor malgrat l’adversitat inqüestionable de 
l’entorn. Se’ns presenta com a decorat un immens de-

sert, sense vida i magistralment interpretat per l’actriu, 
fen petits gestos i frases, amb pauses inquietants tot 
barrejat en un bon sentit de l’humor.
Una obra difícil, complicada, però que ha estat supera-
da per la gran interpretació d’una actriu que cada dia 
està millor. El públic la va aplaudir i la va obligar a sortir 
diverses vegades. 

Josep Pla

Lluís Mateu exposa a la Kunstalle de Lingen

art

Ja en els anys 90 en Lluís Mateu va acompanyar a la 
ciutat alemanya de Lingen  a un grup d’ alumnes de 

l’escola de Belles arts de Salt que hi exposaren les se-
ves creacions , era  una època en que l’agermanament 
de les dues localitats propiciava un munt d’expectatives 
de cooperació i intercanvi cultural. 
El que segur no sospitava en Lluís és que una vintena 
d’anys més tard  hi tornaria, com a artista  convidat, 
per exposar  en un espai industrial  abans dedicat a la 
construcció de màquines de tren i ara reconvertit en 
un innovador  centre cultural anomenat KUNSTHALLE.
Per aquesta ocasió en Lluís ha preparat una versió re-
duïda de la gran exposició ””Lluís Mateu. Manobre de 
la imaginació” que mostrava la seva trajectòria de 50 
anys dedicat a l’art  i podrà ser visitada pel públic ale-
many des del dia de la inauguració el 14 de novembre 
fi ns el 28 de febrer de 2015.
Les obres exposades van des de l’any 1964 al 2014 
i estan classifi cades en diferents etapes o períodes 
creatius : els primers esbossos i pintures,  les escultu-
res urbanes, un recull d’aquarel·les, obres generades 
a l’escola de Belles Arts, un llibre d’apunts i imatges, 
composicions expressionistes... 
Totes les peces són de caire pictòric a excepció de les 
de la última etapa (considerada de transgressió i expe-
rimentació amb materials reciclats o insòlits com l’es-
cuma de poliuretà) que es caracteritzen pel seu volum 
escultòric  i composen un variat repertori : dos grans 
genets amb cavall, quatre músics formant  una orques-

trina , un gran xiprer i dos per-
sonatges surrealistes... 
Per assistir a la inauguració 
de la mostra s’han traslladat 
a Lingen el propi artista i una 
representació de l’Ajuntament 
de Salt,  que de ben segur tor-
naran satisfets de la càlida re-
buda i del nombrós  públic as-
sistent a l’acte. Lluís, enhora-
bona i molta sort des de Salt!

Carme Garriga Verdaguer
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Campanes Balanç

any Sunyer
Campanes, que el vostre toc

ens allunyi la tempesta,
l’odi, la fam i la pesta,
la pedregada i el foc!

Que en el gaudi ens feu costat
i en el plany us feu d’argila.

Sou el batec de la vila,
crideu-nos a la unitat!

Altaveu del Déu vivent,
convoqueu-nos a concòrdia

cantant amb misericòrdia
o tocant a somatent.

I a l’hora de lliurar el jo,
toqueu amb tanta indulgència

que els replecs de la consciència
se’ns emplenin de claror!

Salt, 27-VII-1994

Premiat amb la Viola d’Argent
als Jocs Florals de Calella 2002

Premiat amb la Viola
als Jocs Florals de Calella 2002

Per bé que hagin fl orit algunes roses
enmig dels esbarzers i els escardots,
haureu de perdonar-me tantes coses

amb què us he ofès, amics, gairebé a tots!

De pensament, amb les parpelles closes;
de paraula, emmetzinant els mots;

i apilonant molts entrebancs i noses
usant les males arts dels vells bruixots.

Per sort aquelles roses són fl orida
que amb el lleu contrapès del seu color

han allargat un xic la meva vida

i prestant-me fi dels la seva olor
no hauré de presentar-me a l’altra vida

amb les mans només de buidor.

En motiu de la celebració de l’any Sunyer, els  sal-
tencs hem fet pinya per retre homenatge a aquesta 

fi gura emblemàtica de la cultura del nostre poble. 

Benvolgut Salvador,

La gratitud expressada no és per menys: polifacètic, 
batlle, fi ll predilecte, escriptor, poeta, mestre en la clan-
destinitat de la nostra estimada llengua...
Amb tu hem pogut assabentar-nos de la nostra histò-
ria i gaudir del plaer de la poesia. Director teatral des 
d’aquells petits brots artístics amb picabaralla de pas-
torets i dimonis, fi ns arribar a la maduresa del nostre 
també emblemàtic elenc ESTIL.

