agenda

Activitats del mes de FEBRER
CASAL DE JUBILATS

• Dia 7 de febrer. Sortida a les 5 de la tarda. Lloc: zona exterior
Pista Poliesportiva. Recorregut: Pista Poliesportiva, carrers
Martí i Pol, Mercè Rodoreda, Major, travessera Santa Eugènia, Samt Antoni i arribada a les naus de les Guixeres.

febrer a les 16.30 h a càrrec de Xavier Nieto, inspector de
l’Agència Catalana de Consum.
• TALLER DE QI GONG, GIMNÀSTICA XINESA els dilluns i
divendres de 10.00 a 11.15 h a càrrec d’Albert Benítez. Cal
inscripció prèvia.
• TALLER DE MEMÒRIA els dimecres o dijous de 11.00 a
12.00 h a càrrec d’Anna Bonmatí. Cal inscripció prèvia.
• TALLER DE DANSA els dijous de 10.00 a 11.00 h a càrrec
de MIRA capacitats per la dansa. Cal inscripció prèvia.
• SORTIDA A PERALADA el dimarts 10 de febrer. Cal inscripció prèvia.
ACTIVITATS FIXES
• Caminades saludables: dilluns de 09.00 a 10.30 h.
• Alfabetització: dimarts de 10.30 a 11.30 h. Cal inscripció prèvia.
• Estimulació manual: dilluns i dijous de 17.00 a 19.00 h.
• Entreteniments de memòria: dimarts de 17.00 a 19.00 h.
• Taller de fisioteràpia els dimecres a càrrec de Julia Vilà.
1r grup de 16.30 a 17.15 h i 2n grup de 17.15 a 18.00 h.
• Parc de salut: de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 h – 16.00
a 19.00 h i divendres de 10.00 a 14.00 h.

ASSOCIACIÓ DE DONANTS DE SANG

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 27 de març. Unitat mòbil del Banc de Sang- Lloc: Institut
Salvador Espriu de Salt.

• Dia 13 de febrer- THE BREW - Hora: 22:00- Sala 1- Preu:
11/14 €.
• Dia 20 de febrer- BARCELONA GIPSY KLEZMER ORCHESTRA – Hora:22:30- Sala 2- Preu: 8/10 €.
• Dia 21 de febrer- ALBERT PLA & DIEGO CORTÉS –
Hora:23:00- Sala 2- Preu: 15/20 €.
• Dia 27 de febrer- MYLES SANKO + FRANK KNURF (Black
Music Festival) – Hora:22:00- Sala 1- Preu: 12/15 €.
• Dia 7 de març- THE COUP (BMF) – Hora:22:00- Sala 1Preu: 12/15 €.
• Dia 14 de març- ELI PAPERBOY REED TRIO + FLAMINGO
TOURS (BMF) – Hora:22:00- Sala 1- Preu: 16/20 €.
• Dia 21 de març- FUNDACION TONY MANERO (BMF) –
Hora:23:00- Sala 1- Preu: 10/13 €.
• Dia 28 de març- MISHIMA - Hora:23:00- Sala 1- Preu: 12/15 €.

• NOTA: A partir del dia 12 de gener, el Casal de Jubilats va
posar al cobrament, a través de les entitats bancàries,
les quotes corresponents a l’any 2015.
• Dia 12 de FEBRER. Excursió: ESPECTACLE 2015 MUSICHALL / PERALADA I ROSES. Sortida a les 8:00 hores del
matí. Preu: 45 €. Esmorzar inclòs. El dia de cobrament dels
tiquets serà el 5 de febrer, de 4 a 6 de la tarda. Per informació
i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. Telèfon 607
876 946.
• Dia 26 de febrer. Concert Musical amb el Grup CALIDAELloc:Teatre de Salt- Hora: 7 de la tarda.
SALT SARDANISTA
• Dia 8 de febrer. Doble audició de sardanes. Lloc: Pista Poiesportiva. Hora: 2/4 de 5 de la tarda. Cobla: Vila de la Jonquera.
RUA DE CARNESTOLTES

BIBLIOTECA IU BOHIGAS
• Dia 7 de febrer- 11:00h.- Contes per anar nets i polits, a
càrrec d’Olga Cercós. Adreçat a famílies amb infants d’1 a
4 anys.
• Dia 10 de febrer, 17:30h.- Grup de lectura infantil- Trobada
del grup de lectura infantil per comentar el llibre “Hi ha un nen
al lavabo de les nenes”, de Louis Sachar.
• Dia 13 de febrer- 18:00h.- Grup de lectura juvenil. Trobada
del grup de lectura juvenil per comentar el llibre “Bitllet d’anada i tornada”, de Gemma Lienas.
• Dia 26 de febrer- 20:00h.- Club de lectura d’obres de ficcióTrobada del grup de lectura. Comentarem: “El siglo de las
luces” d’Alejo Carpentier.
• Dia 7 de març- 11:00h.- Taaat, a càrrec d’Olga Cercós- Contes per estimular els sentits.
Adreçat a famílies amb infants d’1 a 4 anys.
• Dia 10 de març- 18:30h.- Grup de lectura infantil- Trobada
del grup de lectura infantil per comentar el llibre “Matilda”, de
Roald Dahl.
• Dia 13 de març- 18:00h.- Grup de lectura juvenil- Trobada
del grup de lectura juvenil per comentar el llibre “Ullals”, de
Salvador Macip i Sebastià Roig.
• Dia 26 de març- 20:00h.- Club de lectura d’obres de ficcióTrobada del grup de lectura. Comentarem: “Quaranta nits
amb Montaigne” de Antoine Compagnon.
CENTRE RECURSOS GENT GRAN: ACTIVITATS FEBRER
• XERRADA: SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA A DOMICILI el dimarts 3 de febrer a les 16.30 h a càrrec de Marta
Hernández, tècnica d’unitat mòbil i Mariano Prior, supervisor
de Tunstall-Televida.
• XERRADA: CONSUM RESPONSABLE el dimarts 17 de
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TEATRE DE SALT
• Dia 21 de febrer- 21:00h.- El Cinquè Hivern, de María Muñoz
i Pep Ramis- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 6 €.
• Dies 27 i 28 de febrer- 21:00h.- La Plaza del Diamante,
de Mercè Rodoreda, amb Lolita Flores- Lloc: Teatre de Salt
- Preu: 28/18 €.
• Dia 6 de març- 21:00h.- Santa Nit, una història de Nadal, de
Cristina Genebat- Direcció de Julio Manrique i Xavier RicartLloc: Teatre de Salt - Preu: 28/18 €.
• Dia 14 de març- A les 18:00h. i 21:00h.- Idiota, de Jordi Casanovas, amb Anna Sahun i Ramon Madaula - Lloc: Teatre
de Salt - Preu: 24/18 €.
• Dia 15 de març- 12:00h.- (El Planter) Zaquízami, Companyia
Roberto G. Alonso - Lloc: Teatre de Salt - Preu: 8/7 €.
• Dia 22 de març- 12:00h. i 16:00h- (El Planter) Concerts pert
a Nadons. Suite núm. I - Els batecs del cargol - Lloc: Teatre
de Salt - Preu: 10€.
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Editorial

El sentit íntim de la bellesa
Tenir ciutats estèticament cuidades, endreçades, agradables a la vista, és una
assignatura social on cal millorar. No és només una qüestió de seguretat i salubritat. Vivim en un món on la cura de la imatge personal és d’obligat compliment, sense adonar-nos del que ens envolta. És un acte més d’egocentrisme.
I tot i que costa diners, potser és més una qüestió de voluntat i de sensibilitat.
I és què de vegades ens gastem el poc que tenim en actes molt més inútils.
D’ençà la recuperació de la democràcia, la tasca de recuperació i preservació del patrimoni històric ha estat important, tot i que possiblement insuficient.
Però a nivell de barri, la perllongada crisi ha accentuat una actitud de deixadesa que diu molt de com entenem la vida. I tots en som culpables, atès que és
una qüestió cultural no exempta, tanmateix, de responsabilitat política.
Blocs de pisos deteriorats, tant nous com de recent construcció, sense manteniment. Balcons replets de tota mena d’andròmines. Façanes degradades.
Manca de respecte als espais públics. Torres elèctriques i pals de llum de totes
èpoques i condicions. Rètols gastats i malmesos. Carrers i places envellits.
Espais verds descuidats. Edificis abandonats. Edificis a mig construir aturats
de fa anys, sovint en espais cèntrics, presentant una imatge espantosa. Solars
tapiats on abans hi havia construccions i que s’han enderrocat, al bell mig del
centre urbà. Una altra imatge espantosa. Urbanitzacions fantasmes en procés
de degradació. Espais naturals on persisteixen, encara que sembli increïble,
les tanques de palets i somiers i les barraques de tota mena. Edificis emblemàtics, fins i tot públics, donant molt poc exemple.
Durant les darreres dècades s’han gastat quantitats ingents de diners en enormes infraestructures, fins i tot en barris totalment nous, gràcies a l’especulació
urbanística. Però la qualitat de vida també es mesura en termes estètics.
Tot i que ens acostumem a la lletjor, si assumim interiorment que les coses ben
fetes tenen sentit per si mateixes, serem més rics. Rics en sensibilitat, en gust,
en educació, respecte i orgull. Ens sentirem íntimament millor. Igualment, un
país bonic té més possibilitats econòmiques i turístiques, no deixa de ser una
inversió. Una inversió en qualitat de vida i creixement personal. Ara que vénen
eleccions, i que s’han de confeccionar programes, pensem-hi.
La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.
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101 anys d’experiències de tots colors

entrevista

Nom: Pilar Teixidor Oliveras
Nascuda el: 5 de febrer de 1914
Nascuda a: Falgons
Resident a: Salt
La Pilar Teixidor va ser mereixedora l’any passat de la
medalla de la Generalitat com a centenària. És una de
les persones més gran de Salt i ha viscut gairebé la
totalitat del segle XX.

Fer 100 anys ja és tot un mèrit, però si a més ho fas amb el cap ben despert i el cos encara amb la facultat
de caminar, sentir, parlar... això és una heroïcitat. Potser d’aquí no gaires anys arribar a aquesta xifra mítica
no serà un fet minoritari i motiu d’homenatge, però avui dia, tenint en compte que els que hi arriben ara van
passar guerra, postguerra, feines feixugues, aiguats i tantes calamitats, no podem deixar d’admirar la fortalesa d’aquestes persones centenàries. I, sobretot, escoltar-les amb deteniment ja que el seu testimoni és el
d’haver viscut gairebé la totalitat del segle passat, uns anys en què segurament s’hagin viscut els canvis més
ràpids i importants de tot el que portem d’humanitat.

