agenda

Activitats del mes d’OCTUBRE
CASAL DE JUBILATS
• Dia 15 d’OCTUBRE. Excursió: LA MOLINA “EL MOLÍ DE GER”.
Sortida a les 7:30 hores del matí. Preu: 45 €. Esmorzar inclòs. El
dia de cobrament dels tiquets serà el 8 d’octubre, de 4 a 6 de la tarda. Per informació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet.
Telèfon 607876946.
• Dia 19 de NOVEMBRE. Excursió: CALDES DE MONTBUI. Sortida
a les 7:30 hores del matí. Preu: 40 €. Esmorzar inclòs. El dia de
cobrament dels tiquets serà el 12 de novembre, de 4 a 6 de la tarda. Per informació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet.
Telèfon 607876946.
SALT SARDANISTA
• Dia 12 d’octubre. Doble audició de sardanes. Lloc: Pista Poliesportiva. Hora: 2/4 de 5 de la tarda. Cobles: Baix Empordà i La Bisbal
Jove.
• Dia 15 de novembre. Doble audició de sardanes. Lloc: Pista Poliesportiva. Hora: 2/4 de 5 de la tarda. Cobles: La Principal de l’Escala
i Rossinyolets.
• Dia 6 de desembre. Doble audició de sardanes. Lloc: Pista Poliesportiva. Hora: 2/4 de 5 de la tarda. Cobles: La Principal de Porqueres i La Flama de Farners.
FIRES I ENTITATS
• Dies 3 i 4 d’octubre- XVIII FIRA INTERNACIONAL DEL CISTELL
DE SALT- País convidat: Finlàndia.
• Dia 4 d’octubre- 18:30h.- XIV TROBADA DE CORALS- Coral Tribana-Cor Maragall-Coral Cypsella- Lloc: Església de Sant Cugat.
• Dia 18 d’octubre- d’11 a 17h.- V MOSTRA D’ENTITATS - Gran trobada de l’associacionisme- Lloc: passeig Ciutat de Girona.
BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS
• Dia 1 d’octubre- 17:30h.- Arrisca’t amb els llibres- Quatre tallers al
voltant de la lectura per a joves d’entre 12 i 14 anys en què posarem a prova la creativitat. A càrrec d’Albert Quintana.
• Dia 3 d’octubre- 11:00h.- Contes a dins la capsa- Què hi haurà, què
hi haurà a dins la capsa? Estarà mig plena o mig buida? Vine a
esbrinar-ho. Sessió de contes per a nadons de 0 a 3 anys. A càrrec
d’Olga Cercós.
• Dia 8 d’octubre- 17:30h.- Arrisca’t amb els llibres- Quatre tallers al
voltant de la lectura per a joves d’entre 12 i 14 anys en què posarem a prova la creativitat. A càrrec d’Albert Quintana.
• Dia 13 d’octubre- 17:30h.- Clubs de lectura infantil i juvenil- Sessió
de presentació dels clubs de lectura infantil i juvenil, a càrrec de
Cristina Fernández.
• Dia 15 d’octubre- 17:30h.- Arrisca’t amb els llibres- Quatre tallers al
voltant de la lectura per a joves d’entre 12 i 14 anys en què posarem a prova la creativitat. A càrrec d’Albert Quintana.
• Dia 22 d’octubre- 17:30h.- Arrisca’t amb els llibres- Quatre tallers al
voltant de la lectura per a joves d’entre 12 i 14 anys en què posarem a prova la creativitat. A càrrec d’Albert Quintana.
• Dia 22 d’octubre- 20:00h.- Club de lectura d’obres de ficció- Trobada del grup de lectura. Comentarem: “Contes d’hivern”, d’Isak
Dinesen.
• Dia 24 d’octubre- 10:00h.- Trobada de col·leccionistes i intercanvi
de punts de llibre- Trobada de col·leccionistes i intercanvi de punts
de llibre organitzada per Mondopunts. Hi col·labora la biblioteca.
• Dia 7 de novembre- 11:00h.- Contes musicats- Sessió de contes
musicats per a nadons: Babar. A càrrec d’Olga Cercós.
• Dia 10 de novembre- 17:30h.- Club de lectura infantil- Trobada del
club de lectura infantil.
• Dia 13 de novembre- 18:00h.- Club de lectura juvenil- Trobada del
club de lectura juvenil.
• Dia 13 de novembre- 20:00h.- Relats de por per a joves- Olga Cercós narra “Unes colònies de por”.
• Dia 19 de novembre- 20:00h.- Club de lectura d’obres de ficcióTrobada del grup de lectura. Comentarem: “L’última trobada” de
Sándor Márai.
• Dia 21 de novembre- 11:00h.- Farcell de clàssics- Mozart, Brahms,
Bach, Haydn... tots ells sonaran a Musinfant. Sessió de música per
a nadons de 0 a 3 anys. A càrrec de Musinfant.
• Dia 26 de novembre- 20:00h.- Llegir el teatre- Mozart, Trobada del
grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra “Molt soroll per no
res” de William Shakespeare.
CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN
• XERRADA: HIPERTENSIÓ ARTERIAL el dimarts 6 d’octubre a les
16.30 h a càrrec de Rosmery Gonzalez del COFG.
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• XERRADA: COM PREVENIR L’ENGANY el dimarts 20 d’octubre a
les 16.30 h a càrrec de Sergi Subietas, interlocutor de l’Oficina de
Relacions amb la Comunitat de Mossos a Salt.
• TALLER TASTET: CONEIXEM LA NOSTRA VEU els dijous 8 d’octubre a les 16.30 h a càrrec de Núria Ginesta. - TALLER DE QI
GONG, GIMNÀSTICA XINESA els dilluns i divendres de 10.00 a
11.15 h a càrrec d’Albert Benítez. Cal inscripció prèvia.
• TALLER DE MEMÒRIA els dimecres o dijous de 11.00 a 12.00 h a
càrrec d’Anna Bonmatí. Cal inscripció prèvia.
• TALLER DE DANSA els dijous de 10.00 a 11.00 h a càrrec de MIRA
capacitats per la dansa. Cal inscripció prèvia.
• SORTIDA: TRIA DE MULATS A ESPINAVELL el dimarts 13 d’octubre. Inscripcions a partir del dilluns 28 de setembre a les 16.00 h.
• VISITA: ARXIU MUNICIPAL DE SALT el dimecres 28 d’octubre. Cal
inscripció prèvia.
ACTIVITATS FIXES
• Caminades saludables: dilluns de 09.00 a 10.30 h.
• Alfabetització: dimarts de 10.30 a 11.30 h. Cal inscripció prèvia.
• Manualitats: dilluns i dijous de 17.00 a 19.00 h.
• Entreteniments de memòria: dimarts de 17.00 a 19.00 h.
• Taller de fisioteràpia els dimecres a càrrec de Julia Vilà.
1r grup de 16.30 a 17.15 h i 2n grup de 17.15 a 18.00 h.
LA MIRONA-CONCERTS
• Dia 3 d’octubre- EL GRAN WYOMING Y LOS INSOLVENTESHora: 23:30- Sala 2- Preu: 15/18 €.
• Dia 9 d’octubre- RISE UP REGGAE FESTIVAL– Hora: 23:30Sala2- Preu: 7/9 €.
• Dia 10 d’octubre- SUPERSUBMARINA– Hora: de 23:30- Sala 1Preu: 16/20 €.
• Dia 11 d’octubre- MÖTORKIDS– Hora: 12:00- Sala 2- Preu: 6/10 €.
• Dia 11 d’octubre- MÖTORHITS + SEEK’EM ALL + KORXEA– Hora:
22:00- Sala 2- Preu: 10/15 €.
• Dia 6 de novembre- BARÓN ROJO– Hora: 22:00- Sala 1- Preu:
15/18 €.
• Dia 7 de novembre- EL ÚLTIMO TRIBUTO– Hora: 23:30- Sala 1Preu: 12/14 €.
• Dia 14 de novembre- GIGATRON– Hora: 23:00- Sala 2- Preu: 15/18
€.
• Dia 20 de novembre- BLAUMUT– Hora: 23:30- Sala 2- Preu: 15/18
€.
• Dia 21 de novembre- CHE SUDAKA + EL SON DE LA CHAMA–
Hora: 22:30- Sala 2- Preu: 10/13 €.
• Dia 27 de novembre- EL NIÑO DE LA HIPOTECA & LOS RATONES– Hora: 23:30- Sala 2- Preu: 9/12 €.
• Dia 28 de novembre- REMEMBER QUEEN - THE GREATEST
QUEEN SHOW WORLD TOUR 2015– Hora: 23:00- Sala 1- Preu:
25/30 €.
• Dia 29 de novembre- LAX’N’XICS– Hora: 18:00- Sala 1- Preu: 6/9 €.
TEATRE DE SALT I EL CANAL (TEMPORADA ALTA)
• Dia 9 d’octubre - 21:00h.- Dinamo- Claudio Tolcachir- Lloc: Teatre
de Salt - Preu: 30/22 €.
• Dia 10 d’octubre - 18:00h.- Dinamo- Claudio Tolcachir- Lloc: Teatre
de Salt - Preu: 30/22 €.
• Dia 12 d’octubre - 18:00h.- Música- Afectos- Rocío Molina i RosarioLloc: El Canal - Preu: 28 €.
• Dia 17 d’octubre - 18:00h.- La carta- Guy Paolo Nani- Lloc: Teatre
de Salt - Preu: 28/18 €.
• Dia 18 d’octubre - 18:00h.- Le sec et l’humide- Guy Cassiers- Lloc:
El Canal - Preu: 28 €.
• Dia 23 d’octubre - 22:00h.- Una altra pel·lícula- David Mamet- Lloc:
Teatre de Salt - Preu: 30/22 €.
• Dia 24 d’octubre - 21:00h.- Una altra pel·lícula- David Mamet- Lloc:
Teatre de Salt - Preu: 30/22 €.
• Dies 24 i 25 d’octubre - 10:30h.- 12:00h. i 16:30h.- Concert per a
nadons- Carles Pedragosa- Lloc: El Canal - Preu: 10 €.
• Dia 28 d’octubre - 21:00h.- La plaza del diamante- Lolita FloresLloc: Teatre de Salt - Preu: 30/18 €.
• Dia 30 d’octubre - 21:00h.- Notre peur de n’être- Fabrice MurgiaLloc: El Canal - Preu: 36 €.
• Dia 31 d’octubre - 21:00h.- Décalage- Alfonso de Villalonga- Lloc:
Teatre de Salt - Preu: 28/18 €.
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Editorial

La revolta dels somriures
Les massives manifestacions dels darrers anys han mostrat al món el
caràcter cívic, pacífic i festiu de la reivindicació catalana. Han estan les
manifestacions més importants del continent dels darrers temps en una
forma de demostració original i divertida, diferent. Una novetat política que
tard o d’hora serà imitada. Una mobilització que de ben segur mereixeria
l’atenció per part de qualsevol estat democràtic i del seu govern, encara
que fos d’ofici. Tot i això, el govern espanyol ha menystingut reiteradament
aquesta mostra singular de protesta i malestar. Un error incomprensible,
inconcebible.
Aquests quatre anys de govern popular han estat nefastos a l’hora d’abordar la reivindicació catalana. Ja és l’hora de la política sense excuses. Els
conflictes polítics s’han de resoldre políticament, no pas judicialment. I s’ha
d’escoltar, atendre i voler entendre. En cas contrari, els problemes no es
resolen. I el problema existeix i existirà, independentment dels resultats
electorals. Però aquest govern li girarà l’esquena fins al final, un desastre
descomunal que evidencia una miopia política sense precedents.
Fins després de les eleccions generals, el govern estatal que es conformi no estarà en disposició de negociar. Però la història dirà que aquest
govern que ja expira i que vol morir matant, i que mai més s’hauria de reproduir, haurà estat el pitjor de la democràcia espanyola. Una democràcia
que aquest govern mateix haurà fet inviable i necessitada d’una profunda
reforma, justament el resultat contrari de l’objectiu que perseguia. Però Catalunya és i ha estat diferent, com sempre. I per això ha de construir, com
sigui, el seu propi estat. És una qüestió de supervivència.
El temps i les següents generacions valoraran el que ha succeït aquests
darrers anys. Nosaltres no tenim prou perspectiva, tot i que hi érem. Hem
gaudit, ens hem sentit poble i ens hem reivindicat com mai ho ha fet ningú.
Ara necessitem un final i un final que sigui feliç. Ens ho mereixem. Però
ara és feina dels polítics. Que estiguin o no a l’alçada dependrà del fet que
superem aquest repte històric o que deixem d’herència, per a les properes
generacions, el que nosaltres no haurem sabut o pogut resoldre.
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El xuixo amb història i sense històries

entrevista

Nom: Robert Margenat Luque
Edat: 51 anys
Nascut i resident a: Salt
Professió: pastisser
La Confiteria Margenat és la més antiga de Salt; inaugurada el 1929, s’ha mantingut fins a dia d’avui, regentada per la tercera generació de pastissers. La va
fundar en Lluís Margenat, l’avi d’en Robert; després
la duien els dos germans, en Lluís i en Jaume, i ara
en Robert, fill d’en Jaume i nét d’en Lluís. Des del novembre de 2014 que també fan mercats i des d’aquest
estiu una ruta per pobles petits on reparteixen els seus
productes.

