agenda

Activitats del mes de JUNY
BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS
• Dia 5 de juny- 20:00h.- Festa de final de curs dels clubs de
lectura- Petit comiat dels clubs de lectura infantil i juvenil
de Salt.
• Dia 18 de juny- 20:00h.- Llegir el teatre- Trobada del grup de
lectura de teatre. Comentarem l’obra “L’hort de les oliveres”
de Narcís Comadira.
• Dia 25 de juny- 20:00h.- Club de lectura d’obres de ficcióTrobada del grup de lectura. Comentarem una obra de
l’escriptor/a de les lletres universals (Jornades “Univers”).
CENTRE RECURSOS GENT GRAN: ACTIVITATS ABRIL
• XERRADA: ACCESSIBILITAT I AUTONOMIA A LA LLAR el dimarts 2 de juny a les 16.30 h. a càrrec de Válida sin barreras.
• XERRADA: CUIDEM-NOS ELS PEUS PER CAMINAR MILLOR el dimarts 9 de juny a les 16.30 h a càrrec de Pep Navarro, fisioterapeuta geriatre, professor de l’Escola Universitària
EUSES.
• TALLER: DECOREM UNA CAMISETA els dilluns 8 i 15 de juny
a les 16.30 h. Cal inscripció prèvia.
• 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.
• EXPOSICIÓ: “Imatges de la meva vida”. Olis, acrílics i aquarelles de Miquel Font Mateu. Del 4 de juny al 3 de juliol.
ACTIVITATS FIXES
• Caminades saludables: dilluns de 09.00 a 10.30 h.
• Alfabetització: dimarts de 10.30 a 11.30 h. Cal inscripció prèvia.
• Manualitats: dilluns i dijous de 17.00 a 19.00 h.
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• Entreteniments de memòria: dimarts de 17.00 a 19.00 h.
• Taller de fisioteràpia els dimecres 3 i 10 de juny a càrrec de Julia
Vilà. 1r grup: de 16.30 a 17.15h i 2n grup: de 17.15 a 18.00h.
LA MIRONA-CONCERTS
• Dia 13 de juny- MEDINA AZAHARA (+ artistes convidats)- Hora:
20:00- Sala 1- Preu: 20/25 €.
• Dia 20 de juny- HOLI FESTIVAL GIRONA– Hora: de 11:00 a
23:00- Recinte Exterior- Preu: gratuït.
• Dia 20 de juny- GRAN OBERTURA DEL NOU ESPAI “LA MIRONA A L’AIRE LLIURE!”– Hora: de 00:00 a 06:00- Recinte Exterior- Preu: gratuït.
• Dia 27 de juny- LA MIRONA A L’AIRE LLIURE!– Hora: de 00:00
a 06:00- Recinte Exterior- Preu: gratuït.
TEATRE DE SALT
• Dia 12 de juny - 21:00h.- El Crèdit- De Jordi Galceran- Lloc:
Teatre de Salt - Preu: 28/20 €.
• Dia 13 de juny - 18:00h. i 21:00h.- El Crèdit- De Jordi GalceranLloc: Teatre de Salt - Preu: 28/20 €.
• Dia 14 de juny - 19:00h.- El Crèdit- De Jordi Galceran- Lloc:
Teatre de Salt - Preu: 28/20 €.
• Dia 25 de juny - 22:00h.- Cinema a la fresca- Arsenic and old
lace (Arsénico por compasión)- De Frank Capra- Lloc: Pati del
Teatre de Salt - Preu: gratuït.
• Dia 2 de juliol - 22:00h.- Cinema a la fresca- The Ladykillers- De
Alexander Mackendrick- Lloc: Pati del Teatre de Salt - Preu:
gratuït.
• Dia 9 de juliol - 22:00h.- Cinema a la fresca- El Verdugo- De Luis
Garcia Berlanga- Lloc: Pati del Teatre de Salt - Preu: gratuït.
• Dia 17 de juliol - 22:00h.- Cinema a la fresca- La Grande Bouffe
(La Gran Comilona)- De Marco Ferreri- Lloc: Pati del Teatre de
Salt - Preu: gratuït.
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Editorial

Salt i la diversitat
En els darrers anys Salt ha viscut un canvi social important i de digestió ràpida.
Uns contingents importants de nouvinguts han convertit el nostre municipi en un
dels que té un percentatge més elevat de població immigrada. Un munt de llengües, cultures, races i religions es barregen al carrer en aparent normalitat, però el
fracàs a nivell europeu en la mal dita integració, on fa més temps que experimenten aquest complex fenomen, i els greus conflictes que resten latents, ens haurien
de fer reflexionar seriosament abans d’arribar tard.
Els diversos models europeus és evident que han fracassat, en diferent graus, i
ens hem de plantejar a nivell polític i social quin ha de ser el nostre a nivell català,
i quins són els errors i els encerts que s’han comès. I Salt hi pot dir molt. No és
cert que a Salt hi hagi convivència. Com en molts altres llocs, tot i molts esforços,
de moment ens limitem a la coexistència. Potser caldran més generacions, però
quan físicament cada cop es defineixen unes àrees més clares d’un determinat
grup ètnic i religiós, amb els seus propis habitatges, comerços i espais de sociabilitat, dibuixem un municipi amb realitats cada cop més diferenciades. Quan parlem
de Salt, de quin Salt parlem?.
L’altre punt de debat és el de la integració. Què volem dir exactament quan els
d’aquí parlem d’integració?. Hi ha una voluntat real d’integració d’alguns grups
dels nouvinguts? És només una qüestió de voluntat? Nosaltres portem molts segles i esforços intentant configurar un determinat model de societat, lliure, igualitari, laic, amb uns drets i uns deures clars. És possible assumir aquest ideari per
algunes cultures i religions? Les hem d’acceptar o no, tal i com són? I com ho fem?
El paper de l’escola i de les entitats és fonamental. Però també el context social i
econòmic, les possibilitats i les impossibilitats de progressar, de viure amb dignitat,
les relacions de dependència, les lectures esbiaixades i interessades de determinats corrents religiosos, el paper de la dona, de la família, l’accés als serveis
socials i els sentiments de greuge i de rebuig, sobretot en moments generalitzats
de crisi.
Qui no vulgui veure o creure que existeix un problema nega una realitat que serà
cada cop més contradictòria. Ens cal un coneixement profund dels diversos models existents, una identificació exacte del nostres punts d’encontre i desencontre,
molt diàleg, molt debat i polítiques clares i serioses.
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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“Els humans fallem més que les màquines”

entrevista
Nom: Xavier Prats i Menéndez
Edat: 37 anys
Nascut i resident a Girona
Professió: Enginyer en Telecomunicacions per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació
de Barcelona i Enginyer aeronàutic
per l’Escola Nacional d’Aviació Civil (ENAC) de Toulouse, investigador dins el grup Icarus de la UPC i
professor de l’Escola d’Enginyeria
de i Aeroespacial de Castelldefels,
també pilot provat. En Xavier ha fet
diverses estades d’investigació a diferents països com ara a la Universitat de Berkeley als Estats Units, a
l’ENAC, així com ponències en varietat de països.

No sé si en alguns anys ens podrem preguntar allò de si els androides somien en ovelles elèctriques. Però als
que ens agrada la ciència ficció, quan parlem de màquines i automatismes no podem deixar d’imaginar-nos
un possible futur a l’estil de pel·lícules com Blade Runner, on robots i humans són gairebé indiferenciables o
pensar en la veu del trastornat Hal 9000, l’ordinador que es revelava contra la tripulació a l’Odissea en l’espai
de Kubrick. Potser aquests referents són més ficció que no ciència, però som tan lluny de veure com els nostres avions són pilotats completament per automatismes? Ens atreviríem a pujar en un avió sense pilot? Amb
algunes d’aquestes hipòtesis treballa en Xavier Prats, enginyer aeronàutic i investigador a la UPC. Parlem
una estona amb ell sobre el món de l’aviació, una indústria potent, un àmbit que, tot i tenir els més desenvolupats sistemes de seguretat, desperta tant interès com respecte ja que, per als humans, sempre resultarà
molt estrany això de no tocar de peus a terra.

-Primer de tot t’haig de preguntar què passa al carrer
Prat de la Riba de Salt?
-Hi ha un aire aeronàutic en aquest carrer! El veí de
casa dels meus pares és en Josep Maria Armengol,
que ha estat comandant d’Iberia fins a jubilar-se ara fa
poc. Ell ens ha influenciat tant a mi com a en Lillo, un
altre pilot dues cases més enllà que ara vola amb Emirates. En el meu cas, a l’institut m’havia plantejat l’opció
de ser pilot i recordo que vam anar a parlar amb ell i fins
i tot em va portar a volar amb una avioneta, com també
ho va fer amb en Jordi Lillo. Em picava la curiositat ser
pilot però no era fàcil, no hi havia una carrera pública,
i també volia continuar estudiant alguna enginyeria, de
manera que finalment vaig fer Telecomunicacions.
-Però finalment vas tornar a la idea de treballar amb
avions?
-Tenia aquesta espina clavada i fent quart de Telecomunicacions vaig tenir la sort que va sortir un programa d’Erasmus específic amb el qual podies obtenir la
doble titulació de Telecomunicacions i d’Enginyeria aeronàutica estudiant dos anys més a Toulouse. Allà va
ser on també em vaig treure el carnet de pilot privat.
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Aquí vaig veure molt clar que volia que la meva vida
estigués relacionada amb els avions. De fet, tenia feina a Toulouse, m’havia de quedar a treballar allà, però
es va donar la casualitat que a Barcelona volien obrir
una nova titulació d’aeronàutica a la UPC, fins llavors
només es feia a Madrid. Per això, com que buscaven
personal, van venir gent de la UPC i fins el mateix alcalde de Barcelona per entrevistar-se amb els catalans
que érem allà. I jo vaig picar. Des d’aquell moment, vaig
entrar a treballar a la UPC, on vaig fer el doctorat i on
treballo des del 2002 en investigació amb el grup Icarus i una part de docència. Actualment es pot estudiar
enginyeria aeronàutica a diversos llocs: València, Sevilla, Burgos, etc. però en aquell moment Barcelona era
la segona de l’estat, després de Madrid.
-En què consisteix l’enginyeria aeronàutica, exactament?
-L’enginyeria aeronàutica inclou tot el que està relacionat amb fer avions i fer que els avions volin. Des del
disseny de l’avió, com la part mecànica, els sistemes
dins dels avions, i també el que s’anomena la gestió
de l’espai aeri, que és en el que jo m’he especialitzat.

Entrevista a Xavier Prats
Perquè un avió no està sol, n’hi ha molts i hi ha zones
molt congestionades. Tot això també és una vessant
molt important de l’enginyeria aeronàutica, fer que els
avions volin de manera ordenada, eficient i sobretot segura.

nova a la universitat, no es donen noves places quan
es jubila la gent gran i no entren doctorants nous, de
manera que es crearà un buit generacional i es perdrà
coneixement. Un coneixement que ha costat molt anys
i molts recursos públics aconseguir .

-Així, quines línies d’investigació es fan al teu grup
de recerca actualment?
-Al meu grup de recerca fem dues coses. Per una banda, investigació sobre el que té a veure amb automatitzar més l’aviació, és a dir, experimentar amb avions
no tripulats o tripulats remotament o bé amb un o dos
pilots a dins però on el nivell d’automatització és molt
alt i aquests tenen una tasca de supervisió. I l’altre
tema, que és en el que jo personalment treballo, se
centra en l’optimització de les operacions aèries, és a
dir, en com optimitzar les trajectòries dels avions per
millorar el consum i per reduir emissió de gasos, per
ser més respectuosos amb el medi ambient. Sempre,
en aeronàutica, el primer objectiu és la seguretat, això
és la prioritat absoluta, el repte, però, és el de fer que
les trajectòries siguin òptimes sense comprometre la
seguretat.

-Això ha fet que en algun moment t’hagis plantejat
anar a viure fora?
-Sí, m’ho he plantejat en moltes ocasions i he estat molt
a punt de marxar tres vegades. No és una decisió fàcil.
Finalment, m’he quedat aquí, perquè considero que ja
he tingut la meva experiència fora del país havent estat
dos anys a França i havent fet altres estades per investigació als Estats Units, França, força viatges a l’any
per ponències, etc. I per altra banda, perquè m’agrada
molt el que estic fent aquí, és un projecte que hem començat de zero i em sabria greu deixar-ho, tot i que,
tal com estan les coses, l’opció de marxar la majoria la
tenim molt en compte.