-Què m’explica Pilar? Quants anys diu que té?
-Pocs... el 5 de febrer faig 101 anys. Són pocs, oi? Que
hi pugueu arribar vosaltres!
-Què feia vostè quan tenia 20 anys?
-Treballar! Amb 20 anys era a Mataró, treballava com
a serventa d’una senyora milionària, la senyora viuda
de Marfà. Cada matí m’havia de posar l’uniforme de
quadres i acompanyar-la a missa. De costat però no
volia pas que anéssim de bracet. Un cop a l’església,
havia d’anar amb ella fins que s’asseia a la primera fila,
davant l’altar, llavors em feia esperar a darrera. Però
un cop asseguda la senyora, me n’anava a la riera a
passejar! Quan era l’hora que sortia, ja em tenia allà
a punt. De tornada, anàvem amb la cuinera -flanquejant la Senyora- a comprar al mercat per fer el dinar.
Després els servia el menjar a taula, que no els faltés
l’aigua ni res.
-Però no era pas de Mataró vostè, on va néixer?
-A Falgons, del municipi de Sant Miquel de Campmajor,
a prop del Collell. Allà teníem una casa petita, a dalt hi
vivia el capellà. Teníem un forn, on pastàvem i fèiem
pa i tot sovint venia mainada a demanar-nos-en un tall,
que deien que era molt bo, i és clar, els en donàvem,
què havies de fer... Hi havia també una cort a prop i els
porcs passaven per casa. Un dia, el pare va dir, “Hem
de privar que passin els porcs per aquí”. Jo li vaig dir,
“els altres porcs hem de privar que passin!”, referint-me
a la mainada.
-Se’n recorda encara de molts anècdotes!
-I tant! Una de sonada va ser una vegada, de petita,
que vaig agafar una ampolla d’anís amagada a l’armari de l’habitació dels pares. Vaig veure que la mare
l’endreçava, devia haver convidat algú, perquè aquella
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època només es convidava a anís. Me la vaig beure
tota! Només acabar-la ja vaig quedar allà anyocada,
vaig baixar l’escala a empentes i rodolons i estava ben
ofegada, no sabien pas què fer-me.
-Caram, déu n’hi do! Quants germans eren a casa
seva?
-Vaig tenir sis germans, dues noies que es van morir
amb 13 i 15 anys, tísiques. Un altre de dos anys que tenia el “garrotillo”, el pare la portava a Figueres al metge
i a mig camí li va quedar morta, ofegada. El més gran,
un noi, també va morir. La mare li va dir que anés a eixonar unes quantes branques per donar als porcs i es
va estimbar, va quedar mort a l’acte en una bassa que
hi havia. Així que, de sis, només vam quedar la meva
germana i jo. Pobre mare, ella sí que deu ser al cel!
-Sempre van viure a Falgons? Com va venir a parar
a Salt?
-A casa meva feien de masovers, primer a Falgons,
després vam anar a les Olives, després a Calabuig.
Quan ens van dir d’aquesta casa a Salt ja era casada
i amb fills, hi vaig venir cap al 55 o 56. Però aquí ja no
fèiem pas de masovers, la casa era nostra. Vaig entrar
a treballar a la fàbrica Gasol. Ja n’he passades, ja... de
bones, de dolentes i de tota mena.
-Vostè dirà! Amb 100 anys ha vist canviar el món de
dalt a baix.
-De soca-rel, sí. Sobretot perquè abans la gent que
trobaves en el dia a dia, els veïns, les famílies del barri, te’n recordaves d’ells, feies relació. Ara sembla que
ningú se’n recordi de ningú.
-On va passar la guerra vostè?
-Quan la guerra va començar feia de cuinera per uns
mestres a Banyoles. Recordo que a prop hi havia un
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convent de monges, que havien de sortir a amagar-se
i vèiem com els tiraven la roba pel balcó. Els mestres
també van treure totes les imatges que tenien i les van
amagar al bosc. Al veure com estava tot plegat, vaig
voler tornar cap a casa a les Olives. Ja les vam passar
de tots colors, també, però almenys estava a casa. Venia molta gent pel poble que demanava menjar o beure i moltes vegades no teníem gaire res per donar-los.
Teníem el camp d’aviació allà a la vora, sentíem les
bombes i avions, era terrible. Però quan ets jove, mira,
tot ho vas passant. Recordo que fins i tot havien vingut
soldats a demanar refugi, els fèiem dormir a la cort de
les vaques, perquè pobres... A nosaltres no ens va passar res, gràcies a Déu.
-Algun familiar seu va haver d’anar a la guerra?
-Sí, el meu home. Era al front, molt lluny, a Terol, Morella i després Lleida. Encara no érem casats. La meva
germana va tenir el seu marit amagat a dalt de casa
durant tota la guerra.
-Tenia notícies del seu home mentre era al front?
S’escrivien?
-Sí, ens escrivíem. Ell en sabia molt, d’escriure, jo no
massa, quatre ratlles. Així que vaig aprendre a llegir i
escriure molt més bé gràcies a les cartes que ens enviàvem. Perquè només vaig anar un any a l’escola, un
hivern. Havíem d’anar fins a Mieres, fèiem una hora
de camí per arribar-hi. A l’estiu ja no hi anàvem pas
perquè havíem d’anar a collir glans. Per això et dic que
vaig aprendre més a llegir i escriure amb les cartes que
no pas a l’escola. I mira, ara bé en sé! Bé, m’entenen!
Quan s’està enamorat, no hi ha res que no hi valgui!
-Com es van conèixer amb el seu marit?
-Tots dos anàvem a ballar a Sant Esteve de Guialbes.
Com que la meva família érem nous, perquè feia poc
que havíem arribat a les Olives de masovers, no coneixia ningú i als nois els feia gràcia ballar amb mi. Perquè
en sabia, de ballar! No sabia comptar, però ballava molt
bé el vals! El meu marit, es veu que ja em va filar, em
va fer ballar de seguida, i mira, va ser ell. A casa no els

agradava gaire perquè no anava a missa, però era bon noi,
per això no me’n van
pas privar. Mentre
festejàvem va haver
d’anar a la guerra,
però va passar tot,
gràcies a Déu. Era
molt bon home, ara,
no practicava!
-Vaja... vostè era
molt creient i ell no
ho era?
-Creia, però anava a
missa una mica a la
força. Ara, gràcies a
Déu, i sobretot perquè ens estimava, al
final el vaig convertir.
Va anar a uns cursets a Terrades i va sortir fet un àngel! Em va dir, “Ara
et toca a tu”. Veus, a mi que em semblava que ja ho
tenia tot. No te’n penedeixis pas mai, si n’has de convertir algun! Mira, sempre he estat relacionada amb les
hermanes i sempre he tingut aquesta fe. No ens n’hem
de desemparar mai, perquè sempre hi ha un moment
en què hi ha l’ajut.
-A què es dedicaven quan van arribar aquí a Salt?
-Primer feia feines a les cases, em penso que vaig
córrer totes les cases de Salt! Perquè poca gent volia
treballar amb salfumant i a mi no em feia res, així que
m’avisaven de molts llocs per rentar amb salfumant, de
genolls, i au. Em penso que per això sóc forta encara! El meu marit treballava a la fàbrica del Veïnat, la
Coma Cros, i jo, després dels aiguats, com que van
tenir molts problemes a la fàbrica d’aquí Salt, la Gasol,
necessitaven més gent i vaig entrar a treballar-hi de
nits. Netejava rodets, d’un a un. Érem dues dones que
ho fèiem, amb una fressa! No senties pas res, si volies
parlar amb la companya havies de cridar molt. Sortia a
les 5 del matí, dormia una estona i apa, cap a fer feines a pertot arreu. De misèria, no n’hem passada, però
d’abundor tampoc.
-I després la feina de casa...
-I em cosia i tot. De ben joveneta, vaig aprendre a cosir.
Fèiem una hora de camí, pel mig dels boscos, d’ Olives
a Cornellà de Terri, per anar a aprendre’n. Després feia
molta de la roba dels meus fills. La modista Gubau em
tallava la roba i jo la cosia. Ara ja no m’hi veig... Anàvem
a peu o en bicicleta, ara no, ara agafeu el cotxe i au.
Clar que abans no ens passava res, avui dia potser n’hi
hauria algun d’amagat que us voldria fer alguna cosa!
-Ha treballat moltíssim la seva generació
-Ja no n’hi ha cap, de la meva edat, a tots els llocs que
conec, no puc pas dir, anem a veure aquest que és de
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la meva edat, perquè són morts, tots. I més joves i tot.
Els encomano a Déu, que els hagi perdonat, i li dic al
senyor que em doni l’hora més pròxima per anar amb
ells. Penso, sóc la més gran de tots, què hi faig en
aquest món... la joventut ja no em diu res a mi, i encara
hi ha coses que els explicaria a ells! Ara ja sóc vella i
l’únic que puc fer és portar-me bé i creure a la gent.
Però encara trastejo per casa i vaig a comprar amb el
carro, tot i que em costa molt veure els preus de les
coses, de tota manera sempre torno amb el carro ple.
-Com es divertien abans?
-Al ball. A l’estiu podíem arribar a casa a les nou, a l’hivern ja no ens deixaven pas tant. Tocaven el manubri,
una cançó darrere l’altra, i no en deixàvem pas cap, potser en ballàvem 50! Si no tenies xicot, ballaves amb diferents nois, si ja anaves amb algun, llavors ballaves sempre amb ell i t’acompanyava a casa. Si arribaves tard, hi
havia el bastó darrere la porta! Una vegada, en un aplec,
quan festejàvem, en Joan em va convidar a un xuixo, jo
per vergonya vaig dir que no el volia i se’l va menjar ell!
-Com va ser el seu casament?
-Em vaig casar a Calabuig a les cinc del matí! Això va

La cultura megalítica

L

a cultura megalítica, desenvolupada entre el final
del Neolític i l’Edat de Bronze, consistia en la construcció de monuments funeraris amb pedres de grans
dimensions. És un fenomen estès per gran part d’Europa i que implica un treball col·lectiu, una determinada
religiositat i un culte dels difunts. Un d’aquests monuments funeraris és el Dolmen, de l’expressió bretona
tol men, que significa taula de pedra. Les cambres, que
adopten formes distintes, contenen inhumacions col·
lectives, i els trobem distribuïts per tot Catalunya entre
el 3200 i 1100 aC.
A Catalunya se’n coneixen diverses variants, però en
totes la part fonamental és la cambra funerària. Aquesta està formada per unes lloses verticals i una d’horitzontal al damunt que fa de coberta. És la cambra simple, de forma quadrangular. Els cadàvers s’introduïen
per una de les lloses laterals. S’anomenen cistes quan
la llosa de la coberta, per on s’introduïa ara el difunt,
descansa sobre lloses laterals de petites dimensions.
Els sepulcres de corredor i de galeria coberta consten a
més d’un corredor d’accés enllosat. En els de corredor
la cambra, de forma el·líptica o poligonal, queda més
alta que el passadís. Les de galeries cobertes no presenten diferències entre corredor i cambra, de vegades
amb lloses que separen les dues estances.
Aquests sepulcres els trobem distribuïts en diversos
grups geogràfics al nostre país: l’Alt Empordà, amb
predomini dels sepulcres de corredor. Les Gavarres,
amb galeries. El Vallès Oriental, Maresme i Osona,
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ser civilment, després vam haver de tornar un altre dia
perquè el capellà ens casés. Pel convit, vam menjar
un bon rostit d’indiot, un indiot que l’havia matat el cavall d’una cossa. Després vam anar a Barcelona a fer
el viatge, volíem anar a Saragossa però no sé què va
passar que finalment vam anar a Barcelona, i vam anar
a Montserrat.
-Com recorda els parts?
-Quan vaig tenir la segona filla vaig posar-me molt malament. Al final va venir un metge de Figueres que tenia
consulta i ell va saber què em passava i em va donar
les medecines que calien. Estava al llit, me’n recordo
que anaven a buscar al terrat unes papes petites, que
li deien truges, per fer-me’n aigües, què caram sabien
aquelles dones... i em posaven torrades sucades amb
vinagre als peus per fer-me baixar la febre. Va venir el
capellà amb un escolanet tocant la campana per ferme combregar, perquè pensaven que no me’n sortiria
pas. I mira, també ho hem passat. Per això, encara que
en passeu alguna, que sapigueu que nosaltres també
n’hem passades moltes!
Agnès Cabezas Horno

apunt històric
amb galeries i cambres simples. El Moianès com el
grup anterior i a més amb cistes. Pla de Bages, Alt Urgell, Pallars i Cerdanya, domini de cambres simples.
Solsonès, cambres de tots els tipus.
El Menhir i el Cromlec són altres formes de monuments.
El Menhir (del bretó men hir, pedra llarga) consisteix
en una gran pedra plantada verticalment al terra. Es
poden trobar agrupacions de menhirs, ordenats paral·
lelament. Si formen un anell s’anomenen Cromlec (del
bretó kroum lech, corba de pedra sagrada). En general
estan en relació amb monuments funeraris dolmènics,
envoltant-los en forma de cercle o d’el·lipse.
JCL

col.laboració
N

o tots els estats conformen nacions ni totes les nacions han pogut conformar estats. La nació comporta, a banda d’una voluntat política, una realitat social, lingüística i cultural, una història pròpia, una tradició,
un territori. Fins i tot, en alguns casos, una determinada
raça, ètnia o religió. Però hi ha nacions que no existeixen i que s’han d’inventar. I es pot construir una nació
a través de l’elaboració d’una història.
En trobem exemples a tots els continents, però sobretot són els països d’origen colonial, africans, asiàtics o
americans, els que conformen estats inventant-ne les
corresponents nacions. Usem com a exemple l’Amèrica Llatina. Aquesta història haurà d’enfrontar-se a un
doble problema: justificar la ruptura amb els vincles anteriors i justificar la ruptura amb la resta de projectes
veïns.
En primer lloc es fa necessari precisar les bases territorials d’una nacionalitat que encara no es pot definir
de cap altra manera. Caldrà l’elaboració de plànols i
itineraris per establir uns límits, per la direcció de les
operacions militars i l’establiment de les contribucions.
La necessitat de negociar fronteres fa imperatiu un coneixement dels límits geogràfics a reivindicar. És com
la geografia defineix una identitat.
El discurs historiogràfic s’elabora, un cop creada la independència, en la compilació documental. S’observa
un esforç sistemàtic i oficial per recuperar la memòria
col·lectiva dels fets que han forjat la nació. És el material disponible per a la primera generació d’obres que
formaran el corpus nacional historiogràfic. Es tradueix
al francès perquè siguin conegudes a Europa.
Els mateixos autors participaren directament en els
fets, són un testimoni personal. Molts resulten ser militars de carrera, d’aquí que prioritzen l’aspecte militar
del relat. El pas següent és la difusió d’una pedagogia
cívica d’aquests corpus mitjançant els manuals escolars, on s’elimina qualsevol interpretació crítica. Cada
episodi destaca una
sentència moral o una
regla de conducta i la
història es converteix
en una certesa absoluta.
Així la independència
esdevenia una epopeia
que diferenciava clara-

L’invent d’una nació
ment els herois dels dolents. Així la història es construïa en base a uns postulats com els de la societat
homogènia, una gran família unida pel seu passat i per
la lluita per la llibertat, amb un radiant porvenir. S’intentava la consolidació efectiva i afectiva del patriotisme.
Però a l’Amèrica Llatina l’ensenyança obligatòria d’una
història nacional no quedà establerta fins a finals del
segle XIX i les taxes d’escolaritat eren ínfimes. La veritable difusió de la història pàtria es realitzarà a partir
de les manifestacions populars d’acció cívica: inauguració de monuments, celebracions commemoratives de
dates o funerals. L’objectiu és el de crear imatges que
expressin història nacional per si mateixes.
En l’invent d’aquestes nacions s’adopten uns models
de referència. El principal és el de l’Antiguitat clàssica.
Per complir la seva missió, la història nacional evoca el
passat de la nació en termes d’una mítica edat d’or, on
regna la saviesa i la virtut. Un altre objecte d’emulació
és la Revolució Francesa, l’exemple de la qual permet
assimilar les guerres i el procés d’independència a una
reivindicació popular a favor de la nació.
La història nacional serveix per consolidar el poder
d’unes elits i els seus interessos polítics, socials i econòmics. Els indígenes són instrumentalitzats. S’idealitzen unes referències per afavorir la construcció d’un
imaginari col·lectiu que s’encarregaria, amb el temps,
de legitimar un discurs mitjançant el qual els processos
d’uns fets recents aconseguien confondre’s amb els
mites d’una història desitjada.
Un dels principals reptes del segle XXI girarà a l’entorn
del que s’ha de considerar avui una nació i del que s’ha
de considerar un estat, i de com s’articula tot plegat
perquè el món sigui viable. Hi ha tota mena de fronteres per redefinir. Hi ha estats que no són factibles,
siguin nacions o no, i nacions sense estat perfectament
viables com a estats reconeguts. Una altra cosa és si
tots els estats hauran de ser necessàriament interdependents en un món globalitzat.
En aquest sentit, el cas català dins el context de construcció europea esdevé un cas paradigmàtic i de referència. Però encara no hi ha res escrit, resolt ni decidit,
i tot dependrà en primera instància d’una qüestió de
voluntat democràtica majoritària.
Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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Grans i actives!

