agenda

Activitats del mes de DESEMBRE
CASAL DE JUBILATS

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 17 de DESEMBRE. Excursió: PRE-NADAL al CASTELL DE
TORDERA. Sortida a les 8:00 hores del matí. Preu: 40 €. Esmorzar
inclòs. El dia de cobrament dels tiquets serà el 10 de desembre, de
4 a 7 de la tarda. Per informació i assessorament dirigiu-vos al Sr.
Josep Llovet. Telèfon 607876946..

• Dia 4 de desembre- DANKO JONES + Slavedown- Hora: 21:30Sala 1- Preu: 18/22 €.
• Dia 5 de desembre- FLUOR PARTY GIRONA– Hora: de 16:00 a
22:00- Sala1- Preu: 5 €.
• Dia 7 de desembre- ITALOBROTHERS– Hora: 00:00- Sala 1- Preu:
10/12 €.
• Dia 11 de desembre- WALTRAPA & THE CASHMAKERS + TÒFOL
MARTÍNEZ BLUES BAND– Hora: 23:00- Sala 2- Preu: 8/10 €.
• Dia 12 de desembre- OQUES GRASSES– Hora: 23:30- Sala 1Preu: 7/12 €.
• Dia 18 de desembre- DI-VERSIONES - ANIVERSARI LA MIRONA–
Hora: 23:45- Sala 1- Preu: 6/8 €.
• Dia 19 de desembre- LOS SUAVES– Hora: 23:30- Sala 1- Preu:
20/24 €.
• Dia 26 de desembre- CHEAP WINOS + BIGBLACK RHINO– Hora:
23:30- Sala 2- Preu: 6/8 €.
• Dia 27 de desembre- MIRONADAL 2015: DÀMARIS GELABERT +
Pere Hosta– Hora: 17:00- Sala - Preu: 6/8 €.
• Dia 29 de gener- GATILLAZO + NON SERVIUM + RUDE PRIDE +
CRIM– Hora: 20:00- Sala 1- Preu: 15/18 €..

SALT SARDANISTA
• 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.

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS
• Dia 9 de desembre- 15:30h.- Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo- Sessió d’acollida d’una sessió de club de lectura
fàcil de l’alumnat de català que llegeixen i comenten El Mecanoscrit
del segon origen, de Manuel de Pedrolo.
• Dia 11 de desembre- 18:00h.- Contes radiofònics- Muntem un estudi de gravació a la biblioteca. Objectius: aprendre diferents tècniques radiofòniques, conèixer breument les consignes bàsiques a
l’hora de fer ràdio, utilitzar la llengua oral com a recurs d’expressió.
• Dia 11 de desembre- 18:00h.- Club de lectura juvenil - Trobada del
club de lectura juvenil.
• Dia 12 de desembre- 11:00h.- Storytime- Storytime per a nadons, a
càrrec de Kids&Us.
• Dia 15 de desembre- 17:30h.- Club de lectura infantil - Trobada del
club de lectura infantil.
• Dia 17 de desembre- 20:00h.- Club de lectura d’obres de ficció Trobada del grup de lectura. Comentarem: “La vida amarga” de
Josep Pla.
• Dia 18 de desembre- 18:30h.- Concert de Nadal - Carolina i el tió,
un conte amb cançons nadalenques.
Concert de Nadal, a càrrec de la Coral Rossinyol i Alimara de Salt.
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TEATRE DE SALT I EL CANAL (TEMPORADA ALTA)
• Dia 5 de desembre - 21:00h.- Anton Txèkhov- Michael PenningtonLloc: Teatre de Salt - Preu: 30/22 €.
• Dia 7 de desembre - 21:00h.- 30/40 Livingstone- Sergi López i Jorge Picó - Lloc: Teatre de Salt - Preu: 28/18 €.
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Editorial

Llums i ombres de Nadal
En la tradició cristiana el Nadal és temps de pau i comprensió, tolerància i
convivència. En aquest sentit, el Vaticà sempre ha defensat el dret d’autodeterminació dels pobles i el respecte a la seva identitat. Però Espanya és
diferent, pel que representa de país amic.
Aquest mateix Nadal es produirà el relleu en l’Arquebisbat de Barcelona,
un traspàs considerat de moderat. Les bases reclamaven un arquebisbe
català, atès que hi havia candidats ja preparats. El successor no és català,
però tampoc és estranger. És de la Franja, catalanoparlant i proper a les
tesis del papa Francesc. Molt propi de la diplomàcia vaticana, creadora
sempre d’un equilibri estratègic per a no incomodar.
L’arquebisbe de Barcelona és el cap de l’església catalana, i tot indica que
el relleu assegura la tesi del no posicionament polític, tal i com han practicat els darrers titulars de la diòcesi, a diferència dels presidents de la conferència episcopal espanyola. Les bases defensen el missatge de valentia
i compromís que representa l’Evangeli, també des del punt de vista polític,
però l’església catalana continuarà en silenci tot i els moments transcendentals del país.
De fet, les bases exigeixen renovació en sentit ampli, davant del perill de
desaparèixer. Però els prínceps de l’Església, també els catalans, es dediquen a tancar-se durant setmanes per discutir si els divorciats poden
combregar o si els homosexuals són dignes del Senyor, amb conclusions,
a sobre, més que dubtoses.
Mentrestant el món, a milles de distància dels murs del Vaticà, evoluciona
a marxes forçades amb molts i greus problemes i lluny de discussions estèrils. I mentrestant la nostra església no s’autodetermina, participant d’una
conferència episcopal els mitjans de comunicació de la qual i el missatges
que transmet poc tenen d’evangèlics.

La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.
ANY XXXVI NÚM 308 DESEMBRE DE 2015
EDITA: Casal de Jubilats de Salt
Passeig Verdaguer, 1
Tel 972 23 85 78
COORDINADOR: Manel Oliveras
CONSELL DE REDACCIÓ:
Manel Oliveras, Carme Torrent, Joan Corominas, Agnès Cabezas, Anna Clarà, Josep M. Pla,
Roger Torramadé, Júlia Pujolràs, Carme Garriga
i Pilar Velázquez, Rafel Sala.
MAQUETACIÓ: 7dedisseny
IMPRESSIÓ: Impremta Pagès

COL·LABORACIONS:
Josep Clarà, Lluis Mateu, Joan Serrat, Fermí
Sidera, Fèlix Mussoll, Montse Manén i Folch,
Dolors Vilagran, Escola Pompeu Fabra, Escola
Les Arrels, Escola FEDAC, Escola Mas Masó,
SI Salvador Sunyer, Institut Vallvera, Pepita
Pujol Ensesa (Cuineres de Salt), Gerard Taulé
(Salt-XOM), Sergi Villena(Vetxarxa).
PORTADA : Dibuix
Autor: Alumnes de primària de Belles Arts
CORRECCIÓ: CPNLP
DISTRIBUCIÓ: Roger Torramadé
ADMINISTRACIÓ: Manel Oliveras
DIPÒSIT LEGAL: GI-356-1979

amb la
col·laboració de:

3

entrevista

El Celler de Can Zori

Nom: Alfons Bonet Carbó
Edat: 35 anys
Nascut a Girona i resident a Salt
Professió: L’Alfons és cambrer des de fa
10 anys al Celler de Can Roca. També és
qui fa la selecció de cerveses pel restaurant, l’encarregat de la carta; així com
corresponsable de la creació d’una cervesa especial pel Celler de la mà del brewer
(cerveser) danès Mikkel Borg Bjergsø