La pastisseria Margenat, la més antiga de Salt, és tot un símbol de la nostra vila. Situada a la plaça del Veïnat,
presideix un espai que ha estat sempre ple de vida, reflex de la història i dels canvis de les èpoques viscudes
al poble. En aquest “Quadradet, pati i descans / àgora del veïnat / predi dels republicans/ i soli dels Margenat”, com la cita Salvador Sunyer en el seu poema dedicat a la plaça, hi trobem des de fa 86 anys aquesta
confiteria que també s’ha anat adaptant als temps i que ara regenta la tercera generació amb en Robert al
capdavant. Qui sap si la nena esculpida per l’Anna Manel·la en l’obra ‘Adéu’ somriuria una mica si la seva
carn de metall pogués assaborir un dels tradicionals xuixos d’aquesta pastisseria emblemàtica.
Més de 80 anys de pastisseria Margenat. Molts canvis!
Sí, tot el poble ha canviat en general, i en concret, el barri
també. Però això no és d’ara, de canvis, ja n’hem passat
de diversos. Això era un barri obrer, hi havia la ComaCros i la fàbrica Mulleres, totes aquestes casetes s’havien
construït al voltant de la indústria tèxtil. Després, es va
tirar a terra la presó i es van fer tots aquests pisos verds,
també, en el seu moment, van marxar les monges del
convent. En fi, la pastisseria, de canvis, n’ha viscut molts.
Ha anat canviant sobretot el perfil de públic?
Cada època té les seves peculiaritats, per la gent, els
costums, la tecnologia. Una vegada, en una entrevista, vaig explicar això i van posar de titular: “Ens hem
d’adaptar als immigrants”. I no volia dir exactament això.
Em referia al fet que, la pastisseria, s’ha d’adaptar als
clients i al moment. Per exemple, fa 60 anys, quan no
hi havia neveres, doncs no hi havia nata, mentre que
ara és un dels productes més utilitzats. Si ara hi ha un
perfil de públic que, pel que sigui, no poden menjar porc,
tot allò que podem fer sense productes porcins sense
variar-ne el resultat, ho fem sense. Actualment, el que
segueix portant greix de porc, i així ho fem saber quan
persones musulmanes vénen a comprar, són les ensaïmades i les lioneses, perquè si no, no queden bé. També
passa amb el bany dels pastissos. Aquí estem acostumats a un xarop que porta una mica d’alcohol, molt poc
en realitat, però si no l’hi poses la gent d’aquí ho troba
a faltar, mentre que per altres cultures el gust és massa
fort i no els agrada o no tenen permès l’alcohol. Doncs
això té fàcil solució, es fa el bany del pastís amb xarop
sense alcohol i llestos. Això, a més, és el que ens dife-
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rencia també de les grans superfícies, poder personalitzar una mica el producte.
És lògic que un comerç s’adapti a la seva clientela,
allò de renovar-se o morir, diuen
Sí, no es tracta de convertir-se a res, és una qüestió
d’adaptació al perfil de gent del barri. Igual que quan va
arribar la immigració andalusa i manxega, es va començar a fer merengue, un producte que fins llavors aquí no
era massa popular. I t’ho dic jo que em dic Luque de segon cognom. Vivim en un món amb gran diversitat i les
generacions que vénen encara ho seran més. I després
es discutiran amb els que sigui que arribaran després...
per desgràcia, això sempre és així.
Però la pastisseria té també un component important de tradició
Sí, hi ha part de tradició però has de pensar també que
tot això que parlen les universitat de I+D, nosaltres ho
fem constantment, i mentre fem croissants! O sigui, no
tenim un departament que es dediqui a això, però els
que som professionals també ens anem reciclant, fem
cursos, a vegades també perquè les cases comercials
collen, sigui dit, quan llencen un producte nou i volen
que el coneguis, te’l fan provar, etc. Quan els cuiners van
començar a seguir la metodologia, les tècniques, amb
les que sempre han treballat els pastissers -pesar-ho
tot, experimentar i apuntar proporcions, fer les receptes
sempre igual un cop consolidades-, és quan va sortir en
Ferran Adrià. Pensa que els pastissers treballem amb
tres o quatre productes de base: farines, ous, mantega,
nates i poca cosa més. I amb això elaborem una gran
quantitat de productes diferents. D’una base molt petita,
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en surt una gran varietat de resultats.
Actualment podríem dir que hi ha més consciència
pel que fa a la salut i també força obsessió pel culte al cos, això fa que es consumeixin menys pastissos?
Hauríem de distingir entre la pastisseria clàssica i la industrial. La pastisseria clàssica, com que el sucre abans
era el més car, mentre que avui dia el més car són les
hores de feina, es mirava d’ajustar tant com es podia,
el sucre i també els fruits secs. És a dir, se’n feia servir
el mínim possible però que fos bo, evidentment. Però
si parlem de pastisseria industrial, el que vol és que
la producció sigui la màxima i que hi hagi una alta conservació. Quina és la manera? Posar-hi molt de sucre.
I com ho fem per què no sigui tan i tan dolç? Afegint-hi
sal. El resultat és un producte amb proporcions bàrbares
de sucre i sal.
Llavors, un croissant d’aquí, me’l puc menjar sense
remordiments?
Si comptes tot el sucre que posem a la pasta de croissants, d’on en surten 70-75 peces, més una mica de sucre pintat per damunt, estem parlant que un croissant té
6-7 grams de sucre, mentre un sobret pel cafè ja en porta
10, o sigui que no és pas cap exageració. Sí que porta
greixos i la farina és refinada, però com la majoria de pans
que es consumeixen avui dia. Tot i que ara ha tornat una
mica la moda del pa amb altres farines, recuperant-ne
d’antigues com ara la d’espelta, o de blat sarraí, etc. Són
blats que es van deixar de fer servir perquè tenien poca
producció, són més cars, perquè són fets amb molí de pedra i d’un quilo de blat surt molta menys farina que del blat
habitual. Per això també el color, la presència, és diferent.
Però clar, el que hem guanyat d’aparença amb els blats
moderns ho hem perdut de salut, potser.
Abans de ser pastisseria, la Margenat va ser un tipus
colmado? Com va ser la transformació?
Era pastisseria i al mateix
temps venien una mica de
tot, tipus colmado, inclòs
pasta: fideus, macarrons,
etc. Era una Fideueria
també. La pasta abans
s’elaborava, s’assecava i
es venia. Això de la pasta
fresca no existia abans,
la feina era assecar-la. I
aquí, a la botiga, hi havia
també una mica de tot, era
un estil d’ultramarins, hi
havia grana seca i també
productes de pastisseria.
Perquè el meu avi, de fet,
abans d’obrir aquest negoci, ja era pastisser. Va estar d’aprenent a Can Puig,
l’època que van posar de
moda el xuixo de Girona.

El xuixo, un clàssic de la pastisseria gironina, que té
tota una història, oi?
Molta gent explica històries, però jo sempre dic que el
xuixo de casa és el xuixo sense històries i amb història.
A nosaltres no ens ha aparegut cap antic treballador a
portar-nos una recepta al cap de 30 anys, com expliquen a altres pastisseries. El xuixo que fem aquí el va
aprendre a fer el meu avi a Can Puig, on feia d’aprenent.
L’avi explicava que el pastisser d’allà no deixava fer tota
la recepta a un sol aprenent, així no podien aprendre-la.
Però és clar, al final, després d’haver fet les diferents
parts del procés diverses vegades aprenies com es feia.
Quan va plegar de Can Puig, se’n va anar a treballar a
La Cubana de Figueres i els va ensenyar a fer el xuixo,
que també és molt reconegut. Allà va conèixer la meva
àvia, van venir aquí a Salt i van obrir la botiga. Per tant,
tant els xuixos d’aquí com els de Figueres són fets a
l’estil de Can Puig pel meu avi. I aquí, de xuixos, n’hem
seguit fent sempre, sigui 5 o siguin 50, cada dia hem
obert tenint algun xuixo a la botiga.
Caram, o sigui que encara es pot tastar l’autèntic
xuixo aquí a Salt
I tant. I fixa’t que la majoria de xuixos de Girona, eren fets
aquí a Salt. Perquè en Miquel Costabella en feia per la
panificadora aquí a Salt, o sigui que tots els xuixos que
repartia sortien de Can Costabella i tots els xuixos que
es venien a l’estació d’Olot, Núria, Revolta i altres bars de
Girona, que fins i tot hi havia gent que baixava a aquesta estació expressament perquè els agradaven més els
xuixos d’aquí, eren fets a casa. Que a Girona se n’han fet
molts i molts anys, però que n’hi havia molts fets a Salt!
Segons he llegit, el vostre té molt èxit perquè té puntes?
Sobre el xuixo original hi ha moltes teories, alguns diuen
que es diu així perquè ve de la pasta ‘choux’, que és la
pasta de la lionesa, d’origen francès. Però no és així,
perquè una lionesa no s’assembla en res a un xuixo. El
que m’explicava el meu avi és que venia de l’eina que
portaven els serenos per apagar els llums de gas i que
també els servia d’arma de defensa, que es deia ‘chuzo’.
I, segons m’explicava el meu avi, el nom va venir d’aquí,
perquè per la forma s’assemblava a la punta del ‘chuzo’.
Però passava que quan es formava el xuixo n’hi havia
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Entrevista a en Robert Margenat
que deien que no arribava bé la crema a les puntes i
es va començar a fer en forma més arrodonida. Però
això passa només si es fa de pressa, perquè si no, bé,
potser a la punta no hi ha crema, però vaja, a la primera
queixalada ja en trobes! A les receptes antigues, el xuixo
sense puntes és el que en diuen el xuixo de Barcelona.
El nostre es va fer especialment popular també perquè
un locutor de Ràdio España-Gerona dels primers temps,
en Jaume Teixidor, n’era un fan. Fins i tot li va dedicar un
escrit al Diari de Girona, quan era Los Sitios, on destacava que el nostre era més bo perquè era més cruixent.
Primer el teu avi, després el teu pare i el teu oncle,
actualment ets la tercera generació. Des de sempre
et va agradar la pastisseria?
Sí, a casa tots hem seguit el negoci d’una manera natural. El meu pare va ser un temps fora perquè estudiava
Belles Arts, va estar a Madrid amb una beca, però després es va quedar aquí, a la pastisseria. I jo també, des
que vaig començar a treballar amb 14 o 15 anys i fins
avui. De petit, volia ser arquitecte, no sé per què, però
amb 9 o 10 anys ja vaig començar a fer barreges per
aquí i ja remenava la pasta. L’únic que no he heretat de
la família és el component artístic. Aquí a casa, tant el
meu pare com el meu tiet, els ha agradat molt l’aquarella, tots han sigut artistes menys jo! El pare, l’oncle i l’avi
tenien facilitat per reproduir el que veien, han sigut artistes. Jo no, jo sóc artesà. Me n’acabo sortint però necessito més temps i repetir-ho més vegades.

Hi haurà una quarta generació?
La cosa pinta malament! Tinc dues noies i una estudia
biologia i l’altra disseny d’interiors, o sigui que, en principi,
no es decanten per la pastisseria. Com no s’animi algun
dels gendres! Al meu pare i al meu avi sí que els feia molta il·lusió que seguís la tradició familiar, però la veritat és
que a mi això no em preocupa pas. Estaré content si arribem als 100 anys de la pastisseria, llavors jo en tindré 65
i ja em podré jubilar. Això si no pugen l’edat de jubilació!
Les coses comencen i s’acaben. No passa res.
Els comerços petits han patit força amb la crisi. Com
està la situació actual?
Fins al 2013, pel que fa a dates senyalades, cada any
havíem anat a menys. El 2013 - 2014 es va igualar, i
aquest any hem pujat una mica. Si més no sembla
que hem trencat la tendència de baixada. Tot i així, estem al voltant del 30% menys del que es venia fa uns
8-10 anys. Per nosaltres, l’època més forta és Pasqua
i Rams, aquests 15 dies es treballa molt. Ara, és complicat d’organitzar-se, perquè cada vegada la gent va
més al dia, s’encarrega menys. Anys enrere, gairebé un
90% de vendes eren encàrrecs, mentre que ara ve just
si és el 40%. I clar, tant de greu sap llençar com que no
puguis servir els clients. Perquè a més són productes
de caducitat molt curta i es fa difícil de poder portar-los
enlloc perquè els puguin consumir. El pa i així, encara,
en donem sovint a Càrites, però tot el que és de nevera,
és complicat.
He llegit que ets molt aficionat a fer vela?
Sí, formo part de l’associació Salt al Mar. La vam fundar
el 1997 i havíem arribat a ser més de 70 membres, però
ara som molts menys. La idea era comprar un vaixell
entre tots i amb petites quotes hem anat cobrint la quota del vaixell que hem tingut durant uns 12 anys. Però
recentment l’hem venut perquè som menys socis i ens
costava molt de mantenir. Però encara tenim un catamarà i també organitzem cursos de submarinisme, que
també m’agrada molt. De fet, tota la família, aquí a casa,
sempre ens ha agradat molt el món de la vela, la nàutica, el mar en definitiva.
Agnès Cabezas Horno