A

ixí en femení i que no s’enfadin els homes, però les
usuàries del Centre de Recursos de la Gent Gran són
majoria aclaparadora. Si passegeu pel carrer Fleming cap
a l’església Sant Cugat, les podreu veure darrera els vidres,
ben entretingudes, fent manualitats o buscant les solucions
als entreteniments de memòria. És el grup de tardes, de 25
a 30 persones que de dilluns a dijous gaudeixen de les activitats organitzades per tal de promoure l’envelliment actiu,
millorar el benestar integral i prevenir la dependència i l’aïllament de les persones majors de 65 anys o prejubilades.
El centre es troba situat a l’antiga llar d’infants de la fàbrica
Gassol i posterior Escola Municipal de Belles Arts, a la plaça de la Vila. A més dels espais interiors, al pati hi ha instal·
lat un Parc de Salut i l’hort. La gestió del centre és compartida entre l’Ajuntament i el Consorci de Benestar Social
i compta amb dues administratives i una tècnica de gent
gran i dinamitzadora del centre, la Montse Casademont.
Cada mes, es fa públic el full d’activitats que van des de
xerrades i tallers fins a caminades saludables per l’entorn
proper i sortides per Catalunya.
En horari de tarda, cada dimecres, es fa un taller de fisioteràpia a càrrec d’una fisioterapeuta.
Els tallers d’alfabetització i caminades saludables del matí i
els d’entreteniments de memòria i manualitats de la tarda,
els porta a terme la dinamitzadora del centre, que combina
aquesta feina amb les tasques de coordinació i gestió.
Des de fa poc més d’un any, en horari de matí, s’organitzen
tallers de memòria, de dansa i Qi Gong, a càrrec d’una psicòloga i professionals en la matèria, respectivament.
És important remarcar l’obertura del Centre de Recursos a
d’altres entitats del poble al llarg del curs, col·laborant amb
el Centre d’Educació Especial la Maçana en el projecte de
l’hort i rebent l’ajut dels alumnes de l’Institut Salvador Espriu, que ofereixen un curs d’informàtica per a gent gran, i
d’altres col·laboracions amb el Centre Obert, l’Estació Jove

o la Ludoteca (tallers de jocs, manualitats, cantada de nadales, ...)
Des de la regidoria del senyor Josep Valentí se n’ha impulsat el funcionament, que ha augmentat el nombre d’assistents tancant l’any amb 9.578 assistències a les activitats
programades, més 1.483 persones que hi han acudit per
fer-hi alguna gestió i 2.971 assistències a diferents activitats gestionades des del centre, però que es realitzen fora
del recinte. Entre moltes accions que es duen a terme des
del mateix centre, cal destacar els convenis signats amb
l’escola EUSES (que permet a les persones de més de 60
anys empadronades a Salt rebre tractament de fisioteràpia de manera gratuïta) i amb els Multicines Odeón (que
ofereix als majors de 60 anys del municipi la possibilitat
d’assistir al cinema el 1r i 3r dimecres de cada mes per tan
sols 3€).
A més de la tasca social que desenvolupa, el Centre de
Recursos és des d’on es gestionen tots els temes municipals relacionats amb gent gran: punt d’informació, assessorament i gestió de recursos municipals, targetes d’autobús, oferta de serveis, ...
Pilar Velázquez

Les mitges

E

ls productes en general i els articles tèxtils en particular tenen una vida més o menys llarga, dependent de l’acceptació que tenen en el públic o per un
estil de vestir-se, resumin-t’ho en una paraula, per la
moda. Avui voldria parlar d’un producte que encara
existeix i que va tenir un gran èxit, però actualment ha
baixat molt. Aquesta variació en l’acceptació i ús d’un
producte pot fer canviar el teixit laboral d’un poble. El
producte en qüestió són les mitges.
Tenim dades de la fabricació de mitges des del segle
XVI. Eren de seda per les classes altes, de cotó per
les classes mitjanes i de llana per les classes baixes.
A partir del segle XIX s’introdueix el color –abans eren
de color cru– i també surten les de malla i amb costura
generalment de color negre, que eren per sortir de nit.
Desprès les dones se les posaven sempre, ja que tenien un toc elegant i fascinant.
El 1940 l’empresa Dupont de Nemours dels Estats
Units patenta una fibra sintètica de poliamida, concretament la poliamida 6,6, que popularment es coneix
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amb el nom de Nylon (que són les inicials de New York
i London). Després de la Segona Guerra Mundial, les
mitges de Nylon s’imposen totalment ja que són més
estètiques i relativament barates de fabricar. Més tard
apareix el pantis, que uneix les dues cames amb una
calça i així queda una peça completa i s’aguanta sense

Les mitges
lligues ni portalligues. També apareix
en els anys 1970 la texturització dels
filaments de poliamida aconseguint
uns filats elàstics. Apareixen els elastans, que són fils de goma, el mes conegut és la lycra, per cert també una
patent de Dupont. Tots aquests filats
donen al teixit una adherència total a
la pell aconseguint una millora estètica considerable. Això va propiciar que
allargàvem les mitges i escurcéssim
les faldilles. Es l’època de les minifaldilles.
Un del principals fabricants de mitges i pantis a l’Estat
espanyol va ser una empresa tèxtil de Salt, que també
tenia una factoria a Mataró. En els anys 1980 i 1990
les fàbriques Gassol de Salt i Mataró eren el primer fabricant espanyol amb quantitat, comptant les marques

pròpies i foranes. També disposava de tot el procés:
les filatures, la texturització dels filaments, el gènere
de punt, la confecció, la tintura, la revisió i la logística
final. La Gassol estava en plena expansió i va arribar
als 1.800 treballadors sumant-hi tots els seus centres.
Quin és el fet que va provocar la fallida dels fabricants
de mitges? Ara és molt fàcil de dir, la moda. De cop
i volta les dones descobreixen els pantalons i se’ls
posen, els proven, els hi agraden, són pràctics, i aquí
s’acaba la història de les mitges. Les dones canvien les
mitges pels pantalons. Jo les entenc, les mitges i els
pantis realcen i milloren una cama de per si ja ben feta i
maca, però segons quines cames no les arregla ni déu.
Com a conseqüència, els fabricants van anar tancant
les fàbriques i d’aquests fets molts pobles encara no
han aixecat el cap.
Rafel Sala

Uns consells mèdics molt antics, però actuals

C

om ja ho he explicat més d’una vegada, de petit vaig
viure a Prats del Rei, un poblet de l’Alta Anoia, i quan
era adolescent hi anava a passar les vacances. M’estava
en una casa molt antiga que en deien Cal Metge Vell, perquè hi havien viscut el meu besavi i el meu rebesavi, que
havien estat els metges del poble.
A la casa hi havia llibres de Medicina molt antics, alguns
fins i tot escrits en llatí i relligats amb pell. Fullejant-los
vaig descobrir que en un d’ells, a la contraportada, hi havia, fet a mà, un escrit del Doctor Pere, que és com li deien al poble al meu besavi. Li coneixia la lletra per cartes
seves que havia llegit.
Era una poesia titulada “Consejos para una vida sana” i
deia així:
“Vida honesta i arreglada,
usar de pocos remedios
i poner todos los medios
de no alterarse por nada.
La comida, moderada,
ejercicio y distracción,
no tener aprensión,
salir al campo algún rato,
poco encierro, mucho trato
y continua ocupación.”
Em va sorprendre que el meu besavi fes dècimes i me la
vaig aprendre de memòria.
Molts anys després vaig descobrir que la poesia no era del
meu besavi. L’havia tret d’un
llibre del Dr. Letamendi, famós
metge i professor del segle XIX,
autor de grans obres mèdiques
i que a Barcelona té una plaça i
un carrer dedicats. Al meu besavi li deuria agradar i la va copiar.
Sorprèn que aquests consells
tan antics siguin ben útils en

l’actualitat. Potser el més difícil de seguir per a moltes
persones és el de “vida arreglada”, que vol dir sense angoixes econòmiques. M’indigno quan penso en les actuals angoixes de tanta gent, en els aturats sense subsidi,
en les famílies desnonades, en la pobresa energètica de
moltes llars, en les persones grans que han treballat tota
la vida i ara tenen una pensió vergonyosa... De veritat ens
hem de creure que no s’hi pot fer res?
També sorprèn que un gran metge com Letamendi aconsellés “usar de pocos remedios” i que, quan encara no
es coneixien ni el colesterol ni els triglicèrids, recomanés
“la comida, moderada”.
“Ejercicio i distraccion” és un consell actual que tots els
metges recomanen. Cal fer exercici: caminar, nedar, practicar algun esport per fer treballar el cor. I cal també saber
distreure’s de les preocupacions per no entotsolar-nos i
caure en angoixes i depressions.
Això de “no alterarse por nada” segur que és molt sa, però
costa de fer-ho quan ens arriben les mentides i amenaces que els catalans rebem constantment del govern de
Madrid, aquest govern llunyà que no ens comprèn, que
ni tan sols entén la nostra llengua. Però cal no alterar-se,
“keep calm and carry on” que deien els anglesos durant
la Segona Guerra Mundial, mantén la calma i continua,
perquè amb constància, amb bon rotllo, sense desanimar-nos, aconseguirem un dia o altre el país que volem
per als nostres fills i néts.
Trobo que està molt bé per la salut “no tener aprensión”,
o sigui, no viure carregats de manies i pors. No ens hauríem de deixar enganyar pels “nous curanderos”: homeòpates, naturòpates.... ni per les propagandes de les múltiples “medicines alternatives” que ens arriben per internet.
Anem al metge quan calgui i prou.
El consell de “salir al campo algún rato” és fàcil de complir
aquí a Salt. Tenim les Deveses, el riu Ter, el parc Monar...
que ens conviden a passejar-hi, a peu o amb bici, fruint de la natura a pocs minuts de casa, amb l’avantatge
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Uns consells mèdics molt antics, però actuals
que poden ser passejos sobre un terreny pla, aptes per a
qualsevol edat. Crec que s’hauria d’aprofitar més aquesta
envejable riquesa que té Salt.
I el millor consell, sobretot per als qui ja estem jubilats i
tenim una certa edat, és: “poco encierro, mucho trato i
continua ocupación”. L’hauríem d’adoptar com a lema.

Però també hauríem de pensar en les persones grans
que no ho poden fer. Les qui per problemes de salut o de
mobilitat estan soles, tancades. Segurament, si acluquem
un moment els ulls, ens vindrà a la memòria algun familiar, amic o conegut que estaria molt content si l’anéssim
a veure i a fer petar la xerrada. Per què no ho fem més?
Joan Serrat