Foto: El Celler de Can Roca

Som un país de serveis i l’hostaleria és, segurament, dels sectors més nombrosos en aquesta part del mediterrani on rebem gran volum de turisme i on ens agrada especialment gaudir d’un bon àpat o d’unes cervesetes a mitja tarda. No obstant, no pas tothom és professional del sector i són molts menys els que arriben a treballar en el millor restaurant del món, com és el cas de l’Alfons, cambrer al Celler de Can Roca i l’especialista
en cerveses. Parlem amb ell un matí assolellat al pati de Can Zori. De tarannà afable i tranquil -ell mateix es
declara amant de la vida i dels bons moments-, la nostra conversa ens porta a pensar que l’afició de l’Alfons
per la cervesa no es deu només a les característiques de gust i color d’aquest beure popular, sinó també per
aquelles preuades estones en què es comparteix una bona birra amb companys o amics.
-Comencem pel principi, com va ser què et dediquessis a l’hostaleria?
-Quan vaig acabar l’escola em van dir que havia de fer
Formació Professional. Jo mateix veia que a l’institut
no hi podia anar perquè no m’agradava estudiar, però
la veritat és que no ho tenia gens clar. Hi havia tot una
colla del curs anterior que anaven a l’Escola d’Hostaleria, que gairebé acabaven d’estrenar, i com que alguna
cosa havia de fer i m’agradava menjar, em vaig decidir
per aquesta opció.
-Vist la teva trajectòria, no va ser una mala decisió.
-Doncs la veritat és que, al principi, no hi estava gaire
a gust a l’Escola. No m’acabava de fer amb la gent i
durant les estones d’esbarjo agafava la moto per anar
als instituts on estudiaven els meus amics. La professió em va començar a agradar quan vaig fer pràctiques
a l’Hotel Aiguablava de Begur, amb cuina i servei molt
clàssic. Va ser com una mili per mi. Començàvem a les
set del matí i acabàvem a les dotze de la nit, només amb
una estona entre servei i servei per descansar. Va ser
dur, no descansava, dormia malament, se’m feia etern i
comptava els dies que faltaven per acabar. Però, curiosament, també va ser aquest moment quan vaig començar a valorar aquesta feina, vaig veure que m’agradava
i que m’ho passava bé treballant. Tenia uns companys,
la majoria de Granada, molt amables i, a més, vaig fer
els primers duros! Després vaig treballar a La Gavina de
Sagaró, també un clàssic, on vaig seguir aprenent l’ofici.
-Horaris complicats i, a més, aguantar depèn de quins
clients no deu ser fàcil...
-Potser al principi, quan no hi estàs avesat, però un cop
t’acostumes a servir tanta gent i tan diferent, de seguida
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veus com funciona un comensal i t’adaptes a ell. Una
de les coses que em satisfà molt és el fet que se sentin
com a casa. Bé, hi ha les persones a qui agrada més un
tracte clàssic, que volen sentir-se com en un palau, però
la gent més ‘de casa’, valora més la proximitat. Hi ha
gent que t’ho diu: “em feia por venir, pensava que seria
tot molt fred, i en canvi m’he sentit com a casa...”, això
em fa sentir satisfet de la feina.
-Quant temps portes treballant en el sector? Quan
entra algú per la porta, ja saps de quin peu calça...
-Sí, de seguida. Vaig començar amb 17 anys i fins ara,
que en tinc 35, no he parat mai de treballar. Vaig intentar parar una temporada perquè em vaig cremar però
pels horaris, no per la feina en si. Si tens un horari que
entres i no saps quan sortiràs, això crema molt, no pots
fer plans i vas a contratemps de tothom. Per això hi ha
força gent del sector que acaba una mica “desquiciada”... Però si pots tenir uns bons horaris, llavors canvia
totalment.
-Què vas fer en aquest moment de parada?
-Això va ser quan vaig treballar a la Torre del Remei, a la
Cerdanya. Allà entrava per preparar el servei del migdia
a quarts de dotze i fins que no marxava l’última taula no
podies marxar. I al vespre igual. Per això vaig pensar
en canviar d’ofici i vaig anar a l’Escola Forestal de Santa Coloma per ser jardiner o alguna cosa que fos més
relacionada amb la terra i amb l’aire lliure. Tot i així, ho
combinava fent d’extra els caps de setmana a la Cerdanya. Però la jardineria està molt mal pagada i físicament
és molt dura.
-Després d’aquesta parada, et va ser fàcil tornar a

“Cada moment té el seu estil de cervesa”,
entrevista a l’Alfons Bonet Carbó
reprendre el fil de l’hostaleria?
-Sí, perquè és el meu ofici. Llavors vaig entrar a treballar
a l’hotel Castell Empordà a la Bisbal. Feia horari seguit
però feia molts quilòmetres i era una mica pesat. Vaig
estar-hi un any i mig o així, però després vaig trobar un
amic amb el que havia coincidit a La Gavina i a la Torre
del Remei que em va proposar tornar a treballar junts
i vam anar a la Vall d’Aran, a Casa Irene. Allà ens ho
vam passar la mar de bé fent snow i aquí em va tornar a
conquistar l’hostaleria. Després vaig tornar a Salt, tenia
ganes de quedar-me aquí un temps, i és quan vaig entrar al Celler de Can Roca.
-Com va ser que comencessis a treballar al Celler de
Can Roca?
-Doncs vaig anar-hi una mica per provar, ni que fos
per fer tres o quatre banquets al Mas Marroch, però en
aquell moment els faltava algú i només d’entrar ja em
van dir que podia començar. “Pots començar avui mateix”, em van dir. Ostres! No m’ho esperava pas. Els vaig
dir, “avui no, que m’haig d’afaitar, però demà sí!”. I d’això
ja fa deu anys. Abans de treballar-hi ja admirava molt el
que feien, hi havia anat a menjar quatre o cinc vegades
i m’agradava molt.
-Com és treballar al Celler?
-Per mi és un lloc molt agradable per treballar, m’hi sento
com a casa. Cada dia dino i sopo amb la Montse i en
Josep, els pares dels tres germans Roca, i ells m’han
fet sentir sempre com a casa. M’he sentit sempre molt
mimat per la Montse. Per mi, són un dels puntals de la
família del Celler. A més, cada dia servim entre 60-65
persones i cada dia és com un diumenge, en el sentit
que entres i saps que no pararàs de treballar fins a l’hora de marxar. En el meu cas, estic com d’encarregat de
les tardes i, normalment, faig de cambrer però no estem
tancats a fer també
d’ajudant, perquè
canvies una mica
la rutina, són dues
feines diferents. De
cambrer tractes directament amb els
comensals, mentre
que d’ajudant vas
a buscar els plats,
veus el xou de la
cuina, no pares
amunt i avall. Anem
canviant de funció
tots, així no et quedes ancorat en una
rutina.
-Ha canviat alguna
cosa pel fet de ser
el número 1 del
món, segons la
llista de la revista
anglesa Restau-

rant? Sentiu més pressió?
-La pressió hi és sempre. Però si t’hi adaptes és el dia
a dia i ja no la sents. Més que pressió potser podríem
dir que hi ha d’haver una determinada actitud, que en el
meu cas ja la vaig agafar des de l’Hotel d’Aiguablava de
Begur. En la majoria dels llocs que he estat, has de tenir
en compte que els comensals paguen molts diners per
aquell àpat, hi tenen moltes espectatives, i has de saber
respondre a això.
-Quina és la clau de l’èxit del celler?
-Sobretot que tenim el millor cuiner del món, en Joan,
això per descomptat. Per altra banda, la complicitat dels
tres germans, també hi té a veure, i que tots tres són
cracks en el seu terreny. En Joan és un fenomen de la
cuina. En Josep és un crack dels vins i fa els maridatges,
relacionar el vi amb els plats, com si ho hagués inventat
ell. I en Jordi, què dir, és un artista. Jo el veig com un
Dalí de les postres, és un fenomen i, a més, és un bon
tiu, una persona que encara conserva puresa. Tot plegat
fa una combinació ideal.
-Parla’ns de la teva feina relacionada amb les cerveses
-La cervesa està en un lloc secundari als restaurants,
això és així. Però hem de donar opció a la gent a qui no
li agrada el vi o que prefereix la cervesa. Llavors tenim
una bona carta, on no hi falta de res, amb molta cervesa
d’importació i estils diferents. Maridatge, pròpiament, no
en fem però sí que intentem buscar l’estil de cervesa
que pugui acompanyar millor cada plat. La cervesa és
un producte popular, que va creixent cada vegada més,
ha existit sempre però ara sembla que s’està introduint
una mica en el sector gastronòmic. Tot i que aquí tradicionalment som més aviat un país vinícola, no som un
país tant cerveser com al nord d’Europa, però cada vegada el jovent tira més per la cervesa i especialment per
la cervesa artesana. Hi ha moments per tot, moments
per fer una bona copa de vi, i altres per fer una cervesa.
-De cerveses també hi ha molta varietat, personalment
per quina et decantes?
-Cada moment té el seu estil de cervesa. Dit això, a mi
la que m’agrada més és la Pale anglesa i India Pale,
que és més amarga. Aquesta varietat sorgeix quan els
anglesos volien portar cervesa a la India però se’ls feia
malbé perquè el trajecte era molt llarg. Per això van decidir posar-hi més llúpol, que és conservant, però també
és el que li dóna el punt d’amargor. Així que, arribava bé
però molt més amarga. I, de fet, això als cervesers ens
agrada molt. El llúpol és com adictiu. Pot haver-hi a qui
gairebé no agradi la birra, després comences a trobar-hi
el gust. T’hi vas aficionant i ja demanes cerveses més
llupolitzada, fins que descobreixes la India Pale i ja no
pots tornar enrere!
-Vau crear una cervesa única pel restaurant amb un
cerveser danès. Com va anar això?
-Teníem un contacte amb un brewer de Dinamarca, en
Mikkel Borg Bjergsø. Ara ha crescut molt i està obrint