Dinàmic, lluitador, artista, bon conversador… tot aquest 
arsenal no s’hauria magnifi cat sense la senzillesa del 
teu tarannà proper, que et proclama, amic de tots.

I ara, agraïts, ens aferrem a aquest llegat, ja que… com 
el bon vi, hem ancorat en la reserva del teu mestratge i 
reposat en la bóta dels teus afers.

Dolors Vilagran i Amat

A Salvador Sunyer, el mestre.
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demografi aNaixements, casaments i defuncions

Casaments

David Torrent Castro
Elisabet Diaz Montoro    17/09/2014

Esli Obet Mejia Trujillo
Wendy Patricia Reyes Rivas 18/09/2014

Ezekiel Oluwole Ogundele
Fanny Elizabeth Carpio Rodríguez  22/09/2014

Josue David Cruz Maldonado
Ingrid Giselle Rosales Aguilar   24/09/2014

Josue Aron Murillo Pereira
Fanny Carolina Valera Zeron 24/09/2014

Daniel Masero Polonio
Asunción Navarro Navarro 27/09/2014

Aziz  Sghir
Melania Gutiérrez Martínez   01/10/2014

Naixements
Maria Mustata Luque        30/08/2014
Aran Saldaña Lavado 31/08/2014
Laia Darmuzey Murga    02/09/2014
Asia Ortega Ramos          07/09/2014
Rayan Choukri  08/09/2014
Jacob Pérez Torres  09/09/2014
Diego Haro Heredia   10/09/2014
Imran Akoudad    12/09/2014
Mohamed El Jilali   12/09/2014
Cecar Raul Morazan Castro 12/09/2014
Halidu Fofana  14/09/2014
Baswru Jallow    15/09/2014
Rober A. Guerrero López   16/09/2014
Amimeta Mballo   18/09/2014
Rocio Pelach Pariente    18/09/2014
Mariam Wessaidi Chaib  18/09/2014
Lina El Kabbazi El Mueden  18/09/2014
Nada Lakbir Bouaazzati    20/09/2014
Ayoub Boureza   20/09/2014
Inas Mehroug 21/09/2014
Elia Bueno Castillo 21/09/2014

Defuncions

Josep Bonet Gironés, 99 anys 13/09/2014
Josefa Ribas Martí, 85 anys 15/09/2014
Providencia Sánchez Trenado, 89 anys 16/09/2014
Enric Quintana Solsona, 83 anys 18/09/2014
Liudmyla Rushchak, 47 anys 21/09/2014
Engracia Casellas Vila, 89 anys 27/09/2014
Isabel Galdeano Requena, 81 anys 02/10/2014
Maria Vidal Vila, 90 anys 03/10/2014
Alfonso Higuera Caballero, 86 anys 03/10/2014
Catalina Pérez Compte, 97 anys 13/10/2014

Imad Yahyaoui 
Intissar Khelifi  Zakour   03/10/2014

Andoni López de Uralde Prieto
Vanessa Navarro Macias   04/10/2014

Lasana Jarju
Asa Saho Tambadou   17/10/2014

Juan Jose Quintana Fernández
Maribel Paz Alfaro   18/10/2014

Vilar David Segura Murillo
Majeda Marjamn                                22/10/2014

Raul Del Saz Megias
Mildred Ledy                                     24/10/2014

Ricardo Antonio Flores Sierra 
Yeimy Mavel Aleman Vila                05/11/2014

Manel Rodríguez Garcia, 58 anys 13/10/2014
Josep Vila Rovirota, 63 anys 14/10/2014
Joaquin Surroca Serra, 87 anys 16/10/2014
Jose Antonio Santos Dorante, 62 anys 18/10/2014
Ernest Tarres Giró, 86 anys 20/10/2014
Maria Garcia Hernández, 79 anys 25/10/2014
Jose Luis Rodríguez Gómez, 65 anys 27/10/2014
Llucià Casanovas Llobet, 78 anys 29/10/2014
Concepción Soler Font, 91 anys 01/11/2014
Jose Solorzano Camacho, 83 anys 09/11/2014

Fatima Touray Gumaneh  24/09/2014
José Valebona Martín  24/09/2014
Jinan Jamal  25/09/2014
Haron Attaouil Ouadi     26/09/2014
Rita Álvarez Rodríguez   26/09/2014
Aran Masias Roca    27/09/2014
Ouamaima Aoulichki   28/09/2014
Amadou Tidiane Mballo   30/09/2014
Janelle Sánchez Dambale 01/10/2014
Lara Costa Pereira 02/10/2014
Jun-bo  Huang     03/10/2014
Aminata Terera   03/10/2014
Ana Caballero La Rosa 06/10/2014
Hamidou Diabate Tounkara  06/10/2014
Anas Zakour  07/10/2014
Roayssa Maallam Kaaouachi   09/10/2014
Carla Cuenca Muñoz  09/10/2014
Kilian Grande Garcia   10/10/2014
Mariam Eddahbi Tanani   10/10/2014
Israa El Bouazzati El Yachouri   12/10/2014
Neus Calleja Font  14/10/2014