Paradisos fiscals: el viver dels espavilats

E

l centre d’estudis Cristianisme i Justícia i l’ONG Intermón Oxfam van demanar fa unes setmanes, el desembre passat, al bicampió del món de motos GP Marc
Márquez que es repensés la decisió que aquest havia
pres (segons el Diari d’Andorra, que és qui va aixecar la
llebre) de traslladar el seu domicili fiscal a Andorra, on suposadament pagaria una quantitat ínfima, 30.000 euros,
sobre els 10 milions que cobra per temporada. Després
de la polseguera que va aixecar el seu anunci de seguir
l’exemple d’altres esportistes (com els seus companys
Jorge Lorenzo i Dani Pedrosa, o el ciclista madrileny
Alberto Contador), el noi de Cervera va encarar les “duríssimes” crítiques que li van ploure desmentint en roda
de premsa i amb llàgrimes als ulls que pensés tributar a
Andorra, país on sí tenia pensat residir a partir de gener
però per poder-s’hi preparar físicament, no pas per escapolir-se de l’escomesa de la voraç Hisenda espanyola.
En el seu moment vaig pensar que hauria sigut sensacional que el noi Márquez, fent un cop de manillar magistral dels seus, hagués optat, en comptes d’acollonir-se
i fer marxa enrere (suposant que la filtració periodística
fos certa), per fer efectiu el trasllat fiscal al petit país dels
Pirineus tot anunciant alhora, a bombo i plateret, que la
quantitat “estalviada” aniria destinada, posem per cas, a
les dues entitats esmentades més amunt, o a qualssevol
altres, amb la intenció expressa i declarada d’impedir que
se la quedés la maquinària recaptatòria del sinistre Montoro i evitar així que aquest i el seu govern se la malgastessin, via Pressupostos generals de l’Estat, en fantasmades com l’exèrcit, en obres absurdes com ara aeroports
sense avions, línies de TAV sense passatgers o autovies
sense cotxes, en negocis escandalosament ruïnosos com
el de Castor, o bé en entelèquies més o menys secretes i
“intel·ligents” dedicades a controlar i putejar la colònia de
Catalunya i els seus indòmits i incòmodes habitants. (En
aquest sentit, no cal dir que la finta no hauria estat menys
espectacular i l’impacte no menys brutal si MM hagués decidit fer la declaració efectiva d’ingressos i pagar-ne la deducció corresponent
a la incipient hisenda
catalana; però això,
de moment, i encara
que els esportistes
del nostre país van
sortint lentament de
l’armari colonial, ara
per ara és somiar
truites, suposem).
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Si hagués dut a terme la maniobra, tanmateix, hem de
convenir que tampoc fóra tan estrany. A banda que el camí
cap als paradisos fiscals d’Andorra, Suïssa, Luxemburg o
les Quimbambes està més que fressat per altres abans
que ell, és humanament comprensible que en Marc, tot i
ser molt jove, pogués estar pensant a “fer un racó” pel dia
de demà (com diu ell, la carrera d’un pilot d’elit pot acabar
en sec en qualsevol moment). Qui no ho faria?
Aquells mateixos dies el filòsof Francesc Torralba es dirigia als pobres mortals parlant d’ètica, de la manca d’ètica
de la societat i de la corrupció que s’escampa arreu..., fins
i tot amb la nostra “complicitat”, no fos cas que no ens
quedéssim cadascú amb la pròpia dosi de mala consciència. Però també des del camp de la política ens arriben
vents redemptors, i no em refereixo pas només a la fulgurant aparició de Podemos/Podem amb la seva escombra
màgica per netejar el seu país (que es veu que també
inclou la colònia catalana) de la porqueria i la podridura
de la casta econòmico-política tardofranquista, sinó també del clàssic bipartit espanyol: el PP, que es treu de la
màniga una bonica llei de transparència (?!) per tapar la
pròpia opacitat, i el PSOE, que en boca del seu secretari
general, Pedro Sánchez, es permet la broma de repetir el
joc de paraules –que deu trobar genial– sobre “la pàtria
i el patrimoni” de determinats polítics nacionalistes catalans i els comptes amagats en paradisos fiscals, mentre
manifesta per activa i per passiva la seva determinació
de no deixar anar ni amb aigua calenta el “paradís” de la
comunitat fiscal de Catalunya...
Però deixem-nos de misèries i parlem de les elits, les
que tenen dipositades les seves grans fortunes (els seus
“raconets”) en aquestes guarderies financeres de Xauxa
escampades pel món, perquè és la seva incòlume existència, exempta d’impostos tant com de remordiments, la
que condiciona de debò la nostra. Assegurada i engreixada sense solució de continuïtat per una transmissió
successòria que la perpetua més enllà dels seus titulars
vigents, la gran trampa del capitalisme hereditari provoca
sense descans, dia i nit, tots els dèficits i totes les necessitats del poble ras, que ni els esforços compensatoris dels
governs (els que es preocupen de fer-los, s’entén) ni els
esforços volenterosos de les ONG no aconsegueixen ni
aconseguiran mai cobrir. I així serà mentre aquella trampa
continuï (com si fos transparent!) essent invisible als ulls
de les àligues que ens haurien de protegir de la injustícia.
Fermí Sidera Riera

cuidem les mascotes
D

esprés de l’esterilització d’un gat o gata, el seu
metabolisme canvia, cosa que els predisposa a
patir obesitat si no es vigila amb el menjar. La causa
de l’augment de pes és, primer, per un increment en la
ingesta de menjar que aporta més calories de les que
ara necessita el nostre animal, tenint en comte que el
seu metabolisme ara és diferent, i que per tant s’acumularan en forma de greix. En segon lloc, l’augment
de pes es produeix per una reducció de les necessitats
energètiques de l’animal per mantenir el seu metabolisme, que ara és diferent. En resum, l’animal necessita
menys calories i en menja massa.
Aquests canvis són diferents entre mascles i femelles.
En els mascles, l’augment de consum de menjar és
més acusat que en femelles, mentre que aquestes tenen una reducció més acusada del consum d’energia
que els mascles. És per això que les gammes altes de
pinsos per gats fan una distinció entre mascle i femella
dels pinsos per animals esterilitzats.
L’augment de pes es dóna en forma de greix, que és
un teixit que consumeix molt poca energia, comparat
per exemple amb el múscul i per tant és molt més difícil d’eliminar un cop ja
estan molt grassos. Així
doncs, per evitar problemes d’obesitat després
de l’esterilització es recomana controlar l’aportació energètica, per
exemple utilitzant un pinso especial per animals

el racó de pensar
A

quell dia em vaig llevar molt il·lusionada. Era la
primera vegada que pujaria en un tren. La mare
em va dir que em posés el vestit de mudar, el del diumenge, i també les sabates de xarol negres, les que
brillen i m’agraden tant. Tenia una certa predilecció pels
objectes brillants i per tocar textures fines, com el xarol,
les mitges de les dones, els llaços de ras, de vellut…
Després de pentinar-me i posar-me aquells llaços a les
trenes, em vaig mirar al mirall: Què, t’agrades? Vaig
respondre amb un somriure tímid.
No, maca, el que es diu maca,
potser no ho era, però amb l’estimació de la mare jo ja en tenia
prou
-Au vés, i ara no t’embrutis- va dir,
tota satisfeta del resultat.
Vaig anar al pati a esperar que
em cridessin per marxar.
No sabia què fer, m’estava avorrint. Vaig començar a pensar coses… com que era tan fantasiosa,

Alimentació felina
després de l’esterilització

esterilitzats, que ja té en compte aquests factors que
hem comentat abans. Aquests pinsos aporten menys
calories que un pinso normal, un alt nivell de proteïna
que permet reduir el contingut net d’energia, quantitats
de midó controlades, cosa que permet nivells de sucre més baixos després de menjar i per tant ajuden a
prevenir diabetis, L-carnitina, que ajuda al metabolisme
dels greixos i més quantitat de fibra, per aconseguir un
efecte de sacietat.
A nivell urinari, l’esterilització augmenta el risc de patir
càlculs urinaris, segurament lligat al sedentarisme que
adopta l’animal després d’aquest canvi hormonal. Per
reduir la possibilitat de càlculs a través dels pinsos per
esterilitzats, cal controlar el pH de l’orina (són pinsos
que acidifiquen lleugerament l’orina, cosa que dificulta
la formació de determinats càlculs), reduint els precursors dels càlculs, aportant probiòtics (que faran créixer bactèries que degraden l’oxalat) i amb un correcte
equilibri de fibres solubles i insolubles que faran que
s’excreti més aigua en l’orina i, per tant, afavorint la
dilució dels minerals que formen els càlculs.
Els aliments per esterilitzats, a més, incorporen major
nombre d’antioxidants que ajuda a controlar l’envelliment cel·lular i a reforçar les defenses.
Cal doncs pensar que quan esterilitzem el nostre gat o
gata, el seu metabolisme canvia i que cal tenir present
aquest canvi per evitar problemes d’obesitat i urinaris.
És per això que al mercat hi ha pinsos especials per
animals esterilitzats, que ens ajudaran a controlar les
conseqüències d’aquests canvis.
Informació proporcionada per Vetxarxa

Les sabates de xarol
m’inventava històries. De vegades feia veure que era
una artista de cinema, com aquelles que surten a les
pel·lícules que veia els dissabtes, a la fresca de les nits
d’estiu. Altres vegades era una cantant de la ràdio ,
les que sentíem a totes hores per l’altaveu del bar del
Manolo. Tot el carrer escoltava la mateixa música, evidentment no hi faltava El fumando espero o La violetera. La gent del barri acostumava a taral·lejar- les i jo
també. Era un barri pobre, però alegre. Bona part de la
població eren vinguts d’ Andalusia, i d’aquí ve la meva
“cultureta” dels olés i olés dels primers set anys de la
meva vida.
Vaig sortir dels meus pensaments al sentir la mare que
em deia:
- Has anat a fer pipí?
-No, ara hi vaig.
Les mares són pesades, sempre ens diuen el que hem
de fer…no en tenia, de pipí, però hi vaig anar, no fos
dit. No era dia per fer enfadar ningú.
Em vaig dirigir cap a la comuna (així es deia el vàter
que teníem a fora); la comuna era un petit quartet, amb
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Les sabates de xarol
un forat a terra i dos pedres per a posar-hi els peus. Em
vaig abaixar les calcetes i amb molta precaució vaig
posar un peu a cada costat del forat, anant en compte
que no passés res que Déu no volgués! Però sí que
va passar. A l’aixecar-me, vaig relliscar, la sola de les
meves sabates preferides estava un xic gastada. Tot
d’una em vaig trobar amb un dels peus a dins del forat
ple d’aquella brutícia tan espantosa.
- Mama, mama!!!-cridava, ben espantada-. Mama,
vine, que he caigut!
Quan la mare va veure aquell espectacle tan dantesc
no sabia si riure o plorar. La seva cara era tot un poema; no, un poema no, més aviat una tragèdia grega.
- Pobre criatura! Parlava de no sé quin Sant i recitava
un reguitzell de paraules, fins aleshores desconegudes
per les oïdes del meu infantil vocabulari.
No hi havia temps per rentar-me adequadament, i molt
menys per comprar-ne unes altres. No en tenia cap
més.
-Va feu-ne via -deia la veu del pare-. Si no ens espavi-

lem perdrem el tren.
Aquest no espera ningú, només en passava un al dia
i a les dotze en punt. Faltaven vint tristos minuts, i jo
amb la sabata plena de merda.
Aquelles sabates de xarol tan brillants eren de color
lleig i amb una pudor insuportable.
Aquell viatge en tren, el primer viatge de la meva
vida… en un moment es va fondre tota la il·lusió que
pot tenir una nena que no ha anat mai en tren.
Ningú va seure al meu costat. Les mirades i les riallotes
del voltant em feien posar trista, tan trista que les llàgrimes, sense voler, s’escolaven impertinents rostre avall.
Tot se’m va tornar borrós…
-Au va, marxem, què hi fas aquí dormint al balancí de
l’avi?
La veu de la mare em va fer sortir del malson… Quina
va ser la meva alegria en veure les meves sabates de
xarol boniques, lluentes, fines, netes i sobretot sense
l’odiosa pudor a excrements humans.
Júlia Pujolràs Casadevall

cultura
Recomanació llibre

L

ES DONES DE LA PRINCIPAL
AUTOR: LLUÍS LLACH
Editorial Empúries
Aquesta novel.la no és propiament histórica però ens
transporta a finals del segle XIX, a la pagesia de la Catalunya interior. A través de tres generacions de dones
força especials podem reviure el món de pagès i la
seva evolució.els últims 100 anys quan els amos tenien
tot el poder sobre les terres i les persones. Transmet la
problemática que va representar la filoxera per la gent
que es dedicava a la vinya en una gran part de les
terres catalanes . Fotografia molt bé els estaments del
momento: els grans propietaris, els poders en l’epoca
dictatorial, la relació amb els masovers i jornalers. Tres
dones valentes, fora del comú però ambicioses i de
carácter fort, que viuen tancades al seu món però que
saben treure partit del lloc que la vida els ha assignat.
Amb la investigació d’un assassinat la novel.la sorprèn
per la qualitat literaria, molt ben narrada fa que no perdis el fil i enganxa fins al final. Considero que dóna valor al que han representat algunes dones en un món
d’homes i sumament classista, dones fortes que han
sobreviscut amb dignitat malgrat la foscor dels temps
Els personatges secundaris esdevenent el fil conductor
de l’obra, sembla com si els haguessis conegut.
Misteri, passió, amor…val la pena de llegir-la.
Carme Torrent
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Les veus de Salt: un nou pas endavant

E

l dia 18 de desembre, organitzat per l’Oficina de
Català a Salt ( CPNL ) i Càritas Salt, es va tornar a
celebrar, per tercera vegada, el recital poètic Les Veus
de Salt al Centre d’Arts Escèniques d’El Canal. Una celebració que ja s’ha consolidat i ha esdevingut un bon
referent de com les emocions i la cultura poden ser un
bon instrument de comunicació i cohesió i, alhora, permeten expressar la multiplicitat de “veus” que conviuen
en el nostre poble. Un acte en què les diverses llengües de Salt manifesten la seva àmplia riquesa poètica
amb una voluntat artística i integradora.
Aquest any, a part de membres de l’Agrupació Estil
també hi participaven alumnes de l’Escola d’Adults i de
l’Institut Vallvera. La direcció artística era a càrrec de
Salvador Sunyer.
Els qui vàrem tenir el privilegi i el goig d’assistir als assajos i preparatius del recital podem testimoniar la gran
interrelació que es va produir entre tots els participants.
L’emoció d’una primera experiència de recitar en públic. L’esforç dels participants, bona part no nascuts
a Salt, i sense cap experiència prèvia de recitació en
públic, per adaptar-se a la fonètica i l’expressivitat de
cada poema. Les sensacions que ens envaïen en sentir els diferents poemes recitats en romanès, ucraïnès,
urdú, àrab anglès, portuguès, rus, o mandinga.
S’inicià la vetllada amb les introduccions d’Esther Alemany, responsable de l’Oficina de Català, i de l’alcalde,