Foto: Carme Carbó
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Entrevista a l’Alfons Bonet Carbó
pubs a tot Europa, però tres anys enrere no era tant
conegut però ja era molt bo. Volíem una cervesa d’estil
aperitiu, que agradés a tots els públics però lleugerament lupulitzada per obtenir l’amargor característica de
la cervesa i vam fer una pilzner. Amb en Josep Roca ens
agradaria poder fer algun dia una cervesa amb un elaborador d’aquí i amb tots els productes també de casa: la
malta, el llúpol, l’aigua i llevat. El que passa és que, avui
dia, aquesta proposta no és factible perquè, de llúpol sí
que se n’està fent, a Cassà de la Selva per exemple,
però malta només hi ha una malteria a Lleida que treballa per les grans empreses i no venen a petits brewers.
Però a veure si algun dia ens en sortim.
-T’has plantejat anar a viure fora en alguna ocasió?
-Viatjar m’agrada molt. Intento fer dos o tres viatges a
l’any. Per una banda, amb el Celler de Can Roca fem viatges gastronòmics, aquests són per feina. I a nivell personal, sempre miro de viatjar durant les vacances, que
acostumo a fer per Nadal, perquè són unes festes que
no m’agraden massa. Els últims anys he estat a Mèxic,
Colòmbia, Dallas, Marroc, dues vegades a Japó, Chile...
etc. Ara, dit això, jo sóc de Salt i a mi m’agrada viure
aquí, no em veig marxant de can Zori. Per mi, viure al
Gironès és el millor del món, justament perquè he viatjat
ho tinc claríssim. Això és casa meva, visc amb els meus i
no vull anar a cap altre lloc que no sigui Salt. Salt capital!
-I tant! També hi ha vida fora de les grans ciutats.
Això també passa al Celler, sorprèn a més d’un que
estigui a Germans Sàbat, oi?
-Molts clients s’estranyen del fet que estigui a Girona.
Ens ha passat en més d’una ocasió que alguns estrangers reserven al Celler i, innocentment, agafen hotel al
costat de la Sagrada Família; donen per fet que el restaurant està a Barcelona. I la gent d’aquí s’estranya que
estigui en un barri com el de Germans Sàbat. Però els
germans Roca, que jo sàpiga, no es plantegen pas canviar de lloc. No sé si al principi potser ho havien pensat,
però ara mateix jo veig que se senten del seu barri i que
no marxarien d’allà.
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-Com veus el futur?
Quan s’arriba tan
alt com ha arribat el
celler, què més es
pot fer?
-Quan arribes a dalt
de tot és evident que,
en un moment o altre,
baixaràs. Això passa
amb el vi, quan arriba al seu punt àlgid,
després només pot
baixar; i així també
és la vida. Però, en
el cas del Celler, tot
plegat també és molt
mediàtic i la qüestió
és, i n’estic segur
que serà així, mantenir un bon nivell que
permeti seguir tenint
feina. Mentre hi hagi els tres germans, no s’ha de patir
per res perquè són uns cracks.
-I els teus plans de futur?
-Els meus plans són viure al màxim i gaudir de la vida
amb la gent que estimo. Vull viure-ho tot, tot el que pugui
amb la gent de casa, amb la família, en el sentit més
ampli de la paraula que inclou tothom a qui estimo. Compartir tot el que es pugui. Si hagués de muntar un negoci
propi, cosa que de moment no està en els meus plans
immediats, ni molt menys, però sí que en algun moment
m’ha passat pel cap, seria més aviat un bar amb alguna cosa de menjar, sense carta, cuina ultrasenzilla però
amb producte de gran qualitat. Que hi hagués un bon tall
de carn, un bacallà de muntanya, un bon remenat d’ous
ferrats, patates i xoriç, per què no?
-Quin seria un bon menú per Nadal? encara que no
t’agradin massa aquestes festes...
-Claríssimament una bona escudella i carn d’olla. que
no cap acompanyar-la de gaires res més. Però potser li
podríem donar un toc internacional fent un bon aperitiu
abans amb un xampanyet..
Agnès Cabezas Horno

apunt històric
A

l’alta Edat Mitjana, les cartes de franqueses eren
concessions de l’autoritat reial o senyorial que tenien com a objectiu la repoblació dels territoris conquerits als musulmans, principalment a la Catalunya Nova.
Cal assenyalar cartes com les de Tortosa (1149), Lleida
(1150) o Agramunt (1163), amb condicions atractives
per als nous colons cristians.

Les viles franques
Les viles franques eren viles de nova creació que gaudien
de les franqueses concedides per les respectives cartes
de població. Els seus habitants tenien una condició jurídica diferent dels habitants dels feus rurals, els senyorials.
Eren homes lliures, exempts de prestacions a senyors
feudals, i gaudien de concessions com l’ús de boscos,
pastures o aigües.
En canvi, havien d’encarregar-se de la construcció de les
cases i les muralles i del govern de la ciutat. Moltes viles
franques foren fundades entre els segles XII i XV tant pels
reis catalans com per alguns comtes, amb finalitats distintes però complementàries. Les primeres pretenien un
enfortiment del poder reial enfront dels senyors feudals,
ja que eren ciutats només fidels al monarca i a les seves
arques. Les segones constituïen un mitjà de repoblament
i assegurament de nous territoris.
Igualment les viles franques gaudien de mercat, fet que
les convertia en centres de desenvolupament comercial, com és el cas de Vilafranca del Penedès. De situació
semblant eren les Pobles, que també eren poblacions noves i afranquides, com ara la Pobla de Claramunt.
JCL

col.laboració
M’ho has dit amb la mirada
quan t’he vist aquest matí
i en el gest de l’abraçada
he sabut que la Nadala
ja és aquí!!!
Com definir l’esperit Nadalenc
que entendreix els sentits?,
si fins i tot el paisatge es transforma
i vesteix de blanc cingles i comes?

Esperit nadalenc
La terra de vius colors s’engalana
i en el silenci de la boscana
la remor del vent i el xipolleig del rieró
entonen una Nadala en la nit de l’Infantó.
I esguardo el cel de nit glaçada,
espurnes brillants esperen amb anhel
la joiosa arribada del gran estel missatger.
Mes... tu ja m’ho has dit amb la mirada
quan t’he vist aquest matí
i en el gest de l’abraçada
he sabut que la Nadala
ja és aquí!!!
BON NADAL
Dolors Vilagran i Amat

Pintura de M. Font i Mateu
Portada de La Farga núm. 291
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Rebre’ls bé

N

adal té la característica i la capacitat d’afinar la
nostra sensibilitat. Això no hauria de ser per fernos més sentimentals i flonjos, sinó per fer-nos més
receptius i humans.
Des de fa ja unes quantes setmanes es ve parlant, i
no deixem de veure imatges tràgiques, de refugiats i
emigrants que busquen una vida millor per ells i per les
seves famílies. Des dels governs, institucions i particulars es fan moltes promeses, però es queden només
en això?
Per bé o per mal, de persones i famílies refugiades i de
corrents migratoris n’hi ha hagut sempre, tots vivim en
el mateix món, i és un dret humà fonamental tenir l’indispensable per viure amb dignitat, i si no és en un lloc
s’ha de buscar en un altre. El que és realment trist és
no poder viure en pau, o no tenir mitjans de subsistència en el propi país i haver de marxar a la bona de Déu.
A Salt som testimonis de primera mà del que signifiquen els corrents migratoris, de tal manera que no només ho acceptem perquè no hi ha més remei, sinó que
tenim la voluntat d’anar avançant en la bona convivència i en la valoració de la diversitat cultural. Apostem
per la interculturalitat.
Quina bona ocasió, no només per Nadal, sinó sempre,
per afinar una mica més la nostra sensibilitat humana
i estrènyer llaços de relació amb persones i famílies
nouvingudes i oferir-los un somriure, una salutació, un
gest amable, una invitació a casa o deixar-nos invitar a
casa seva, etc. Hi ha tantes oportunitats!
Aquest conte, ple de contingut, ens pot ajudar a pensar-hi:
Expliquen que un jove va marxar de casa, de mala manera, després de llargues discussions familiars, amb la
intenció de no tornar-hi mai més. Va passar el temps i
el noi enyorava cada vegada més la seva família, però
no gosava tornar, creia que no seria ben rebut.