-En el teu camp s’han notat les retallades en investigació?
-Sí, molt, m’atreviria a dir que de manera alarmant. El
problema és que els fruits de la investigació són a llarg
termini i la majoria de polítics tenen una visió de quatre
anys; és així de trist. Evidentment, el sector en el que
treballo no els solucionarà l’economia en un període de
dos anys, això només es pot fer construint pisos sense
fre i encara que després s’ensorri tot, com que els que
governen potser ja no hi són o ja els han tornat a votar
per uns anys més, doncs ja tant li fa... La recerca no
funciona així, els resultats són a llarg termini i seran
per als nostres fills o néts, seran per viure millor d’aquí
10-15 anys, per ser més competitius, amb més llocs
de treball, etc. Les retallades s’han notat molt i no només amb els sous, sinó sobretot perquè no entra gent

-Tornem als avions. Sabem que estadísticament
és un mitjà de transport molt segur. Però vosaltres
que hi enteneu i estudieu accidents, hi pugeu més
tranquils o al revés?
-Quan hi ha un accident aeri és molt mediàtic i té lògica,
afecta un volum important de gent, és un fet espectacular, en el sentit tràgic. Però, evidentment, si fem
estadístiques, quanta gent mor en accident de cotxe
o moto? I per altra banda, no podem oblidar que els
humans no estem fets per volar, per això també hi ha
el neguit de no tocar de peus a terra. Sincerament, jo
pujo als avions molt tranquil perquè, tot i que conec els
detalls de molts accidents, també conec tots els mecanismes de seguretat que hi ha. Hi ha una comparativa que m’agrada molt que diu que l’aviació és com un
conjunt de llesques de formatge gruyère. Els forats del
formatge són les errades que hi pot haver, perquè la
perfecció és impossible. Per exemple, una errada humana, una fallada d’un sistema, etc. El que cal és que,
quan alguna cosa falla, hi hagi un altre element que
ho tapi. O sigui, del que es tracta és que cada llesca
de formatge tapi els forats de l’anterior i així successivament. Els accidents passen quan s’alineen diversos
forats al mateix punt de manera que cap ‘llesca’ del
formatge aconsegueix tapar-lo.
-O que un pilot es torni boig...
-Clar, aquest cas l’hauria de valorar un psiquiatre, no
un enginyer com jo. Aquest accident en concret del
Germanwings, ara que desgraciadament se sap què va
passar, des d’un punt de vista aeronàutic no hi podem
dir res. Es va discutir sobre els mecanismes de seguretat de la porta, etc. Però la veritat és que algú amb
la determinació de suïcidar-se i fer estavellar l’avió, és
molt difícil de preveure i aturar. L’altra discussió és el
fet que els avions puguin anar sols o que des de terra
es pugui agafar el control. Però, i si això falla? I si algú
intercepta les comunicacions entre terra i el pilot i fa
que l’avió es desviï? No són decisions fàcils. Això és
part del que estudiem amb el grup de recerca, fins on
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Entrevista a Xavier Prats
poden arribar els automatismes. Hi ha metros que van
sols i la gent més o menys ho accepta, però estaríem
disposats a pujar en un avió que no té pilot? Potser
d’aquí 100 anys sí, però per arribar a aquest punt cal
estar segurs que és més probable que es torni boig un
pilot que no pas que el mecanisme falli, ja sigui per un
conjunt d’errades o perquè el mecanisme ha estat compromès i algú malintencionadament el fa fallar.
-Sovint s’atribueixen accidents a errors per factor
humà. Sol ser així o és la manera de tapar altres
problemes?
-L’error humà sol ser el factor més important. Ara, no
només per part de conductors o pilots, sinó també hi
ha error humà dels seus caps, ja que potser el conductor tenia pressió per arribar amb menys temps, gastar
menys, etc. Moltes vegades quan hi ha un error humà
s’acaba culpant l’últim de la cadena quan el problema
pot venir d’altres punts. Potser perquè hi ha un gestor
que ha dit que no es posés tant de gasoil, o no s’ha
instal·lat a l’avió un sistema determinat perquè no era
obligatori per llei i per tant la companyia s’ho ha estalviat, etc. Per tant, d’alguna manera sí que crec que el
factor humà és el més important perquè els humans
ens equivoquem més que les màquines, ens agradi o
no, però hem de tenir en compte tota la cadena humana de possibles errors.
-Si? Tu preferiries que ens portessin les màquines?
-A mi m’estaria bé que les màquines anessin més automàtiques del que van ara -que de fet ja hi van molt,
molt més del que la gent es pensa-, i que l’humà estigués controlant. Les màquines fan molt bé certes coses
i els humans unes altres. Si has de fer càlculs ràpids,
ho farà més bé un ordinador que un cervell humà, en
canvi, nosaltres tenim el sentit comú i una visió global
de les coses que no té un ordinador. Nosaltres som éssers intel·ligents que ens adaptem a les coses, sabem
raonar i sabem utilitzar la nostra experiència viscuda.
Per tant, en aeronàutica es treballa amb aquesta línia:
els sistemes són cada vegada més automàtics i els humans acabem tenint un rol més de supervisió, tant als
avions com a terra amb els controladors aeris. Per això,
el perfil del pilot també ha canviat molt amb els anys.
Els primers eren normalment homes forts que estaven
conduint l’avió físicament, lluitant contra els elements.

En canvi ara és una persona que està davant una màquina molt complexa i que ha de tenir unes altres habilitats, ser una persona tranquil·la, amb capacitat de
reacció, una capacitat d’abstracció molt alta, etc.
-Des del teu coneixement del sector, com veus el
futur de l’aeroport de Girona?
-La meva opinió és que hauria de ser la quarta pista de
l’aeroport de Barcelona. Moltes vegades som una mica
provincians en aquest sentit, perquè en realitat Girona
està només a 100 quilòmetres de Barcelona, això és
una distància petitíssima. Hi ha ciutats com ara Pekin,
que fan 70 km de radi, o sigui que avui en dia la distància Girona-Barcelona no és res. Per tant, si l’aeroport
de Girona estigués ben comunicat amb Barcelona, que
no ho està, podria ser perfectament un annex a l’aeroport d’El Prat. I també, per altra banda, potenciar els
viatges de la gent que vol venir específicament a les
comarques Gironines (Garrotxa, Costa Brava,..), està
clar, igual que els viatgers que volen anar al Pirineu
de Lleida que vagin a Lleida-Alguaire. Per altra banda,
també existeix tot un sector de l’aviació que és el que
es diu l’aviació general -aviació privada, treballs aeris,
extinció d’incendis, aerotaxis, escoles d’aviació-, que
també es podria potenciar, o l’aviació de càrrega, no
només pensar en la de passatgers. Per exemple Riudellots, que és un dels llocs on més s’exporta carn de
porc de l’estat, podria ser un ‘hub’ de càrrega, per què
no? Però clar, si això ho ha de decidir algú de Madrid...
-Està tot centralitzat de Madrid la gestió aeroportuària, oi?
-Sí, moltíssim. A la gran majoria de països aeronàuticament desenvolupats, on sens dubte no hi compto el nostre, els aeroports es gestionen a nivell local. Això pot ser
molt local, és a dir, des de cambra de comerç o ajuntament, o bé també en alguns casos per regió o bé són
privats. Aquesta gestió més local és lògica, perquè un
aeroport ha de servir al territori i qui coneix més el territori
és l’administració més propera. Però aquí tot està centralitzat des d’AENA a Madrid i no té cap sentit que algú des
de la capital de l’estat gestioni Barajas, Canarias i també
un aeroport petit com el de Sabadell, per exemple .
Agnès Cabezas Horno

CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT
VETLLADES D’ESTIU 2015

JULIOL
Balls a la fresca: dies: 3 - 10 - 17 - 24 - 31. A les 21.00 h.

AGOST
Balls a la fresca: dies: 7 - 14 - 21 - 28. A les 21.00 h.
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col.laboració
H

Recuperem la memòria històrica de Salt

i ha una pel·lícula espanyola de cinema negre de
l’any 1995 dirigida per Agustín Díaz Yañez i protagonitzada per Victoria Abril, Pilar Bardem i Federico
Luppi, que porta per títol «Nadie hablará de nosotras
cuando hayamos muerto».
Què té a veure la pel·lícula amb l’article?
Res. I doncs, per què l’esmento? Doncs perquè el títol
del film, independentment del seu argument, sempre
m’ha fet reflexionar: què quedarà de nosaltres quan ja
no hi siguem? Potser aquest és un dels motius pels
quals vaig estudiar història i després em vaig fer arxiver: per saber què quedarà de nosaltres, o més exactament, per fer que quedi alguna cosa nostra en el futur.
Com a arxiver de Salt, la meva feina consisteix a gestionar la documentació que produeix l’Ajuntament de

Quina fressa feien els telers? (Ref. 117 Fons Vivó)

lles fotografies descolorides guardades en una capsa
a les golfes? ...?
Però, sobretot, i més important encara: què passa amb
els records?
Si els records desapareixen amb les persones, llavors
què quedarà de nosaltres quan haguem mort? Només
papers i fotografies sense sentit? Què trist, no? Com
sabrem quin olor feia el cinema Núria quan hi entraves,
quins eren els sorolls del carrer quan no hi passaven
cotxes, quin gust tenien els fruits de les hortes, quin
era el tacte dels matalassos de llana, quines eren les
pors, els anhels dels saltencs...? Això no ho expliquen
els documents ni els llibres d’història. Això només ho
poden explicar les persones que ho han viscut! No deixem que els records, les vivències i experiències de les
persones es perdin!
Voleu saber com fer-ho? Us poso un parell d’exemples
ben senzills:
- Que els vostres pares i avis us expliquin com va ser
la seva joventut, com van viure els diferents esdeveniments històrics, què sentien, etc.
- O, si vàreu viure-ho vosaltres directament, explicar-ho
a l’Arxiu.
No cal dir que el segon exemple és el que més m’interessa, professionalment parlant, tot i que també hi ha
persones que han parlat amb els seus pares, després
han transcrit la conversa i ens l’han fet arribar.
Recuperem i conservem aquests records perquè no es
perdin. Serà el nostre llegat immaterial per a les generacions futures. Serà la vertadera «memòria històrica» de Salt, de la gent que hi va néixer o hi va viure,
d’abans i d’ara, del passat i del present, de tots els saltencs i les saltenques.
Compartir els records és viure eternament. O això diuen...
Frederic Mayol, arxiver de Salt

Salt, garantir els seus valors legals, jurídics i fiscals i
conservar els que tenen un valor històric. Aquesta és, a
grans trets, la tasca principal d’un arxiu municipal. Però
després n’hi ha una altra que és tan o més important
Pots seguir l’Arxiu a les xarxes socials, a www.arxiumui és la de conservar, preservar i difondre el patrimoni
nicipaldesalt.wordpress.com o visitar-nos en la Factodocumental de Salt, és a dir, tota aquella documentació
ria Cultural Coma-Cros.
d’empreses, comerços, entitats i associacions, famílies
i particulars que, per un motiu o un altre, han decidit
donar els seus documents a
l’Arxiu Municipal.
Tot això està molt bé, però
continueu sense veure la relació amb el títol de l’article, no?
Molt senzill: a part de la documentació municipal, l’Arxiu
conserva només allò que la
gent voluntàriament hi ha dipositat. Però què passa amb
el que està oblidat en el fons
d’una calaixera que havia
estat dels avis? Amb les escriptures d’una petita peça de
terra que va comprar el nostre
besavi? Amb aquell testament
d’una rebesàvia? Amb aqueQuin gust tenia l’Aperitiu Sagrat d’en Jordi Roca? (Fons Ajuntament de Salt)
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Els somnis esvaïts