Adria Ventura Valverde   14/10/2014
Aissata Camara 18/10/2014
Elna Xifra Muñoz  18/10/2014
Nil Gasau Cuenca   19/10/2014
Ruben Martínez Muñoz  20/10/2014
Anxo Bernal Hernández  21/10/2014
Jed Dinar  22/10/2014
Sergio Rojas Manrique   22/10/2014
Iman Talbi     22/10/2014
Kawtar Bourig Mouacha 23/10/2014
Rania Moussaten   26/10/2014
Aaron Villaverde Garcia   26/10/2014
Abril Pages Ortega  27/10/2014
Salah Eddine Ouhou  27/10/2014
Guillem Marsal Pueyo  29/10/2014
Marcus Scriba    30/10/2014
Jana Yanira Mbakop Fewou 31/10/2014
Youssouf Sane   01/11/2014
Marc Bello Luca      02/11/2014
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Elaboració:
Batre els ous ben batuts (queda millor si es fan les clares i els rovells sepa-
radament). A continuació, afegir-hi la farina,  el sucre i la mantega, després el 
suc de la pinya i el llevat. Barrejar-ho tot bé fi ns que quedi una pasta fi na i una 
mica líquida.
En una safata per anar al forn cremar-hi sucre fi ns que quedi ben daurat i que 
cobreixi el fons de la safata. Al damunt, col·locar-hi la pinya ben posada, que 
quedi bonica. Afegir la pasta a sobre i posar la safata al forn. Deixar-ho coure, 
a 180º aproximadament, durant uns 30 minuts a mitja alçada.
Acabada la cocció, cal desemmotllar la coca de seguida, ja que si ens espe-
rem, el sucre cremat quedaria enganxat al motlle. Tombar la coca perquè la 
pinya ens quedi a la part de sobre i posar-la en una safata per servir.

Recepta de la Sra. CÈLIA GÜELL RIPOLL
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Posem la sèmola amb 5 cullerades d’oli d’oliva, una mica de sal i el safrà en un bol, i ho barregem.
A continuació, a poc a poc, anem afegint-hi l’aigua calenta i ho pastem fi ns que tinguem una bona massa. 
Deixar-ho reposar durant 15 minuts.
Passat el temps, tornem a pastar de nou deixant la massa en repòs durant 30 minuts més.
Mentrestant, amb una batedora moldrem els dàtils juntament amb una cullerada d’oli i una de canyella.
Passat el temps, estenem la massa, procurant que no sigui massa prima perquè no es trenqui, i la tallem a 
tires d’uns 6 centímetres d’amplada (més o menys).
Repartim la pasta dels dàtils al cim de les tires. Dobleguem la massa tancant-la mentre l’aixafem  una mica, 
i li anem donant forma de rombe.
Ho fregim en abundant oli calent i ho deixem reposar sobre paper absorbent.
Mentrestant, preparem un almívar amb el sucre, el suc de mitja llimona, un got d’aigua i l’aigua de tarongina 
(aiguanaf). Ho fem bullir i ho retirem del foc.
Quan s’hagi temperat l’almívar hi anem banyant el makroud i ho posem en una safata per servir.

Ingredients: 

· 300 g de farina
200 g de sucre
80 g de mantega
3 ous
1 llauna ( ½ kg)  de pinya amb almívar 
1 sobre de llevat
el suc de la pinya (si la llauna és de ½ kg, l’utilitzarem tot, 
si és d’1 kg només la meitat)

Ingredients: 

· 250 g de sèmola de blat
· 72 g de dàtils desossats
· 143 g de sucre.
· 143 g d’aigua tèbia
· canyella mòlta
· 1 sobre de safrà mòlt
· 1 llimona