6

col.laboració
V

aig conèixer en Ramon Torramadé l’any 2002 quan
em va encarregar el disseny i maquetació de la Revista la Farga de Salt, de la qual ell era el coordinador. Em
va sorprendre la seva vitalitat per l’edat que tenia. Aquells
ulls vius i l’arqueig de cella destapaven un nen trapella
que s’havia fet gran. Les arrugues del front, pòmuls enfonsats i mans treballades ho compensaven: eren les
marques de la seva realitat. Mai me la va explicar, però
suposo que fou la d’un nen massa petit per anar a la guerra i prou gran per sentir la fúria i el desconcert de l’exili,
d’un jove que va haver d’emigrar i que es va anar fent
gran perseguint uns ideals que eren tan profunds com per
reconèixer que, amb el pas del temps, l’havien acabat decebent. Devia ser un bon professional, potser una mica
caòtic, però segur que complidor. Tothom el coneixia com
a activista compromès.
El veia cada dos mesos, quan quedàvem perquè em
passés el material per maquetar la revista. En cada trobada, però, ho
aprofitava per
debatre amb
ell de diferents
temes, des de
l’equidistància,
però sempre
amb cordialitat. Quan sentenciava cridava baixant la
veu, després
es
lamentava de tot i de
tothom, gesticulava i acabava sempre
amb mitja rialla
quan les raons
ens portaven
cada un a cedir una mica.
Me
l’apreciava. Quan el
vaig conèixer
feia 4 anys que

27S també he votat
per en Ramon Torramadé
havia perdut el meu avi i, encara que ell era més jove,
el comparava i el considerava com un avi llunyà: l’avi de
Salt. Un dia em va dir que tenia càncer i que no hi havia
res a fer. Vaig proposar-me d’anar-lo a veure per fer la
darrera xerrada, però poc després va morir, el dia de Sant
Jordi de 2010. Volia recordar-lo amb un escrit, però tampoc vaig complir.
Avui hi he pensat. He recordat una trobada que vàrem
tenir en el correllengua del 2003. En Ramon em deia: David! Ho veus? El que hem d’aconseguir és unir-nos tots
en un moviment transversal! Com aquí, com ara! Si no,
mai aconseguirem la independència! Li vaig dir que tenia
tota la raó, fins que no aconseguíssim deixar de banda
els prejudicis com a societat i els polítics no oblidessin els
odis i ressentiments entre ells, no aconseguiríem res. Ara
estem a un pas d’aconseguir-ho. Per això, com a tribut a
en Ramon em permeto transcriure unes frases seves del
2009 referint-se al moviment de consultes: “Aquestes votacions que s’estan endegant a nivell de mols pobles del
país no són per anar directament a la independencia, com
llegeixes en alguns articles d’opinió, són un toc d’atenció
als nostres parlamentaris perquè s’adonin que el poble
ja està cansat de tanta submissió al poder centralista i
encarin un referèndum promptament. Ja n’hi ha prou de
ser espoliats i a més ser tractats de lladres. Aquesta vegada hem d’estar atents i pujar al tren, ja que l’oportunitat
actual, de demostrar que n’estem tips, no la podem desaprofitar… Arriba un moment que s’ha de dir prou. Si els
polítics governants no reaccionen, ha de ser el poble el
que ha d’intentar trobar el diàleg necessari entre totes les
opinions dels veïns de Catalunya, i dic veïns de Catalunya perquè des del centralisme no distingeixen el lloc de
naixement, sinó que tots els ciutadans residents en sortim
afectats, com també és el nostre cas a Salt. I com s’ha
de fer? Tan senzill com consultar-ho a la població. Una
proposta tan escaient que espanta al poder centralista;
però ha arribat l’hora de fer sentir l’opressió que patim,
tant econòmica com cultural.”
El 27S he anat a votar. He votat amb els meus per mi,
pels meus fills i pel seu futur. He votat també pensant en
els que no hi són, entre ells en Ramon Torramadé. Aquell
avi simpàtic i esbojarrat de Salt que era capaç d’anar en
bicicleta per sobre del Ter.
David Garrido i Valeri
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Barto seu

L

es eleccions anticipades a la presidència del FC
Barcelona van donar la victòria a Josep Maria Bartomeu, que va ser així refermat en el càrrec institucional --ara amb la legitimació de les urnes—després
del període d’interinitat en què va substituir l’inefable
Sandro Rosell, desaparegut en combat sobtadament
a mig mandat per una confusa qüestió de “seguretat”
personal, i amb una velada extensió a la seva família.
Aquesta estranya dimissió va ser l’últim acte de l’obra
de Rosell, però recordem el primer: un cop guanyades
les eleccions per una confortable majoria de vots i tot
just estrenat en el càrrec, Rosell va córrer esperitat fins
al despatx del cap de govern d’Extremadura (el nom
del qual no vull recordar) a llepar la ferida –verbal-- que
li havia infringit, segons ell, Joan Laporta durant la seva
presidència.
Per la seva banda, J.M. Bartomeu, que durant la campanya electoral barcelonista s’havia sumat a la manifestació conjunta dels candidats comprometent-se
amb el moment que viu Catalunya i posant-se al costat
de la voluntat majoritària dels catalans, va rebre a les
primeres de canvi, encara amb els vapors de l’èxit al
cap, una nova patacada de la UEFA: una amenaça de
sanció absurda –però que acabaria sent efectiva—per
les estelades que els seguidors del Barça van fer voleiar durant la final de Champions a Berlín i pels crits i
càntics a favor de la independència de Catalunya. L’expedient polític d’aquell organisme europeu, en el qual
era fàcil endevinar la mà negra de l’anticatalanisme
rampant i els tentacles del poder mesetari, van posar a
prova la determinació del president blaugrana.
Davant aquesta nova envestida cega de la UEFA/FEF,
Bartomeu va reaccionar primer clamant a favor de la llibertat d’expressió, en una entrevista a The Washington
Post, i queixant-se de l’arbitrarietat d’aquell organisme
futbolístic: “És una sanció injusta, l’hem recorregut i
arribarem fins al final”, deia el dia 27. Però el que va
arribar al final va ser l’expedient sancionador, i també
hi va arribar la fermesa del president, perquè al cap de
quatre dies la junta de Bartomeu va fer un canvi de timó
inesperat, apostant per entomar la bufetada (va decidir
no recórrer la multa, de només 30.000 euracos, i en
canvi “dialogar per evitar que les estelades tornin a ser
motiu de sanció” en altres ocasions) i esperar temps
millors, amb un hipotètic canvi pròximament de mandataris a la UEFA...
Un periodista d’El 9 Esportiu va lligar ràpidament l’actitud del president electe del Barça envers la UEFA amb
la del seu predecessor envers el president extremeny
presumptament ofès per Laporta, i l’associació d’idees
no és peregrina. Bartomeu, en efecte, podria haver
replicat amb contundència, dient per tots els altaveus
possibles, ara que la parròquia està tan atenta i activa fent pinya a favor del país, que el FC Barcelona
no pagaria ni un miserable cèntim per aquesta miserable maniobra repressiva..., armant-se amb la força del
poble que busca la sortida d’aquest Regne d’Espanya
parasitari, corrupte i decadent que ens ofega, ens colla
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i ens castiga com a delinqüents, reals o potencials. En
comptes d’això, amb la seva postura pusil·lànime, per
no dir covarda, el FCB va deixar a l’estacada el catalanisme de l’hora present, clarament independentista
(d’això plora la criatura), mentre alhora rebutjava el suport clar que hauria rebut d’aquest, en massa, davant
la intolerable intromissió de la UEFA. I tot això hauria
passat davant la mirada de tot Europa, que pot ser bòrnia però no és pas cega.
Al final, veient aquestes estranyes fintes dels mandataris blaugrana, deixant passar un envit com aquest per
no pendre mal, un es queda pensant què deuen entendre Bartomeu i la seva junta per “un Barça de cavallers
i respecte per tothom, però que no es deixi trepitjar per
ningú”, pel qual advocaven en els seus speechs electorals.
És un capteniment, el seu, que sona a “antic”, si fa no
fa com el de Miquel Roca, que va treure el cap un dels
primers dies de campanya pel 27-S just per dir, abans
de tornar a ficar-lo a la closca com una tortuga, que
era “per evitar coses com aquesta” (aquest procés secessionista que tant incomoda algunes velles glòries)
que ell va redactar la Constitució espanyola... Sona tan
antic com alguns dies la tertúlia i els tertulians de can
Cuní, a 8TV. Sona tan antic com els patètics passos de
ball de Miquel Iceta els primers dies de campanya (suar
socialisme no era això, companys, no era això), i com
la “solució” del seu company d’estrada i de ballarugues
Pedro Sánchez (i no cal dir res del duo de coreligionaris González & Guerra i les seves teranyines mentals).
Sona tan antic i suat com el neofalangisme –polit, això
sí-- dels Ciudatans. I sona tan antic com tota la naftalina del PP, pura arqueologia franquista que encara es
pensa que els catalans som una colla d’acollonits a qui
els espantalls del seu fons d’armari, sempre els mateixos, podran mantenir a rega com fins ara, com durant
aquests últims 300 anys. Josep Maria Bartomeu n’hauria de ser conscient, i veure que amb la seva actitud,
a banda de
distorsionar la
sintonia amb
el patriotisme
de la culerada en conjunt,
“segresta” de
facto la divisa
“més que un
Club” i tot allò
que representa.
Fermí Sidera
Riera

Josep M Bartomeu. Caricatura de Vizcarra a El
9 Esportiu.

La crítica documental
Dubtar, comprovar la veracitat del que es llegeix i del
que s’escolta, conservar la distància i ser crític és essencial per no deixar-se manipular. Com diu l’historiador britànic Thompson, quan aquest vol reconstruir una
escena ha de mantenir els seus valors en suspens. I és
què de la història se’n pot usar i abusar.
La història respon a un desig humà de conèixer el passat. Ens pot invitar a mantenir una actitud mental oberta, ja que el coneixement d’altres temps i cultures ens
obliga a sortir de la nostra visió del món. Contribueix a
pensar críticament i a donar una visió de possibilitat de
canvi.
Les fonts històriques són les que permeten la reconstrucció del passat. Són els materials que n’avalen les
afirmacions. L’historiador ha d’adequar les seves hipòtesis a aquests comprovants. Això és el que diferencia
l’historiador del novel·lista, ja que reconstrueix el passat segons una documentació que ha de treballar amb
cura.
L’historiador necessita demostrar i citar les seves fonts.
Però els documents no ho són tot, són les peces d’un
trencaclosques. Ha de saber seleccionar, triar, desmentir, ordenar, interpretar. No es fa història amb la
simple acumulació de material documental.
Són tres les fases del procés de documentació. La primera és la recopilació de les fonts documentals. No
és una tasca fàcil perquè molts documents han estat
destruïts, desapareguts, deteriorats, ignorats o senzillament no han existit mai. És el cas de les cultures
sense documentació escrita, les àgrafes, basades en
la tradició oral. Ha estat freqüent la destrucció de documents, que pot ser fortuïta o voluntària.
Igualment es pot no considerar la seva utilitat per raons de conservació i ordenació. Altres factors són el
deteriorament i la dispersió. També està en funció de
l’època que s’investigui. A mesura que s’estudia una
època més llunyana, menys informació es tindrà i els
mètodes d’investigació seran distints.
Les altres dues fases del procés de documentació
seran l’anàlisi crític d’aquests documents, és a dir el
seu estudi, i la seva interpretació. Un document es pot
definir com tota expressió textual gràfica, sonora o en
imatge, en llenguatge oral o escrit, recollit en qualsevol
mena de suport material que constitueix un testimoniatge individual o col·lectiu.
S’entenen com a
fonts primàries els
documents
inèdits
que no han estat interpretats en el sentit i l’amplitud que
ens interessa. Parlem d’una moneda,
una ceràmica, unes
memòries, un llibre
de comptabilitat, un
testament, un capítol
matrimonial. S’ente-

nen com a fonts secundàries els fets materials transmesos a través d’intermediaris. Parlem de cròniques,
descripcions, llibres, resums, memòries, premsa, correspondència.
Una altra distinció és la de les fonts intencionals (voluntàries i conscients) i les que no ho són. Entenem
com a fonts intencionals els documents redactats amb
consciència històrica, amb voluntat de deixar una informació a la posteritat. Parlem de memòries, cròniques,
dietaris. Les no intencionals són els documents que
han sobreviscut per raons alienes a qualsevol intenció
de projecció. Parlem d’un papir egipci enterrat amb el
difunt, els residus de menjar d’un home del Neolític,
una moneda, informes secrets militars o diplomàtics,
un registre de cobrament de delmes d’un monestir, el
cadastre, un llibre de comptes, registres parroquials.
Aquestes fonts són les que han permès avançar la investigació, obrint nous punts de recerca i nous enfocaments. Ha permès que la història no es reduís només
a la història política, sinó també a l’econòmica, la demogràfica i la social. Han permès que l’historiador no
s’encadenés a prejudicis ni se subordinés a les obres
oficials.
La crítica documental s’ha d’aplicar sempre, s’ha d’imposar un qüestionari davant de qualsevol document.
Se n’ha d’esbrinar l’autenticitat i la veracitat, no es pot
tenir una actitud càndida o ingènua. L’historiador ha de
tenir una actitud cultural de desconfiança sistemàtica
vers les opinions tradicionals.
A través de les ciències auxiliars de la història sotmetem els documents a la crítica externa, la que en decideix l’autenticitat o la falsedat. Sotmetre un document
a crítica suposa quatre processos: el desxifrat dels textos, la interpretació del seu contingut, la confirmació de
l’autenticitat i la determinació de la veracitat.
Un document pot resultar fals amb contingut fals, fals
amb contingut verídic, genuí amb contingut fals, genuí
amb contingut genuí. I no necessàriament el document
més antic és més cert. Per reunir aquests documents,
l’historiador necessita d’altres professionals que l’ajudin, que possibilitin la transmissió de testimonis. Són
els arxivers, bibliotecaris i museòlegs, o les guies i inventaris d’arxius i biblioteques.
Als arxius es dipositen, ordenen, conserven i estudien
els documents. N’hi ha de públics, oficials, religiosos o
particulars. I molt diversos segons les matèries, continguts i períodes compresos. Gràcies a les noves tecnologies, com la digitalització i Internet, podem consultar
documents de qualsevol part del món sense malmenar-los ni desplaçar-nos. Facilita molt la feina, per tant
ja no valen més excuses a l’hora de malinterpretar el
passat en funció de determinats interessos, i més en
els temps que corren.
Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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L’Enric i companyia