Quan s’acostava Nadal va escriure un missatge als
seus pares: els demanava perdó i els deia que si estaven disposats a acollir-lo pengessin un mocador blanc
a l’arbre, esfullat per l’hivern, que hi havia al pati de
casa. Ell passaria amb el cotxe el 24 de desembre, si
veia el mocador blanc tornaria a casa, si no, acceptaria
la decisió i seguiria endavant.
La vigília de Nadal, tal com havia previst, quan va girar
amb el cotxe per agafar el carrer de casa seva va poder veure l’arbre transformat: estava ple de mocadors
blancs que tota la seva família havia penjat a les branques.
Nadal, i sempre, tenim l’oportunitat de refer i refermar
la bona relació, amb la família, amb persones nouvingudes i amb tots els que puguem. Les festes de Nadal,
i quan sigui, són una invitació a treure el nostre mocador blanc i acollir aquelles persones que deixem de
racó o amb les que no ens parlem. Volem que es rebi
bé els de lluny, començant per rebre bé els de prop.
Fèlix Mussoll
Rector de St.Cugat

Un país millor? Un país normal!

N

ou de novembre, un any just després del (primer?)
gran acte de desobediència col·lectiva del 9-N de
2014. Em desperto sentint la tertúlia radiofònica del
matí, on una Pilar Rahola mig irritada mig deprimida es
plany, amb raó, de la “feblesa” amb què el sobiranisme
enfronta aquesta nova fase del procés, que s’inaugura
avui mateix amb la votació de la declaració d’intencions
del Parlament pels pròxims mesos, i això abans de tenir constituït el nou govern que les ha de fer efectives...
En el mateix espai passen un tall de veu de Raül Romeva en què aquest recita el rosari d’arguments per
a la independència: “...per fer un país nou on puguem
viure millor”, diu a manera de resum, amb aquell to gairebé manyac que ja li sabíem de la campanya de la
formació Junts pel Sí que ell encapçalava, i que em
deixa gairebé tan irritat com la Rahola. ¿Com, que “per
viure millor”? Sembla com si parléssim d’una simple
qüestió de confort, de qualitat de vida i prou, quan la
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independència de Catalunya té un grapat de raons que
la motiven, i de molt més calat que aquesta.
Deixant de banda la grossa qüestió dels calés, de la
increïble i escandalosa sagnia econòmica que l’Estat
aplica sobre Catalunya des que la va derrotar militarment en 1714, la raó bàsica del procés de secessió actual és la de tornar precisament a la situació anterior a
aquell nefast any del Senyor Borbó, quan el nostre era
des de feia segles un país amb les seves pròpies lleis
i amb sobirania per donar-se-les i treure-se-les d’acord
amb les seves necessitats, sense dependre de la voluntat i els capricis de cap altre.
Es tracta de recuperar l’Estat català (confederat amb
la Corona d’Aragó, com recordava Jaume Sobrequés
en un oportú article recent) i la seva pròpia legalitat,
que les forces hispanofranceses de l’odiós i rabiós Felip V van anorrear i suplantar amb el Decret de Nova
Planta, mai derogat i que està en la base de la pirà-

Un país millor? Un país normal!
mide d’abusos amb què Espanya ha colgat la nostra
vella nació (no tan vella com l’espanyola, que es veu
que ve del temps de les cavernes, però molt antiga).
Recuperar-lo en primer lloc per una qüestió de dignitat
com a poble, vençut però mai sotmès; i segonament
per reparar una injustícia històrica i superar l’anomalia
històrica que en va derivar, sostinguda per la violència
esporàdica i l’amenaça constant. Però a més d’això,
perquè aquests tres-cents anys de “historia común”
ens han demostrat que els beneficiaris d’aquella victòria militar són una gent indesitjable amb la qual no hi
ha manera humana de dialogar ni de posar-se d’acord
en res (en res essencial, doncs), perquè la seva relació
amb Catalunya i els catalans no ha deixat de ser mai,
ni mentalment ni materialment, sinó la que hi ha entre
vencedors i vençuts, entre dominadors i dominats, entre amos i subalterns (per no dir esclaus)..., una relació
colonial, dit ras i curt.
La història de la revolta en curs que es va iniciar amb la
trinxada de l’Estatut de Miravet, el 2006, ens ensenya
fins a quin punt la mentalitat militarista castellana ha
arribat intacta fins al segle XXI. És incomprensible, a
ulls de qualsevol, però tenim a l’abast, entre altres, un
article de l’historiador Xavier Díez publicat el mateix dia
9 i que dóna prou claus per a una interpretació correcta
del que està passant. Hi ha tres definicions, explica,
del concepte de nació: l’essencialista, la descriptiva i
la voluntarista. Espanya, que encaixaria en la primera
versió, es veu a si mateixa “com una veritat absoluta,
permanent, innata, essencialista i romàntica”, “confon
l’estat amb la nació” i “viu la identitat amb un punt de fanatisme religiós”, cosa que explica “la intolerància que
revelen certs tics ‘inquisitorials’ a l’hora de valorar l’independentisme” de les altres nacions, com la catalana:
des de la seva perspectiva supremacista i fonamenta-

lista, “qualsevol que plantegi una identitat alternativa, a
banda de dissident, és tractat com un heretge”, posat
que “la nació-religió veritable és l’espanyola, immutable, i només entén la diversitat des de la jerarquia”.
La identitat catalana, inclosa en el tercer grup, s’ha forjat per la seva banda “des de la ‘Terra de Pas’ assenyalada per Vicens Vives, des d’una facilitat per integrar
els corrents filosòfics i socials dissidents (anarquisme
i republicanisme, especialment) i des d’una clara capacitat de reinventar-se i readaptar-se a una constant
pluralitat i promiscuïtat cultural i ideològica”, i dóna més
importància a la voluntat de construir un futur que els
ancoratges en el passat. I això és el que neguiteja el
nacionalisme espanyol, conclou el professor Díez: “No
només resulta incomprensible l’existència d’una nació
igual en drets i obligacions. Incomoda que Catalunya
esdevingui una nació de naturalesa inversa a l’essencialisme i l’innatisme. Neguiteja la idea d’una identitat
postnacional que qüestiona la seva pròpia –i aïllada–
cosmovisió”.
Fermí Sidera Riera

Amor de veritat

E

n una ocasió, l’emir de Qatar va visitar Catalunya
per signar diversos convenis de col·laboració. Pel
nostre establishment la visita tenia un caràcter prioritari, per les possibilitats d’inversió i patrocini que podia
reportar. L’emir tenia com a hobby el finançament d’islamistes radicals, però això era el de menys. Això eren
minúcies.
A poc a poc la política havia sucumbit al sistema econòmic i al món dels negocis. Si abans l’economia estava
al servei de la política, ara era la política la que estava
a disposició de la gran economia, i no pas de les persones. I els polítics de tots els colors i presidents de clubs
de futbol es convertien en representants de missions
comercials, amb les prebendes pertinents durant i després del càrrec.
Així que, encara que venia amb cinc centenars de persones, entre familiars i seguici, el portaren a fer turisme
per algunes de les nostres ciutats i racons més emble-

màtics, amb totes les atencions imaginables.
Com que visitaven la facultat de lletres, alguns se les
van enginyar per acostar-s’hi, per fer-se present. La
colla feia ferum de petrodòlars i això atreia tota mena
d’insectes.
A un espontani se li va acudir que, aprofitant que visitava el claustre gòtic, llençar-se amb tota la seva corpulència als peus de l’emir en senyal de veneració. I
l’acte va fer efecte, perquè el regi ancià quedà estorat.
Però va pensar que allò esdevenia un acte folklòric de
benvinguda i no se li va ocórrer res més que passar-li
pel damunt, com si trepitgés una catifa. I el mateix feren
els seus cinc-cents parents darrera seu.
El govern i les autoritats, que presenciaven impertèrrits l’escena, decidiren a instàncies del president imitar
l’emir per tal de no avergonyir-lo. En total unes setcentes persones van trotar per sobre les espatlles i els
ronyons de l’home, que va trigar vint-i-tres setmanes a