Jaume Torramadé.
Tot seguit, el filòsof Josep Maria Terricabras féu la presentació de l’acte amb una elaborada i amena dissertació entorn de la POESIA com a vehicle d’expressió dels
sentiments de la persona. En partir de les emocions
personals, la poesia se significa com un gènere literari
que vehicula un element purament subjectiu. Tota manifestació poètica és vàlida perquè és una vivència individual i intransferible. Les emocions poden ser transmeses en qualsevol llengua. I una mostra d’aquest fet
n’és l’acte de les Veus de Salt amb la seva gran heterogeneïtat de llengües que manifesten les emocions
d’unes persones, de diferents procedències, però que
conviuen formant un sol poble.
El recital d’aquest any, en el marc del centenari del naixement de Joan Vinyoli i la celebració de l’Any Sunyer
amb motiu dels noranta anys de Salvador Sunyer, volia
donar a conèixer una notable diversitat de veus i d’accents poètics: Mihai Eminescu, Wole Soyinka, Sergey
Essenin, Juan Ramon Molina i algun autor anònim. Els
poemes recitats provenien de 10 llengües de diferents
països. Cada poema era recitat dues vegades per dos
rapsodes diferents, una en la llengua original del poema i a continuació en la seva traducció al català o bé
en una altra llengua present a la nostra població quan
el català era l’idioma original.
A part de la recitació, els alumnes de l’IES Vallvera cantaren un lied de Franz Schubert,
Die forelle (La truita de riu) i escenificaren un poema de Salvador
Sunyer, Sota un cel clar.
Al final de l’acte la presidenta de
Càritas Salt, Eva Cáceres, va remarcar el caràcter solidari de l’acte i va agrair les aportacions voluntàries per part dels assistents a
favor de Càritas Salt.
El públic assistent en aquest l’acte, unes 200 persones, va vibrar
en tot moment al llarg de les diverses recitacions. Acabat l’acte, els
participants en la recitació foren
obsequiats amb una flor, tot un
símbol de reconeixement vers el
treball de declamació i a la bellesa
dels diferents poemes.
A les acaballes d’aquest fertilíssim Any Sunyer celebrat amb un
seguit d’actes entorn de la figura humana i poètica de
Salvador Sunyer, voldríem rememorar, com a colofó,
una estrofa del poema Sota un cel clar, recitat en l’acte, que il·lustra els atributs que ornamenten la seva figura humana i poètica:
De tot em sobra i puc fer taula rasa.
Als qui estimo, porto molt endins.
Perdono a qui m’ha ofès, lluny de l’espasa,
la pau i el llibre són els meus destins.
Càritas Salt
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Estrenem llúdriga a l’escola Les Arrels!

ensenyament

E

l curs passat vam celebrar la setmana temàtica sobre Les escultures de Salt, dins del projecte Estimem el nostre poble! Des d’Educació infantil a primària
vam visitar i treballar diverses escultures de Salt. Per
descomptat que la Llúdriga, símbol del nostre centre,
la vam estudiar a fons. Enguany vam proposar a Angel
Paz que les tornés a pintar a la façana de la nostra
escola perquè ens les estimem molt. Per nosaltres el
grafit és una expressió més de l’art urbà i és interessant
que es conegui i es valori com a obra d’art.
Aquest curs volem participar en el projecte ”Apadrinem
escultures” que promou i organitza els Amics de la
Unesco. És una proposta didàctica que va adreçada a
tota la comunitat educativa i té com a objectiu apropar
els més joves al patrimoni cultural de cada poble, és a
dir, a l’art escultòric urbà per tal que es conegui, s’estimi i es conservi.
Ben segur que Les Arrels voldrà apadrinar Les Llúdrigues!
Si voleu podeu visitar el nostre blog: http://lesarrels.
blogspot.com.es
Escola Les Arrels

Taurons i dofins: el mar per la finestra

A

quest curs els nens i les nenes de P-4 de l’escola
“Les Deveses” hem decidit que volem ser les classes dels taurons (P4-A) i dels dofins (P4-B).
Durant aquests dies estem aprenent moltes coses noves sobre aquests animals tan interessants i les estem
afegint a tot allò que ja en sabíem. Tots dos són animals aquàtics que viuen al mar i comparteixen el seu
hàbitat amb la resta d’animals marins, com els peixos,
pops, crancs... Alguns d’aquests animals, a més dels
seus veïns, són també el seu aliment.
A través de la nostra investigació hem descobert que
els taurons mengen dofins, foques, gavines i molts
altres animals marins, que tenen 4 tipus d’aletes diferents i que respiren a través de les brànquies.
Els dofins, en canvi, mengen animals més petits com
peixos, calamars o crancs, tenen només 3 tipus d’aletes diferents i respiren a través del seu espiracle.
Per acabar el nostre projecte hem compartit tota la informació de cada animal amb les companyes i companys de l’altra classe i hem escoltat amb moltes ganes
el que ens han explicat del seu animal. Així ens hem
adonat que tenen algunes coses en comú: neixen de
la panxa de la mare, mengen els animals marins que
troben al seu entorn i utilitzen les aletes de manera molt
similar.
Per presentar els nostres projectes hem elaborat una
portada en què podem veure els animals protagonistes. A les fotos ens podeu veure bufant fort per fer bombolles i així pintar el fons del mar amb diferents tons
blaus. Sobre aquest fons tan bonic hi hem enganxat
un tauró o un dofí acompanyats de dos peixets penjats d’un fil perquè sembli que neden. Si hi poseu una
miqueta d’imaginació (com hem fet nosaltres) us sem-
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blarà que els veieu passar a l’altra banda de la finestra
d’un submarí.
Esperem que us agradi!!!

Criticar el present, imaginar el futur
Les utopies centren el debat dels participants a la Jornada de Filosofia 2014

E

l divendres 12 de desembre de 2014 es va celebrar
la Jornada de Filosofia de Girona per a estudiants
de 2n de batxillerat. Al llarg d’aquell matí, més de 300
alumnes de 2n de batxillerat de nou centres educatius
van estar reflexionant, amb un programa atapeït de feina, al voltant de la vigència de les utopies en el nostre
temps. Ho van posar en relació amb el currículum de
l’assignatura de Filosofia, que tracta d’aquestes qüestions i de les utopies polítiques durant tot el curs (Plató,
Agustí. More, Bacon, Marx, etc.).
L’experiència té un punt d’insòlit, atès que els altres
anys es tractava d’un intercanvi entre tres o quatre instituts, però enguany s’han desbordat totes les expectatives i s’hi han apuntat, de forma entusiasta, fins a nou
centres educatius de la demarcació de Girona: Narcís
Xifra i Santa Eugènia (Girona), Castelló d’Empúries,
Cassà de la Selva, Rafael de Campalans (Anglès), El
Pedró (l’Escala), Salvador Espriu (Salt), Anton Busquets (Sant Hilari) i el CCE Montessori-Palau.
El dia de la Jornada, tots aquests alumnes van debatre socràticament sobre les utopies polítiques, primer a
l’àrea universitària del Barri vell de Girona (Facultat de
Lletres), ocupant el Claustre, el Saló de graus, l’Aula
de música i deu aules més, i successivament es van
traslladar al Teatre Municipal on va tenir lloc la segona
part de l’esdeveniment.
Els estudiants s’havien preparat prèviament en els
respectius instituts a partir de la lectura d’alguns textos filosòfics i de diversos reportatges sobre el tema de
les utopies. També havien escalfat motors
debatent entre ells virtualment mitjançant
una plataforma virtual Moodle, accessible
a l’adreça filo.segirones.cat, i que pot servir per a conèixer més a fons què s’ha proposat i com s’hi ha treballat.
Com és sabut, les utopies polítiques constitueixen un gènere literari que es remunta
a Tomàs Moro i Plató, tots dos autors que
els estudiants han de treballar en el currículum d’història de la filosofia que cursen
a segon de batxillerat. D’aquesta manera
es fa evident com matèries com la filosofia
poden ser d’extrema utilitat per a la formació dels futurs ciutadans, malgrat que iniciatives polítiques com la llei Wert vulguin
bandejar-la.
La jornada ha tingut dues parts, en la primera part s’han format 20 grups d’entre
15 i 17 alumnes que han discutit sobre el
present i el futur de les utopies polítiques
i el pensament utòpic. Després, s’han distribuït en tres sales on, en paral·lel, s’han
posat en comú les conclusions de cada
grup i s’ha dut a terme el debat. La majoria
d’estudiants han reclamat la necessitat del
pensament utòpic i han constatat la impossibilitat de viure sense cap tipus d’ideals
més enllà del consumisme. S’han reiterat
les crítiques a un sistema polític que no fa

net de tota mena de corrupcions, a un sistema econòmic excessivament orientat a l’acumulació de béns, així
com les exigències d’orientar la política i l’economia en
el sentit de fomentar el bé comú, però la majoria de reflexions dels joves expressaven també un fort escepticisme sobre la possibilitat de realitzar projectes utòpics
predissenyats i organitzats o dirigits de forma centralitzada. Han estat habituals les referències a l’educació,
la majoria d’estudiants han reivindicat el paper clau de
l’educació per a qualsevol reforma política i la importància del pensament crític.
La segona part s’ha realitzat al teatre municipal de Girona i ha consistit en la lectura dels assajos o comunicacions guanyadores que els alumnes havien preparat
amb antelació de forma voluntària. Posteriorment, hi ha
hagut una breu conferència del professor Joan Vergés
de la facultat de filosofia de la UdG i una intervenció
musical protagonitzada pels mateixos alumnes.
Atès l’èxit de la jornada, la bona acollida de les institucions (hi han col·laborat ajuntaments, editorials, institucions educatives, la Càtedra Ferrater Mora de la Universitat, etc.) i l’entusiasme dels joves estudiants, els
professors dels nou instituts organitzadors s’han emplaçat a repetir-la el curs vinent amb un format similar
o fins i tot ampliat.
Institut Salvador Espriu
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A una gran companya

H

a arribat el moment de deixar la docència. Un camí
llarg i a vegades feixuc, però alhora gratificant. Tota
una vida dins les aules d’on t’has endut bones experiències, reptes i persones agraïdes de poder compartir
amb tu molt bons moments de la vida personal i laboral.
La teva vocació, professionalitat, ganes de fer i gaudir amb
els aprenentatges han fet que totes les persones que hem
estat al teu costat hàgim après a estimar aquesta professió.
Per a cada escola que has estat has deixat la teva empremta, la teva il·lusió, les teves ganes de fer-ho cada dia
millor.
Des de la primera fins a l’última escola que has estat, estem segurs que hi ha gent que li has pogut encomanar
energia, imaginació, i estimació per la nostra feina.

Ja des de Vidreres, has fet
amistat amb la Neus Rosselló i
en Ramon Carbonell, que a més
de coincidir en la jornada laboral
també teníeu temps de fer trobades.
De la Cellera també t’emportes
a Josep Donaire i a la Neus Arnau.
A continuació vas anar al Santaló i de ben segur que també hi
vas deixar petjada.
Després d’aquesta etapa vas
venir a parar al Pla. Durant molts anys hi has aportat innovació, entusiasme, esperit crític, fent uns anys de cap
d’estudi i fins i tot programant amb la Lluïsa Ferrer amb
companyes del Montfalgars, com la teva amiga Assumpció
Tejada i la Montse Ferrer. Vas engegar el PuntEdu, dinamitzant la biblioteca de l’escola i fent-nos partícips als teus
companys del teu amor per la lectura. Explicant-nos contes
fantàstics i dolços abans d’anar a dinar. I parlant de dinar:
no podem oblidar aquells dinars de Platja d’Aro, on ens
obries les portes de casa teva al mes de juliol per oferir-nos
estones engrescadores, divertides i relaxants.
Des del Pla també podríem dir una llista de noms… com la
Mònica Sánchez, la Lourdes Sala, i un llaaaaarg etcètera
de “VIEJAS GLÒRIES” de persones que mai t’oblidaran,
com les que encara quedem a l’escola, la Natxa Manzanera, la Cristina Riu, l’Helena Márquez, la Monste Cebrià,
la Sònia Subils, la Cristina Marimont, l’Anna Sanmartín i la
Gemma Fajula, que hem treballat colze a colze amb una
GRAN PROFESSIONAL i una GRAN PERSONA.
I finalment, al Santa Margarida a Quart, és la última escola
on has aportat les teves últimes xispes de companyerisme,
d’amor per a la nostra feina i per a la mainada, que ha tingut la gran sort d’aprendre al teu costat.
Esperem que gaudeixis d’aquesta nova i merescuda
etapa.
Les Mestres del Pla

Nous projectes a El Gegant del Rec

A

quest any hem engegat un nou projecte a l’escola, “El Planter” de ConArte Internacional conjuntament amb la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals
i Cooperació de la Universitat de Girona. Durant dos
anys, els alumnes de 3r de primària realitzaran el projecte “L’orquestra de les cordes d’El Gegant del Rec”.
Aprendran a tocar el violí i el violoncel amb dues professionals un cop per setmana al llarg de tot el curs
escolar. És una proposta per afavorir el canvi social a
favor del respecte, la igualtat i la solidaritat a través de
la capacitat educativa de les arts. Gràcies a projectes
com aquest, ajudem a construir persones plenes i senceres. Eduquem per igual el cos, la ment i la sensibilitat. Com va dir el filòsof del Renaixement, Nicolàs
de Cusa:”Viure intel·lectualment és penetrar cada dia
més en el goig de viure”. Si eduquem per igual la intel·
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ligència com la sensibilitat, aconseguim multiplicar la
intel·ligència al detall. I la vida és la suma d’aquests
detalls. Les arts deixen una empremta a dins nostre i
ens ajuden a donar sentit a la nostra vida. En aquest
projecte busquem l’equilibri entre la tècnica i les emocions, acostem els alumnes i les seves famílies a Grans

Nous projectes a El Gegant del Rec
festivals (Temporada Alta i Torroella de Montgrí), ens enriquim amb la presència puntual
d’artistes de reconegut prestigi
a l’escola, aprenem a gaudir
del procés i no només del final
sabent gestionar les emocions
i detectant les limitacions i realitzem intervencions per part
dels alumnes tant en grans
Festivals com en funcions petites de l’escola al llarg de tot
el procés.