E

n la ciutat que no dorm mai, la ciutat dels gratacels,
per alguns monstruosa i alienant, impersonal, signe de l’ambició, per altres imponent i magnífica, signe
de capacitat i potència, es van limitar a fer de turistes,
amb vol d’helicòpter inclòs.
En Pol sentia una devoció especial per l’urbanisme contemporani, perquè era així com la humanitat conformava
ciutats pensades, a diferència de les ciutats medievals,
més espontànies i desordenades. En el fons l’interessava com les societats humanes ocupaven i gestionaven
l’espai, i en conseqüència, el seu mode d’existir.
Ordenar una societat era formalitzar un sistema de
convivència de milions d’individus anònims, que l’habitaven sense reflexionar que algú els havia dissenyat
la vida. Un sistema que occident aconseguia importar a
tot el món, igual que el seu sistema econòmic i cultural.
Ell es veia complagut. L’arquitectura de vidre i acer i
aquells primers sòlids gratacels de maó, la seva forma
constructiva, la seva bellesa i aparença, i el més importat, el seu sentit i significat. Li agradava l’arquitectura
de cantonada, pròpia de les ciutats quadriculades, i
com el Flatiron Building, construït el 1902, de 87 metres
d’alçada i 22 plantes, que considerava únic. En tenia
una imatge en blanc i negre en una litografia penjada
a l’estudi, un una moda decorativa que s’estenia pels
magatzems de bricolatge.
La Carla no entenia aquella afició, convertida en obsessió durant els primers dies. Insistia que no marxaria
sense visitar el Bronx, el Guggenheim i el Moma, Saint
Patrick i les Nacions Unides. Amb això ja es conformava.
I la marató va prosseguir: l’Empire State Building, el
Woolworth Building, el Chanin Building, el General
Electric Building, el Waldorf Astoria Hotel, el Chrysler
Building, el Citycorp Building i per acabar el recorregut,
el World Trade Center i les seves Torres Bessones, de
1973 (l’any que va néixer en Pol).
Eren el sostre de la ciutat. Tenien 417 metres cada una
(528 amb l’antena) i 110 plantes. Havia de ser el darrer
edifici que en Pol volia visitar, i acordaren fer-ho a primera hora d’un dimarts no pas qualsevol, perquè l’Onze de
Setembre se celebrava la diada nacional del seu país.
Les torres bessones, on treballaven cinquanta mil
persones, ja havien tremolat uns anys enrere a mode
d’avís i d’intenció. Però la bomba situada en uns dels
pàrquings subterranis fou insuficient, tot i l’espant monumental d’una evacuació tumultuosa i mitja dotzena de morts. La ceguesa dels millors serveis d’intelligència fou memorable.
En Pol i la Carla només eren uns dels cent cinquanta
mil visitants que diàriament acudien als colossos, majoritàriament turistes. Hi van anar aviat, a quarts de nou,
per ser els primers de tocar el cel. I el que tocaren fou
l’infern. Ja eren en alguna de les plantes superiors a
l’espera de poder accedir al fantàstic mirador, quan uns
segons després de tres quarts de nou la historia del
món va canviar amb ells com a protagonistes.
Un Boeing 767 de l’American Airlines que havia sortit
de Boston en direcció a Los Angeles s’encastava con-
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tra aquella mola, la torre nord. Però en Pol i la Carla no
sabien què havia passat i davallaven per les escales
sense saber que ja estaven condemnats.
Quan poc després de les nou un segon vol comercial,
ara de l’United Airlines, igualment descontrolat i carregat de passatgers i combustible, va impactar contra la
torre sud, la tesi de l’atemptat va prendre cos. En Pol
i la Carla ho entenien impertèrrits pels comentaris de
la multitud amuntegada a l’escala, que mitjançant els
seus mòbils conversaven dramàticament amb amics i
familiars. Missatges d’ànim i de comiat.
I així va ser com aquella nostra parella de recent casats, en viatge de nuvis, víctimes de la història i del seu
temps, víctimes de la societat globalitzada i de l’infortuni genital, es trobaven immersos al bell mig de l’atemptat terrorista més mortífer i televisat.
En Pol sabia perfectament que aquell edifici tenia una
estructura àgil de vidre i acer que embolcallava unes bigues centrals on es trobaven les escales i els ascensors.
Sabia que es trobaven a la part més sòlida de la construcció, i confiava com tothom que els bombers aconseguirien arribar a la planta on s’havia originat l’explosió.
Sabia que arribar allà dalt no era gens fàcil i que els
danys i el nombre de víctimes serien bestials, fins i tot
va imaginar que potser caldria enderrocar l’edifici. Però
ni ell ni ningú, inclosos bombers i policies, no van sospesar mai el terrible efecte de les elevades temperatures als forjats de cada pis.
Llavors es va saber que a mesura que els tramats cedien, augmentava la pressió sobre la mateixa base central i la resta de perímetre. Les principals vies de fugida
quedaven col·lapsades i al final es produí una reacció
en cadena que no només va esfondrar tot l’edifici, sinó
també diversos de l’entorn. Primer va caure la torre
sud, més escapçada, a les deu del matí. Havia resistit
una hora. Trenta minuts després s’ensorrava l’altra.
L’espectacle, retransmès en viu, amb unes columnes
gegantines de cendra i mort que substituïen el principal
símbol del capitalisme, i al mig de la confusió emocional
més absoluta, clausurava un segle i n’inaugurava un altre. Més endavant se sabria que aquell dia i els següents
es van concebre molts infants, un acte d’esperança i
d’afirmació d’una civilització que albirava la fi del món.
Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog

Recordant en Benigno Mancebo

Q

uan aquest mes de març he llegit un parell d’articles publicats
al Punt AVUI on el nom d’en Benigno Mancebo hi era citat, he pensat
que la nostra manera de viure, sempre pendents del present, ens porta
fàcilment a perdre la memòria i oblidar fets o persones que no es mereixen el nostre oblit. I en Benigno
és potser una de les persones que
a Salt no hauríem d’oblidar.
Qui era i com era en Benigno?
Transcric part d’aquests articles que
el descriuen prou bé.
En el diari del 28 de març, a DONES
DE GRAN VOLADA, la Silvia Bagaria de Salt, explica en una entrevista
la seva amistat amb Dienaba Balde,
filla de Sangare (Senegal). Amistat
que es va iniciar fa 20 anys en un incipient programa de benvinguda per
atendre els nouvinguts organitzat pel llavors rector de
St.Cugat Miquel Àngel Farrés i voluntaris de Càritas.
La Dianabe i el seu marit, el 1994 es van traslladar en
un pis del carrer Major, com a veïns de la família de la
Luján, “una gent tan maca –rememora Dienaba–, tan
educada i hospitalària, que de seguida ens vam sentir
a casa, ”. Es refereix a la parella formada per Maria de
Luján (voluntària de Càritas) i Benigno Mancebo, dominic secularitzat, compromès amb la causa solidària i
mort el 1999. Càritas, GRAMC i l’Escola d’Adults, entre
d’altres entitats, ja practicaven a Salt una acollida vinculada a la convivència intercultural i a la defensa dels
drets humans per a tothom.
I el dia 29 en el mateix diari, es relaciona en Benigno
amb Justícia i Pau en un article publicat en motiu del
40è aniversari de la seva fundació a Girona. Hi llegim:
“Ja fa 40 anys un grup de gironins i gironines, de diferents procedències i políticament plurals, van decidir crear el secretariat de Justícia i Pau a la Diòcesi
de Girona, una iniciativa cristiana, oberta a totes les
persones per desvetllar consciències i comprometre’s
amb la justícia i la democràcia del nostre país. L’ànima
d’aquest projecte va ser en Modest Prats, juntament
amb en Salomó Marqués i en Jaume Curbet i des de
aleshores, una llarga relació de persones han aportat
el seu ferm compromís a fer un país més just i solidari”.
I entre aquestes persones vinculades a Justícia i Pau
des del seu inici, el nom d’en Benigno torna a sortir.
En Benigno, nascut a Salamanca, sacerdot dominic
per vocació va anar a Amèrica llatina on va viure els
anys convulsos de cops d’estat, revolucions i dictadures i allà va conèixer la Lujan, nascuda a l’ Uruguai.
L’any 1976 decideixen “emigrar”. Sortir d’un país en
plena dictadura, en els moments perillosos de l’Operació Còndor, per tornar a Espanya quan tot just començava la democràcia deixant enrere la dictadura
franquista. Van estar uns mesos a Madrid, vivint a casa

de familiars. Però al no trobar feina i no acabar de sentir-se massa còmodes, en Benigno va recordar que en
anys anteriors havia conegut “gent molt maca” a Girona. Així que després d’una estança curta a Madrid van
venir a Girona i es van instal·lar a Salt.
En Benigno venia d’un món diferent i tenia les seves
idees molt clares. La seva participació en qualsevol
activitat, xerrada o reunió era sempre “provocativa”.
És a dir provocava reflexió i debat ( ja que no tothom
coincidia amb algunes de les seves propostes) , però
sobretot animava al compromís i coherència de vida.
Jo el vaig conèixer en l’àmbit de la parròquia Sant Cugat i segur que som molts els que recordem la seva
“fe” en la necessitat de creació de comunitats de base i
de la renovació de moltes estructures de l’organització
eclesial , però sobretot per la seva “crida” a treballar
per la defensa dels drets humans i la llibertat. I aquest
compromís el va portar a col·laborar en la creació i difusió de Justícia i Pau, a implicar-se en el mon sindical i polític, i en totes aquelles accions, a favor de la
justícia i la igualtat de totes les persones, que es feien a Girona Salt. Amb aquest esperit i amb aquesta
finalitat va saber treballar colze a colze amb tothom,
independentment de les creences personals, religioses
o no religioses. En el seu funeral de comiat es va fer
evident. Potser mai una pluralitat tan gran d’ideologies
havia omplert de gom a gom l’església de St. Cugat.
En Benigno va morir el 1999, massa jove, segur. Li
quedava molta feina per fer. Potser a Salt se l’ha recordat poc. Però quan veig els seus néts al Gegant del
Rec i les seves filles, la Maridó col·laborant a l’AMPA
de l’escola, i la Nuri que amb la seva veu i guitarra sap
transmetre tan bé missatges i emocions, crec que la
llavor del seu pare ha deixat bona petjada.
Montse Manén
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Abusem dels anglicismes?

P

el darrer Shopp Out de la Fundació Noguera del
mes de maig han passat cap a 40.000 persones.
Entre el 30 de juliol i el 2 d’agost Girona acollirà el 2n
Festival Internacional de Mapping,
Catorze startups inicien el seu procés de creixement
amb el Pla Embarca.
Podríem seguir, però aquesta és una petita mostra de
notícies recents a la premsa local.
Continuem, però.
Maceo Parker va participar a la 14 edició del Black Music Festival de Salt i Girona.
A l’Outlet de la Jonquera s’hi poden trobar marques reconegudes a bon preu.
En Jordi Basté de RAC1 va comentar que, cada vegada més, el final de temporada de les sèries de TV
acaba en un cliffhanger, per tal de mantenir l’interès
dels espectadors en la seva continuïtat.
La 080 Barcelona Fashion se celebrarà a l’estiu.
Fa poc va tenir lloc a Girona un showroom de joies de
l’artista saltenca Marta Rodríguez
Amb l’augment d’ús de les tablets i els dispositius mòbils, també s’incrementen els lectors d’ebooks en contraposició a la lectura d’exemplars en paper.
La Generalitat no ha autoritzat la sol·licitud de fracking
en territori català.
La Guàrdia Civil desmentia en un tuit que hagués fet un
comentari sexista relacionat amb la violència de gènere. Denunciaven que havien patit un fake.
Amb les eleccions municipals, juntament amb els mítings, els flyers ens omplen les bústies amb tota mena
de propostes.
Amb les noves prestacions dels mòbils i la qualitat de
les fotos que se’n poden fer, les selfies estan a l’ordre
del dia.
Els programes que tenen més share no necessàriament són els més recomanables.
Hi ha cadenes que han
estat multades per emetre
en prime time programes
no adequats pels petits.
La
darrera
pel·lícula
d’Stanley Kubrick és Eyes
wide shut, un trhiller enigmàtic estrenat el 1999.
Hi ha un munt de webs
que demanen l’acceptació prèvia de les seves
cookies.
Si no heu esbrinat de què
va tot això, és que teniu
l’anglès una mica rovellat o potser n’estem fent
un gra massa incorporant
anglicismes a tort i a dret.
La llengua és un reflex de
la història dels pobles i
és per això que hi ha empremtes de les diferents
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cultures que hi estan o han estat en contacte. A la nostra llengua podem trobar paraules provinents del llatí,
el grec, l’occità, l’àrab, el castellà, el francès o el germànic, i també, és clar de l’anglès.
El que passa és que potser ens precipitem una mica a
l’hora d’adoptar tantes paraules noves. Caldria fer servir el mot equivalent, però sembla que ens llancem a
tomba oberta amb l’anglès.
No només són neologismes derivats de noves aplicacions electròniques o algun nou esport, ara hi ha una
certa fal·lera en fer servir aquesta llengua per anunciar
tot tipus d’esdeveniments i anomenar empreses que
s’estrenen.
Sembla que queda millor, no? Com més integrat a la
globalització. Som més fashion i ja fa temps que diem
slip per calçotets, escrivim ok al wattsapp i fem un
break a mig matí o un branch un diumenge qualsevol.
De veritat, amb la feinada que hi ha a l’escola per evitar
les interferències que fan els nanos amb el castellà i
català, d’aquí a un temps encara n’hi haurà més. Ara
per ara és més cosa dels adults i sobretot dels mitjans de comunicació, que de seguida esbomben els
anglicismes tal qual. Quan es va començar a parlar
del fracking, per què diantre no es podia dir fractura
hidràulica? Perquè és més curt en anglès? I així podríem seguir. Algú hauria de posar fil a l’agulla. L’Institut
d’Estudis Catalans o qui pertoqui.
Segons un jove polític emergent, parlar de futbol és
com parlar anglès, tothom hi ha d’entendre.
Doncs això, cal tenir una cultureta, aprendre anglès i
el que calgui, però cada cosa al seu lloc i barreges les
justes.
Pilar Velázquez

El misteri de la vida
El prodigi de la vida
“Ens ha deixat”... “se n’ha anat”... “siguis on siguis”...
són frases molt repetides als tanatoris, fins i tot en cerimònies civils. Certament la mort és un misteri. Però
penso que la Vida és un misteri encara més gran. El
naixement d’una criatura, la prodigiosa brotada primaveral dels arbres, l’esclat de les seves flors, la rica varietat de plantes i herbes competint per ocupar el territori, els milions d’animalons de tota mena que hi viuen,
la bellugadissa dels petitíssims éssers vius que ens
mostra el microscopi en una gota d’aigua treta d’una
bassa o d’un gerro de flors... semblen fets màgics, miraculosos.
Com va començar?
Els científics ens expliquen com s’ha desenvolupat la
Vida en el nostre planeta, però el seu origen és encara
una incògnita. Diuen que fa uns 3.800 milions d’anys el
nostre planeta, que s’havia consolidat uns 700 milions
d’anys abans, ja tenia l’escorça prou freda per mantenir
l’aigua líquida, ja hi havia mar i continents, però encara
no hi havia vida.
L’atmosfera era diferent, no tenia oxigen. Com que
aquest element és molt actiu ja havia reaccionat per
formar els òxids, silicats, carbonats... de les roques.
Però l’aire contenia metà, gas carbònic, amoníac, vapor d’aigua... gasos formats a partir de carboni, nitrogen, oxigen i hidrogen que seran precisament els elements més abundants en els éssers vius.
Es creu que aquests gasos amb l’energia dels raigs ultraviolats del sol i dels llamps de les tempestes podrien
reaccionar entre si i formar molècules de substàncies
orgàniques senzilles, per exemple aminoàcids, que serien arrossegades per la pluja cap al mar. Així, al cap
de milions d’anys, el mar seria un brou o “sopa primigènia” ple de nutrients orgànics. Es pensa que va ser
en aquesta “sopa” on hi va aparèixer la Vida, però no
se sap com.