9

Amor de veritat
recuperar-se. El van interrogar els serveis secrets.
Un altre tampoc es quedà curt en això de fer el ridícul.
Un estudiant que ja es veia al palau de Doha, es va fer
passar per cambrer i després de tancar-ne un al rebost
de l’hotel, li manllevà la roba. Eren altes hores de la
matinada i l’emir es trobava sol, descansant, en una
butaca d’un racó del bufet. El van advertir que volia estar una estona sol, perquè estava fatigat, però ell li va
voler servir un daikiri amb paraigüet inclòs.
- ¿Vol un còctel que li refarà l’anima? - li digué el desgraciat amb un anglès perfecte.
Però el que no sabia és que l’emir, més que fatigat,
estava cabrejat. Acabava de tornar del casino de Peralada, on havia perdut a la ruleta diversos centenars de
milers d’euros. No era pels diners, però es veu que no
suportava perdre en públic i menys que un dels seus
pitjors cunyats el guanyés. I va prendre la safata amb
un geni i una habilitat impròpies de la seva edat i la va
enclastar als morros de l’aspirant, que l’esperava atent
i somrient. Després de cosir-lo a l’hospital, el van detenir i denunciar.
La Mireia va anar més al tema, conscient de les seves
armes subterrànies. I hauria volgut embolicar-hi l’Emma, però aquesta es va excusar. La idea era aparèixer
nua de cintura cap a vall a les estances de l’hotel, perquè un descuit el té qualsevol. I aprofitar-ne el rebombori, on ella es desmaiaria. I s’hi va posar, només amb
un top taronja i pintada com una porta. I s’imaginava
que el mateix emir es treia el farcell del cap per arropar-la i que es despertava al seu propi llit.

Però va creuar-se amb una corrua de religioses en un passadís, que s’havien perdut. Va voler
amagar-se ficant-se en la primera
cambra que va trobar oberta, però
va aparèixer pel lateral a l’interior
de la sala de convencions, repleta
de gent de l’Opus. La conferència
episcopal hi celebrava unes jornades defensores de la família tradicional. L’enrenou fou remarcable i ella va haver d’apostatar.
L’Emma, la seva amiga traïdora, tenia un propi pla. Va
deixar una nota amorosa a la recepció de l’hotel destinada al cap d’estat qatarià, il·lustrada amb un nu de
cos complet. Però en Pol, que la tenia vigilada, ho va
interceptar tot a temps. De fet va agafar unes estisores
del taulell de recepció i les apuntà al coll del jove recepcionista, que es va pixar. Un acte no gaire senyor, però
va requisar la nota i la foto.
Va pensar molt en aquelles quatre ratlles, que va estudiar fins a saber-les. Però aquella imatge era un regal
dels déus. Una foto increïble mitjançant la qual un innocent enamorament es convertiria en obsessió i follia.
I és que es va fer frare després d’intentar-se suïcidar,
un cop la noia es va casar amb el recepcionista per
despit. Un jovencell que al mateix temps l’enganyava
tant amb la seva mateixa amiga com amb el seu antic
company de pis.
Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog

Martí i Julià i Folch i Torres

P

otser per alguns saltencs aquests dos noms són
senzillament el nom del Parc Hospitalari / Hospital
de Salt i el nom d’un carrer del nou eixample de la vila
on hi ha l’Institut Salvador Espriu.
Altres, potser, saben que Josep Mª Folch i Torres
(1880-1950) va ser un escriptor català molt popular,
sobretot per les seves Pàgines Viscudes al Patufet, les
aventures d’en Massagran i algunes obres de teatre
com els Pastorets d’en Lluquet i Rovelló, dels que
precisament aquest 2016 celebrem el centenari de la
seva estrena a Barcelona.
Martí i Julià va ser el nom que la República donà al
Sanatori de Salt en honor al Dr. Domènech Martí i
Julià (1861-1917) per la seva important obra com a
innovador en el món de la psiquiatria i tractament dels
malalts mentals i que va posar en pràctica a Salt en
temps de la Mancomunitat..
Però el que probablement és desconegut per la
majoria és la relació i amistat que van tenir aquest dos
personatges, a pesar de la diferencia d’edat que els
separava, durant els primers anys del s.XX en plena
efervescència del nacionalisme català.
El Dr. Martí i Julià fou un ideòleg polític des de la seva
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joventut. Ell concebia el nacionalisme com el dret
a la vida dels pobles, l’alliberament de les nacions
de l’opressió dels estats i que aquest alliberament
conduiria els individus al benestar individual i col·lectiu.
La seva activitat política s’inicià sobretot arran del seu
ingrés el 1987 a la Unió Catalanista, organització que
aglutinava bona part del catalanisme de principis del s.
XX, però que no va arribar a estructurar-se com a partit
polític. El 1903 ja n’era nomenat president. La idea
de Martí i Julià era fer del catalanisme un moviment
popular i que les seves idees penetressin en la gent
treballadora. La seva tasca se centrava principalment
en la conscienciació social i popular de les masses, i
els escrits, fulletons i revistes per a la difusió del seu
pensament eren una de les eines més utilitzada per
arribar a totes les capes de la població i especialment
a la classe obrera. Mori el 1917 i va ser un referent
ideològic de gran magnitud i importància per al
nacionalisme d’esquerres dels anys 20 i 30.
En Folch i Torres des dels 18 anys formava part de
diferents grups de joves amb inquietud política. Era un
bon orador i aviat va col·laborar com a articulista polític
a diferents revistes com L’Atlàntida o La Renaixença.

Martí i Julià i Folch i Torres
Enquadrat a les joventuts d’Unió Catalanista coneix i
admira a Marti i Julià i la seva ideologia. L’11 de setembre
de 1901 fou detingut i empresonat amb altres joves de
La Unió en l’ofrena a Rafel Casanova, i a finals de 1903
Martí i Julià li ofereix la direcció de LA TRALLA, revista
de caràcter satíric dirigida al món obrer, des d’on Folch
i Torres fa divulgació bel·ligerant dels nous postulats
polítics del catalanisme de Marti i Julià. Precisament
la publicació de dos articles seus el 1906, i per evitar
de nou anar a la presó, va ser la causa de l’exili de
Folch i Torres a Perpinyà, on romandrà fins al 1908,
i des d’on segueix fent col·laboracions periodístiques
polítiques en diverses revistes com El Poble Català o
La Veu de Catalunya, activitat que continuarà a la seva
tornada a Catalunya. Publicà també 2 novel·les de
caràcter social emmarcades en el rerefons del moment
polític que es vivia a Barcelona. Marti i Julià l’animava a
que escrivís una NOVELA NACIONAL, cosa que no va
realitzar. La seva activitat literària no era però només
aquesta. L’èxit del Massagran al 1910, la seva entrada
com a col·laborador fix al setmanari Patufet a la secció
Pagines viscudes, el nomenament com a director de la
revista, les responsabilitats de la seva nova vida familiar
i probablement la situació política catalana i espanyola,
amb fets com els de la setmana tràgica entre altres,
el van portar a abandonar la política activa i dedicarse integrament als infants i joves amb la literatura en
català amb grans èxits populars. El 1920 fundà Els
Pomells de Joventut, una associació civicopatriòtica,
independent dels partits polítics, que Primo de Rivera
va prohibir la 1ª setmana del seu cop d’estat.
He tingut la possibilitat de llegir alguns d’aquests articles
del meu avi en el llibre Cavalcant l’Ideal, recopilats
per Eulàlia Pérez Vallverdú amb un magnífic pròleg
en el que els emmarca l’autora. El tractament de temes
i conceptes com els de Nació, catalanisme de dretes
i esquerres, el Lerrouxisme, federalisme, monarquia
o república, individualisme versus internacionalisme,
les relacions amb Madrid i la “Qüestió catalana”, les
pugnes partidistes, ciutat i ciutadania, i molts altres,
m’han fet pensar que la realitat política que estem vivint
a Catalunya actualment no és tan diferent de la de fa
un segle. Esperem que el desenllaç sigui més feliç.
Montse Manén i Folch

Folch i Torres (any 1909)

Martí i Julià
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Sóc de Salt. N’estic, de Salt