E

ls qui coneixem l’Enric Serarols sabem on trobar-lo
cada matí, dependent de l’hora que sigui.
Després de tota una vida de treball, a la Gassol i menant el carro de la carn i d’alguna sotragada amb la
salut, ja fa uns anys que ha establert una nova rutina
diària. Es lleva d’hora i fa un tallat al Mercat. Tot seguit
s’instal·la al banc de la porta que dóna als Països Catalans. Allà es retroba amb companys que, com ell, ja no
han de patir per complir un horari de feina. Cap a mig
matí toca canvi de lloc. La climatologia i l’estació de
l’any obliguen. A l’estiu fa cap al carrer Major, al costat
de l’Estanc, a l’hivern s’hi està molt bé al solet de la
plaça dels Peixos. Canvia el lloc i canvia la companyia,
no les circumstàncies. De vegades són només dos,
d’altres en són més. Són antics comerciants, treballadors de fàbrica, de l’escorxador, administratius, pintors,
... Es diuen Lluís, Joan, Josep, Jordi, Daniel, Agapit o
Pepe. Són jubilats, alguns els veiem gairebé sempre,
d’altres - no necessàriament gent gran -s’asseuen ocasionalment, a propòsit d’alguna gestió per la zona, si hi
troben algú de conegut.
I què hi fan? us preguntareu. S’hi passen molta estona. És simplement el banc del Sinofós? Ja sabeu, tot
són queixes, si no fos per això, si no fos per allò, ...No.
Ells observen què i qui hi passa pel carrer. Saluden les
amistats i hi parlen si s’hi aturen. Xerren entre ells de
tot i de res, de futbol, de política, del poble, la família,
la salut, ... sense fer-se mal, sense discussions fora de
to, perquè la seva tasca principal és la d’observar el

ritme diari de la vida que discorre davant dels seus ulls,
del tràfec del qual ja són actors secundaris, però protagonistes indiscutibles de l´ús del seu preuat temps i el
dediquen a allò que els ve de gust. Sempre, esclar, que
els néts els ho permetin.
A l’hora de dinar, l’Enric enfila cap a casa. A la tarda
toquen d’altres tasques, la seva masia, els gossos, la
tele ... No hi ha lloc per l’avorriment, perquè com diu
Salvador Sunyer en el seu Sonet del temps:
...el temps fuig . Per una escletxa xica
la volva vola. El temps es perd. Se’n va
com una busca errant...
El temps és un instant, buf o sospir ...
Pilar Velázquez

Lerroux: el populisme, l’anticatalanisme i l’estraperlo

Q

uan escric això encara no sé com aniran les eleccions del 27S. Però sentint algunes coses que es
diuen, penso que una vegada més es vol combatre el
nacionalisme català presentant-lo com un invent de la
dreta contrari als veritables interessos del poble.
És un tòpic antic i fals que m’ha fet pensar en un polític molt
popular del primer terç del segle 20: Alejandro Lerroux.
Populista
Fill d’un militar, es donà a conèixer a Madrid a finals del
segle XIX com a periodista audaç i revolucionari, sobretot
en el diari “El Progreso” que va dirigir i que tenia una línia
antimonàrquica, antiburgesa, anticlerical i antimilitar molt
radical. El diari era molt llegit a Barcelona en els ambients obrers i, per això, quan al 1899 Lerroux va venir a
Barcelona era ja un home popular. La seva popularitat va
augmentar molt més quan va portar la política al carrer.
Organitzava berenars (“meriendas fraternales”) i feia discursos incendiaris al carrer, sobretot al Paral·lel –li deien
l’Emperador del Paral·lel-, incitant els obrers i a la gent
jove, que ell anomenava “los nuevos jóvenes bárbaros”,
a destruir el sistema. L’estil dels seus discursos el podem
imaginar amb aquest tros d’un article seu: “Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilizació decadente y
miserable de este país sin ventura, destruid sus templos,
acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie,
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penetrad en los registros de propiedad y haced hogueras con sus papeles para que el fuego purifique la infame
organización social, no os detengais ante los sepulcros
ni ante los altares...”. Però quan al 1909 va esclatar la
Setmana Tràgica, on es van cremar esglésies i convents,
ell prudentment es va escapar de Barcelona, perquè no
l’acusessin d’instigador, com li va passar al pedagog Ferrer i Guàrdia.
En el seu populisme hi havia molt de muntatge teatral.
Diuen que quan venia en l’exprés de Madrid, després de
fer una bona mariscada al vagó restaurant, en arribar a
Barcelona passava a un vagó de 3ª i baixava del tren ensenyant als obrers que l’esperaven un tros de pa amb una
arengada i dient: “Esta es mi cena, soy como vosotros”.
Anticatalanista
Gràcies a la seva popularitat va aconseguir ser elegit diputat per Barcelona dins del partit republicà de Salmerón.
Però quan va ser a les “Cortes” s’adonà que allà no hi
anava bé el llenguatge que feia servir amb els obrers de
Barcelona. L’ocasió per canviar de retòrica la va trobar
enfrontant-se al moviment patriòtic que en aquell temps
es vivia a Catalunya: la Renaixença. Els jocs florals en
català, les Bases de Manresa, la Unió Nacionalista, la Lliga Regionalista i sobretot el triomf electoral de Solidaritat
Catalana preocupaven i enutjaven molt el govern monàrquic de Madrid, que ho veia com un perillós “regionalismo

Lerroux: el populisme, l’anticatalanisme i l’estraperlo
separatista”. Lerroux ho va aprofitar i amb una retòrica
d’exaltat patriotisme espanyol combatia el catalanisme
qualificant-lo de “el hijo degenerado de un contubernio
monstruoso de burgueses y curas” i per tant enemic de
la classe obrera. En els seus discursos ridiculitzava la
senyera qualificant-la de “pingajo, trapo sucio, pabellón
del jesuítismo...”.
Aquest llenguatge va agradar als membres del govern
monàrquic i van utilitzar Lerroux per combatre el catalanisme des de l’esquerra. Malgrat ser d’un partit republicà
li van assignar secretament un sou, tret dels “fondos reservados”, de mil pessetes mensuals (pessetes de plata
d’aquella època). I Lerroux s’hi va aplicar molt en el projecte, fins i tot interrompent a garrotades ballades de sardanes. Va deixar el partit republicà de Salmerón, perquè
el considerava poc anticatalanista, i en va fundar un altre,
el Partit Republicà Radical, amb el qual s’enfrontava als
catalanistes de la Lliga, aconseguint èxits com l’alcaldia
de Barcelona.
D’extrema dreta
Quan al 1931 es proclamà la República, Lerroux entrà a
formar part del primer govern de coalició com a ministre
d’Estat. Aleshores tot el seu radicalisme desaparegué,
oposant-se a les propostes més extremoses d’altres partits: nacionalitzacions, confiscacions de béns de l’Església, prohibició d’ordres religioses...
I la seva posició passà a ser d’extrema dreta quan al 1933
aconseguí formar govern recolzat per la CEDA (la coalició
de tots els partits de dretes). Van ser dos anys (el “bienni
negre”) de rectificació de les reformes que havia iniciat
la República. Va paralitzar la reforma agrària expulsant
milers de jornalers de les terres que havien ocupat, va
paralitzar la reforma educativa prohibint l’educació mixta,
va donar càrrecs a generals antirepublicans com Franco,
Goded i Mola... Però els episodis més greus van passar
el 1934. Una vaga dels miners d’Astúries, que protestaven per la baixada dels sous a menys de la meitat, es va
convertir en una revolta popular que va ocupar les mines
i les principals ciutats. Lerroux, el que havia estat “el defensor de los obreros”, va encarregar als generals Franco
i Goded reprimir la revolta “a sangre y fuego”. I així ho
van fer enviant a Astúries les tropes de la Legió i els Regulars (les tropes mores) que van matar prop de 2.000
miners i van fer moltes represàlies. I a Catalunya, aquell

mateix any, després dels
fets del 6 d’octubre, va
suspendre la Generalitat
i va ficar a la presó el president Companys i tot el
govern català.
Estraperlista
Però a l’any següent un
escàndol de corrupció
va acabar amb Lerroux
i el seu govern. A Espanya estaven prohibits
els jocs d’atzar, però dos
empresaris holandesos,
Strauss i Perlowitz, van
aconseguir del govern
autorització per muntar al
Casino de Sant Sebastià (Guipúscoa) un nou model de ruleta de funcionament
elèctric que havien inventat i que, derivant-ho dels seus
noms, en deien Stra-Perlo. L’aparell era un frau ja que tenia una connexió amagada, un botó, amb el qual la banca
guanyava sempre que volia. Es van produir tantes denúncies que hi va intervenir la policia descobrint la trampa
i clausurant el joc. Com que Strauss no va aconseguir
que el govern l’indemnitzés per les despeses de la installació, va explicar el pacte que havien fet. Sense comptar
els rellotges d’or regalats, Lerroux havia de cobrar el 25
per cent dels beneficis i el seu nebot i altres membres del
govern el 5 per cent.
A partir d’aquest escàndol la paraula estraperlo va quedar
com a sinònim de martingala o negoci fraudulent. Així, en
els anys de misèria i racionament de la Guerra Civil i de
la postguerra, estraperlo era el comerç il·legal a preus
abusius de menjar i altres articles de primera necessitat i
estraperlistes les persones que s’hi dedicaven.
Un dia abans de començar la Guerra Civil, Lerroux, que
es veu que tenia bona informació, es va escapar a Portugal i des d’allà va oferir la seva col·laboració a Franco. No
el van acceptar.
Crec que Lerroux és un bon exemple històric de com pot
canviar un polític populista quan aconsegueix el poder.
Joan Serrat
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Col.lapse traqueal