Alguns científics creuen que potser per casualitat o
potser fent servir com a motlle l’estructura geomètrica d’argiles de zones pantanoses, algunes molècules
d’aminoàcids enganxant-se entre si van arribar a formar uns llargs filaments: les macromolècules de l’àcid
ribonucleic (ARN). Es creu també que aquests filaments d’ARN tenen la propietat de poder-se replicar,
o sigui d’atraure molècules senzilles que es col·loquen
al llarg del filament fins a formar una copia exacta que
es pot separar. Per tant, un cop format el primer filament, el seu nombre pot anar augmentant. I sembla
que a partir dels filaments d’ARN es podien formar els
filaments dobles de l’àcid desoxiribonucleic (ADN), que
és més estable.
Això són suposicions. El que sabem de cert és que tant
l’ARN com l’ADN són presents en totes les cèl·lules de
tots els éssers vius i que participen en la formació de
les proteïnes. I també que l’ADN constitueix el genoma
de l’ésser viu, el conjunt de gens on estan escrites en
codi químic totes les seves característiques.
El més difícil d’imaginar és la formació de la primera
cèl·lula viva. Com que els filaments d’ARN i ADN tenen
tendència a entortolligar-se, a fer cabdells semblants a
petites esferes, alguns científics pensen que aquestes
petites esferes podrien envoltar-se d’una capa d’àcids
grassos que les aïllaria de l’aigua. I fan la hipòtesi de
que a l’interior d’aquestes petites esferes aïllades, potser solament en una sola d’elles, es va produir el prodigi de la Vida. L’esfera, per una sèrie d’atzars afortunats, va adquirir una estructura interna que la convertí
en una cèl·lula viva capaç: de captar nutrients i energia
de la “sopa primigènia”, de fabricar substàncies pròpies i evacuar els residus, de reproduir-se i propagar-se,
de transmetre als descendents les seves característiques... Així, potser d’una primera cèl·lula viva formada
per atzar procedim per evolució tots els éssers vius de
la Terra.
Però hi ha científics que no s’ho
acaben de creure. Recentment s’ha
descobert la presència de substàncies orgàniques en la pols còsmica,
en la cua dels cometes i en els meteorits i alguns pensen que potser
els materials per formar la primera
cèl·lula viva van venir de l’espai sideral. Fins i tot s’ha arribat a pensar
que potser la primera cèl·lula viva
va arribar a la Terra procedent de
l’espai.
El seu prodigiós desenvolupament
El que es té com a cert és que fa
uns 3.500 milions d’anys el mar es
va emplenar d’unes cèl·lules vives
molt senzilles anomenades procariotes, anàlogues als actuals bacteris.
Milions d’anys després, quan els
nutrients de la “sopa primigènia”
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El misteri de la vida
començaren a escassejar, una mutació afortunada va
permetre que algunes d’aquestes cèl·lules procariotes
aconseguissin la manera de captar l’energia del sol, o
sigui fer la fotosíntesi, i així, a partir de gas carbònic i aigua, fabricar nutrients desprenent oxigen com a residu.
És el que fan actualment les plantes verdes.
La competència, la lluita per la supervivència, portà a
moltes d’aquelles cèl·lules procariotes a fusionar-se
per formar unes cèl·lules molt més complexes anomenades eucariotes, que són les cèl·lules de les quals estem formats actualment tots els éssers vius excepte els
bacteris. I fa uns 700 milions d’anys algunes d’aquestes cèl·lules eucariotes es van associar originant els
organismes pluricel·lulars formats per milions de cèllules amb una estructura organitzada, o sigui els actuals fongs, plantes i animals.
Mentrestant l’oxigen format en la fotosíntesi va canviar radicalment l’atmosfera de la Terra. Amb l’oxigen els
sers vius van aconseguir una altra manera d’obtenir
energia: cremar sucres, o sigui, respirar. I la presencia
d’oxigen va ocasionar que en la part alta de l’atmosfera
es formés la capa d’ozó, una capa protectora que absorbeix la major part de raigs ultraviolats del sol. Això
va permetre que els éssers vius poguessin sortir del

mar i envair la terra i l’aire.
Les mutacions (petites alteracions produïdes per atzar
en els gens), la separació geogràfica, els canvis climàtics, les adaptacions al medi ambient, la competitivitat
i la supervivència dels més ben adaptats crearen, a
través del llarg camí de l’evolució, el meravellós esclat
actual de la Vida, la fabulosa bellesa i complexitat de la
Natura, els milions d’espècies diferents que viuen i poblen el planeta. Entre elles nosaltres, els humans, amb
una prodigiosa MENT que ens fa capaços d’imaginar,
raonar, ser creatius, fer preguntes a l’Univers... Som
com l’ull amb que l’Univers es pot autocontemplar.
Entre l’absurd i el misteri
Però pensant tot això em costa de creure que aquesta
fabulosa Vida tan ben organitzada, amb tant d’impuls i
ganes de viure, hagi aparegut per atzar, que la nostra
ment hagi emanat per atzar de la matèria inerta. Em
sembla absurd que la meva vida i la de tota la Humanitat no tingui cap sentit, sigui fruit d’un cec atzar. No tinc
tanta fe en l’atzar. Crec que hi ha d’haver un projecte,
una intel·ligència directora. Això és misteriós però, com
va dir el filòsof francès Jean Guitton, entre l’absurd i el
misteri opto pel misteri.
Joan Serrat

Wertdugo fent-se la víctima i els altres cínics

S

i els actuals governants de l’Estat espanyol (si
n’hem de dir així, d’aquesta colla d’aixafaterrossos
del gabinet del PP i els escuders mediàtics i judicials al
seu servei) s’haguessin proposat deixar clar que Espanya i Catalunya són conceptualment dues coses diferents, dos països que l’única cosa que tenen en comú
és el seu (mal) veïnatge, no ho podrien fer millor de
com ho fan: actuant per passiva i per activa, i amb una
descaradura descomunal, per mirar de llimar tant com
poden (mentint, amagant, tergiversant, agredint..., davant dels morros de la comunitat internacional) precisament les diferències entre l’un i l’altre, que són evidents
per a tothom que tingui un dit de front i que s’ho miri
fredament, amb l’objectivitat necessària.
Aquesta alegre i agressiva tropa han aconseguit la
meravella de convertir cada divendres en un Divendres
13, amb les successives rodes de premsa de Sor Aya
de Santamaría posteriors al consell de ministres, obsequiant-nos sense parar amb un reguitzell de garrotades involucionistes, especialment en temes de llengua,
i sempre amb una ganyota de menyspreu olímpic: des
de l’oposició radical, i injustificable en una democràcia,
a qualsevol mena de consulta popular sobre l’eventual
independència de Catalunya als atacs constants a la
llengua catalana (teòricament sota “especial” protecció
constitucional, haha, quina gràcia!), a càrrec de l’obsessiu sinistre Wert (i la presidenta Rudi, i els presidents Fabra i Bauzà), i tot això, és clar, sense deixar
d’ofegar l’economia que dóna més aire a la seva i que
els permet inflar el pit davant l’Europa de la senyora
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Merkel.
Tanmateix, el ministre de Cultura i Esports (un àmbit,
per cert, que també va com una seda, amb ell) encara
es podia superar, i ho ha fet (confirmant un cop més la
llei de Murphy), de la mà del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i del Suprem, passant-se pel forro
dels ous la Llei d’immersió lingüística i la sobirania del
Parlament de Catalunya, tot d’una tacada. I tot seguit
aquest individu (que personalment em produeix una repulsió gairebé física) ha exhibit, davant les protestes lògiques de la seva última cabronada, els seus enormes
ous, amb forro i tot, per dir que la situació del castellà al
nostre país és “com el català en altres temps”. “Como
con Franco, pero al revés”, deia fa temps la portada
d’un dels diaris ultradretans de la capital castellana, i
ara el sinistre Wert ha fet una bonica reedició d’aquella
fastigosa i cínica mentida. (I els socis de la Unió Europea què hi diuen? Res, amb l’honrosa excepció del
Parlament danès reclamant “diàleg”, que ja és molt).
Tot això des de les files –des de la trinxera– del Govern
castellà, però què hi ha dels aspirants a succeir-lo?
Deixant de banda el PSOE, que continua fent el paper
de la trista figura predicant un federalisme que no es
creuen ni ells (Iceta potser sí, amb la seva pintoresca
síndrome d’Estocolm i el seu bonisme terceraviàtic), i
Podemos, que li va a la roda en tots els pèssims sentits
de l’expressió, al sector dretà es respira un aire encara
més tòxic, ple d’amenaces.
En les planes d’opinió del cavernós diari El Mundo (1
de maig), un dels intel·lectuals (passa’m el mot) més

Wertdugo fent-se la víctima i els altres cínics
“destacats” i irritants de C’s (llegiu Cínics), Arcadi Espada, advertia d’una
suposada proposta d’un grup de persones “oposades al secessionisme català
però no necessàriament al nacionalisme” i properes o pertanyents a SCC (!),
encapçalades per la filòloga Mercè Vilarrubias, per fer oficials a tot el territori
de l’Estat les quatre llengües que s’hi
parlen. “Es sorprendente”, escriu aquell
demagog vestit de pensador, “que presuntos antinacionalistas atenten contra
el raro ejemplo de unidad que ofrece
la lengua española, que es la única
lengua española, por cierto”. Aquesta
darrera remarca ja dóna pistes de la
intenció de la seva carta (a un tal J.),
que continua així: “Varios de sus promotores reconocen y ensalzan su valor
simbólico y eso implica compartir con
el nacionalismo que una lengua es algo
más que un instrumento de comunicación. La letal plusvalía”, i en un altre
punt ho remata dient que “una lengua
es un desgraciado factor de diversidad”. Aquest és el nus del seu recargolat pensament: la llengua no és reflex
de la diversitat, com admetria qualsevol
humanista, sinó “causa” de la diversitat,
que per a ell és una desgràcia inadmissible. A la seva Espanya, naturalment.
I que la llengua sigui més que un simple instrument,
que no sigui una eina de comunicació i prou, és la “letal
plus-vàlua” que porta al “lío” que ha de combatre i combat el quixotisme espanyolista. “De ahí que la proliferación de lenguas atente contra la función del lenguaje,
que es posibilitar la comunicación humana. Y de ahí
que sea obligación moral de los hombres trabajar para
que el número de lenguas disminuya y abstenerse de
someter ninguna de ellas a carísimos tratamientos en
la sala de reanimación artificial”.
La solució és clara, amics: l’eutanàsia, que el nostre
pensador té les penques de justificar amb raons de caire moral (i econòmiques, hi afegeix el senyor oportunista). És absolutament increïble, fins i tot venint com ve
de l’Espanya profunda: aquest tros de cínic (i els que
pensen com ell) justifica la destrucció de patrimoni de la
humanitat... per raons humanitàries! Ara bé: que llepin
els altres, això sempre, que per això el no-nacionalisme
espanyol va fer i guanyar la guerra contra els “nacionalismes”. No recordo res de tan repugnant des que vaig
llegir, l’estiu passat, Mein Kampf, el tristíssim compendi
dels horrors mentals del cínic dictador alemany.
Ara: proposeu a aquell geni caritatiu i d’amples espatlles que el castellà (la seva refotuda “única lengua española”) renunciï a la Ñ, o que renunciï en els fòrums
internacionals als “pinganillos” que tant molesten als
pràctics no-nacionalistes com ell o Aznar utilitzant sim-

plement l’anglès com a idioma comú, i veureu què us
diu...
Pel que fa al seu lament, també clàssic en gent de la
seva corda, que “España es el único lugar del planeta
donde algunos padres no pueden educar a sus hijos en
la lengua oficial del Estado”, base de l’ofensiva Wert,
la solució definitiva, absolutament pràctica, salta a la
vista: amb la independència de Catalunya ells també,
igual que nosaltres, tindran un problema menys.
Fermí Sidera Riera
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Paràsits externs
de les nostres mascotes