S

í, sóc de Salt. Gran cosa, oi? Jo i més o menys
la meitat dels trenta mil habitants del poble.
Res d’extraordinari si no fos que no hi he nascut.
De manera que durant força temps contestes a la
pregunta de si ets de Salt dient que no, només hi
vius.
La meva família es va traslladar aquí a mitjans
dels 60 procedent de Castella la Manxa . Hi
teníem ja parents establerts. Això de l’efecte crida
ja va funcionar llavors. Encara comentem entre
nosaltres el paral·lelisme entre els pisos pastera
d’ara i la gent que hostatjava nouvinguts en
aquella època.
Jo estava en edat escolar i vaig anar a les Escoles
Nacionals, a l’espai que ara ocupa La Farga.
L’ensenyament era en castellà, encara que la
mestra i les companyes parlaven en català.
Recordo el primer contacte amb la llengua. El
capellà que ens feia doctrina ens va fer resar el
Parenostre i a mi em va semblar fàcil d’entendre,
era com castellà mal pronunciat. No em va costar
gaire de parlar-lo i llavors hi havia gent que, amb
molt bona voluntat, em deia que ja era d’aquí, com si
ja haguessis passat la prova i et pertoqués el premi.
No és tan fàcil canviar el sentiment de pertinença.
Els lligams els creen les vivències i els afectes. Així
que hi ha un període en què et sents més de la terra
d’origen i després vas fent arrels al nou destí. Hi ha,
però, un temps d’incertesa en què et trobes en terra
de ningú, com diu la cançó, no et sents ni d’aquí
ni d’allà. Hi ha gent que t’ho fa notar. Quan vas allà
perquè et consideren d’aquí i aquí perquè sempre hi
ha algú que et considera d’allà. A l’origen m’arrela la
infantesa, els primers records, l’entorn familiar. Però
d’aquí són els amics, la feina (la Gassol d’entrada i la
meva primera feina de mestra), la parella, els fills.... Els
fets més importants de la meva vida han tingut com
escenari Salt. Així que hi ha un punt en què la balança
es decanta i pesen més els nous llaços. Definitivament,
sóc més d’aquí, sense perdre mai, però, els orígens,
com canta en Raimon. Tan sols sigui pels anys de
convivència, però, també, per voluntat i sentiment, sóc
de Salt. M’agrada viure-hi, passejar per les Deveses
o el Parc Monar i contemplar el tràfec a les Hortes,
tenir un teatre a quatre passes, llegir a la Biblioteca
si convé, comprar al mercat o anar a l’Espai a fer un
cinema o de botigues. Fer esport, activitats artístiques
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o de voluntariat; aprofitar els recursos per als grans o
continuar estudiant. M’agrada la gent i la seva diversitat
i l’ambient al carrer, on tothom va a la seva en una
coexistència sense massa conflictes aparents.
No tot són flors i violes, però. No us estic venent una versió
ensucrada de la vida quotidiana al poble. Hi ha moltes
mirades d’una mateixa realitat, la meva experiència és la
que és, encara que sóc conscient que des d’una escala
de veïns de la zona Centre, la cosa pot ser ben diferent,
perquè també patim els problemes d’arreu, l’atur i tot el
que se’n deriva: desnonaments, precarietat, …
Sempre m’ha agradat el caliu social actiu i compromès
que s’ha mantingut i que ha lluitat entre altres coses per la
independència del territori, fins a aconseguir-ho el 1983.
En Lluís Mateu va crear llavors l’eslògan Salt, de Can Tona
a Can Pixera que acompanyava la campanya. També
s’ha lluitat per la seguretat i per reivindicar-ne la identitat
o restablir una reputació que sempre ha estat una mica
malmesa. Als 80 dir que vivies a Salt tenia connotacions
de barri marginal, per alguns. Sovint els petits delinqüents
que sortien als diaris residien aquí. Més tard l’allau de la
immigració tampoc no ha afavorit la imatge del poble pels
de fora. Segur que recordareu les samarretes amb els
inevitables I love Salt i d’altres: Som gent de Salt, Vivim
a Salt ... També n’hi havia un clarament desafiant: Sóc de
Salt, i què? Jo, només diria: N’estic, de Salt.
Pilar Velázquez

En record d’un gran empresari tèxtil

A

vui voldria escriure unes paraules que serveixin
com a reconeixement a la figura d’un gran empresari que ha dirigit i fundat diverses empreses a Salt. Ja
fa un temps vaig escriure sobre la figura de l’empresari
català. Dels dos tipus en què els dividia, entre altres, un
l’especulador i l’altre el creador de riquesa, ara parlaré
del tipus que sense cap dubte es troba la persona que
us vull recordar.
Aquest empresari es del tipus que lluita i arrisca els
seus diners per la seva empresa, per fer un producte o
un servei que és necessari per a la societat. Podem dir
que és el típic empresari català, emprenedor, creador
de riquesa, enamorat de la seva feina, dels productes
que fabrica o dels serveis que ofereix a la societat.
Però sobretot, creador de llocs de treball. Coneixedor
de molts dels seus treballadors, en especials dels directius, tècnics i encarregats. En les fàbriques de Salt
que ell dirigia i que n’era el propietari, algunes fundades per ell, hi havien treballat fins a sobrepassar el miler de persones.
Aquest grup de fàbriques les
coneixem per un nom, “ La
Gassol “. Avui queda poc del
seu gran potencial, però encara està en actiu una petita secció de les mitges.
Bé, suposo que ja aneu descobrint la persona a què em refereixo. A Don Federico Sanfeliu Nogués. Que fa uns dies
ens va deixar a l’edat de 102
anys.
Al meu entendre i dins la indústria en general i el tèxtil en
particular, la persona més important a Salt en els últims 100
anys. Crec que el poble de Salt

no ha valorat prou la seva figura i li ha d’estar en deute.
Hauria de tenir algun reconeixement que lloés la seva
persona.
Don Federico, conegut i anomenat pels seus treballadors com “l’amo“, era un empresari excepcional, del
que un s’ha de treure el barret. Sempre metòdic i puntual, cada divendres venia a Salt a visitar les fàbriques,
a parlar amb els treballadors i a reunir-se amb els seus
directius. Sempre recordaré els dinars i les reunions a
la Torre Ferrana de Montfullà, com uns exemples de
bona praxis empresarial i de convivència entre directius. Per cert, no escrit en cap llibre d’organització de
les nostres escoles d’Enginyeria Industrial.
Era una persona coneguda a tot el món. Va liderar i
formar part de la junta de la patronal tèxtil europea durant molts anys. Va col·laborar amb empreses a Mèxic,
Guatemala, Alemanya, Itàlia, etc. Recordeu la ciutat
agermanada de Lingen? Ell hi va tenir molta part. Coneixia gent arreu del món i a qualsevol fira internacional tèxtil que anàvem, Don Federico era tractat com
una gran personalitat. Intel·ligent i visionari, avançat al
seu temps, ara li diríem “un emprenedor“. Ell era l’emprenedor per excel·lència.
Per mi va ser sempre un referent, com a persona, com
a empresari, com a enginyer i com a cap per tirar endavant un grup industrial tan gran i potent. Els esdeveniments finals de l’empresa i les seves causes, ja les vaig
escriure en un article a la Farga, “Adéu a la Gassol“, al
desembre del 2004.
Voldria acabar amb un detall perquè entenguem, una
mica més, la seva personalitat i el seu caràcter treballador i constant: es va jubilar als 80 anys.
El meu reconeixement i admiració a una persona única i excepcional, Don Federico Sanfeliu Nogués. Que
descansi en pau.
Rafel Sala

El misteri de les lleis de l’Univers
Un Univers ordenat
Einstein, parlant del món físic, va dir que “el més incomprensible de l‘Univers és que sigui comprensible”,
o sigui que tingui un comportament ordenat i no caòtic,
un comportament racional i previsible, amb unes regularitats que es poden estudiar i comprendre.
Els científics han anat descobrint aquestes regularitats
de l’Univers que anomenen lleis i que es compleixen
tan bé que, fins i tot, es poden representar amb fórmules matemàtiques.
Per exemple, en el segle XVII Newton va descobrir que
la força que manté la Lluna girant al voltant de la Terra i
els planetes al voltant del Sol no era cap misteri sinó la
mateixa que fa caure una poma de l’arbre i que origina
el pes dels cossos. I que el valor d’aquesta força, que
anomenem gravetat, es pot expressar amb un fórmula
matemàtica senzilla.

Un segle després Coulomb va trobar una fórmula semblant per mesurar l’atracció o repulsió elèctrica entre
cossos electritzats i a mesura que la Física ha anat
avançant s’han trobat les fórmules que permeten calcular les diferents forces de la natura, les diferents
classes d’energia, l’equivalència de massa i energia, la
velocitat de desintegració dels cossos radioactius, l’estabilitat dels àtoms, etc.
Aquestes fórmules, que es compleixen sempre i en tot
lloc, han permès tot el desenvolupament de la moderna
tecnologia, des de posar un satèl·lit en òrbita a inventar
un ordinador. Però són tan senzilles que un estudiant
de batxillerat les pot fer servir per fer càlculs de Física.
Això és el que sorprenia a Einstein, que hi hagi lleis
establertes, que aquest Univers que va començar amb
una gran explosió, el Big Bang, no sigui un caos imprevisible.