L

cuidem les mascotes

a tràquea és un tub que s’estén des de la part posterior de la boca fins al pit, on es divideix en dos
tubs més petits (bronquis) que condueixen als pulmons. L’aire entra i surt dels pulmons a través de la
tràquea. La tràquea consisteix en una columna llarga
d’anells apilats un damunt de l’altre, fets de cartílag.
Per motius desconeguts, en determinats gossos, alguns d’aquests anells poden perdre la seva rigidesa
i doblar-se parcialment. Aleshores el tub rígid passa a
ser tou i això pot provocar el retorn de la respiració, la
qual cosa desencadenarà atacs de tos.
Sobre el diagnòstic
El col·lapse traqueal succeeix més comunament en
els gossos de mitjana edat o avançada, i principalment
afecta a races petites o miniatures (Lhasa apso, terrier de Yorkshire, Chihuahua, Pomerània, gos de llanes
petit, shih-tzu i altres); no obstant això, de tant en tant
també pot haver-hi un col·lapse traqueal en gossos
més joves i en altres races. Molt rarament, un gos pot
néixer amb aquest problema com a trastorn congènit.
El simptoma més característic és la presència d’una
tos seca, sense producció de mocs, que se sol descriure com un “grall d’oca” a causa del seu so característic.
En les primeres etapes, alguns gossos amb un collapse traqueal ni tan sols tussen, aleshores el problema passa desapercebut.
Les causes que poden provocar un col·lapse traqueal
poden ser tan simples com l’excitació, ansietat, exercici, menjar, beure, sobrescalfar-se i en estirar una mica
el collar (a diferència d’estirar fort el collar o la corretja,
la qual cosa pot desencadenar tos en gairebé qualsevol gos).
A vegades aquesta tos pot ser tan greu que pot arribar
a provocar el desmaï de l’animal..
Un col·lapse traqueal normalment és diagnosticat a partir
d’una combinació de símptomes (episodis de tos provocats pels successos esmentats anteriorment) i visualització de la tràquea estreta en radiografies del coll i / o del pit.
Com conviure amb el diagnòstic
Els propietaris de gossos amb diagnòstic d’un col·lapse
traqueal poden fer molt per fer sentir més còmodes els
seus gossos.
S’han d’utilitzar arnesos en comptes de collars per portar el gos a caminar. Els arnesos s’ajusten al voltant del
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pit del gos i eviten la pressió en el coll causada pels
collars.
No passejar l’animal quan el clima és càlid i humit, i eviteu deixar-lo en un automòbil en dies calents. Si deixeu
el gos en un cotxe, no només pot provocar el sobreescalfament, sinó que també pot ser estressant encara
que el clima sigui fresc.
Tot i canviar el collar per l’arnés, eviteu fer exercicis
excessius amb el gos.
Per als gossos amb sobrepès, el canvi a una dieta baixa en greix pot ser de gran ajuda.
Si preveieu una situació que pot ser estressant per a
l’animal (per exemple, si la llar està plena de nens per
a una festa d’aniversari), parleu amb el veterinari l’alternativa de medicar el gos abans de l’esdeveniment.
Tractament
Els medicaments poden ajudar molt la majoria dels gossos diagnosticats amb col·lapse traqueal. Existeixen diverses classes de medicaments amb diferents efectes.
Els sedants poden ajudar el gos a relaxar-se, la qual
cosa acaba amb el cicle de tossir induït per l’ansietat.
Alguns inhibidors de la tos poden ser útils i poden, fins
i tot, contenir un sedant. Una altra classe de medicament (broncodilatador) actua dilatant els conductes
respiratoris minúsculs que condueixen als pulmons i fa
una mica més fàcil la respiració.
En alguns gossos, un medicament pot deixar de fer
efecte, especialment si el col·lapse traqueal empitjora
al llarg del temps. Si un gos ja no respon bé a cap dels
medicaments disponibles, la cirurgia pot ser una opció,
però cal considerar molts factors abans que aquesta
cirurgia es pugui fer, i no tots els gossos són candidats
per a aquest procediment.
Coses a fer:
- Administreu el medicament exactament com se us ha
receptat.
- Utilitzeu un arnés o collar de cara de tipus Halti en
comptes d’un collar normal.
- Eviteu posar el gos en situacions que sospiteu que
poden ser estressants o provocar ansietat, o situacions
que han desencadenat atacs de tos en el passat.
Coses a evitar
- No deixeu cap gos en un cotxe amb les finestres tancades, especialment en dies càlids i humits.
- No obligueu el gos a continuar fent exercici si comença a tossir.
Informació facilitada per Vetxarxa

el racó de pensar
Primera veu
Fujo, camino, corro. No sé on vaig!!! De cop i volta, un
cop fort i sec em desperta del meu malson per a tornar
a caure al no-res. Sento veus, sorolls, xivarri de gent,
ombres incertes. No puc obrir els ulls, no puc moure’m... altre cop la foscor.
Em desperto a poc a poc, sento els peus, les mans,
em tranquil·litzo. Obro els ulls, la claror de la llum que
entra per la petita finestra, em dóna de ple a la cara,
m’enlluerna, no veig res. Sento passes, la veu d’una
noia em fa reaccionar
-Com va això, senyora accidentada?
-No sé què m’ha passat. Què hi faig aquí?
-Es veu que tenies molta pressa, t’has passat el semàfor en vermell... i aquí estàs.
-No em recordo de res.
-No et preocupis, ja aniràs fent memòria. Ara passarà
el Doctor i parlarà amb tu.
Intento moure’m, tinc tot el cos adolorit. Truquen a la
porta, un home de mitjana edat em saluda
-Què, tot bé?
-Home, bé, bé, el que se’n diu bé, no.
-Has arribat a urgències, estabornida, però amb totes
les constants funcionant correctament. Farem unes radiografies i esperarem els resultats. De moment quedaràs en observació. T’hem posat uns antiinflamatoris.
Portes el cos ple de Cristos. Tens familiars? Hauries de
trucar-los, si ho fem nosaltres s’espantaran. Bé, abans
de marxar tornaré a passar.
Gràcies, vaig dir fluixet, no vaig tenir temps de dir res
més. Al girar-se, va desprendre una olor de colònia
fresca, que em va fer sentir bé i segura que estava al
lloc adequat. Em quedo sola, intento rebobinar: què he
fet des de primera hora del matí? Tot està borrós, excepte... Ara recordo, mica en mica em ve al cap tot el
que ha succeït. El meu dolor ja no és físic, és un dolor
intens que m’oprimeix el pit... mentre les llàgrimes em
van baixant rostre avall. Amb la mirada busco les meves pertinences; ja les veig, estan al cim d’una cadira,
la bossa, l’abric verd i la bufanda lila...
Segona veu
-Això que escoltes no és música, només és un soroll
escandalós, no veus que et desconcentres? Algun dia
ja ho sentirem a dir!
La mare sempre li deia el mateix. Però tu, com molts
joves, mai li fas cas.
-Mare no siguis corcó, les coses passen perquè han de
passar i punt. Baixes les escales a tota merda, ja vas
tard. Agafes el cotxe que encara l’estàs pagant, l’has
comprat de segona mà. Què vols, quan no hi ha peles,
s’ha de fer així. De fet la mare ho preferia.- Les coses
que no costen diners, no es valoren tant- li recordava sempre. Arranques el cotxe, agafes el carrer Major
amunt i engegues el que tu anomenes música.
Sense més, un cotxe avança. -Què fa aquest capullo ?
Et poses nerviós, ara ja no és el mateix, ja no vas amb
aquella teva tranquil·litat tan usual. L’ensurt t’ha deixat

Retalls a tres veus
trasbalsat. -Què és això?No tens temps ni de frenar.
Una ombra apareix davant
teu...i pafff, la gran patacada. Tremoles com una fulla,
la suor et cau rostre avall,
per un moment perds el
món de vista!
-De veritat, no sé què ha
passat, de cop i volta me
l’he trobada al davant, és
com si s’hagués llençat a
sobre ... no puc explicar res
mésEl cop li provoca mal de
cap; segur que les cervicals ja han rebut. Un munt
de gent envolta l’accident.
Mentre l’ambulància recull el cos inamovible de
la dona, t’agafen del braç,
i deixes que els professionals facin la seva feina.
Tercera veu
El testimoni més proper, aquell a qui li passa tot com
una pel·lícula, aquí el tenim: - Bé, jo ho he vist, però ha
anat tot tan ràpid!
Es dirigia cap a la universitat. Una persona que caminava just davant seu, com una ombra més, com tantes
ombres més. No té el costum de fixar-se amb la gent.
Camina amb pressa, va tard, com sempre. Precisament avui anava bé de temps. I ara aquest enrenou,
els profes no se´l creuran, com de costum. Recorda
que el semàfor es posa roig, d’un vermell que molesta.
Tot i la pressa s’espera. La dona no s’atura, creua la via
...senyora... sense temps de dir res més. Aquesta xoca
amb un cotxe que ve a tota merda. Sent els xirigueigs
dels frens...no s´ha pogut evitar la patacada. La dona
està ajaguda a terra, sembla que està sense vida, igual
que una nina de drap. El conductor del cotxe baixa immediatament. Es posa les mans al cap, està blanc com
el cotó. Els crits de les persones que s’acosten li fan
angúnia. Apareix la policia . Algú l’ha trucat. El testimoni va avançant. Un munt de persones li barren el pas,
però ell segueix. El transit està aturat, les llums de policia i de l’ambulància fan que tot plegat sembli un circ.
Mira la dona estirada a terra, du un abric verd, texans,
bufanda lila, una bossa creuada al pit i uns papers que
segurament ella duia a les mans, ara dormen inerts al
seu costat. Quina edat deu tenir?, bé això ara no és important, a més ell és molt dolent per encertar les edats.
S’aixeca, el fan fora. S’acosta a veure el conductor del
cotxe, ostres és un noi jove, com ell. Per un moment,
es posa a la seva pell: Collons, si que comencem bé
el dia, nano! li diu. I l’altre, amb un lleuger somriure,
agraeix que algú li faci costat.
Júlia Pujolràs Casadevall
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Cooperem per aprendre,
aprendre a cooperar

U

n projecte per treballar la competència informacional.
Amb aquest títol, fa molts cursos que al col·legi Pompeu Fabra utilitzem a totes les etapes educatives la metodologia del treball cooperatiu a partir del programa
CA-AC. Aquest programa és el resultat de dos projectes I+D+I que ha dut a terme el Grup de Recerca sobre Atenció a la Diversitat (GRAD) de la Universitat de
Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Un
programa dirigit des dels seus inicis pel professor Pere
Pujolàs, que ens va deixar el passat 28 de juliol, i al
record del qual volem dedicar aquest article.
El programa CA-AC s’estructura en tres àmbits: en
el primer (A), treballem la cohesió del grup; en el segon
(B) utilitzem el treball cooperatiu per aprendre a totes
les àrees curriculars; i al tercer (C) aprenem a treballar
cooperativament (és a dir, el contingut d’aprenentatge
és el propi treball cooperatiu).
En els darrers cursos, el GRAD ha organitzat tres
simposis bianuals sobre treball cooperatiu, a Mataró,
Sant Sebastià i Vigo, en els quals el nostre col·legi hi
hem estat presents. En el darrer, Jordi Turon, professor d’ESO del Pomepu, ha presentat una comunicació
sobre una proposta de tractament de la informació
amb dinàmiques i estratègies de treball cooperatiu,
integrades al projecte de centre “Segueix el fil de la
història”.
Tenint com a marc de referència les pautes descrites
per Diana R.Rodríguez (Rodríguez, 2006) hem establert una sèrie de fases per facilitar als alumnes la tasca de processar la informació amb l’objectiu de generar
nova informació i compartir-la, a través de les eines TIC
(pàgina web, codis qr):
1. Reconèixer la necessitat d’informació; accedir a la
informació amb eficiència. Els alumnes dissenyen
l’estratègia de recopilació de la informació i es reparteixen la consulta a diferents fonts d’informació.
2. Incorporar la informació seleccionada a la seva
pròpia base de coneixements. Amb l’ajuda d’un guió
bàsic elaborat pels docents, els alumnes realitzen un
primer esquema de treball. Subratllen la informació
utilitzant un codi de colors.
3. Classificar, manipular, combinar la informació reunida.
· Els alumnes debaten amb els companys la informació amb l’estructura “llapis al mig”. A mesura que
els alumnes van aportant la informació seleccionada en el pas anterior, es van assegurant que quedin
coberts tots els punts del guió inicial.
· Es reparteixen la redacció de cadascun dels
apartats de l’índex. Cada alumne recull dels seus
companys la informació referent als apartats que li
corresponen.
· A partir d’aquest moment van elaborant l’esborrany;
el llegeixen, l’expliquen a la resta del grup i el corregeixen, si és necessari, amb l’estructura del mapa
conceptual a 4 bandes.
· Al finalitzar aquesta fase, corregeixen, amplien i
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ensenyament
afegeixen text al document final.
· Elaboren la fitxa bibliogràfica de totes les fonts
d’informació utilitzades en la redacció del document per així poder documentar adequadament les
cites bibliogràfiques que contindrà el document del
grup.
D’aquesta manera, ajudem els nostres alumnes a desenvolupar noves destreses, capacitats i criteris
que facilitaran l’adquisició de la competència digital i de tractament de la informació, sense perdre’s
en l’abundància i multiplicitat de fonts d’informació
disponibles a la xarxa. Al mateix temps que continuen
avançant en el treball cooperatiu.
Col·legi Pompeu Fabra

el lector escriu
La vergonya número 1
(els sous dels nostres mandataris)

E

stic llegint diàriament el Diari de Girona i se’m remou l’estómac de ràbia i impotència davant de tanta hipocresia per una part molt elevada dels nostres
polítics, fent alguna excepció.
Acabaran amb els que creiem en ells, repudiant-los totalment, ja que el primer que fan quan pugen al poder
és apujar-se el sou d’una manera totalment desproporcionada i no tenen en compte que, tal com diu el
diari el dia 24 de juliol, el 26% de nens de Barcelona
viuen amb extrema pobresa, i aquí s’hi suma també
una quantitat molt elevada de la resta de Catalunya, en
famílies que amb sous miserables i tercermundistes no
arriben a final de mes.
Com pot ser que un alcalde de Fornells de la Selva
s’apugi el sou un 60% i que el seu poble es quedi tan
“panxo”, acceptant-ho, i com aquest moltes entitats estatals, que si ho sabéssim se’ns posaria la pell de gallina al veure tanta injustícia i hipocresia.
A aquests senyors que ens pretenen governar, jo els
faria viure amb el sou d’un jubilat o d’un treballador normal i així veure com aquesta febre per pujar al poder

es reduiria, i sols es presentarien els que tinguessin
vertadera vocació quant a la ciutadania del poble i no
a la seva butxaca.
Els catalans ho hem demostrat durant tota la nostra
llarga història, som massa pacífics i estem acostumats
a baixar-nos els pantalons, i això ho saben els més
llestos, que s’aprofiten per emplenar-se les butxaques i
agafar-se ben fort a la seva cadira.
Les arques dels ajuntaments estan buides, però això
no impedeix que en el primer Ple tots es posin d’acord
en apujar-se els sous. Es igual que siguin d’esquerra
com de dretes, de Ciutadans o de la Cup. Crec i reafirmo sincerament que ens estan prenent el pèl.
Sort que ara els jubilats ens apujaran un 0,25%, segons notifica el diari el dia 18 d’agost, i els de la Cup
denuncien que els càrrecs de confiança del govern
s’incrementen un 74%.
Això no hi ha qui ho pari, és totalment indignant i una
grandíssima presa de pèl per a tots els que no arriben
a final de mes, que són molts, i per desgràcia masses.
Josep Maria Pla