H

cuidem les mascotes

a arribat la primavera i amb el bon temps ens ve
més de gust passejar amb les nostres mascotes.
Les temperatures més càlides també fan despertar
l’activitat d’altres animalons que poden arribar a ser
una amenaça per a les nostres mascotes. I és que encara que n’hi ha tot l’any, amb l’arribada del bon temps
hi ha una proliferació de puces, paparres, mosquits,
orugues, etc.
Els paràsits que poden afectar els nostres gossos i gats
poden viure sobre ells o només poden picar-los i després marxar. A continuació us detallem una llista dels
paràsits més perillosos i que poden donar més molèsties a les nostres mascotes:
1. Puces
Les puces les podem patir durant tot l’any, i durant l’hivern estan en estat larvari o de pupa, però amb la calor
ataquen els nostres animals i es reprodueixen. Las femelles poden arribar a posar de 15 a 20 ous al dia, que
es convertiran en larves, pupes i noves puces preparades per a xuclar la sang de gats i gossos. Els ous i les
larves es poden trobar sobre l’animal, al seu llit, sofàs,
cortines, catifes o qualsevol racó que els serveixi de
protecció. A part de les molèsties que ocasiona la seva
picada poden ser molt perilloses ja que poden provocar
greus malalties com el tifus, la pesta bubònica o tènies.
A més irriten la pell i poden provocar greus dermatitis com a conseqüència de la picada. Hem de tenir en
compte que només veiem un 5 % de les puces i que
l’altre 95 % de l’hàbitat d’aquest paràsit el tenim a casa.
2. Paparres
La paparra té l’aspecte d’un escarabat petit de 8 potes
i la seva picada és molt dolorosa ja que amb el seu aparell bucal es claven permanentment a la pell del gos per
succionar la sang. Això fa que si el nostre gos alberga
varis d’aquests paràsits pugui arribar a patir una greu
anèmia o altres malalties més greus que poden transmetre com el tifus o la malaltia de Lime. Amb la pujada
de temperatures els ous d’aquests paràsits esclaten i
es multiplica la possibilitat d’infeccions. Les paparres
no porten ales, ni salten, per tant el contagi és a través
del contacte directe. Es poden trobar en zones verdes
i s’instal·len a les orelles de l’animal, al coll i entre els
plecs de la pell. Una vegada han triat el lloc adequat
perforen la pell i comencen a succionar la sang. .
3. Mosquits
Un del més perillosos i que pot transmetre la leishmaniosis canina és la femella del phlebotomus o flebotomo que mitjançant la seva picada introdueix el paràsit
(leishmània) a l’interior de l’animal. Els mosquits solen
tenir un color gris groguenc i no superen els 2,5 cm.
Solen estar en zones humides i fresques i actuen quan
baixa una mica la temperatura, és a dir, cap a la tarda
o a la nit. L’insecte no viu més d’un parell de setmanes
i la femella, que s’alimenta de sang, posa d’entre 40
i 60 ous. Aquesta malaltia no té cura però sí que té
tractament pal·liatiu i el podem prevenir. Els principals
símptomes són pèrdua de pes, lesions a la pell que
no curen, sagnat pel nas, coixesa, vòmits, augment del
consum d’aigua, apatia, anorèxia i creixement desme-
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surat de les ungles. També la poden patir les persones. A Catalunya estem en una de les zones de més
risc de patir aquesta greu malaltia i per tant és important una bona prevenció.
4. Mosques, vespes i abelles
També és en el bon temps, que s’incrementen el nombre d’altres insectes que poden ser una amenaça per
a les nostres mascotes. Les picades d’abelles, vespes, aranyes o mosques poden provocar reaccions allèrgiques de diferent gravetat, En el cas de qualsevol
reacció al·lèrgica, el millor és consultar el veterinari. La
mosca comú, a vegades pot posar els seus ous a l’interior de les orelles del gos i les larves poden provocar
ferides o infeccions. També hem d’anar amb compte
amb els “polls”, ja que no només els pateixen les persones i si no ens n’adonem poden passar tot el cicle
vital alimentant-se de la sang de les nostres mascotes .
5. Àcars
Aquests petits aràcnids microscòpics poden ser molt
nocius per a les nostres mascotes i molts d’ells se situen a les orelles i a la pell provocant diferents tipus de
sarna. L’animal pateix una forta picor i en conseqüència l’animal es pot produir ferides, ja que es rasca a
causa de la picor.
Prevenció contra paràsits
És important que desparasitem les nostres mascotes
externament per prevenir les infestacions per puces,
paparres o picades de mosquit. Com el seu nom indica,
són paràsits, i, per tant, perjudiquen el gos en algun aspecte. Juntament amb el rebuig estètic són dues raons
importants per protegir-lo. Cal que fem un tractament
per evitar aquestes parasitosis externes. Podem utilitzar pipetes, collars, esprais, pastilles, etc. Escollirem
el producte en funció de la nostra mascota i de les seves necessitats. El vostre veterinari us aconsellarà de
quin és el millor sistema. També hem comentat que hi
ha paràsits com les puces, àcars, paparres i polls que
exigeixen mantenir els espais en perfecte higiene per
evitar la proliferació . Per tant és recomanable rentar bé
la roba i passar l’aspiradora en llocs on hi hagi pogut
haver contacte amb la plaga.
Informació proporcionada per Vetxarxa

el racó de pensar
L

’Isidre i en Carles s’estimaven. Feia deu anys que vivien junts i finalment un cap de setmana d’estiu es
van casar. Quan es van fer el petó en públic, es van tallar,
no solien fer gestos carinyosos i molt menys davant de la
família. El dia de la cerimònia, la sala de l’ajuntament es
va omplir, per xafardejar, és clar. Aquella tarda hi havia
molts ulls incrèduls i molts gestos indesitjables. Els pares
de l’Isidre eren un matrimoni el que se’n diu clàssic, “normal”, com els de “tota la vida”… i que el fill fos “diferent”
cridava la curiositat dels veïns. La col·locació dels convidats la van decidir ells. Tot davant els pares i l’àvia Pepita,
i al darrera dels pares els oncles i les tietes. Una d’elles,
la Carmeta, era soltera. De jove, cap noi li feia el pes;
uns perquè eren alts, altres massa baixos, altres massa
pobres… un acudit de la Mafalda deia així: “hi ha dones
tan complicades que, quan se’ls hi presenta el príncep
blau, no és la tonalitat de blau que volien…” doncs això,
que quan se’n va adonar ja era massa gran. L´altra tieta,
la Cecilia, era força malhumorada i massa exigent (li venia de família). Amb el matrimoni no va tenir gaire sort,
l´home no era aigua clara, fins que al final, va fugir amb
una “lagarta”, i des d’aleshores el seu mal geni es va accentuar; a ella, encara li fa mal aquesta història.
A primera fila, hi havia l’àvia. Aquesta acabava de fer vuitanta-vuit anys. Es trobava asseguda al costat de la néta,
la Jana. L’àvia Pepita era una dona
molt tossuda, forta,
amb empenta, el
que ella deia anava a missa. Aquell
dia es va posar el
vestit lila, feia tant
de temps que no
se’l posava que
feia olor de resclosit, potser feia vint
anys que no el treia
de l’armari. No sabeu pas la feina que
va donar aquesta
dona… resulta que
no tenia sabates a
joc! – Però mare,
no us amoïneu per
les sabates . -Que
no m’amoïni, que
no m’amoïni… què vols, que vagi descalça? -No mare,
vull dir que qualssevol sabates us aniran bé. –No, jo no
vull unes sabates qualsevols, les vull liles, que facin joc
amb el vestit. I va donar un cop de bastó a terra que va fer
tremolar tota l´estança.
Mare de Déu la feinada que va donar aquesta dona… Al
final va aconseguir el que volia. I avui, el dia del casament
del seu nét Isidre, vestia com una reina, amb pamela i tot!
Mentre la cerimònia anava fent el seu curs, l’àvia anava
recordant el dia que li van dir que l’ Isidre es casava amb
un altre noi. De ben poc que no li ve una crisi de tot, d’an-

El casament
sietat, de bogeria, d’asma (per poc s’ofega!). Amb la mà
de noies que hi ha per casar i es busca un home. No ho
entenia de cap manera, no ho hauria dit mai això del seu
estimat nét. - No entenc aquesta llei de moda que tenen
el jovent- anava repetint amb veu alta. - Mare, no és una
moda, ni un caprici, com dieu vós. El noi és gai. -Que és
què?…i això no té remei? La filla, mare del nuvi, amb tota
la paciència que tenia en aquells moments li responia.
-No mare, no és cap malaltia, el cas és que no li agraden
les noies. - Ai, pobretes. Però per què? -A veure, com us
ho explico jo, ara. Dels gais, abans, en deien mariques.
-Oh filla, descarada, com goses parlar aixì. -Mira, mare,
ja t´ho explicaré un altre dia… -Si, si, ja t´ho explicaré, ja
t´ho explicaré. El cas és que estic asseguda aquí amb el
vestit lila i les sabates a joc i encara no m´ho ha explicat.
No hi entenc res! I és que l’avia Pepita, a la seva edat, ja
no hi vol entendre res, la vida va massa de pressa i ella,
no en té cap, de pressa.
Els pensaments se li’n va…torna a la realitat i mira els
dos homes vestits de blanc amb mitjons blancs i sabates
blanques i diguent-se t’estimo!!
Sort que el seu marit ja fa temps que va marxar cap a
dalt. Va anar a veure en Manel, com deia ell. Quan va començar a notar que el món se li feia massa gran, massa
feixuc, cridava amb veu alta i mirant el cel, “baixa Manel i vine a buscar-me, però Déu no li feia punyetero cas.
Fins que un bon dia, quan ja no se’n recordava dels seus
précs, en Manel se´l va endur i se li van acabar els problemes terrenals. Aquest home pla l´hauria dit grossa. I és
que el seu cor avesat a la normalitat no hauria aguantat
aquest trasbals
A la tercera fila hi havien els cosins, en Quim i l’Ezequiel;
aquests també, vaja dos. De petits eren més dolents que
una pedregada al mes de juny, i de no tan petits, també.
Ara casats i amb fills, han fet un canvi, gràcies a les dones que els han posat pel camí recte. Ara van trampejant
, com quasi bé tothom. Com diu la veïna del costat, ara
els matrimonis no duren ni quatre “telediarius”… Vaja una
altra aquesta, quan el seu espòs se’n va a la feina, ja la
veus tota arreglada a esmorzar amb les amigues, bé, això
és el que diu ella perquè tinc entès que també hi ha “algun
amic” que la ronda…i com diu el bolero…y las rondas
no son buenas hacen daño …“ i mentrestant el sant del
marit, va fent més hores que un rellotge, i tot perquè a ella
no li falti de res. Quins collons, serà veritat allò que diuen
que totes les Pepes tenen sort!
Bé, tornaré al casament dels dos colomins; ara diuen que
s’estimaran tota la vida, això és molt agosarat, sempre
més, és molt de temps, o poc, tot depèn del destí.
I jo, allà, observant els uns i els altres. Anava fent el retrat
de família mentalment anotant els gestos nerviosos de
la mare del nuvi. El posat indiferent del pare. La mirada
perplexa de l’àvia. El somriure amorós dels germans. Les
rialles dels cosins, les mirades encuriosides dels oncles i
tietes, les xafarderies dels veïns … i jo allà, observant incrèdula com el meu ex es casava amb el meu millor amic.
Júlia Pujolràs Casadevall
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Bota, bota la granota!

A

pessics d’art

tots els que us agrada practicar l’art o l’entreteniment del plegat de paper (anomenat origami en les cultures
orientals on va néixer, i papiroflèxia en cultures occidentals com la nostra) segurament que haureu provat
de realitzar amb èxit o amb certes dificultats una granota plegada. De fet la creació d’animals de paper s’ha
convertit en un hobby i en un dels temes més recurrents entre els que practiquen aquesta tècnica mil·lenària, i
en el cas de la granota es compta amb l’atractiu afegit que se la pot dotar de moviment tot convertint-la en una
peça que bota i fa petits saltirons.
En els tallers d’origami quan demano als infants que triïn un animal sempre guanya la granota que salta, aquesta
peça és un clàssic que es pot realitzar de forma molt complexa (com les que podeu contemplar en les imatges
superiors) o amb molta simplicitat. Sempre és millor començar triant un model que sigui assumible, havent en
compte tot un seguit de variables com l’edat, la destresa, la motivació i la funció que es vol donar a la peça, i
també és molt important encertar el tipus de paper: d’un gramatge mitjà que permeti doblegar-lo i marcar els plecs
fàcilment i sense que s’estripi.
El procediment més fàcil per realitzar la granota que salta és el que us presento en el diagrama que veureu a
continuació, el vaig provar a fer per primera vegada amb nens i nenes de 5 anys de l’Escola Santa Eugènia,
arran de l’apadrinament de l’escultura LES GRANOTES de l’escultor JOSEP CARRERA MARIA, que després
d’uns anys d’absència per les obres de l’AVE en el Parc Central han tornat per fi al seu lloc d’origen. Era un repte
important però les granotetes van anar sorgint sense massa problemes tot i la poca edat dels nens i nenes, que
van gaudir de debò veient com saltaven al ritme d’un toc amb el dit sobre la part del darrera. Des d’aleshores en
els tallers sempre començo a explicar aquest divertit disseny de granota abans de passar als altres models molt
més complexos.
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Bota, bota la granota!
Així doncs ja podeu anar preparant un paper de color verd (les proporcions ideals són les de 7´5x15 cm) i si aneu
seguint amb cura i atenció els plecs establers en els 7 passos, en poca estona gaudireu d’una munió d’original
granotetes que boten i boten al pressionar la seva part posterior.
Aquestes peces de paper es poden decorar i personalitzar de forma ben creativa amb tècniques de dibuix, pintura
i encolada i utilitzar-les per realitzar diversos jocs:
1. S’agafa una capsa de cartró de poca alçada que es posa al mig d’una taula i es compta amb quatre jugadors
que intentaran per torns fer entrar la seva granoteta a l’interior de la capsa El guanyador és el que ho aconsegueix emprant el menor nombre de salts.
2. Cada jugador participa amb una granota d’un color diferent. Es marca una línia recta i darrera de cada granota
els seus respectius propietaris intentaran fer arribar saltironant la seva granota a la línia establerta com a final de
la cursa. Guanya el que ho aconsegueix amb més rapidesa.
Una variant d’aquesta cursa consistiria a fer avançar les granotes tot bufant-les per darrera.
Carme Garriga Verdaguer
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L’escola Les Arrels guanya
el 1r premi Sambori de CI!

ensenyament

L

a Sebrina Ojo de 2n de les Arrels ha guanyat el
primer premi SAMBORI de contes de la categoría
Cicle Inicial, que inclou la demarcació de Girona i Catalunya Nord. És l’únic premi de narrativa en català dirigit
als centres educatius dels Països Catalans. L’organitza
i l’impulsa Òmnium Cultural. La festa de lliurament de
premis va tenir lloc el passat 19 de març al Teatre de
Bescanó. La Sebrina va escriure un conte que parla de
l’amistat entre una nena i una sirena.
Moltes felicitats escriptora i a tots els alumnes que hi
vau participar!!
Escola Les Arrels

La Tània de Les Arrels guanya el primer premi
del concurs de dibuix Casteller!