Vols Conèixer la nostra Escola?
El nostre objectiu principal és que el nen/a vingui content a l’escola. Considerem que un nen/a amb una visió
positiva de la vida s’adapta millor a l’entorn i és més
capaç d’afrontar els reptes que se li presenten.
Si vols conèixer més a fons els nostres projectes i la
nostra manera de treballar, vine a EB el Carrilet el dia
11 de febrer o a EB el Lledoner el dia 18 de febrer cap
a les 15.15h i te n’informarem! També farem una Setmana de Portes Obertes del dilluns 23 al divendres 27
de febrer al matí i a la tarda.

casal
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art
L

L’empremta de l’obra de Lluís Mateu a Lingen

’exposició “ Lluís Mateu, Manobre de la imaginació”
que encara es pot admirar a la Kunstalle de Lingen
fins al proper 28 de gener, ha causat molta expectació
en aquesta activa ciutat alemanya agermanada amb
la nostra Vil.la. Nombrós públic l’ha visitat tot admirant
i comentant les obres de l’artista saltenc, sobretot les
de la última etapa de creació i experimentació amb

poliuretà i altres materials pobres. Per assistir a l’acte inaugural de la mostra, a més d’en lluís Mateu es
van traslladar a Lingen dos regidors de l’Ajuntament de
Salt: Anna Fuster i Esteve Valentí que prèviament van
ser convidats en un sopar organitzat pels mecenes de
l’innovador centre d’art : La KUNSTALLE.
Carme Garriga Verdaguer, fotos Jordi Oliveres
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Capses tradicionals japoneses

pessics d’art

Passades les festes nadalenques i tot just iniciat un any carregat de bons propòsits, sempre va bé fer inventari de
la munió de petits obsequis que hem anat acumulant al llarg del temps. Raó de més si volem fer un xic d’endreça
per desempallegar-nos dels que no ens són útils, o bé classificar-los de forma ordenada per tal que no quedin
oblidats en un cul de calaix.
I per això us proposo l’elaboració d’unes petites capsetes amb tapa (fetes de paper plegat segons la tècnica de
l’origami ) que són molt populars en les cultures orientals, ja que s’inspiren en unes típiques capses de fusta
anomenades MASU segons la tradició oral i artesanal japonesa.
Ja hem comentat en altres ocasions que l’origami és l’art de manipular un paper tot creant objectes i figures
utilitzant només el recurs del plegat, ja que segons la tradició oriental més purista el paper no es pot retallar amb
tisores, ni enganxar amb coles, ni decorar amb cap tècnica artística. Però en aquesta ocasió i com a origamistes
principiants ens permetrem la llicència de fer uns petits talls amb tisores per copsar millor el procés de realització
de la peça.

Tot seguit ja us podeu anar guiant per les imatges i les petites explicacions per anar elaborant la vostra primera
capsa masu:
· Cal partir de dos quadrats de paper un per la tapa i l’altre pel cos de la capsa , la mida del paper és orientativa
i va en funció de la grandària de l’objecte que es vol realitzar.
· Un principi bàsic és que el paper de la tapa ha de ser 1 cm més gran que el cos de la capsa (per exemple 17x17
i 16x16), i si es vol aconseguir una peça molt gran, el paper o suport emprat ha de ser d’alt gramatge perquè
tingui una bona consistència.
· Es marquen les mitjanes i diagonals del quadrat per la part decorada i es pleguen les quatre puntes fins al punt
central del paper.
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· S’aplana el paper i es tornen a doblegar les puntes però ara fins a la línia resultant de l’últim plegat, i es torna a
repetir l’operació portant aquests últims plecs fins a la meitat del suport.
· Es torna a desplegar el paper i ens adonem que ha quedat tot reticulat amb diversos quadrats marcats. I ara cal
observar amb atenció les imatges per realitzar el tall amb tisores en dos dels extrems del suport.
· Es comencen a plegar dos dels laterals de la capsa tal com mostren les fotografies, i finalment es dobleguen els
altres tot embolcallant els extrems dels primers, De seguida intuirem ja la forma definitiva a la caixa, que anirem
moldejant amb els dits
La gràcia d’aquestes capsetes es que es poden fer de gramatges, colors, textures, mides molt diverses i són ideals
per reciclar papers de regal o fulls de revistes amb gammes cromàtiques interessants. La primera impressió és que
el procés de realització és complicat, però quan us animeu a provar-ho comprovareu que són d’una gran simplicitat
i molt útils per organitzar el material d’escriptori (clips, xinxetes, gomes, maquinetes...), per guardar les joies o peces
de bijuteria, i sobretot per donar un toc original a l’hora d’embolcallar petits regals .
Va, som-hi ja! Animeu-vos a provar aquesta encantadora peça de paper que us ajudarà a posar en ordre els vostres petits tresors.
Carme Garriga Verdaguer
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DANSEM. Espectacle solidari de dansa

solidaritat

El diumenge 8 de març, a les 19h, al Teatre de Salt,
es durà a terme per 6ª vegada, l’espectacle DANSEM
que ofereixen diversos grups de dansa d’estils i edats
diferents amb l’intenció de col·laborar amb Càritas per
millorar la vida de les persones més desafavorides.
Aquest esdeveniment, any rere any, esdevé un èxit absolut de públic que es va fidelitzant gràcies a l’atractiu
d’un espectacle dinàmic i divers.
Al Teatre Municipal de Girona també se’n farà una sessió el dissabte 14 de març a les 21h.
La venda anticipada d’entrades es farà a l’Hotel d’Entitats de Salt, c/Sant Dionís, 42, Salt, del 2 al 7 de març,
de 18:30h a 19:30h i també a la Papereria STEIN de
Girona en horaris de Botiga.
Càritas Salt

Germans de Sang a l’Espriu

A

l’IES Salvador Espriu continuem implicant tota la
gent, la que hi ha al centre i la del nostre entorn immediat treballant o estudiant, i aprenent conjuntament.
El curs anterior es va iniciar una activitat d’APS (Aprenentatge Per Serveis) des dels cicles d’informàtica, on
els alumnes de cicles assumien el rol de professors
d’informàtica de gent gran amb el projecte “eAvis”.
Aquest curs ho ampliem amb els Germans de sang.
Amb la col·laboració de l’Associació de Donants de
Sang de Salt, el Banc de Sang i Teixits i l’Ajuntament
de Salt hem organitzat una donació de sang que es
durà a terme el dia 27 de març en una unitat mòbil del
Banc de sang situada davant del centre. Però el projecte no és únicament organitzar la donació de sang,
sinó que comporta ampliar els coneixements que els
alumnes ja reben dins de les assignatures que cursen
amb les xerrades dels Voluntaris o el personal del Banc
de Sang. Donar-los l’oportunitat d’adquirir i entendre
els valors de la desinteressada col·laboració de la gent
de l’Associació de Donants i les seves ganes de compartir aquesta riquesa que ens fa a tots iguals, la sang.
Un bé preuat que els treballadors del Banc de Sang
explicaran que no és quelcom que simplement circula
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dins nostre, sinó que a partir de diferents procediments
pot ser utilitzada en múltiples tractaments i així, a partir
d’unes poques donacions, es poden salvar moltes més
vides.
I quan els alumnes coneguin tots aquests sentiments
i el valor de cada gota de sang posada a disposició
del banc de sang, faran difusió, dins i fora del centre,
de la importància de ser solidari i compartir una mica
de sang per a posar-la a disposició d’aquells qui ho
necessitin.
Us hi esperem!
Núria Pastor i Jordi Maqueda, IES Salvador Espriu.
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Més gent que mai a la XIV Festa de la Gent Gran de Salt

E

l dia 14 de desembre vàrem celebrar la Diada de
Germanor de la Gent Gran a la pista Poliesportiva de Salt, que es fa puntualment cada any, amenitzat pel grup de música Sol de Nit.
Estava convidat per fer-nos un recital de cançons en
Jordi Garanger, excantant de molta vàlua, que ha actuat en la seva vida professional a les millors orquestres, com la Maravella. Desafortunadament, a causa
d’un refredat molt fort, després d’intentar-ho, no va
poder actuar, demanant excuses amb llàgrimes als
ulls, ja que era molta la il·lusió que tenia de poder
gaudir del nostre públic, al qual està molt arrelat. Des
de La Farga, el que sí està clar és que l’invitarem en
una altra ocasió.
La Diada va ser un èxit amb la participació de 252
persones. El dinar el va presentar i servir en Viñals
Cortés. Els nois del Club Bàsquet Salt es varen fer
càrrec de preparar les taules i servir el dinar. Des del
Consell de la Gent Gran els donem les gràcies per la
seva amabilitat i bon servei. S’agraeix veure el jovent
del poble servint amb tota l’atenció a la gent gran,
això sí que és fer poble!!!.
Al senyor Josep Valentí, regidor de l’ajuntament,
també li agraïm sincerament tots els esforços que ha

notícies

fet perquè s’ajustessin els pressupostos per poder
gaudir de la Festa. Tot i la maleïda crisi, ha aconseguit que la Festa fos del gust de tothom. Ens va
oferir unes breus paraules significant la importància
d’aquesta Festa, pel fet que almenys una vegada a
l’any es pot reunir molta gent del poble, que si no
fos per aquesta Diada, a causa de la massificació
del poble, quasi passaríem desapercebuts. Paraules
que va confirmar l’alcalde, reiterant la importància
d’aquesta trobada.
Dins dels actes, es van oferir uns obsequis de mans
de l’alcalde, Jaume Torramadé, i del regidor Josep
Valentí, als padrins més grans d’aquest any, que varen recaure al senyor Francesc Teixidor Bustins i a la
senyora Montserrat Garganta.
Varen ser acompanyats fins al centre de la pista per
rebre l’obsequi, pel senyor Francesc Ferragut i la senyora Carme Vilá del Consell de la Gent Gran.
La Festa va finalitzar als voltants de les sis de la tarda, sortint la gent molt satisfeta.
Des d’aquí els emplacem pel proper any. Això és el
nostre poble. No deixem que es perdin les nostres
arrels i tradicions.
Josep Pla

D’esquerra a dreta; Francesc Ferragut, Jaume Torramadé, alcalde de Salt, Montserrat Garganta,
padrina 2015, Josep Valentí, regidor de la Gent Gran, Carme Vilà i el padrí 2015 Francesc Teixidor.

El Barri Vell de Salt repeteix èxit
en la segona edició del Pessebre Vivent

E

ls dies 26 i 27 de desembre, el Barri Vell de Salt
va tornar a ser l’escenari d’un Pessebre Vivent
que es consolida en la seva segona edició superant
en públic a la de l’any passat. Més de 1.800 persones van visitar l’escenari del Pessebre, que aquest
any s’ha ampliat. A part del ja tradicional pati de Cal
Mut, també hi havia escenes a la Placeta i en un por-
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tal del carrer. En total una setantena de personatges
que tot desafiant la fred ens van oferir un espectacle càlid, amb personatges reals i interactius i amb
una escenografia que ens mostra la bellesa que ens
amaga el Barri Vell de Salt. A part de gaudir del Pessebre en versió humana, els espectadors també van
poder admirar una mostra de pessebres dels pesse-

El Barri Vell de Salt repeteix èxit
en la segona edició del Pessebre Vivent
bristes saltencs Jordi Barris i Miquel Font.
L’AAVV del Barri Vell de Salt es mostra molt satisfeta
amb l’acollida que els veïns han mostrat al Pessebre Vivent i confia en créixer any rere any fins a convertir-se
en una cita ineludible dels gironins en aquestes dates.
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El camí ral de Girona a Anglès (1a. part)
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el camí ral

L’antiga Via Monera
Antigament se’l coneixia com camí Moner o via Monera [=el camí moliner], ja que, des de Girona fins a
l’altura de l’església parroquial de Montfullà, resseguia de prop la sèquia Monar, també coneguda com el
rec Comtal. No acabava a Anglès sinó que continuava fins a Amer on s’ajuntava amb el també camí ral
que pujava des de Girona per l’altra riba del Ter.
Recorregut

Distància aproximada: 19 quilòmetres

Partia de Girona, probablement a l’altra banda de l’Onyar i en la cruïlla del carrer de Santa Clara amb el carrer
Perill. Resseguia la sèquia Monar fins a l’altura de Montfullà. En aquests punt se’n separava i pujava cap a
Bescanó, Vilanna i Anglès.
Descripció per etapes
1. De la ciutat de Girona a Salt