Compte amb el dentat
Diuen que músic pagat fa mal so, però algun dentista
és molt pitjor, ja que després d’haver pagat i havent
passat disset mesos, no tan sols no han estat capaços
de fer-me les pròtesis de dalt i de baix, sinó que, a més

a més, m’han fet malbé les que ja tenia. No sé com ho
veureu, però és pitjor algun dentista que el músic. Aneu
amb molt de compte amb quines mans us poseu aquí a
Salt, al carrer Major-113.
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L’ONZE de setembre

D

es de l’ ANC DE SALT es va fer possible viure una vegada més en directe, vull dir en el
lloc, A LA MERIDIANA DE BARCELONA, la diada
de l’Onze de Setembre de 2015. Enguany va ser
una jornada històrica tant pels que hi vam poder ser
com pels qui no hi van poder anar, perquè aquests
també hi eren, sobretot de cor. Vàrem participar, cridar, cantar, ballar i implicar. Vàrem ser decisius
perquè la diada fos memorable, ja que aquest any,
més que cap altre, calia demostrar al món sencer
que per a nosaltres , els ciutadans de Catalunya , la
diada és un DIA GRAN . El nostre poble, una vegada més va dir amb veu alta i clara que volem seguir
endavant, que ni les amenaces, ni les mentides, ni
els “ mals rotllos” ens fan por. Els onze autocars
sortits de Salt , carregats d’il·lusions i d’esperança,
anàvem amb alegria i optimisme a celebrar la festa
reivindicativa. Com altres anys, no hi podíem faltar. Com sempre i una vegada més, vam ensenyar
al món sencer com en sabem de ser respectuosos,
correctes i amb un civisme propi dels països més
avançats. La tarda va ser llarga, cansada, plena de
sol i calor, plena de punters de colors, de samarretes blanques, d’estelades, de somriures, .... però
sobretot plena d´humanitat. L’Omnium i l’ANC...
van fer que això fos possible.
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La Diada
Quan aquestes ratlles surtin a la llum, els ciutadans
de Catalunya ja hauran votat. Des d’aquesta plana
de La Farga demanem a tots i totes que si ha guanyat el SI, sapiguem estar a l’alçada, que un país
el fem entre tots, que no hi pot faltar ningú, que
comptem amb la vostra comprensió i col·laboració,
que un país nou no es fa amb un dia i... si ha sortit el NO, no desesperem, la lluita seguirà, perquè
mai ningú podrà vèncer la il·lusió i la capacitat de
tossudesa del nostre poble. Mai deixarem de ser
el que som: Catalans i Catalanes. Mai més ens faran callar. Estem segurs i convençuts que la dignitat
d’aquest nostre país pròsper, lluitador, amb identitat i amb cultura pròpia, s’alçarà com la més gran
de les onades , enmig de la nostra mar, la mar més
brava i blava que hem vist mai.
VISCA CATALUNYA LLIURE!

L’ONZE de setembre

Aportació simbòlica de l’ANC i de la Parròquia de Sant
Cugat a la causa del futur de Catalunya. (Foto: Narcís
Burch)
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apunt històric

L’expulsió dels Moriscos

E

ls moriscos foren els descendents dels musulmans
que restaren en territori cristià després de la Reconquesta. Es diferenciaven dels mudèjars pel fet que
estaven batejats, atès que van ser convertits oficialment per ordre d’Isabel la Catòlica el 1499. Tot i això,
professaven igualment la seva religió, vestien la seva
indumentària, parlaven la llengua àrab i conservaven
els costums jurídics islàmics. Això els convertia en inassimilables a ulls dels cristians vells. La majoria se
situaven a Andalusia, Aragó i País Valencià.
Foren expulsats l’any 1609 per Felip III de Castella, i
els factors principals que ho provocaren foren el temor
a un alçament (ja que la població morisca augmenta-

va), la crítica de l’Església i el rebuig popular. Tot plegat
en una barreja d’odi i de temor. Es calcula que en foren
expulsats uns tres-cents mil. Al camp treballaven agrupats en poblacions anomenades filloles i a les ciutats
habitaven en barris anomenats moreries.
A la Corona catalano-aragonesa se situaven preferentment en terres valencianes, on representaven el 34%
de la població. A l’Aragó se situaven a la dreta de l’Ebre
i a Catalunya a la ribera del mateix riu i al curs inferior
del Segre. Van córrer rumors que els patrons de les
naus que se’ls emportaven els maltractaven i fins i tot
els llançaven al mar, cosa que provocà revoltes i que
alguns es refugiessin en regions muntanyenques.
A Catalunya, entre maig i setembre de 1610, foren embarcats prop de quatre mil moriscos al port dels Alfacs,
en destinació al nord d’Àfrica. D’altres sortiren per la
frontera francesa. L’expulsió es donà per acabada el
febrer de 1614. La seva expulsió produí, com a principals conseqüències, el despoblament de gran part dels
camps, que quedaren abandonats, la caiguda de certes activitats artesanals i la ruïna de part de la noblesa
terratinent, tot i que foren indemnitzats per la Corona.
I és que els moriscos estaven estretament lligats als
seus senyors. Conseqüentment va fer fallida la taula de
Canvi de València l’any 1613.
JCL

recomanació llibre
Bolets dels Països Catalans i els seus noms populars

A

utors: Josep Maria Vidal i Enric Ballesteros
Edició: setembre de 2013. Editorial Braus
Sabíeu que tots els assistents a una festa d’en Neró
van morir per consumir bolets tòxics?
Doncs per anar ben previnguts, avui us recomano
aquest llibre sobre més de 300 espècies amb la corresponent descripció de la seva morfologia, dels hàbitats on viuen, si són comestibles o tòxics i la manera de
no confondre’ls
amb altres bolets.
Per a cada
espècie hi ha
indicat el nom
científic i els
més populars
emprats dins
els Països Catalans, acompanyats d’unes
fotografies molt
clarificadores i
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de gran qualitat.
Per complementar aquesta lectura
no deixeu de donar un cop d’ull a:
El secret més ben guardat del món,
de Marc Estévez i Robert Höss, publicat per ARA llibres el setembre
de 2013. Hi trobareu 23 rutes per
tot el territori català on trobar bolets , acompanyat d’una fitxa tècnica
sobre com arribar-hi, l’hàbitat de la
zona i els bolets més freqüents.
Molt diferent, però no menys interessant sobre aquest tema, no us
perdeu 100% Bolets de Gerard Malet i també editat per ARA llibres. Hi
trobareu des dels noms dels bolets,
dites, poemes i anècdotes, curiositats, receptes, com conservar bolets, fires...
Carme Torrent

art
E

Exposició dels alumnes de l’Escola Municipal de Belles Arts

l 3 de juliol va tenir lloc la inauguració de l’exposició
de fi de curs dels alumnes de l’EMBA, a càrrec del
nou alcalde Jordi Viñas, el director de Les Bernardes
Robert Fàbregas i la coordinadora de l’Escola Delphine
Labedan.

La mostra s’ha pogut visitar al llarg de tot el mes i s’han
pogut veure obres de les diferents disciplines que s’ensenyen al centre: pintura, escultura en pedra, ceràmica
i restauració de mobles.
Pilar Velázquez
Fotos: Carmen. Mary Luque
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La cama redonda

D

esprés d’una trobada i conversa amb els companys, conversa que vertaderament no recordo de què anava, va sortir la paraula castellana de
“cama redonda”.
A partir d’aquí cadascú va dir-hi la seva, però jo
voldria rematar-ho parlant sobre el seu significat, a
més de que vaig dir als companys que en parlaria.
La primera pregunta que un es fa és, per què un llit
ha de ser rodó?. Ben mirat això de no saber on tens
el cap o els peus i amb prou feines trobar el coixí ha
de ser molt emprenyat. Una altra cosa molt curiosa
és saber per quin costat hi puges, al llit. En els llits
normals o quadrats un diu que dorm al costat de la
finestra o de l’armari, i així saps per quin costat hi
puges, però en el llit rodó s’hi deu haver de donar
moltes voltes per escollir el lloc.
Un altre detall: on poses la tauleta de nit?. Aquí sí
que ja ens ha tornat a fotre el llit. La posis on la
posis, si durant la nit, a les fosques, perquè tampoc
saps on endollar la lampareta de la llum, necessites agafar alguna cosa, ja pots estar hores palpant
i donant voltes com un desesperat pel llit, i si una
d’aquestes coses que vols agafar és l’antic orinal,
que se sol posar amagat sota el llit, aleshores ja cal
que ens aguantem la bufeta per no mullar el camp
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entreorelles
de descans.
Altra cosa a tenir en compte: si anem a dormir amb
companyia i ho fem més tard o quan han acabat la
peli de la tele, ens acostem al llit a les fosques per
a no fer soroll, palpem una mica per trobar-lo i ens
fiquem a dins, però qui ens assegura que la companyia també té el cap al costat del nostre? Et pots
trobar que et posin el dit gros del peu a l’ull.
Crec que aquests models de llits varen ser ideats
per algú que li agradava aplicar la dita de “fotre la
casa per la finestra”, d’aquesta manera el llit ja surt
rodant.
Però els que som més mal pensats, quan ens diuen
que en Tatus i en Titus van fer una “cama redonda”,
la imaginació funciona a velocitats de la “fórmula 1”.
Què fan en Tatus, la Titis, en Titus i la Tetes?, es
dediquen a fer llits?, doncs no, més aviat de desfer-los, perquè l’expressió eròtica de “cama redonda”, en català “llit rodó”, no significa res més que
una barreja de bots humans, suats, sense roba, rebolcant-se pel cim del llit, ara un a dalt, ara l’altre
a sota, ara són dos, ara són quatre, gemecs, voltes
i més voltes al llit rodó, fins que, per arrodonir-ho,
acaben tots amb un gran mareig intentant trobar
l’ampolla de l’aigua per beure.
Manel Oliveras

notícies

Xavier Corominas publica un llibre del viatge
en bicicleta des de Catalunya al Japó

X

avier Corominas va presentar, el passat 4 de setembre a l’Auditori de la Factoria Cultural Coma
Cros, el seu llibre “Quadern de viatge. De Catalunya al
Japó en bicicleta”, que acaba de publicar. A l’acte van
parlar representants i amics de la colla 5×10, de Mou-te
en bici i de l’Ajuntament de Salt.
L’exalcalde de Salt va iniciar el viatge en solitari l’abril
de 2014, un viatge que va durar cinc mesos abans no
va arribar a Tòquio. Un recorregut de 20.000 quilòme-

tres, 6.000 dels quals els va fer amb bicicleta i la resta
utilitzant trens, autobusos i ferris, passant per França,
Suïssa, Alemanya, Àustria, Hongria, la República Txeca, Polònia, Estònia, Letònia, Lituània, Finlàndia, Rússia, Mongòlia, la Xina, Corea del Sud i el Japó.
El llibre ve prologat pel periodista i escriptor Rafel Nadal
i l’advocat i escriptor Antoni Sant. Els artistes saltencs
Fonsu, Lluís i Joan Mateu li han fet les il·lustracions.

El ﬁlòsof Josep Maria Terricabras
obre el curs 2015-16 a Salt amb una conferència

P

rop de 150 professionals de l’ensenyament de Salt
van escoltar a l’Auditori de la Coma Cros de Salt la
conferència del filòsof Josep Maria Terricabras, que va
versar sobre ensinistrar i educar. L’acte va ser presentat per la regidora d’ensenyament de Salt, Núria Tió, i
va comptar amb la presència del director dels SSTT
d’Ensenyament, Albert Bayot, i de l’alcalde de Salt, Jordi Viñas.
Terricabras va explicar que en les primeres fases de la
vida el que es fa és ensinistrar, per exemple amb les
normes que calen per menjar, per llegir o per escriure,
però que aquest ensinistrament s’ha de fer per assolir
més llibertat: “El que aprèn a escriure ho ha de fer de
manera que, si cal, pugui pintar un grafit en contra del
que l’ha ensenyat a llegir” va dir com a exemple.
En la seva conferència, el filòsof va defensar donar
més importància al llenguatge i ensenyar a valorar-lo
i apreciar-lo, perquè si no es té capacitat lingüística no
es poden comprendre les coses i va acabar indicant
que: “els alumnes han de sortir no només amb coneixements, sinó amb criteris i que això ha d’ajudar a crear
nous ciutadans més lliures, dialogants, respectuosos i
independents”.
Albert Bayot va destacar el bon clima de treball que
hi ha als centres de Salt i va comentar la importància

d’una “litúrgia” per donar inici al curs. L’acte el va tancar
Jordi Viñas, alcalde de Salt, que va reconèixer la tasca
dels mestres i va explicar que la benvinguda als nous
docents volia ser un reconeixement a la feina que fan.
Viñas va insistir en la idea que les escoles han de formar ciutadans més lliures i va destacar la importància
de la formació en el llenguatge, la tecnologia digital i la
cultura científica.
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Lluís Llach a Salt

E

n el marc de la darrera campanya electoral,
i encapçalant la llista de Junts pel Sí a la demarcació, el cantautor Lluís Llach va visitar el
passat 13 de setembre la nostra vila de Salt. Sota
un sol de justícia, i davant un nombrós grup de
persones concentrades al parc de la Massana, va
cloure un acte en el qual es va reivindicar la necessitat d’un estat propi per a construir una societat més justa, lliure i igualitària. També va recordar
el seu estimat amic, el poeta Miquel Martí i Pol.
Només arribar, i també al finalitzar els parlaments,
es va fotografiar amb tothom que s’hi acostà.