13

El misteri de les lleis de l’Univers
Les constants còsmiques
Les fórmules d’aquestes lleis solen portar una
“constant”, un valor numèric que s’ha trobat experimentalment, però que cap teoria explica per què el
valor és aquell i no un altre. Per exemple, l’atracció
gravitatòria entre dos cossos depèn de la massa
dels cossos, de la distancia que els separa, però
també d’un valor G anomenat constant gravitatòria.
De constants com aquesta, que de vegades s’anomenen “constants còsmiques” perquè mantenen
el seu valor en qualsevol lloc de l’Univers, se’n
coneixen més de vint. Per exemple la constant dielèctrica, la constant de Planck, la velocitat de la
llum en el buit, la massa i càrrega elèctrica dels
electrons, la força d’atracció elèctrica entre protons
i electrons, la força nuclear entre les partícules del
nucli dels àtoms, etc.
El Principi Antròpic
Però la sorpresa va venir quan, cap a la dècada
dels vuitanta, fent servir l’enorme potència calculadora dels ordinadors, es va descobrir que, si variés
una mica el valor d’alguna d’aquestes constants,
l’Univers canviaria brutalment, no hi seria possible
la vida i per tant no hi seríem nosaltres.
Posem un exemple. Sabem que després del Big
Bang a l’Univers solament hi havia hidrogen i heli i que
els àtoms de carboni, nitrogen i oxigen presents en els
éssers vius s’han format a l’interior de les estrelles a
partir de l’hidrogen i l’heli. Doncs bé, si la força nuclear
hagués estat una mica més feble, aquests àtoms no
s’haurien pogut formar, però si hagués estat una mica
més forta s’haurien format massa aviat i ara no hi hauria estrelles, no hi hauria el Sol que ens proporcionés
energia.
Un altre exemple: si l’atracció entre el nucli dels àtoms
i els electrons fos una mica més forta, els àtoms no
s’enllaçarien entre si i no es podrien formar les molècules dels éssers vius. Però si fos una mica més feble,
els enllaços entre els àtoms serien inestables i no es
mantindrien les llargues cadenes de l’ADN i de les proteïnes.
D’exemples com aquest se’n poden trobar moltíssims.
Les lleis i les constants de l’Univers estan ajustades per
permetre l’existència dels humans. Wheeler, el famós
físic americà col·laborador de Bohr i Einstein i autor
de la hipòtesi dels “forats negres”, deia: “no és l’home
adaptat a l’Univers, és l’Univers adaptat a l’home”.
Aquest fet, que és innegable, ha rebut el nom de Principi Antròpic i ha produït un fort impacte en el pensament científic. Per alguns és fruit d’un atzar, una pura
xamba. De tots els universos possibles tenim el que
permet la nostra existència, perquè si no, no hi seríem.
Però altres pensen que en un disseny tan ben calculat,
per força hi ha d’haver un propòsit, una intenció. Potser
l’Univers vol tenir en els humans un ull per ser contemplat. Però això és una misteriosa idea filosòfica que
no es pot demostrar experimentalment i que, per tant,
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queda fora del camp de la Ciència.
Però a mi em passa que quan miro la immensa i silenciosa negror del cel estrellat i penso en tot això, en
aquest Univers tan ben estructurat, en aquestes lleis
invariables, en aquestes constants tan ben ajustades,
en el prodigi de la Vida... no ho puc evitar, em sembla
percebre-hi la presència silent del Gran Misteri.
Joan Serrat

cuidem les mascotes
L

a gàbia ha de ser com a mínim de 50-60 x 25 x
25cm. La separació entre els barrots ha de ser de
10 mm en hàmsters normals i d’un màxim de 6 mm en
hàmsters nans, i millor si els barrots són horitzontals
perquè així fan exercici quan s’hi enfilen.
La base on trepitgen no pot ser mai de reixa, hi poden
posar les potes i fer-se mal. Cal que posem un substrat
absorbent, millor els pellets de blat de moro que els
encenalls de fusta.
Localització i ambient ideal: cal evitar molta calor i humitat. La temperatura ambient no hauria de ser superior als 30ºC, i la humitat ambiental hauria de ser de
menys del 40%. És important no situar la gàbia en corrents d’aire. L’abeurador ha de ser vertical. Han de tenir
fustes o joguines de fusta per rosegar (per gastar les
dents).
DIETA - No s’han de fer mai canvis bruscos de dieta.
La dieta del hàmster consta de: pinso + farratge + complements vegetals
Pinso: cal donar el pinso en quantitats controlades. Els
pinsos que se solen comercialitzar per hàmsters són
massa rics en greixos, ja que contenen molt cacauet i
pipes de gira-sol que els encanten, però que els costa molt de digerir. L’ideal seria menjar una barreja que

El hàmster

contingués: pinso de conills porquins, barrejat amb un
20% de pinso de periquitos, 10% pinso de canaris i una
mica de pinso de gos, que li aporta el complement de
proteïna animal que necessita. També són fonts de proteïna animal: galetes per a gossos, mató o formatge
fresc i iogurt (però en molt petites quantitats).
Farratge: és molt important per permetre una bona digestió. S’ha de deixar posat tot el dia (que en mengi
tanta quantitat com vulgui). Si és fresc també aporta
aigua en hàmsters que beuen poc.
Complements: sempre donar-los-en en molt poques
quantitats: Verdures: col, pastanaga i la seva fulla,
trèvol, julivert, carxofa, dent de lleó, endívia, escarola,
espinacs (molt poc sovint), col de Brussel·les, api, pebrot verd, menta, fulla de la coliflor, tomàquet,... Fruites:
poma, pera, plàtan, maduixa, móra i gerd. Premis que
no s’han de donar (aliments prohibits): xocolata, cereals de l’esmorzar (Corn Flakes,...), dolços i aperitius
salats. Tampoc poden menjar taronja, llimona, mandarina i kiwi. Han de tenir sempre aigua disponible i cal
canviar-la regularment (cada un o dos dies).
Les vitamines i blocs de minerals i calç no són necessaris per als hàmsters ben alimentats.
ANÀLISI DE FEMTES - Cal fer analítiques de femtes
quan el hàmster arriba a casa, i cada 6 mesos, per evitar que tingui paràsits intestinals i els pugui encomanar.
HIGIENE - Cal netejar la gàbia almenys un
cop per setmana, junt amb les menjadores i
els abeuradors (la neteja ha d’incloure passar un raspall pels barrots, ja que els mosseguen contínuament. Diàriament s’han de
retirar les restes de menjar sobrants del dia
anterior, i es netejarà el racó on l’animal té
costum d’orinar i defecar. És recomanable
raspallar-lo sovint. Desinfectar la gàbia un
cop al mes, esbandir-la i assecar-la molt bé
abans de posar-hi el hàmster.
CONSELLS - A l’estiu podem posar a dins
la gàbia un recipient poc profund amb una
mica d’aigua perquè els agrada banyar-se.
L’aigua del bany s’ha de canviar diàriament.
Informació facilitada per Vetxarxa
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Flocs i estrelles amb motlles

pessics d’art

Sembla ser que l’escriptor francès Marcel Proust va començar a evocar records de la seva infància en l’obra
“A la recerca del temps perdut” mentre gaudia del gust i la flaire d’una bona magdalena sucada amb te…i així
va néixer una gran obra de la literatura universal a partir del potencial suggeridor d’un senzill plaer gastronòmic
practicat durant la infància
En canvi a mi, que em resulten empalagosos aquests petits pastissos flonjos, ensucrats i aromatitzats amb llimona, només m’han inspirat els motlles de paper llis i contorns arrissats que contenen les magdalenes, per realitzar
un munt d’estrelles i flocs de neu com els que veureu a continuació.
Us vull aclarir que en aquesta ocasió he utilitzat el motlle allargat de les valencianes ( que són una varietat del
pastisset típic de Valencia ), perquè m’era més útil que el motllo rodó que s’utilitza per les magdalenes, mufins i
cupcakes que ara estan tant de moda.
Encara que tradicionalment aquests motlles eren de color blanc i semitransparents, amb l’èxit dels últims temps
els podem trobar al mercat amb una gran varietat de colors, decoracions, mides i textures que els hi atorguen un
valor afegit a l hora d utilitzar-los com a material econòmic per realitzar creacions plàstiques ben originals.
Els materials bàsics que utilitzarem són els següents: motlles allargats de valencianes (en aquest cas de color
blanc, fúcsia i violeta), motlles rodons de magdalenes, cola en barra, taladradores per realitzar formes en cartolina blanca o de color. I els passos per realitzar estrelles o flocs amb 4 motlles allargats de color blanc són els
que segueixen:
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Flocs i estrelles amb motlles
1. S’agafen 4 motlles i s’aplanen amb la mà de forma que perdin la seva forma de barqueta
2. Es doblega cada motlle procurant que quedi ben marcada una línia central.
3. Es van plegant els dos extrems tot fent que coincideixin amb la línia abans marcada.