C

om cada any l’escola Les Arrels es presenta en
aquest concurs que organitzen els Marrecs de
Salt. Enguany la Tània Esteban de 2n ha guanyat el 1r
premi. Mireu que
contenta es va posar quan li van regalar la camisa i el
mocador dels Marrecs. Felicitats per
aquest dibuix tan
bonic! I felicitats a
tots els que hi vau
participar!!!!
Si voleu podeu visitar el nostre blog:
http://lesarrels.
blogspot.com.es
Escola Les Arrels
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Escola El Pla de Salt

E

l passat dijous 16 d’abril en Felip, en Sisu, policies
locals de Salt i el sergent Francesc Bautista varen
venir a l’escola el Pla de Salt per ensenyar als alumnes
de 3r com treballa la brigada canina. Vàrem conèixer
la Blanca, en Max, la Lola i la Xica quatre gossos que
han estat adoptats i ensinistrats per la policia local per
buscar i trobar substàncies ben amagades. Ens van

demostrar les seves grans habilitats olfactives, així
com les ganes de jugar i l’amor que senten pels seus
estimats companys de feina. Va ser una trobada molt
especial i interessant. Esperem tornar-vos a veure l’any
que ve o patrullant pels carrers de Salt.
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Som els primers de l’últim any.

P

er l’escola les Deveses de Salt aquest curs ha estat la
culminació del seu naixement. La seva primera promoció, que va començar l’escolarització en barracons, ha
arribat al curs més alt, sisè.
Han estat uns anys on hem intentat que els nens i nenes
es fessin persones: autònomes, conscients del seu aprenentatge, crítiques, respectuoses, solidàries amb els qui
els envolta i felices.
Per tal d’aconseguir-ho a l’escola treballem amb projectes, assemblees (educació emocional), tallers interaules i
espais d’aprenentatge, tallers amb pares i racons i plans
de treball.
Concretament aquests infants, que emprendran el seu
vol, van treballar:
- a infantil amb racons de treball, on l’organització de
les activitats permet respectar els ritmes individuals de
cada nen/a i donar una resposta adequada a la diversitat
del grup. Aquesta metodologia d’aula permet:
· Promoure que els nens i nenes desenvolupin el màxim
de les seves habilitats intel·lectuals, afectives i socials,
respectant el ritme individual de cadascú.
· Desenvolupar l’esperit d’investigació a partir de l’observació, la comparació i la reflexió
· Adquirir autonomia.
· Promoure la confiança i seguretat personal que portin al
nen/a a experimentar i assajar lliurement.
· Potenciar la capacitat de concentració.
· Oferir experiències directes i funcionals.
· Treballar de manera col·laborativa.
· Aprendre a compartir.
· Conscienciar de la responsabilitat individual en la cura i
conservació del material que es troba als racons.
- i a primària mitjançant plans de treball, ja que aquesta
metodologia ens permet oferir una educació de qualitat tot respectant les possibilitats i els ritmes individuals
d’aprenentatge de cada infant. Tanmateix permet que els
infants:
· Adquireixin autonomia.
· Aprenguin a organitzar-se el treball al llarg de la setmana.
· Prenguin consciència dels propis avenços i dels apre-
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nentatges que són capaços d’assolit mitjançant l’autoavaluació.
· Aprenen a fer descobertes utilitzant diversos recursos:
l’ordinador, els llibres de coneixement, material elaborar
pel mestre, material manipulatiu...
· Treballen de manera col·laborativa tot compartint el material.
Després d’haver treballat tan durament durant aquests
anys, els nostres alumnes de sisè, han fet aquesta petita
reflexió:
“Aquest any és el primer i l’últim per a nosaltres, els i les
alumnes de sisè de l’escola les Deveses.
Durant aquests anys hem tingut moments bons com: la
castanyada (fent de castanyers i castanyeres), la festa de
Nadal (la qual vam organitzar, presentar, acomodar a la
gent... i actuar), Carnestoltes (amb el nostre ball del gorilla),... i d’altres records que ens queden lluny però que ara
ens fa molta gràcia recordar.
I moments dolents com el que ens espera: l’últim dia de
classe.
El nostre pas per les Deveses ha estat a vegades cansat
i a vegades divertit.
Hem après moltes coses complicades com: el perímetre,
l’àrea, paraules tabú, paraules homòfones , l’edat antiga i
l’edat mitjana... i com comportar-nos i ser millors persones.
Ens ha agradat molt, malgrat que a vegades ens ha costat molt.
Aquest curs ha estat difícil a vegades, perquè hem notat
la diferència amb els altres cursos: ARA SOM GRANS !!.
Tot i que durant aquest temps hem anat dient adéu a molts
dels nostres companys/es, encara quedem a l’escola tretze «cuques» que marxarem aquest any cap a l’institut.
Alguns aniran cap aquí i d’altres cap allà. No compartim
el mateix institut, però continuarem compartint la nostra
amistat.
Per acabar volem donar les gràcies a tots/totes les mestres de l’escola per preparar i ajudar-nos en el nostre camí
i salt cap a l’institut.”

10 anys d’informàtica a l’Espriu!

J

a fa 10 anys que es va començar a impartir el cicle
formatiu de grau mitjà d’informàtica a l’Insitut Salvador Espriu de Salt. La primera fornada d’alumnes amb
títol va sortir l’any 2006, i des de llavors, molts s’han dedicat a la informàtica. Quan comencen els seus estudis
professionals són molt joves, però entre tots intentem
passar-los la nostra passió per la informàtica i per la feina en general. N’hi ha que van directament a treballar,
altres segueixen estudiant el curs pont i grau superior, i
alguns, fins i tot es treuen el títol universitari. El camí és
una mica més llarg que fent directament un batxillerat,
però moltes vegades és menys costós pel fet d’estar
estudiant el que realment els agrada i motiva.
És per això que, aquest curs, amb l’alumnat actual hem
dedicat uns dies a fer activitats especials per commemorar aquests 10 anys! Un alumne de la primera promoció ens va venir a explicar la seva experiència, tant
amb els estudis, com professionalment. Què li havia
servit més i menys del que havia après, com s’ha seguit

formant, què demana la societat actualment... i fins i tot
va explicar que ha creat la seva pròpia empresa. Èxits,
fracassos... tot plegat dóna experiència i ajuda a ser
bon professional. Un altre alumne, aquest de l’última
promoció, que està treballant amb temes de seguretat
informàtica, va venir amb els seus companys de feina
a fer una sessió on posava en evidència alguns protocols que ens semblen segurs i els desmuntava en un
moment. També vam fer activitats lúdiques, esportives
i de joc en xarxa, xerrada d’accessibilitat web impartida
per ONCE, visualització de pel·lícules i un petit taller
d’scratch per fer una petita introducció a la programació. En resum, unes jornades participatives que van
permetre trencar la rutina i aprendre molt més sobre
informàtica!.

L’Institut Espriu i la Coma Cros al centre del Dia d’Europa

E

l divendres 8 de maig, vigília del Dia d’Europa (que
se celebra cada 9 de maig a tota la UE), 160 estudiants de 1r de Batxillerat de 4 instituts gironins es van
reunir a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma Cros, de
Salt, per a debatre junts sobre el tema de l’Any europeu 2015. Enguany l’objecte d’estudi d’aquesta jornada acadèmica ha estat “el desenvolupament”.
Totes les activitats havien començat ja feia setmanes
a una plataforma virtual, a l’adreça filo.segirones.cat/
dde15 , que resta oberta a qui ho vulgui consultar, i
han posat de manifest l’esforç fet per molts dels nostres

companys de Batxillerat.
A la Jornada acadèmica es va tenir l’oportunitat d’escoltar dues conferències o ponències magistrals, de
debatre - en grups intercentres - sobre l’audiovisual
“Home”, de fer presentacions en anglès sobre l’Índex
de Desenvolupament Humà (IDH), i també d’escoltar
les comunicacions guanyadores d’alumnes. Del nostre
Institut van ser guardonats l’Isaac Gultresa i la Laura
Montoya.
Al final de la Jornada, un seguit d’actuacions musicals
van permetre que la Jornada – entre festiva i de treball
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L’Institut Espriu i la Coma Cros al centre del Dia d’Europa
– acabés amb el desig de més: de fet, es va anunciar que, quan facin 2n de Batxillerat, participaran a la
ja consolidada Jornada de Filosofia de Girona, que se
celebrarà a la Facultat de Lletres de la Universitat gironina l’11 de desembre.
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5é curs del PTT - Programa de Transició al Treball

E

l PTT de Salt ja es troba a l’últim tram d’aquest
curs, el 5è des que va començar l’any 2010 al S.I.
Salvador Sunyer i Aimeric.
És un curs destinat a alumnes de 16 a 21 anys que
no han obtingut el graduat en ESO, i l’objectiu és facilitar la incorporació laboral i/o la continuïtat formativa
d’aquests joves.
Els 2 perfils que hi ha són: Auxiliar en instal·lacions
elèctriques, d’aigua i gas, i Auxiliar en vendes, oficina i
atenció al públic.
Dura 1 curs escolar i els joves aprenen el nivell 1 d’una
professió i al mateix temps realitzen pràctiques en una
empresa de Salt, essent per molts d’ells la seva primera experiència laboral i una oportunitat per incorporar-se en el mercat de treball.
També facilita accedir a l’Escola d’Adults de Salt per
obtenir el GESO o bé entrar en un Cicle de Grau Mitjà.
L’experiència que tenim fins ara és molt positiva, ja que
la gran majoria dels alumnes que han cursat el PTT
continuen en actiu, sigui estudiant un CFGM, estudiant
a l’Escola d’Adults o bé treballant a l’empresa de pràctiques o en alguna altra empresa.
Per tant, els alumnes que pels motius que siguin no
obtinguin el Graduat en ESO a l’institut.... el camí continua i el PTT és una bona i nova oportunitat que tenen
per aprofitar i aconseguir els objectius proposats!!!