El mag saltenc Fèlix Brunet va fer el pregó
de la Festa Major de Salt d’enguany

E

l mag saltenc Félix Brunet va ser l’encarregat de
pronunciar el pregó de la Festa Major de Salt des
del balcó de l’Ajuntament, el dia 23 de juliol. Fèlix Brunet és un mag amb una reconeguda trajectòria professional que abasta camps com la TV, el teatre i els
espectacles al carrer que ha portat a diversos països.
El mag Félix Brunet va començar a interessar-se pels
jocs de Màgia quan encara era un nen, però el seu
primer contacte seriós amb el món de la màgia va ser
el 1990 quan va ingressar en la Societat Espanyola d’Illusionisme (SEI). El seu mestre durant diversos anys
va ser el mag Esteban del Acebo. Paral·lelament va fer
estudis intensius de Teatre i Pantomima. En les reunions de la SEI va conèixer dos mags, Raul Blak i Karlus,
amb els quals forma el grup “Magic Factory”. A partir
del 2000, el mag Fèlix es dedica professionalment a
la màgia en solitari. Des de llavors ha realitzat més de
2.000 espectacles en 9 països diferents.
La seva trajectòria l’ha fet mereixedor de reconeixements i premis, no només a l’Estat Espanyol, sinó a
França, Mèxic, Portugal, Suïssa o Turquia.
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opinió
E

ls Catalans no hem pogut exercir un dret tant
natural i democràtic com fer un referèndum, tal
com ho varen poder fer els Escocesos, nosaltres
hem hagut d’esperar a fer unes eleccions al parlament de Catalunya, per saber si érem majoria o no
els que volem la independència, però tan se val,
amb les autonòmiques ho hem pogut fer. Ara tenim
majoria d’escons al parlament i escoltant la veu del
poble, aquest ens ha dit que no volem ser espanyols.
Ara si toca als polítics que han estat elegits, l’oportunitat de fer aquet pas que no van voler fer els Escocesos, el de conquerir un Nou Estat Nació, nosaltres podem ser els primers en obrir el meló de
l’Europa de les nacions i no la dels estats tancats.
Catalunya té el privilegi per primera vegada a Europa i el mon,(i així ho han certificat les urnes), de
ser reconeguda dins d’Europa, al mateix temps tenir
una veu a les Nacions Unides que vol dir al món, en
un temps molt curt, això si no ens torcem en el camí
cap a la llibertat, els ciutadans, amb democràcia i
pacíficament hem demostrat que es pot des de baix,
canviar des de fa molt de temps la nostra història.
Per primer cop la revolució social, pacífica i democràtica catalana, pot tenir l’efecte esperat, els
quasi dos milions de vots, es un resultat inapellable d’aquestes eleccions, més les diferents sortides massives al carrer el darrers 11 de setembre
ho ha constat, que podem ser el millor exèrcit per
saltar els murs de les lleis retrògrades i antidemocràtiques espanyoles i amb una cosa tan senzilla i
democràtica, com poder votar. El camí cap ÍTACA

La Nació Catalana ha parlat
ha començat de veritat.
Hem guanyat amb escons els que volem ser independents, d’un estat que no ens reconeix, per això
ara crec, s’ha de fer una passa més cap endavant,
sabem que ja tenim un 47,8 % de vot clarament independentista i no 20% que sempre deien... la ANC,
I ÒMNIUM, han fet molt bona feina i se’ls ha de felicitar per aquest magnífic treball . Aviat, seran el espanyols els que a corre cuita voldran parlar perquè
no marxem, i ens oferiran... falses promeses i més
mentides, però nosaltres seguirem el camí de la llibertat que legitimat per les urnes, el poble, que per
sobre de tot es sobirà ens ha senyalat, ara si, el pas
cap una nova i reconeguda, NACIÓ CATALANA.
Mai en la història de Catalunya s’havia gosat demanar amb tanta alegria, sense por i amb insistència,
la INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA, mai havíem
sortit tanta gent al carrer exigint-la, mai havíem estat tant a prop d’aconseguir-la, aquesta vegada, ho
hem quasi aconseguit, ara no podem defallir, perquè el futur ja és nostre i dels nostres fills i nets.
Els diferents governs espanyols han demostrat
sempre amb el tema del nostre País, ser molt poc
intel·ligents, democràtics i a més molt rancorosos,
per això torno a dir als nostres polítics, que tenen
a les mans el mandat democràtic i l’oportunitat de
canviar l’història, fer d’una vegada que els desitjos
dels nostres avantpassats i els nostres, es puguin
fer realitat i per fi puguem dir que som UN PAÍS
NORMAL!!!. VISCA UNA CATALUNYA LLIURE...
RECONEGUDA I RESPECTADA!!!
Narcís Burch
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Diada del Casal 2015

D

urant la celebració de la XLII DIADA DEL CASAL
DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT, el 27
de setembre de 2015, a més del Concurs Provincial de
Petanca per a Jubilats, es va fer el tradicional Dinar de
Germanor, durant el qual es va homenatjar a una parella casada fa més de 50 anys:
Manuel Granda y Cabrera
Maria Josefa González Llerandi
Com cada any, també es va fer l’homenatge als avis
més grans del Casal:
Padrí del Casal: Josep Canals Bruns, de 85 anys
d’edat.
Padrina del Casal: Carme Casellas Molas, de 93 anys
d’edat.
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gent gran

Resultats electorals
Parlament de Catalunya 27 S

2015

escons

vots

%

JxSí

62

1.616.962

39,57

C´s

25

732.147

17,91

PSC

16

520.022

12,72

CatSíqueesPot

11

364.823

8,93

PP

11

347.358

8,50

CUP

10

335.520

8,21

Total votants

4.102.664

77,44

Abstenció

1.195.168

22,56

Vots nuls

15.865

0,39

Vots en blanc

21.880

0,53

escons

vots

%

CIU

50

1.116.259

30,70

ERC

21

498.124

13,70

PSC

20

524.707

14,43

PP

19

471.681

12,97

ICV

13

359.705

9,89

C´S

9

275.007

7,56

CUP

3

126.435

3,47

Total votants

3.668.310

67,76

Abstenció

1.745.558

32,24

Vots nuls

33.140

0,90

Vots en blanc

52.898

1,44

2012
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guia de serveis
EMERGÈNCIES
Bombers
Emergències Sanitàries- SEM
Mossos d’Esquadra
Policia Local

CENTRES D’ENSENYAMENT
085
112
088
972 24 54 46
972 24 91 92

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

FARMÀCIES
Davesa
Escatllar
Anna Jubero
Peya
Nieto
Ordis
Muñoz
Rocas
Noguera

972 23 05 68
972 23 01 03
972 23 35 18
972 44 10 01
972 23 36 45
972 23 77 04
972 24 34 12
972 23 12 49
972 23 25 78

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

CEIP Les Deveses
CEIP El Gegant del Rec
CEIP El Pla
CEIP La Farga
CEIP Les Arrels
CEIP Mas Masó
CEIP Silvestre Santaló
CEIP Veïnat
Escola Especial La Maçana
Ntra. Sra. del Roser
Pompeu Fabra
Vilagran
Escola d’Adults
CIFO
IES Salvador Espriu
IES Vallvera
IES SES

972 94 12 90
972 23 21 27
972 40 61 06
972 23 56 37
972 23 46 99
972 94 13 82
972 23 86 19
972 40 00 92
972 23 59 30
972 23 36 81
972 40 57 02
972 24 17 57
972 24 14 10
972 40 55 70
972 24 02 46
972 23 19 19
972 23 49 75

CENTRES UNIVERSITARIS
ERAM
UOC
UNED
EUSES

972 40 22 58
972 40 50 67
972 21 26 00
972 40 51 30

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià
Casa de Cultura Les Bernardes
Casal de Jubilats de Salt
Secretaria
Centre d’Atenció Primària (Salt 1)
Centre d’Atenció Primària (Salt 2)
Centre de dia Les Bernardes
Correus
Hotel d’Entitats
Jutjat de Pau
Ludoteca (Les Bernardes)
Llar de Jubilats Les Bernardes
Parc Hospitalari Martí i Julià:
Hospital Psiquiàtric
Hospital Santa Caterina
Consultes externes
Diagnòstic per Imatge
Parròquia de Sant Cugat
Parròquia de Sant Jaume
Residència Geriàtrica Les Vetes
Residència Geriàtrica Nostra Llar
Tanatori del Gironès
Notaria de Salt
Taxi Girona/minusvàlids

972 20 17 37
972 23 46 95
972 23 04 98
972 23 85 78
972 24 37 37
972 43 91 36
972 42 52 67
972 23 70 81
972 24 20 88
972 23 40 12
972 24 52 33
972 23 26 63
972 18 25 00
972 18 90 00
972 18 26 26
972 18 26 20
972 23 46 86
972 23 61 90
972 40 10 14
972 23 91 99
972 24 90 50
972 23 01 00
972 22 23 23

el temps

Temperatures i pluviometria

juny de 2015

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)
Dies
Temperatura Mínima
Temperatura Màxima
Mínima Parc Monar
Pluja/mm.

1
2
17,4 13,9
29,6 31,4
15,7 12,5
0,6

3
15,9
32,1
14,2

4
5
16,2 14,4
34 33,5
13,6 11,1

6
14,5
33,2
11,4

7
17
33,7
14,7

8
9
10
11
18,2 19,2 16,6 16
33,4 30,9 31,4 30
14,7 17,2 15 14,2

12
13
14
15
18,4 15,8 16,1 14
28,2 29,2 27,8 28,8
16,8 15,5 15,5 13
5
0,2 0,3

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

16
17
13,9 14,9
28,8 28,6
12,5 14,3
6,6

18
14,3
29,8
12,6

19
20
15,3 16,7
31,9 30
13,6 15,9

21
15,4
32,2
13,8

22
17,9
34,2
15,8
2

23
24
25
26
18 15,3 14,8 16,8
31,2 29,5 31,5 34,2
18 14,7 14 15,1
16

27
28
29
30
19 19,2 19,8 20,8
35,1 34,1 35,6 35,2
17 17,7 17,5 17,5

juliol de 2015

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 16 (mm)

Temperatura mínima:
13,9° el dia 2 i 16 juny

Dies
1
2
Temperatura Mínima 18 17,7
Temperatura Màxima 34,7 35,4
Mínima Parc Monar 16,5 16,3
Pluja/mm.

3
18,9
34,5
16,5

4
5
22,5 20,1
38,7 42,2
21
18

6
21
39,3
17,8

7
20,9
39
17,3

8
9
10
11
22,8 19,6 18,3 19,9
32,8 34,4 33,4 33,6
20,5 18,1 15,5 18,8

12
13
14
15
19,6 21,1 21,3 20,5
35,1 34,1 35,7 37,1
18,6 20,1 19,8 18,5

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

18
21,4
36,8
20,5

19
20
21,6 20,9
35,5 35,7
21 18,9

21
23,5
37,6
21

22
21,6
34,9
21,5
3

23
20,6
34,5
18,9
9,5

27
28
29
30
19,8 19,8 20,1 18
27,4 29,2 32,2 27,9
18 18,3 18,5 19,4
5,5
6

16
17
20,2 21,3
34,9 35,8
18,3 20,1

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 29,9 (mm)

agost de 2015

Pluja acumulada: 30,7 (mm)
Temperatura màxima:
35,6° el dia 29 juny

24
25
26
20,3 18,5 16,7
36,3 27 34,3
20,6 18,7 16,1
13,6

Pluja acumulada: 67,5 (mm)
Temperatura màxima:
42,2° el dia 5 de juliol

Temperatura mínima:
16,7° el dia 26 de juliol

Dies
1
2
Temperatura Mínima 17,1 16,9
Temperatura Màxima 28,6 31,4
Mínima Parc Monar 17,1 16,5
Pluja/mm.