4. De Bescanó a ca l’Amat Gros de Vilanna

2. De Salt a Montfullà

5. De ca l’Amat Gros de Vilanna al Pla de Trullàs

3. De Montfullà a Bescanó

6. Del Pla de Trullàs a Anglès.
1ª etapa
De la ciutat de Girona a Salt

El punt de partida no el podem precisar, però podria ser a l’altra banda de l’Onyar i en la cruïlla del carrer de
Santa Clara amb el carrer Perill. En aquest punt, el rec Comtal desemboca a l’Onyar. La via podria ser tan antiga
com el mateix rec que apareix documentat per primera vegada l’any 1015, segons escriptura atorgada pel comte
Ramon Borrell i per llur esposa, Ermessenda. Varen fer donació a la Seu de Santa Maria, el dia 19 de juny, de
quatre mujades de terra situades prop del Mercadal. Les dites terres afrontaven de occiduo in ipso rege comitale
i a migdia amb el riu Güell(1). El rec Comtal va fer possible l’existència d’un bon nombre de recs artificials que
convertien el pla de Girona en una terra fèrtil on les hortes permetien conreus d’alt rendiment i on sovintejaven
els molins comunicats per camins i corriols que tenien com a eix vertebrador la via que ens ocupa(2). Per tenir
notícia del primer esment documentat de la via Monera, cal anar a l’any 1076. En un document s’esmenta la
venda d’una coromina en el Mercadal que afrontava al nord amb el riu Ter i al sud amb ipsa strata publica que
pergit iuxta regum de comiti usque ad ipso Mercadal; és a dir, amb la carretera que anava al costat del rec Comtal
fins al Mercadal(3). Segons l’afrontació, resseguia el Canal pel costat esquerre. Un mapa francès de l’any 1711(4)
mostra un camí paral·lel que podria ser aquest mateix. Després d’entrar al terme de Santa Eugènia, traspassava
el Güell mitjançant un gual. Prop de l’església parroquial també creuava el canal. A partir d’aquí, el resseguia per
l’altra banda seguint l’actual carrer de Baix que desemboca al carrer Costabona. Aquest carrer parteix del carrer
de Santa Eugènia, per on passava el camí ral de Vic(5) i això ens fa pensar que en un moment indeterminat el
camí ral d’Anglès (o una variant) podia sortir d’aquest punt. En un mapa del terme de Santa Eugènia de l’any
1916(6), es veu aquest carrer que encara és camí i va a trobar el rec Monar que el ressegueix ben a prop. És del
tot probable, doncs, que aquest sigui la primitiva via Monera. En aquesta data, el paisatge és una continuació dels
termes de Mercadal i Santa Eugènia, amb hortes, recs i molins. Hi ha documentació de totes les èpoques del pas
d’aquesta ruta per aquí. La cita més antiga la trobem l’any 1175 en un establiment d’un camp per part de l’abat de
Sant Pere de Galligants als esposos qui affrontat ab oriente in uia molendinaria, iuxta condaminam Sancti Petri
que appellatur de Reclauo [=afonta cap a orient amb el camí dels molins...](7). Just dos anys més tard, apareix
en un altre document, on també fa d’afrontació(8). Justament a la Travessera de Santa Eugènia, s’acaba l’antic
terme de Santa Eugènia i comença el de Salt.
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2ª etapa
De Salt a Montfullà
El carrer de Sant Antoni és continuació del carrer Costabona, al qual segueix el carrer de Santdionís(9). La gent
de Salt de certa edat sap que per aquí hi passava el camí ral, també anomenat camí d’Amer(10). Un plànol
municipal de Salt de l’any 1865 l’assenyala com a “carretera vieja”(11). S’hi veuen algunes poques edificacions
al costat, una de les quals és la torre de Santdionís. Sempre en la mateixa direcció, continua fins a entrar al barri
vell, on enllaça amb el carrer Llarg que s’acaba a la plaça de la Vila. Igual que al seu pas pel Mercadal i per Santa
Eugènia, aquesta ruta també se la troba documentada a l’edat mitjana. La data més antiga és l’any 1158 i apareix
amb el nom de via Muneram(12). Al plànol abans esmentat, veiem que després de passar pel costat de l’església
continuava tot recte fins a l’entrada de la finca del mas Ribot, abans que l’autopista el tallés.
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Any 1920. Vista del casc antic de Salt des de la torre de Sandionís. Es veu com l’antic camí ral
travessa horts i camps en una zona on actualment tot està urbanitzat. Fotografia: V. Fargnoli
(Arxiu Municipal de Salt).

Tot aquest tram de camí que hem descrit va quedar totalment integrat a la vila de Salt gràcies al creixement
urbanístic entre els segles XIX i XX. A la paret de la tanca del mas Ribot es bifurca. La branca de la dreta pren
direcció oest, cap a les Deveses. Al plànol se l’assenyala com el camí d’Amer(13), mentre que l’altra branca
es dirigeix en direcció oposada i és el camí de Bescanó. Vorejada la finca(14), mort a la N-141e. A uns pocs
metres entrem al terme de Montfullà. El camí antic, per, no arribava fins a la mateixa carretera moderna, sinó
que seguia recte en paral•lel a pocs metres de distància. Encara en queda la traça que ressegueix un marge
que separa dos camps, al llarg de 600 metres. Traspassada la riera Mus(15), passava pel davant de la Central
hidroelèctrica de Montfullà o de la Coma i Cros i després la nova carretera se superposa a l’antic camí al llarg de
400 metres(16). Tombava on ara hi ha el giratori, reapareix i puja pel camí fondo que va a l’església parroquial de
Montfullà(17). Aquest tram sempre ha fet de partió de la parròquia de Salt amb la de Montfullà. En un document
de compravenda d’una peça de terra erma situada en aquest indret, i datat a l’any 1545, es fa constar que el Camí
Reial de Bescanó passava pel mig(18).
Salt, un poble format a l’entorn de la via Monera i del camí ral
Salt ha estat una terra de molins i monars, ja que des del seu origen, el desenvolupament va lligat a l’aigua. Un
rec artificial, la sèquia Monar o rec Comtal, rega unes terres d’origen al·luvial molt aptes per ser conreades. Per
tant, des de molt antic, aquest territori ha estat poblat per masos dispersos. El camí ral ha estat des de sempre la
principal via de comunicació. Amb tot, fins fa relativament poc, mai no va existir un nucli de població concentrat; el
barri vell no es va configurar fins al segle XVIII i un segon nucli de població es va formar al veïnat o barri de santa
Antoni. Els dos nuclis, físicament distanciats i separats per camps i hortes, han estat sempre comunicats per la
via monera i fins ben entrada l’etapa de la postguerra no es van unir. Al seu entorn han aparegut algunes masies
que es diferencien de les altres perquè presenten torres de planta quadrangular, o bé reductes fortificats amb
nombroses sageteres i espitlleres d’arma de foc(19). Van ser planificades edificades i organitzades, bàsicament,

La Sèquia Monar
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A la sortida de la finca del mas Ribot, el camí ral resseguia un marge
a poca distancia de la N-141e
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per a la defensa del camí ral. Aquestes estructures defensives responen més a la necessitat de protecció davant
les partides de bandolers i els conflictes de veïnatge que pas a la defensa davant d’exèrcits. Tres d’aquestes

Plànol digitalitzat de Salt de l’any 1865 (Arxiu Municipal de Salt).

masies fortificades han arribat fins als nostres dies: la torre de Santdionís, el mas Llorens i la torre Mirona.
3ª etapa
De Montfullà a
Bescanó
Aquest tram del
camí ral és conegut
com el camí vell de
Bescanó o de Salt
(depèn del lloc cap
on el fem dirigir).
Des del peu del turó
on hi ha l’església
parroquial de Sant
Pere de Montfullà,
tomba a l’esquerra i
fa una pujada.
Després continua
planer
fins
a
les envistes de
Bescanó. Una de
les cases situades
a la dreta que ens
crida l’atenció per
la peculiaritat de
l’edifici és cal Gegant; més que una, són dues les
cases construïdes, una sobre l’altra. Després d’una
forta baixada, el camí passa entre el cementiri
i l’ermita de Sant Sebastià. Continua recte pel
carrer homònim fins a l’església parroquial de Sant
Llorenç, situada al casc antic de Bescanó.

Trencant de Montfullà per on puja el camí ral
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Documentació antiga

Reproducció del pergamí de l’any 1177 (ACG). Arnau de Fornells dóna a Berenguer de Sitjar l’alou que té a la parròquia de Sant Cugat de
Salt, i un quadre de terra que afronta a meridie et occiduo in uia molendinaria
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MAPES
Cada un dels mapes corresponent a cada una de les etapes ha estat elaborat a partir del mapa E: 1:25.000 de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya. S’hi han afegit alguns topònims. Amb el traçat continu s’indica que el tram
del camí està en bon estat i és transitable; amb el traçat discontinu en forma de quadrats, està en mal estat de
conservació i és intransitable; amb el traçat discontinu en forma de cercles, actualment ha desaparegut El mapa
on s’assenyala el recorregut total és un fragment del Catalunya Comarques, E: 280.000, Distrimapas Testar s.l.,
Barcelona, 1996.
AGRAÏMENTS
En el decurs de l’elaboració d’aquest treball són vàries les persones a les quals devem el nostre agraïment i en
volem fer constar el nom i el lloc on viuen. A Salt: Jaume Bosch a Montfullà: Josep Font i Maria Bosch de can Pol
i Josep Collell de cal Torroner; a Bescanó: Lluís Solé i Josep Viader; a Vilanna: Jaume Aluart i de can Rerablanca,
Francesc Guillaumes, de can Tarrradell, Esteve Minobas de can Serinyà i Oriol Mòlist de can Llunès; a Anglès:
Emili Rams.
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Gerona a Vich / Sandalio de Sancha y Herrera, Joaquín Navarro y Fernández.863. Signatura C-42 N.º20 (44
pàgines), 1863.
() - ACG Cart., p. 55ab. O. Roura núm. 33. Ed.: ES 43 ap. 27, pp. 423-425. Reg.: B 74.
(2) - CANAL (i altr.): 1995.
(3) - NOLLA CANAL-CANAL-SAGRERA, 1995: p. 55-69
(4) - Reproducció a Salt, documents per a la història, pàg. 38 (1998). Procedència SERVICE HISTORIQUE DE L’ARMÉE DE
TERRE. Ministère de Défense. ARCHIVES DU GÉNIE. Article 15, Section III, Tiroir 143. Château de Vincennes.
(5) - TEIXIDOR, 2012: p, 98-120.
(6) - AADD, Atlas de la ciutat de Girona, COAC, Girona, 1992.
(7) - Pergamí original (270 x 90 mm): ADG, Almoina, Salt, pergamí n. 129. Al dors: “n. 129”.
(8) - Pergamí original (150 x 123 mm): ACG, pergamí n. 407. Carta partida per ABC. Al dors: “n. 67”. .” (Núm. 67 (407). Arxiu
de la Catedral de Girona).
(9) - Hem escrit “Santdionís” i no “Sant Dionís”, tal i com està retolat a la placa del carrer. Era el verdader nom del llinatge del
casal de Santdionís que va construir el mas fortificat i que ha donat el nom al carrer.
(0) - Entre les moltes persones que ens han informat, fem esment especial a Jaume Bosh.
(1) - Aquest plànol actualment es conserva a l’Arxiu Municipal de Salt i ha estat digitalitzat. El seu autor és Joan Papell i
Llenas, Director de Camins i canals de reg.
(2) - Original perdut. Còpia d’època moderna: Arxiu de Sant Daniel, llibre 22, n. 77, p. 206-207. CDSDG, n. 48.
(3) - Cada una de les dues branques pot ser considerada com camí d’Amer, ja que va a aquesta vila, però per als saltencs
aquest devia ser de més de bon fer. Actualment es conserva en la seva totalitat. Es dirigeix a ponent fins a trobar les Deveses
del Marquès, després de creuar el rec Monar per l’anomenat, encara avui, Pont Vell. Després gira a l’esquerra i segueix
paral·lel Ter amunt, actualment és el carril-bici. Es decantava a la dreta al Pas del Gegant on travessava el riu i es comunicava
amb el camí ral de Girona a Amer.
(4) - La casa també és coneguda com cal Marquès de Camps, o simplement com cal Marquès.
(5) - Aquest torrent, de poca aigua, neix al terme de Vilablareix i fa partió, a la part occidental de Vilablareix, amb Montfullà. Si
bé en la toponímia oficial s’escriu “riera de Mus” La gent en diu “el Reramús” i antigament era “la riera de Sant Muç”.
(6) - Josep Collell, de cal Torroner de Montfullà ens ha dit que per aquest tram, ara perdut i paral·lel a la carretera, hi baixava
la seva àvia a peu des d’Anglès per anar al mercat a Girona.
(7) - Volem fer palès el meu agraïment als consorts Josep Font i Maria Bosch de can Pol de Montfullà per la informació que
ens ha donat.
(8) - Arxiu Municipal de Salt, fons Pergamins del Marquès de Camps, signatura 398-F.
(9) - ALBERG-BURCH, 1991.
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Naixements, casaments i defuncions
Naixements