A l’institut Salvador Sunyer fan un projecte de servei comunitari

N

osaltres som alumnes de l’aula oberta de segon
cicle (3r i 4rt d’ESO) de l’ Institut Salvador Sunyer
i Aimeric.
Durant aquest curs, cada quinze dies, anem al col·legi
el Pla de Salt a reforçar la lectura dels nens i nenes de
primer de primària.
Fem diverses activitats de lectura que ens preparem
prèviament a la classe de català, com per exemple llegir i cantar una cançó de l’alfabet, llegir endevinalles,
llegir contes.... Les tutores de primer també ens han

donat material per fer llegir als nens.
Aquest projecte és un servei comunitari, i s’està realitzant dins les classes de llengua catalana.
Cada un de nosaltres tenim dues parelles de lectors,
que treballem amb cadascuna d’elles mitja hora cada
sessió.
Hem fet un esforç de la lectura i de la comprensió
lectora per poder preparar els textos que treballem.
A nosaltres ens fa il·lusió ensenyar els nens a llegir perquè puguin seguir als seus companys de la classe.
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Exposició projectes alumnes de segon de EDI i ASCT
de l’insitut IES Vallvera

E

l passat 22 d’Abril els alumnes de segon dels
CFGS d’Animació Sociocultural i Turística i d’Educació Infantil de l’institut Vallvera van exposar els seus
projectes a l’Auditori de la Coma Cros de Salt.
Es tractava d’exposar els projectes que per grups o
individualment s’han estat elaborant durant tot el curs
dins del mòdul de “Projecte de Síntesis”. Mòdul on
l’alumnat del segon curs de qualsevol cicle formatiu ha
de demostrar que és capaç de dissenyar, elaborar i implementar un projecte relacionant tots els aprenentatges adquirits al llarg dels dos cursos de formació
Es van presentar 30 projectes relacionats amb el món
de l’educació i l’animació sociocultural. Cadascun de
nosaltres tenia un espai delimitat i escollia com ambientar -lo en relació amb el seu projecte. La premissa
de la qual partíem era d’haver confeccionat un plafó informatiu i de difusió i alhora poder acompanyar-lo amb
altre material relacionat.
Va ser tot un èxit, es va convertir en una autèntica fira
empresarial on s’exposaven projectes increïbles que
realment tenien viabilitat. Hi va haver molt de moviment, es repartien tríptics, targetes de contacte, es va
poder veure tota la feina i esforç que aquests alumnes
han realitzat durant tot un curs.
L’alumnat de primer d’EDI i ASCT i tot el professorat
d’ambdós cicles hi va ser-hi present.
Un cop col·locats tots els projectes, cada representant es quedava al costat del seu plafó per defensar el
projecte davant de tots els qui passaven a veure’l. Es
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tractava de vendre el servei que s’oferia i aconseguir
defensar-lo davant del jurat, que eren el professorat i
alumnes de primer.
Però no només va ser un visionat de projectes sinó que
alhora vam volen dinamitzar-ho de manera divertida i
engrescadora i es varen oferir uns tallers a l’alumnat
participant.
Es van fer vuit tallers, que eren un petit tast d’aquests
vuit projectes que van voler implementar una activitat
del seu projecte. Els tallers van resultar ser magnífics,
van agradar a totes les persones participants.
Llavors tothom va poder fer un recorregut i passar per
tots i cada un d’aquests projectes i es va poder veure
una feina d’esforç i sacrifici global que va acabar amb
molta satisfacció.
Es van poder veure projectes molt innovadors i en tot
l’auditori es respirava un aire de joves emprenedors
amb ganes de dur a terme el seu projecte. Els projectes
anaven des de la creació de serveis no formals d’educació que podien tenir temàtiques tan diverses com el
“Zumba”, la música, els horts ecològics o l’equitació
fins al disseny de casals, planificació d’espais familiars,
serveis de suport als museus o serveis de promoció social a partir de l’esport o de lleure i oci creatiu i educatiu.
Finalment la presentació es va acabar amb una sessió
de Zumba que va fer participar a tot el col·lectiu, la sessió de Zumba és el taller que va presentar el projecte
de “ Zumba Kids”.

L’escola Veïnat se suma a la marxa internacional
en favor de les nenes nigerianes segrestades

E

l passat 14 d’abril l’escola Veïnat es va sumar a la
marxa internacional per recordar que un any després encara hi ha 219 noies nigerianes segrestades pel
grup gihadista “Boko Haram”.
Tots els alumnes i mestres de l’escola, conjuntament
amb algunes famílies, vam començar la marxa a les
tres de la tarda. Vam recórrer els carrers Pau Casals,
Manuel de Falla, passeig del carrer Major, Jaume Vicens Vives i, finalment, vam retornar a l’escola on es
va llegir un manifest.
L’objectiu d’aquesta marxa era demanar l’alliberament
de les noies segrestades i reivindicar el respecte pels
drets humans i dels infants.
Escola Veïnat

L’escola Veïnat participa en dos projectes europeus “erasmus+”

L

’Escola Veïnat ha participat i ha estat seleccionada en la convocatòria de 2 projectes d’associacions
estratègiques (KA201 d’Erasmus+).
En el primer projecte anomenat B-Kids (Bussines
Kids), la nostra escola treballa en col·laboració amb
dues escoles italianes (Magione i San Feliciano). Es
tracta d’un projecte d’emprenedoria a nivell europeu
que té una durada de dos cursos escolars i està adreçat a alumnes de 10–12 anys. El seu principal objectiu
és desenvolupar i incorporar la cultura de l’emprenedoria en el currículum de l’escola, mitjançant la creació
d’una empresa fictícia.
Una de les activitats més rellevants és l’intercanvi
d’alumnes entre les escoles. Una vintena d’alumnes
italians ens visitaran la primera setmana de juny i
nosaltres els hi tornarem la visita (també una vintena
d’alumnes) a finals de setembre d’aquest any.
Altres activitats que es realitzaran són la visita a algunes empreses de Salt i conèixer les seves característiques, punts forts i punts febles i elaborar una guia
turística de Salt-Girona per als alumnes de les escoles
italianes.

El segon projecte anomenat Early Mastery està coordinat per la Universitat de Girona (UdG) i compta amb
la col·laboració de vuit socis europeus entre escoles,
instituts i universitats de Catalunya, Itàlia, Romania,
França i Gal·les (Regne Unit). Aquest projecte també
té una durada de dos cursos escolars. Els principals
objectius són: que els alumnes treballin la programació
a través de la robòtica i que els docents dels diferents
centres europeus intercanviïn experiències. Aquest intercanvi es realitza mitjançant meetings (trobades) en
els diferents països.
Cal destacar que la llengua vehicular de tots aquests
projectes és la llengua anglesa. Això implica una motivació extra en l’aprenentatge d’aquesta llengua per
part dels alumnes i també del professorat.

Participants en el projecte B-Kids

Participants en el projecte Early Mastery
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PROGRAMA D’ACTES:
19:00 h –
20:00 h –
Músiques de Festa amb entitats de Cultura Popular de Salt i comarques de Girona: Gegants de Salt,
Gegants de Serinyà, Salt Sardanista - Terra Nostra (Girona), Balls tradicionals: Qrambla (Girona), Ofolk
erta, Corrandes improvisades...
des
(Olot), Cor País Meu (Salt i Barcelona), Bastoners de Roses, Esbart Fontcuberta,

i

21:30 h –
22:30 h –

Organitza:

Socis d’Honor:

Col·labora:
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Ajuntament
de
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eleccions locals a Salt

Resultats 2015
Cens:
Vots:
Abstenció:
Nuls:
Blancs:

14.822
8.156
6.666
77
96

55,03%
44,97%

Partit

Vots

%

Regidors

CIU
ERC-AM
PSC-CP
IPS-CUP-PA
PxC
C’s
CS-E
PP
GPS

1.861
1.732
1.131
997
697
483
437
345
252

23,04
21,44
14,00
12,34
8,63
5,98
5,41
4,27
3,12

6
5
3
3
2
1
1
0
0

Resultats 2011
Cens
Vots
Abstenció
Nuls
Blancs

14.656
8.405
6.251
88
245

57,35%
42,65%

Partit

Vots

%

Regidors

CIU
PSC-PM
PxC
IPS-PA
PP
ERC-AM
GPS
ICV-EUIA-E
MSR

2.708
1.857
1.161
834
568
330
306
260
48

32,56
22,33
13,96
10,03
6,83
3,97
3,68
3,13
0,58

9
6
3
2
1
0
0
0
0
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teatre
S

ota la direcció de Julio Manrique i Xavier Ricard, el
divendres 6 de març i amb una durada d’una hora i
deu minuts, se’ns va presentar al teatre de Salt una comèdia molt agradable. Tant pel treball dels actors com
pel contingut de l’obra. Una comèdia urbana i actual
inspirada en els pastorets en una nit de Nadal.
Protagonitzada per uns intèrprets de molta vàlua, molts
són actors de TV3: Ivan Benet, Marc Rodríguez, Cristina Genebat, Ernest Villegas, Mireia Aixelà, Albert Ribalta, Norbert Martinez.
L’obra va d’unes aventures d’un parell de pastors contemporanis, a qui una nit de Nadal una seva amiga es
posa de part. El pessebre és una parada de tren, l’ase
i el bou són uns senglars que es troben al carrer i entre
trucades, missatges i túnels del metro, es posa de part
i se senten els crit de l’Infant.
Tot es defineix com un cant a la vida sense prejudicis ni
falsos peatges. Una vida nova que hem vist amb humor
i ens ha permès somiar, sobretot en una nit tan especial com és la nit de Nadal.

Santa Nit
Ha estat una posada en escena molt interessant. Oblidant les misèries i penúries actuals. Ha nascut un infant
i la vida continua.
El públic molt entregat ha aplaudit moltes vegades.
Josep Pla
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Nomenament de Sor Clara Villoslada
com a Filla Adoptiva, de la Vila de Salt

E

l passat dimarts, 31 de març, es va portar a terme
el nomenament públic de Sor Clara Villoslada, com
a Filla Adoptiva de la Vila de Salt. Sor Clara va néixer el 1935 a Olmedo, un poble de Valladolid. Després
d’ingressar a les Filles de la Caritat, va ser destinada

notícies

a Salt, al manicomi. Exceptuant cinc anys a Barbastre,
ha treballat tota la vida a Salt on va fundar l’Associació
La Casita, que vol ser un espai d’acollida per als infants
que ho necessiten.

Taller de Rakú

U

n grup d’alumnes del Centre de Recursos de la
Gent Gran ha realitzat un taller de rakú a l’EMBA,
impartit per en Carlets, ceramista i professor de l’escola.
L’objectiu del taller era l’elaboració i decoració d’una
peça i la posterior cuita seguint aquesta tècnica japonesa del Rakú, en la qual intervenen els 4 elements:
terra, foc, aire i aigua.
A banda d’exercitar la motricitat i la creativitat i d’empassar-se una mica de fum- tot sigui dit - el resultat va
ser un gerro ben bonic que podeu veure a les imatges.

Fotos: Montse Casademont
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ANC Salt

D

es de l’ANC de Salt ens hem proposat fer història.
Volem fer un llibre entre tots els que hi vulgueu participar. Només es tracta d’escriure les vostres impressions, anhels, inquietuds, pors, il·lusions, experiències,
informacions... sobre el procés sobiranista. També hi
podeu incloure fotos o dibuixos...tot s´hi val mentre sigui sobre el tema esmentat.
El material i la informació la podeu trobar a les parades de l’ANC Salt.
Moltes gràcies i esperem la vostra participació.
Junta de l’ANC Salt

Gegants a la cuina

U

n llibre fet per l’Ampa de l’escola El Gegant del Rec
mostra la diversitat i la riquesa de Salt a través de
la cuina.
Els pares i mares de l’escola
El Gegant del Rec de Salt
han fet un llibre de cuina en
el qual
recullen les receptes de
plats de 26 famílies diferents del centre educatiu. La
publicació
mostra la diversitat i la riquesa de l’escola i del municipi
a través d’un fet tan quotidià
com
és la cuina.
El llibre porta per títol Gegants a la cuina! 26 receptes

del món a la nostra escola i recull
plats creats per pares i mares de països tan diversos
com ara Veneçuela, Camerun,
Gàmbia, Uruguai, Marroc, Argentina, Bèlgica, Rússia
Filipines o Romania. A cada doble
pàgina hi ha les fotos, la recepta i els ingredients, una
petita explicació entorn del plat i un
mapa del món que situa el lector en el país d’origen del
responsable del plat. Per tant,
acosta i descobreix cultures i països, i demostra que
reunir la família o els amics entorn a
un bon plat, amb la cuina com a nexe d’unió, és un
concepte universal.
La presentació oficial de llibre es va fer el passat 17
d’abril en dos actes: el primer a la mateixa escola, adreçada als pares, mares i alumnes, i la segona a la biblioteca Iu Bohigas de Salt.

Alumnes de l’Escola les Deveses de Salt pinten els murs de l’Escola

A

lumnes de l’Escola les Deveses, de Salt, han pintat
els murs de la seva escola dins el projecte a l’Escola tots hi pintem, dirigit per Delphine Labedan, directora de l’Escola de Belles Arts de Salt (EMBA). Aquest
projecte és fruit de la col·laboració entre les àrees d’Ensenyament i Cultura de l’Ajuntament de Salt.
Tots hi pintem té com a objectius: pintar les tanques,
façanes, parets exteriors o altres parts dels centres
educatius de Salt, per fer-los agradables a la vista, acollidors i perquè donin una imatge cultivada de la comunitat educativa que els ocupa. Paral·lelament, realitzar
un treball conjunt amb els alumnes de cada escola amb
la finalitat que se sentin partícips del treball que s’hi
faci, i de la imatge que projecti el seu centre. Fomentar
el respecte per tot el que formi part d’un centre educatiu, començant per l’edifici i projectar cap a l’exterior la
imatge educativa dels centres docents de Salt.
El projecte es farà cada any en una escola diferent triada per l’Ajuntament d’entre els centres públics de Salt
d’Educació Infantil-Primària, o escoles bressol munici-

pals, segons la necessitat de l’edifici o de les demandes del mateix centre.
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demograﬁa

Naixements, casaments i defuncions
Naixements
Dared Modibo Funes
Samira E. Hernández Mejia
Cristian Gil Morcillo Camus
Ishak Mokhtari
Oriol Ballester Candalija
Pauline M. Ngomi Tchuante
Emma Martínez Nieves
Ilyas Alaoui Ismaili
Marta Llunell Torroella
Aitor Martínez Gonzalez
Ander A. Reyes Ordoñez
Tasnim Ochen Khayani
Special Darko
Laia Sobirana Casas
Aya El Bazi
Matilda Sanpedro Pou
Laia Rovira Roig
Mustapha Ceesay Ceesay
Alexandra Patricia Tsibiy
Youssef Aaroub
Dylan D. Sánchez Palma
Viviana M. Archaga Reyes
Daniela Jaramillo Castro