3
19,4
35
18,5

4
5
23,2 20,5
34,2 35,6
22,6 19

6
20,7
35,3
19,6

7
21,3
35,1
20,4

8
9
10
11
20,7 18,6 16,7 18,8
31,7 27,2 30,1 32,3
21,5 18,1 16,6 17,8
23,3
6

12
13
14
15
19,4 23,1 18,8 16,5
33,2 29,8 28,9 25,1
18 22,7 18 16,5
1,3 11,1 4,8

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

18
16,2
27,2
17,3
8,5

19
20
15,4 16,4
28,4 31,4
14,4 15,4

21
18,5
32
17,8

22
19,7
31,3
18,7

23
24
25
26
19,2 17 13,9 16,8
32,3 29,8 29,5 31,5
18 17,8 12,8 15,3
0,1

27
28
29
30
19,8 18,4 21,4 17,5
31 33,1 33,1 33
18,7 17,5 20,3 16,4

16
17
13,5 16,5
27,3 28,8
12,7 15,6
8,2

Dies de pluja: 8
Màxim en un dia: 23,3 (mm)

Pluja acumulada: 63,3 (mm)
Temperatura màxima:
35,6° el dia 5 d’agost

31
18
30,4
18,2
29,9

31
19,6
33
17,4

Temperatura mínima:
13,5° el dia 16 d’agost

Resum meteorològic juny, juliol, agost

J

UNY- A Salt aquest passat mes de juny ha estat excepcionalment sec i càlid. A Salt hem tingut la 2a
temperatura mitjana més alta des de 2000, només superada per 2003; aquell, 26º de mitjana; aquest, 24,1º.
Ha estat un juny sec, però s’ha arreglat una mica amb
la tempesta del dia 23 (16 mm). La mitjana de les màximes ha estat d’escàndol, 31,6º a Salt, més càlida que
la mitjana de juliol del segle XX a Girona, 29,7º. A sobre
tenim l’inici d’any més sec des de l’any 2000 a Saltcentre, amb només 169,3 mm, la mitjana del primer
semestre des de 1999 és de 350,5 mm, però només

disposem d’anys complets des de l’any 2000.
JULIOL- Aquest juliol de 2015 és el 3r mes més càlid
a Salt-Plaça Sant Cugat, amb 27,3º de mitjana, per
darrera dels 28,0º del juliol de 2006 i 28,1º de l’agost
de 2003. Els primers 24 dies van ser de rècord a Salt,
només al final va impedir que aquest mes fos el més
càlid de la sèrie. Als inicis de mes vam tenir una intensa onada de calor. La temperatura màxima de Salt del
dia 5 de juliol, 42,2º, és la 2ª més elevada del període
1999-2013, quedant a 0,1º del rècord del dia 13 d’agost
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Resum meteorològic juny, juliol, agost
de 2003. Hem tingut 18 nits tropicals al centre de Salt
(plaça Sant Cugat). Ha estat el 2n mes amb més nits
tropicals des del juliol de 1999 al centre de Salt, amb
18 dies amb mínimes iguals o superiors a 20º, només
superat pel juliol de 2006, 20 dies. Cal dir, però, que es
prenen les dades amb un datalogger fins a les 23,59
hores, aquesta és una diferència respecte del juliol de
2006, en què s’agafava la temperatura mínima a les 9
del matí, si no, serien 19 nits tropicals en aquest juliol
de 2015.
Pel que fa a la precipitació ha sigut un mes moderadament més plujós del normal, però amb una gran diferència entre els primers 21 dies del mes, en què no
va ploure apreciablement, i els últims 10 dies, en què
es va recollir tota la precipitació mensual, especialment
en forma de tempesta, i durant la nit del dia 31 a l’1
d’agost, que consta com a precipitació del dia pluviomètric 31 de juliol (s’agafa l’interval 8-8 hores com a
dia pluviomètric).

AGOST- Aquest ha estat un mes normal tèrmicament a
l’observatori de Salt-Plaça Sant Cugat si considerem la
mitjana dels últims 16 anys, període 1999-2014, 25,0º.
El més desagradable ha estat la xafogor que ha estat
elevada gràcies a les altes humitats relatives combinades amb la calor típica del mes. Ha estat un mes
pluviomètricament normal, amb 63,3 mm. Hi ha hagut
les típiques tempestes del mes però sense ser massa
fortes. No hem tingut cap onada de calor forta i alguns
dies ha refrescat, però no ha durat gaire la baixada tèrmica.
Pel que fa a l’estiu ha estat un estiu càlid però asimètric, amb un juny força càlid, però no excepcional, un
juliol excepcionalment càlid i un agost normal. La precipitació de Salt-Plaça Sant Cugat ha estat molt similar
a la mitjana del període 1999-2014, aquest estiu no ha
estat sec o humit.
Gerard Taulé

Guió i dibus: Min
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gastronomia

Banda de pasta de full amb fruites
Ingredients:
· 1 làmina de pasta de full
· 3 kiwis
· ½ quilo de maduixes

Per la crema pastissera
· ½ litre de llet entera
· 3 o 4 rovells d’ou
· 2 cullerades plenes de maizena
· 125 g de sucre
· 1 tros de canyella
· 1 tros de pela de taronja o mandarina ratllada

Elaboració:
Per fer la crema
Posarem la llet amb la canyella i la pela de taronja en un cassó i ho deixarem coure
15 minuts, després ho retirarem del foc i ho deixarem reposar.
Posarem el sucre junt amb la maizena i una mica de llet que no sigui calenta i els
rovells d’ou i ho remenarem, ho passarem per un colador i ho afegirem a la llet que
tenim bullida, ho posarem al foc suau fins que arrenqui el bull.
A part, prepararem la pasta de full fent una aresta tot voltant i la punxarem, la collocarem sobre un paper vegetal i la posarem al forn a 180º, fins que quedi cuita
(uns 20 minuts). Després la deixarem refredar una mica i hi posarem la crema per
sobre, tallarem els kiwis a mitja lluna i les maduixes a làmines i les col·locarem a
tires, alternant les fruites perquè quedi més vistós. Ja la podrem servir.
També podem fer una glassa amb el suc d’una llimona, 3 cullerades de sucre i 2 cullerades d’aigua i deixar-ho
coure 3 minuts. Ens servirà per pintar el pastís perquè ens quedi més lluent.
Recepta de la Sra. MARIA RODRÍGUEZ PERAL
del grup de Les Cuineres de Salt.

cuina internacional
Menemen (esmorzar típic de Turquia)
Ingredients:
· 1 pebrot (vermell o verd) per persona
· 1 tomata per persona
· ½ ceba per persona (opcional)
· 2 ous per persona
· 15 cullerades d’oli d’oliva
· Sal
· Pebre negre
· Julivert

Preparació:
Posem l’oli a la paella, saltegem els pebrots i la ceba durant uns 4-5 minuts, sense que quedi daurat. Hi afegim
les tomates i ho deixem coure uns 5 minuts més.
En un bol, batem els ous i hi afegim la sal, un pols de pebre negre i julivert. Ho aboquem sobre la paella i ho
courem uns minuts, remenant amb una cullera perquè quedi l’ou cuit. Ho acompanyem amb pa.
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demograﬁa

Naixements i casaments
Naixements
R. David Kamdem Mayorga30/03/2015
Miriam El Hajaji
03/06/2015
Lilian Mackel Manzanares 04/06/2015
Arnau Llopart Amores
12/06/2015
Enzo Sala Caicedo
14/06/2015
Yanira Molina Fuentes
15/06/2015
Haytam Ouahoud
16/06/2015
Bakary Sano Drammed
16/06/2015
Kilie L. Orellana Medina
16/06/2015
Luciana Munera Ramirez 17/06/2015
Tasnim Mengit
19/06/2015
Doha Lakouz
21/06/2015
Nadir Salih Haloua
21/06/2015
Hajar Talamakrouni Benaissa 22/06/2015
Adam Againi
24/06/2015
Aida Jammeh
26/06/2015
Youssuf Touray
26/06/2015
Ella Martínez Gifre
26/06/2015
Jessica Eghe Aigbokohea 27/06/2015
Boubacar Sidibe
28/06/2015
Ayoub Batchaoui
29/06/2015
Jia Gao Zhang
01/07/2015
Jared A. Reyes Izaguirre
01/07/2015
Salwa Ziat
02/07/2015
Sara Boubas Ettaouil
03/07/2015
Nour Guehibri Gaibri
03/07/2015
Dienabou Balde
03/07/2015
Yeray Sánchez López
04/07/2015
Nima Sanyang Julia
04/07/2015
Lokman El Masaoudi
06/07/2015
Kinamba Traore
06/07/2015
Gabriel Verdu Tram
08/07/2015

Aissata Keita
Leo Arribas Martínez
William A. Freire Castillo
Fabian Navarro Macias
Roger Bas Comas
Leo Martínez Herrero
Alba Blazquez Rubio
Kamal Darkaoui
Salifu Sidibay
Omniya El Kaissoumi
Adam Amranizerifi
Marti Tirado Cuadrado
Leyre Rios Morillo
Bruna Sánchez Valenzuela
Tefily Sidibe
Bet Torro Melendez
Avneet Kaur
Dylan Gabriel López Valle
Adam Taouil
Mohamed Againi
Sara Berchni
Rania V. Segura Marjan
Unai Usalde Gonzalez
Safa Ben Yadir
Dylan M. Alonzo Velázquez
Nour Kasmi
Marc Alcalde Ruiz
Thiago Martin Salinas
Ernest Macaya Juanals
Haroun Badri
Aladje Boubacar Barry
Aboubacar Coulibaly

10/07/2015
11/07/2015
13/07/2015
14/07/2015
15/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
16/07/2015
17/07/2015
18/07/2015
21/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
26/07/2015
26/07/2015
28/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
01/08/2015
03/08/2015
03/08/2015
07/08/2015
07/08/2015
10/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
11/08/2015
17/08/2015

Ivet Planesas Alier
Osama Laout Boulahfa
Pau Costa Casas
Amadou Ibrahim Diallo
Lucia Elias Jimenez
Júlia Llensa Panella
Jannat El Alguioui
Marta Sánchez Garzón
Hugo Nogue Camacho
Safae El Mirabt
Aixa Estruga Muñoz
Bakhta Belebna Cheref
Nataly Bilt
Florina Rebeca Dragomir
Dani S. Pesantes Rosales
Judith Bosch Fernández
Ibrahim Abdessamie
Adria Manuel Valencia
Setou Sillah
Ilyas Fauzi
Adam Allali Morales
Marwa El Khabbazi
Aaron Molina Esteras
Abdelhafid Neskini
Yousouf Chaouki
Lluc Nogue De Araujo
Issa Diakite
Valery S. Benitez Matute
Elsa Valverde Galindo
Manraj Singh

07/08/2015
07/08/2015
08/08/2015
11/08/2015
12/08/2015
13/08/2915
13/08/2015
14/08/2015
14/08/2015
15/08/2015
16/08/2015
17/08/2015
18/08/2015
19/08/2015
20/08/2015
21/08/2015
22/08/2015
22/08/2015
24/08/2015
24/08/2015
25/08/2015
26/08/2015
28/08/2015
29/08/2015
31/08/2015
01/09/2015
02/09/2015
03/09/2015
03/09/2015
07/09/2015

Casaments
Francisco Garcia Lozano
Karla Dinora Alberto Montes
Miguel Angel Escobar Carballo
Ariadna Abat Matas
Juan José Álvarez Ramirez
Maria Lucia Araujo Herbster
Joan Porcell Huertas
Cristina Calle Hernández
Juan Carlos Godoy Guillem
Nancy Bendeck Mendoza
Cristian Montero Roman
Cristina Carretero Fuentes
Lenin Francisco Rodríguez Zuniga
Lilian Margarita Serrano Murillo
Hector Rafael Linares Torres
Jemma Escamilla Barba
Antonio Camacho Donaire
Amy Gabriela Canales López
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22/06/2015
23/06/2015
17/07/2015
17/07/2015
17/07/2015
18/07/2015
22/07/2015
22/07/2015
24/07/2015

Maxiwell Tandoh
Christiana Armoo Mansah

27/07/2015

Roger Guzman Pons
Laura Medina Peña

29/07/2015

Jose Ortiz Escolano
Josefa Sales More

30/07/2015

Marcos Rolando Azocar Monsalve
Cristi Yajaira Licona Mejia

01/08/2015

Xavier Fontas Bartroli
Concepción Mendez Cano

07/08/2015

Gabriel Palacios Pérez
Jenifer Jimenez Serrano

08/08/2015

Aniol Besalú Barrera
Tania Sánchez-Blanco Urgell

14/08/2015

Tomás Garcia Alcaraz
Alba Busom Cardenas

15/08/2015

Ahmed Boutouil Lahraoui
Ibtissam Setia

03/09/2015

poti poti

L’acudit foll

Escacs

Juguen blanques i fan mat amb tres
moviments.

Sudoku

Sopa de lletres
article
vocals
consonants
substantiu

pronoms
adjectiu
numerals
adverbi

conjuncions
indefinits
alfabet
quantitatiu

verbs
personal
interrogatiu

Solució:

1.- Ch3 gxh3
2.- Rf2 h2
3.- Cg3++ mat

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’OCTUBRE
DAVESA, Major, 20
Dies: 3, 13, 23

972230568

NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 5, 15, 25

972233645

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 14, 17, 27

972230103

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 6, 16, 26

972237704

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 4, 7, 24

972233518

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 82, 12, 18, 28

972243412

PEYA, Pla de Salt, 15
Dies: 9, 19, 29

972441001

ROCAS, Major, 269
Dies: 2, 22

972231249

DOMENECH - Llevadores, 7-9
Dies: 1, 11, 21, 31

972439935

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20
Dies: 10, 20, 30

972232578
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Salt 1963 - Can Tona (carrer Major- límit amb Sta. Eugènia de Ter) - Fons SGDAP de Aj. de Girona