Coca de pinya

Makroud (dolç típic egipci)

gastronomia

cuina internacional

· 2 cullerades d’aigua de tarongina (aiguanaf)
· oli d’oliva
· sal
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 17,4 17,4 17,4 17,8 18,8 16,7 17,4 20,9 17,8 14,9 18,7 17,6 16,6 16,7 17,2
Temperatura Màxima 31,4 31,2 29,7 25 29,1 29,7 31,5 31,4 30,5 31,5 31,6 30 29,9 28,9 29,2
Mínima Parc Monar 16,3 16,1 16,2 17,8 18,2 16,2 16,3 20,1 16,6 13,8 17,3 16,8 16,2 15,1 17
Pluja/mm.     3,8    0,8  2,3   8,3 2,9
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
Temperatura Mínima 15,7 17,3 17,1 18 18,5 17,5 17,7 17,4 14,8 13,8 13,1 10,7 14,5 16,8 16,8 
Temperatura Màxima 29,2 26,5 29 30,5 31,6 28,5 23,7 25,1 23,4 26 26,2 26,8 20 27,6 22,8 
Mínima Parc Monar 14,6 16,7 16,7 16,7 17,5 16,2 16 17,1 14,1 12,9 11,5 8,5 13,3 17,2 16,3 
Pluja/mm. 10 1,7      2 0,6    127 17,9 

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

Dies de pluja: 11
Màxim en un dia: 127 (mm)

Dies de pluja: 2
Màxim en un dia: 14 (mm)

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Pluja acumulada: 177,3 (mm) 
Temperatura màxima:
31,6° els dies 11 i 20 de setembre

Pluja acumulada: 14,4 (mm) 
Temperatura màxima:
28,8° el dia 9 d’octubre

el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic setembre i octubre 2014

SETEMBRE - Mes de setembre molt interessant, 
meteorològicament parlant. Ha fet molta calor al 

principi i molta pluja i refrescament al fi nal, però en glo-
bal ha sigut un mes molt càlid. Ha estat el setembre 
més plujós a Salt des de 1997. Ha estat el 2n setembre 
més càlid des de 1999 a Salt, amb 22,5º de mitjana, 
només superat per 2011, 22,6º. Rècord de pluja diària 
a Salt, 141,8 mm, dades des de 1997 a l’observatori de 
l’Agència Estatal de Meteorologia. A la Plaça Sant Cu-
gat ha estat la 2ª precipitació més elevada en 24 hores 
des de 1999, 127 mm el dia 28, només sobrepassada 
pels 129 mm del 5 de juny de 2002. En resum mes 
molt plujós i molt càlid, poques vegades veiem aquesta 
combinació al setembre. 
OCTUBRE - Quina calor que ha fet aquest octubre! Ha 
estat l’octubre més càlid des de 1999 a Salt, amb la 

mitjana de les màximes més alta a Salt, 25,9º (21,8º és 
la normal), mitjana de mínimes de 13,4º, 1,6º per sobre 
de la normal. A Girona-Sèquia ha estat l’octubre més 
càlid des que hi ha dades, 1911, amb 20º de mitjana, 
a Salt 19,6º si eliminem l’efecte terrassa també és el 
més càlid des de 1999. A més a més ha estat el 5è oc-
tubre més sec des de 1884 a Girona amb 12,6 mm (la 
mitjana és de 93 mm). A Sarrià de Ter també ha estat 
l’octubre més càlid i el més sec com a mínim des de 
1992 quan tenim dades. A Salt ha estat l’octubre més 
càlid des de 1999, sense efecte terrassa (+2,5º respec-
te 1999-2013, sense efecte terrassa, +3,9º respecte 
1971-2000). Si no seria rècord l’octubre de 2006 amb 
19,9º (però la terrassa es caldejava de dia lluny dels 
arbres). A Salt ha estat l’octubre més sec des de 1999.

Gerard Taulé

Temperatura mínima:
10,7° el dia 27 de setembre

Temperatura mínima:
8,3° el dia 23 d’octubre
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Guió i dibus: Min



35

Escacs

Sudoku Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

gratapalles
cadernera
pardal
estornell

poti poti

capsigrany
perdiu
guatlla
cigonya

martinet
gavina
colom
mussol

blauet
oreneta
rossinyol

DAVESA, Major, 20  972230568
Dies: 2 - 11 - 20 - 29

ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103
Dies: 15 - 24 - 25

ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                          
Dies: 3 - 12 - 21 - 3

PEYA, Pla de Salt, 15 972441001
Dies: 17

DOMENECH - Llevadores, 7-9           972439935
Dies:

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645
Dies: 4 - 6 - 13 - 22 - 31

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704
Dies: 5 - 8 - 14 - 23

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412
Dies: 7 - 16 - 26

ROCAS, Major, 269 972231249
Dies: 1 - 10 - 19 - 28

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578
Dies: 9 - 18 - 27

FARMÀCIES de guàrdia: mes de DESEMBRE

Juguen blanques i fan mat amb 3 movi-
ments

1.-Tc6+  Axc6,
2.-Cc5+   Ra5,
3.- Ac7++  