Juan Garcia Fajardo
15/12/2013
Ranya Moussa
04/11/2014
Olaya Conejo Serrano
05/11/2014
Iu Badenas López
06/11/2014
Anna Stockdale Del Moral 08/11/2014
Eric Barana Conejero
11/11/2014
Tziara Ferreira Campos
11/11/2014
Haroun El Quariachi
11/11/2014
Said Andrade Cáceres
12/11/2014
Nerea Montoya Romero 12/11/2014
Oumar Tangara
13/11/2014
Bayane Safyoun
14/11/2014
Hidaya Boughamrani
14/11/2014
Mohamed Sifi El Fassi
14/11/2014
Paula Gahete Mateos
15/11/2014
Insaf Elouasdi
16/11/2014
Farouk El Bouqi
17/11/2014
Aisha Dieng De la Iglesia 18/11/2014
Jan Gala Burch
19/11/2014
Claudia Coll Planas
20/11/2014
Aliou B. Camara Ndiaye 20/11/2014
Martina Rodríguez Pérez 20/11/2014
Guillem Bosch Alarcón
20/11/2014
Laia Pujolras Márquez
21/11/2014
Bryan Osarodion Asaigbovo 22/11/2014

demografia

Fatima Zahra Berk
24/11/2014
Abderahman Soultani
25/11/2014
Aicha Oukaini Bouloulidat 25/11/2014
Safia Marquan
26/11/2014
Hareem Maryam Imtiaz
27/11/2014
Hawa Conteh
28/11/2014
Irena M. Garibaldi Astudillo 30/11/2014
Joan Vilchez Linde
30/11/2014
Fatima Zahra El Mghari
30/11/2014
Elia Oliveira Santos
30/11/2014
Biel Fernández Bramón 01/12/2014
Chaimae Boukala
02/12/2014
Camila Rivera Almario
02/12/2014
Omar Aabachrim
03/12/2014
Anas Souha
04/12/2014
Malamin Sebi
05/12/2014
Dídac López Tituben
05/12/2014
Ainhoa Comino Espinar 05/12/2014
Gal·la Busquets Repiso 06/12/2014
Marwa Marghnin
08/12/2014
Hanae Redaidan
09/12/2014
Jinxuan Cheng
09/12/2014
Sara Villaseñor Jurado
09/12/2014
Jimmy J. Varela Campos 10/12/2014
Eric Castro Fuentes
12/12/2014

Júlia Gallego Mainau
12/12/2014
Aran Sola De Cayetano 14/12/2014
Mariama Kanteh
15/12/2014
Mohamed El Nachati
15/12/2014
Riham Bellahcen
16/12/2014
Ali Nimaga Tangegora
17/12/2014
Ainhoa A. Ordoñez Santamaria 19/12/2014
Joel Coma Coll
21/12/2014
Joel Casabo Ortiz
23/12/2014
Gwen R. Turro Powell
27/12/2014
Juan Diego Soto Amador 29/12/2014
David B. Ramírez Varela 30/12/2014
Dounia Ben Azzouz
30/12/2014
Ousman Jaiteh Jaiteh
31/12/2014
Nil Reverter Garganta
31/12/2014
Mohammed Kandeh
01/01/2015
Ilias Dahman
01/01/2015
Gurashish Taank
01/01/2015
Akram El Bouzidi Chairi 02/01/2015
Unax Navas Lara
03/01/2015
Martí Sánchez Chamorro 04/01/2015
Jana Jofre Tejada
04/01/2015
Clara Masó i Borrell
04/01/2015
Yassin Ait Belarbi
06/01/2015

Casaments
Pedro A. Matute Guardado
Maria José Guzman Quiñones

04/10/2014

Francisco Javier Bosch Parera
Laura Alarcon Montalban

05/12/2014

Said Amahdi Hamdoun
Siham El Aboussi

20/11/2014

Durin Adonay Alvarado Martínez
Angela Ondina Villanueva Estrada

10/12/2014

Moussa Chadli
Hanan El Quarti El Allali

25/11/2014

Josep Maria Sánchez Cortez
Anna Chamorro Gutierrez

12/12/2014

Herson Salatiel Elvir Cerrato
Maria Isabel Fernández Gómez

27/11/2014

José Miguel Cañadas López
Susana Pastor Álvarez

13/12/2014

Jaume Ferrer Gui
Pilar Navarro Del Rio

28/11/2014

Alfonso Mauricio López Mejia
Claudia Maria Mejia Montes

08/01/2015

Dionisio Almeijeira González
Miriam G. Carvajal Basantez

28/11/2014

Naman Josias Zuniga Sabillon
Mirna Xiomara Reyes Espinal

09/01/2015

Amadou Kassama
Doris Müller

28/11/2014

Jorge Alberto Enamorado
Maria Elena Barrientos Moncada

09/01/2015

Enoc Ivan Rivera Hernández
Diana Maria Almario Diaz

28/11/2014

Defuncions
Josep Vila Rigau, 80 anys
Assupció Burcet Casadellà, 89 anys
Josep Blanch Espuña, 88 anys
Angel Torner Plana, 79 anys
Manuel Merino Rodriguez, 67 anys
Joaquina Cañigueral Vall·llosera, 71 anys
Francisco Espinar Lobato, 55 anys
Clara Vila Massachs, 91 anys
Jordi Matias Correa, 52 anys
M. Dolores Gonzalez Martin, 40 anys
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11/11/2014
18/11/2014
18/11/2014
20/11/2014
22/11/2014
26/11/2014
03/12/2014
05/12/2014
07/12/2014
10/12/2014

Carmen Sendiu Font, 92 anys
Eduard Estevez Estevez, 85 anys
Lluis Plana Noguer, 97 anys
Anna Roca Colomer, 94 anys
Julia Camos Martin, 85 anys
Francisca Valentin Casero, 56 anys
Antonia Sastre Margui, 92 anys
Carmen Franquesa Ponts, 91 anys
Josep Puig Coll, 82 anys
Dorotea Gonzalez Revuelta, 100 anys

12/12/2014
15/12/2014
17/12/2014
23/12/2014
24/12/2014
29/12/2014
02/01/2015
04/01/2015
05/01/2015
10/01/2015

gastronomia

Mousse de llimona
Ingredients:
· 300 cl de llet condensada
· 4 iogurts naturals preferiblement de tipus grec
· suc de 2 llimones (en podeu posar més o menys segons el vostre gust).

Elaboració:
Poseu tots els ingredients en un bol i passeu la batedora fins que us
quedi una barreja homogènia. Poseu-ho a la nevera un parell d’hores i
ja ho podreu servir.
Recepta de la Sra. VICTÒRIA JUAN MAS
del grup de Les Cuineres de Salt.

cuina internacional
Salmó a la danesa
Ingredients:
· 4 rodelles de salmó
· 2 cullerades de suc de llimona
· 300 g de xampinyons
· 180 g de cansalada
· 1 pot de formatge petit-suisse
· 1 pot de iogurt
· 3 rovells d’ou

· 50 g de mantega o margarina
· Sal
· Pebre
· Farina

Preparació:
Ruixeu les llesques de salmó amb suc de llimona.
Renteu els xampinyons i talleu-los a rodanxes.
Talleu la cansalada a tires fines.
Barregeu el petit-suisse amb el iogurt i afegiu-hi els rovells d’ou, sempre remenant.
Poseu una mica de sal i pebre a les rodanxes de peix, les enfarineu i les fregiu en la mantega calenta, 5 a 6
minuts a cada costat.
Mentrestant, saltegeu els xampinyons amb la cansalada, fins que s’evapori el líquid que deixen anar, retireuho del foc i afegiu-hi la barreja dels rovells d’ou, el petit-suisse i el iogurt.
Deixeu-ho escalfar sense que bulli i poseu aquesta salsa al cim del peix.
Ho podeu decorar amb rodanxes de ceba i servir-ho amb patates bullides.
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el temps

Temperatures i pluviometria

desembre de 2014

novembre de 2014

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Temperatura Mínima 11,3 8,8 11,7 11,8 6,5
3,8
3,1
8,4 7,4 8,8 5,6
6,9
5
7,5
Temperatura Màxima 21,8 24,5 20,2 18,3 17,2 17,2 19,2 18,5 18,1 17,2 18 19,6 20,6 20,3
Mínima Parc Monar 9,4 7,5 10,5 14
6,4
2,3
1,8
7,1 5,9
9
3
5,7 3,2 8,9
Pluja/mm.			
11,7						
0,2 0,3 0,6				
										
Dies
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Temperatura Mínima 9,5 6,7
3,2
3,6 4,4
12 12,4 13,9 15,3 14,4 10,5 7,8 12,3 14,8
Temperatura Màxima 19,5 17,8 17,7 19,2 20,4 21,6 21,5 20,5 20 19,3 18,3 18,2 20,4 19
Mínima Parc Monar 6,8 8,9
1,5
1,5 3,1 11,2 11,6
13 14,8 14 13,9 8,2 11,9 13,9
Pluja/mm.								
2
1,6		
3,7
3,2 1,2
50
Dies de pluja: 11
Màxim en un dia: 66,4 (mm)

Pluja acumulada: 140,9 (mm)
Temperatura màxima:
24,5° el dia 2 de novembre

15
10,3
19
8,9
30
12,1
17,4
14,1
66,4

Temperatura mínima:
3,1° el dia 7 de novembre

Dies
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Temperatura Mínima 7,9 7,7
5,5
7,5 6,7
3,6
4
2,8
6
-0,9 1,5
2,4 5,8 4,4 9,5
Temperatura Màxima 14,2 17,8 12,8 9,4 11,9 11,9 13,8 14,9 12,9 13,9 16,5 16,2 16,6 16 11,5
Mínima Parc Monar 11,2 6,7
5
7,7 7,4
3
2
1
5,5 -2,8 -0,2 2,3 4,1 2,9 9,3
Pluja/mm.
0,1		
0,1
4,6		
0,2								
18 23,7
										
Dies
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Temperatura Mínima 5,7
3
7,9
5,9
6
2,6
0,9
0,4 3,2 0,1 1,8
0,9 0,5
-1
1,5
Temperatura Màxima 13,8 10,8 20,2 18,6 16,8 17,5 17 14,6 16,2 16,8 13,5 8,8 11,3 10,9 13,1
Mínima Parc Monar 7,7 1,2
6,2
4,2 4,6
0,9 -0,4 -2,2 1,5
-2
-2
-0,8 3,9 -2,4 1,4
Pluja/mm.		
0,6										
0,3				
Dies de pluja: 8
Màxim en un dia: 23,7 (mm)

Pluja acumulada: 47,6 (mm)
Temperatura màxima:
20,2° el dia 18 de desembre

31
-2
14
-3,6

Temperatura mínima:
-2° el dia 31 de desembre

Resum meteorològic novembre i desembre 2014

H

a fet la tardor més càlida a Salt des de 1999, amb
18,8º de temperatura mitjana, 18,5º va tenir la tardor de 2006, aquella és la 2a més càlida. Ha estat el 2n
novembre més càlid a Salt des de 1911, amb 14,2º de
mitjana, el de 2011 amb 14,5º és el més càlid, i després
ve 2006 amb 13,8º. Ha fet el 3r novembre més plujós a
Salt-centre des de 1999, amb 140,9 mm, el rècord són
251,7 mm el novembre de 2011. Ha fet la tardor més
càlida a Girona des de 1911!! Cal dir que la mitjana de
les mínimes de l’última dècada de novembre ha estat
rècord a Salt, 12,6º de mitjana de les mínimes, 6,2º superior a la mitjana de les mínimes del novembre, 6,4º.
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La mitjana de les mínimes de 9º a Salt, lluny dels 11,5º
de 2011.
Ha estat un desembre normal tèrmicament gràcies a
l’entrada freda de finals de mes, abans havia estat un
desembre una mica càlid. No ha glaçat gaire a Salt, 3
dies, quan la mitjana del període 1999-2014 són 9 dies,
però hi hagut alguns dies amb 0,2º. S’ha de remarcar
que ha fet 3 dies de tramuntanades relativament intenses. Pel que fa a la pluja, ha estat un mes normal pluviomètricament, però amb pluja molt concentrada en un
únic dia de pluja, cosa típica en un clima mediterrani
com el gironí, on la majoria de la pluja cau en pocs dies.
Gerard Taulé

poti poti

L’acudit foll

Encreuats

HORITZONTALS
1.Accio de despullar el bosc d’arbres
3.Conjunt de plantes que creixen en una regió
o en un indret determinats.
4.Sentiment de consideració, d’estima, envers
algú o alguna cosa
7.Posar fi a l’existència d’algú o d’alguna cosa
10.Béns donats per la natura, a través del sòl,
les aigües, la vegetació, la fauna, etc., necessaris per a satisfer necessitats humanes.
11.Medi en què ordinàriament viu una planta o
un animal.
VERTICALS
2.Impurificar, corrompre, per contacte.
5.Renovar (un material, un objecte usat), per
tal que pugui ésser utilitzat de nou.
6.Fer cessar de viure, de subsistir
8.Cobrir o defensar (algú o alguna cosa) contra
allò que l’amenaça, contra un perill, un dany.
9.Abundor de béns, de coses valuoses
12.Astre opac que gira al voltant del Sol o, en
general, d’un estel

Sopa de lletres
potassi
sodi
magnesi
hidrogen

estronci
calci
alumini
germani

silici
antimoni
oxigen
sofre

iode
titani
ferro

Solució:

FARMÀCIES de guàrdia: mes de FEBRER
DAVESA, Major, 20
Dies: 7, 17, 27

972230568

NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 9, 19

972233645

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 1, 11, 21

972230103

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 10, 20

972237704

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 8, 18, 28

972233518

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 2, 12, 22

972243412

PEYA, Pla de Salt, 15
Dies: 3, 13, 23

972441001

ROCAS, Major, 269
Dies: 6, 16, 26

972231249

DOMENECH - Llevadores, 7-9
Dies: 5, 15, 25

972439935

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20
Dies: 4, 14, 24

972232578
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