27/02/2015
02/03/2015
02/03/2015
03/03/2015
04/03/2015
05/03/2015
06/03/2015
08/03/2015
09/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
14/03/2015
15/03/2015
16/03/2015
16/03/2015
17/03/2015
17/03/2015
18/03/2015
21/03/2015

Diego Jaramillo Castro
Alba Muñoz Gallardo
Kelvin Atta
Aina Canet Serra
Abehpreet Singh
Roeya Achalioui
Pep Ramiro Meléndez
Aissa Jammeh
Marc Muñoz Claveras
Ismael Jbilou
Sira Palomeras Sanahuja
Yahaya Ceesay
Laia Junca Stelling
Sirin Chraa
Zoe A. Waldropp Matute
Ana P. Ngague Pangop
Mouad Marouan
Safae Kalla
Hadjiratou Boiro
Victor Andreu López
Domingo Domingo Silva
Imran Oukaini
Rayan Boudchich

21/03/2015
23/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
25/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
29/03/2015
31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
02/04/2015
03/04/2015
07/04/2015
08/04/2015
09/04/2015
09/04/2015
10/04/2015
11/04/2015
13/04/2015

Hadi Ali Abbas
Omar Mareg Tambadou
Johanan Decima Diaz
Usman Jaiteh
Sara Diarra
Ayman Barghighach
Anas Barghighach
Zakaria Boughassal
Houyam Farsi
Imran Jaadar Jaajouhe
Lucia Muñoz Javega
Cristian Cantero Egea
Roger Ciurana Cortes
Adnan Azgoud
Saad Mazouar
Zeinab Sowe
India Sima Toison
Nour Mouro
Alex Zhang
Abril Palou Garanger
Dunia Toison Fernández
Dina V. Salinas Lainez

16/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
19/04/2015
19/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
22/04/2015
24/04/2015
25/04/2015
25/04/2015
26/04/2015
28/04/2015
28/04/2015
30/04/2015
01/05/2015
02/05/2015
04/05/2015

Casaments
Marco Antonio Rodríguez Vasquez
Melissa Yadira Chahin Soto
Brian Edward Carthy
Francisca Minguez Lorenzo
Juan José Ortega Robledillo
Roxana Jorge Moreira
Salah Bouiboulkhirn
Hafida El Hebary Bensarghine
David Patricio Vizuete Ponce
Maryori Sadiela Soto Alvarenga
Anna Ruhi Alcalde
Maria Pato Villalta
Nabil Ben Mbarek
Antonia Romero Hueso
Ramses Toison Molina
Salimata Sima Fatty

07/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
20/03/2015
20/03/2015
23/03/2015
31/03/2015
08/04/2015

Carlos Orlando Ortiz Salvatierra
Andrea Geoconda Vasquez Escobar
Kelvin Obasuyi
Grace Ikponmiwosa
Lucas Fernández Boada
Susana Fuentes Figueras
Antonio Galian Gandaria
Sonia Morales Ramirez
Carles Torramilans Torra
Laura Badosa Bartrina
Luis Heras Herraiz
Maria Carmen Martínez Garcia
Mohamed Al Ashkar
Soad El Khabazzi Rifi
Kevin Anderson Aguilar Medina
Marcel·lina Puig Calleja

15/04/2015
17/04/2015
17/04/2015
18/04/2015
23/04/2015
24/04/2015
08/05/2015
11/05/2015

Defuncions
Jaume Mallorqui Bosch 92 anys
Encarna Santacruz Cabello 66 anys
Araceli Infante Morales 89 anys
Josep Aurich Bonmati 77 anys
Josep Castañe Verdaguer 92 anys
Nohemi Sánchez Almendares 43 anys
Antonio Alvarez Peña 85 anys
Ferran Bonet Carbo 38 anys
Maria Carmen Ramon Soler 92 anys
Regina Romero Carrasco 91 anys
Enrique Comas Bosch 77 anys
Oliva Velasco Carmona 79 anys
Eduardo Cano Mata 66 anys
Joan Casademont Sánchez 82 anys
Jose Cortes Gordillo 82 anys
Mariano Blázquez Cabezas 80 anys
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03/03/2015
04/03/2015
03/03/2015
07/03/2015
06/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
14/03/2015
18/03/2015
16/03/2015
15/03/2015
18/03/2015
18/03/2015
22/03/2015
24/03/2015
28/03/2015

Isabel Gomez Diaz 91 anys
Dolors Gili Fabrega 93 anys
Xicu Teixidor Bustins 90 anys
Josep Barrera Gispert 87 anys
Dolores Higueras Garcia 92 anys
Conxita Argelés Bernat 79 anys
José Carlos Ojea Martinez 56 anys
Josep Maria Mitjà Bonmatí 79 anys
Dolors Hereu Baus 90 anys
Joan Feixas Fàbrega 63 anys
Carme Vidal Jordà 89 anys
Remei Pidemont Xifre 85 anys
Angelina Caralt Rimbau 89 anys
Carlos Ventura Soler 83 anys
Diego Moreno Coca 84 anys
Ana Gonzalez Gonzalez 87 anys

04/04/2015
04/04/2015
02/04/2015
05/04/2015
07/04/2015
06/04/2015
06/04/2015
11/04/2015
16/04/2015
18/04/2015
23/04/2015
23/04/2015
27/04/2015
26/04/2015
01/05/2015
01/05/2015

gastronomia

Farcellets de col amb costella de porc
Ingredients:
· 1 col
· 250 g de costella de porc
· 1 ceba
· 1 tomata
· 1 gra d’all
· 1 gotet de vi negre
· oli
· sal

Per a la picada
· ametlles torrades
· 1 galeta (tipus maria)

Elaboració:
Poseu les fulles de col a bullir amb aigua i sal, i un cop cuites i fredes
emboliqueu cada fulla en forma de farcellet. A continuació enfarineu i
fregiu els farcellets i els reserveu.
En una cassola amb oli fregiu la costella de porc, a la que haureu posat
sal al gust, i quan estigui cuita la retirareu i la reserveu.
A la mateixa cassola feu un sofregit amb la ceba tallada petita, la tomata
ratllada i un gra d’all tallat petit. Quan estigui a punt hi afegiu la costella
que teniu reservada i el gotet de vi negre i ho deixeu reduir.
Afegiu-hi el farcellets i després aigua i deixeu-ho coure tot junt, fent la
xup-xup.
Mentrestant feu una picada amb unes quantes ametlles torrades, 1 galeta i un xic d’aigua i ho aboqueu a la cassola i ho deixeu coure un moment
més tot junt abans de servir.
Recepta de la Sra. PILAR PLA CANALDA
del grup de Les Cuineres de Salt.

cuina internacional
Braç de taronja portuguès

Ingredients:
· 7 ous
· 2 taronges (ratlladura i suc)
· 250 g de sucre + 50 g a part

· 1 cullerada de mantega per untar el paper de forn
· 1 cullerada de farina de blat de moro

Preparació:
- Ratllem les dues taronges i també en fem suc.
- En un bol barregem bé el ous, el sucre, la ratlladura, el suc i la farina de blat de moro.
- En un motlle quadrat hi posem el paper de forn i l’untem amb la mantega perquè no s’enganxi.
- Posem la barreja al motlle i seguidament al forn fort uns 25 minuts. Pujarà una mica, però llavors baixarà, de
totes maneres no falla la prova palet.
- Ho traiem del forn, posem els 50 g de sucre pel cim i ho aboquem sobre un drap net.
En calent ho anem enrotllant i ja està llest.
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el temps

Temperatures i pluviometria

març de 2015

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies
1
2
Temperatura Mínima 7
8,7
Temperatura Màxima 18,7 21,7
Mínima Parc Monar 6,4 6,5
Pluja/mm.

3
10,4
17,8
9,4

4
5
5,4 5,5
12,3 17,4
8
3,4
14,5

6
6,3
18,8
3,6

7
2,4
18,2
0,2

8
1,9
17,8
0,1

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

18
10
16
9,4

19
20
7,6 8,9
18,4 15,3
5,8 7,2
13

21
11,1
15,2
11,7
10,8

22
9,1
14,3
9,1
2

23
24
25
26
9,2 10,2 7,5 6,7
15,4 12 14,2 16,3
9,1 10,2 7,5 1,2
3
7,5

16
5
12,4
4,2
5,1

17
1,9
16
-0,1
1

abril de 2015

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 15 (mm)

9
6,3
21
4,5

Pluja acumulada: 72,7 (mm)
Temperatura màxima:
25,3° el dia 11 de març

10
11
3,6 5,5
20,9 25,3
1,4 3,4

12
7,6
21
5

13
14
15
7,6
3
0,4
18,4 10,8 12,4
4,9
5
-1,4
15
0,8

27
28
29
30
3,7 8,1 10,5 9,3
20,6 22,1 23,7 23,3
2,4 8,4 7,5 8,2

Temperatura mínima:
0,4° el dia 15 de març

Dies
1
2
Temperatura Mínima 8,4 7,7
Temperatura Màxima 20,6 21,3
Mínima Parc Monar
7
6
Pluja/mm.

3
5,6
21,3
8,8

4
5
6,7 9,6
19,8 20,7
8,8 8,5

6
8,4
18,1
7,7

7
3,6
17,7
1,4

8
9
10
11
2,8 2,5 8,5 4,7
19,1 20,9 20,4 20,1
0,3
0
1,5 6,4

12
13
6,8 5,9
23,7 27,8
3,5 3,8

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

18
7,5
21,9
7,5
0,4

19
20
9,5 11,7
18,4 20,6
8,4 11,7
8,4
1

21
8,2
25,8
6,3

22
9,2
22
7,9

23
24
25
26
8,2 8,9 15,3 15,2
24,4 26,6 22,7 23,1
7,3 6,9 14,7 15,1
0,2
1,3

27
28
12,2 8,2 8,6 8,2
17,2 23,2 22,4 23,1
12,7 6,8
8
10
1

16
17
12,1 9,5
22,6 23,7
7,8 9,5
1

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 8,4 (mm)

Pluja acumulada: 13,3 (mm)
Temperatura màxima:
27,8° el dia 13 d’abril

31
8,2
24,8
6,3

14
5,4
26
4,5

15
9,5
25
3,2

Temperatura mínima:
2,5° el dia 9 d’abril

Resum meteorològic març i abril 2015

A

Salt hem tingut un març normal pluviomètricament
i també termomètricament, tot i tenir una anomalia positiva, +0,5º, així la temperatura mitjana ha estat
0,5º per sobre de la mitjana del període 1999-2014. El
temporal de llevant no ha estat tan fort en precipitació
com en altres llocs propers. S’ha de remarcar l’elevat
nombre de dies tapats, 15, per només 2 dies serens.
Aquest abril ha tingut unes temperatures lleugerament
superiors a les normals, 15,1º de mitjana, quan la mit-
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jana és de 14,6º. La màxima absoluta fou bastant alta,
27,8º el dia 13, però va haver-hi un dia de glaçada a
Salt-XOM, 0º de mínima,el dia 9. La precipitació fou
molt escassa, 13,3 mm, quan la mitjana del període
1999-2015 és de 71,3 mm. Aquest any tenim una forta sequera a Salt, la precipitació total és de 122,4 mm
(gener-abril), quan la mitjana climàtica gairebé és el
doble, 229,9 mm.
Gerard Taulé

poti poti

L’acudit foll

Encreuats

Horitzontals
2. Persona que elegeix, Persona que reuneix els
requisits legals exigits per a exercitar el dret de
sufragi
4. Estat o condició del qui no és esclau.
7. Doctrina política que defensa la intervenció del
poble en el govern i en l’elecció dels governants.
9. D’una ciutat, membre de la comunitat política
constituïda per la ciutat.
11. Facultat d’exigir hom allò que li és degut, de
fer allò que la llei no defèn, de tenir, exigir, usar,
etc., allò que la llei o l’autoritat estableix a favor
seu o li és permès per qui pot.
14. Conjunt de teories sobre el govern de la societat i d’activitats pràctiques relacionades amb la
gestió dels afers públics.
Verticals
1. President de l’ajuntament de cada municipi
4. Allò que hom és constret a fer, deure imposat
per un contracte, una promesa, les conveniències socials, la gratitud, etc.
6. Votació que fa el poble per aprovar o no una
reforma constitucional o una nova constitució,
proposada pel cos legislatiu o pel cap d’estat.
9. Votació de la població d’un territori per a la
modificació de fronteres interiors o exteriors d’un
estat, o el canvi de sobirania d’un estat.
11. Manifestació de la pròpia voluntat en una
assemblea, en unes eleccions, en una consulta,
etc., per mitjà d’un vot.
15.1. Acte mitjançant el qual hom exerceix el dret
de vot
15.11. Formació social històrica, organitzada com
a unitat política
amb característiques pròpies.

Sopa de lletres
abella
formiga
mosquit
papallona

vespa
grill
mosca
arna

tisoreta
lluerna
escarabat
cigala

xinxa
eruga
llagosta

Solució:

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

972230568

NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 9, 19, 29

972233645

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

972230103

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 10, 20, 30

972237704

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 8, 18, 24, 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

972232578
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Fons: SGDAP de Aj. de Girona
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