4. S’agafen dos motlles plegats es munten en forma de creu i s’enganxen amb cola per la seva part
central
5. S’enganxen els altres dos motlles en sentit diagonal sobre la creu abans formada i ens adonem
que s’ha format una estrella, un floc o una flor….
6. Es decora la part central amb una combinació de
formes retallades: cors, estrelles, flocs, cercles…o
bé emprant motlles de magdalenes rodones de diferents mides que donaran a la creació una sensació
de volum.
Com podeu anar observant en les diverses fotografies de les estrelles-flocs de neu s’aconsegueixen uns resultats molt bonics amb textures i formes elegants que
tant poden servir per decorar l’arbre de Nadal, les parets de qualsevol espai i sobretot els vidres (per així aconseguir un efecte d’interrelació entre llum-color que les fa ressaltar màgicament tot projectant transparències i
ombres bellament acolorides)
Cada estrella es pot retallar pels extrems en punta, en forma arrodonida.... aconseguint originals variants. També es poden superposar diverses formes amb gradacions de grans a petites o viceversa, combinar estrelles
de diversos colors i mesures o bé emprar-les per la decoració de la taula de Nadal, Cap d’any i Reis col·locant
en el seu centre un petita espelma que ens aportarà una càlida llum d’esperança en aquests dies tan
entranyables, immersos en una situació mundial ben
convulsa. BONES FESTES!
Carme Garriga i Verdaguer
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A Les Arrels hem celebrat la castanyada

ensenyament

C

om cada any a les Arrels hem celebrat la CASTANYADA, però enguany al so de la castanyera
rockera. Nens, nenes i mestres hem gaudit ballant
diverses cançons al pati! Ha fet una tarda calorosa…
Està tot capgirat: una castanyera rockera?, una tardor
estiuenca?
Què seria una festa sense la música i el ball! I per acabar els pares i avis ens han torrat castanyes, la castanyera ens les ha vingut a portar i, per descomptat,
que nosaltres ens hem llepat els dits! Boníssimes! Les
castanyes no poden faltar en una festa com aquesta!
Adéu castanyera rockera! Fins l’any vinent! Que potser
tornes a la muntanya?
I si voleu veure més coses sobre la festa, visiteu el nostre blog: http://lesarrels.blogspot.com.es/

Bicicletada a FEDAC Salt

P

er a celebrar la festivitat de la patrona de la nostra
escola, la Mare de Déu del Roser, vàrem fer diverses activitats durant tot el dia; els més menuts es quedaren a l’escola fent circuits d’habilitat i els més grans
sortírem del centre, uns cap a la Pineda Fosca i els
altres a les Hortes de Santa Eugènia.
Enguany, també vàrem voler participar en la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura que va tenia lloc a
tot Europa amb el lema “Tria. Canvia. Combina.” Per
adherir-nos a aquesta campanya que promou l’ús d’un
transport més sostenible i saludable, decidírem organitzar una bicicletada el diumenge 18 d’octubre, amb els
mestres, alumnes i les seves famílies.
La pedalada, que va reunir gairebé 150 persones, fou
una passejada amb bicicleta pels carrers i camins del
nostre municipi. No es tractava d’una competició, sinó
d’una activitat esportiva, lúdica i festiva, on tothom s’hi
va sentir molt a gust i hi va poder participar còmodament.
Per adaptar-nos a totes les edats dels participants organitzàrem tres modalitats diferents, dues passejades
en bicicleta i una passejada a peu amb circuits d’habilitat per als més petits de l’escola.
Els recorreguts en bici varen ser de 8 i 10 km aproxi-
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madament, tot seguint el camí de les vies verdes fins a
Bescanó i acabant al Pla dels Socs. Durant el trajecte
vam esmorzar per agafar forces, tocàrem el timbre per
a fer-nos sentir i pedalàrem animadament al llarg de tot
el camí.
La passejada a peu, que també finalitzava en el Pla
dels Socs, congregà els més menuts del nostre centre
i les seves famílies. Els nostres alumnes d’educació infantil es desplaçaren fins a les Deveses amb bicicletes,
patinets, caminant... i un cop allà van poder participar
d’un divertit circuit d’habilitat i jocs.

Bicicletada a FEDAC Salt
La bicicletada va ser un èxit. Els alumnes, les seves
famílies i els mestres del centre varen compartir una

bonica diada d’esport, de salut i de natura. Ja estem
planejant la pedalada de l’any vinent!

EnGEGANT el GEP

E

n un món cada vegada més divers, el domini de
diverses llengües i el seu ús comunicatiu i acadèmic és imprescindible per tal de garantir parlants plurilingües i competents. L’ús de diferents llengües per
accedir al coneixement és una pràctica que els/les nostres alumnes desenvolupen des de l’edat preescolar.
Aquest fet, facilita l’adquisició d’una llengua estrangera
de manera eficient.
És per aquest motiu que, a El Gegant del Rec, enguany
s’ha iniciat el projecte GEP (Grup d’Experimentació per
al Plurilingüisme) en llengua anglesa a diferents àrees (psicomotricitat, educació física, coneixement del
medi natural i social i plàstica) dins de l’etapa d’infantil
i primària. El nostre projecte consisteix en ampliar una
sessió a la setmana en llengua estrangera per ajudar a
globalitzar l’aprenentatge d’una tercera llengua.
El desenvolupament de les assignatures es basa en
ampliar els inputs en llengua anglesa oralment durant
les sessions.
· Dins l’àmbit d’EDUCACIÓ FÍSICA, fem PHSYCHO a
P4 i P5 i PHYSICAL EDUCATION (P.E.) a 1r. Treballem a través del joc, complementat amb mímica, expressions gestuals i suport visual i musical, com a eix
fonamental de les sessions. A l’etapa d’infantil tenim
la mascota Phsycho per interactuar amb l’alumnat.

· Dins l’àmbit de CONEIXEMENT DEL MEDI, a 2n, 3r
i 4t, s’inclou només una petita part del coneixement
del medi natural i social en anglès i l’anomenem NATURAL AND SOCIAL SCIENCE. S’han escollit els
temes que es treballen en llengua anglesa tenint pre-
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EnGEGANT el GEP
sent el grau de dificultat dels temes i la motivació dels
alumnes, per tal que adquireixin amb més facilitat els
continguts del projecte.
· Dins l’àmbit ARTÍSTIC, treballem l’àrea de plàstica
ARTS AND CRAFTS en anglès a 5è i 6è. Introduïm
el vocabulari bàsic dels temes i després analitzem i
interpretem les obres d’art i els seus pintors. A partir
d’aquí, els alumnes realitzen noves creacions plàstiques basant-se en els coneixements adquirits.
Així doncs, la finalitat del nostre projecte rau en millorar
l’expressió i comprensió oral a través del treball en xarxa dins les diferents àrees.
We would like to end this article by saying that our motivating factors are to prepare our students to acquire
knowledge for their hopeful lives and be aware of their
strategies to improve their learning. So, as Albert Einstein said “Education is what remains after one has
forgotten everything he learned in school”.
Comissió de Llengua Anglesa

El pati escolar com a recurs educatiu
vinculat al currículum d’Educació Física

P

araules claus: resultats educatius, convivència, cohesió social, educació en valors, comunitat educativa.
Resum
Els patis escolars es van establir a l’escola tradicional
per trencar la successió de classes en què l’alumnat
sovint presentava símptomes de fatiga i, alhora, es
mostrava passiu. Actualment, la visió del pati va evolucionant cap a una perspectiva més educativa. L’Escola
Mas Masó de Salt valora el pati escolar com un recurs
educatiu vinculat al currículum de l’àrea d’educació física educant l’alumne en diversos àmbits (social, cognitiu, motriu i afectiu), els quals li permeten ser més
competent a la seva vida quotidiana.
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Els reptes de la vila de Salt
L’escola Mas Masó està situada a Salt, municipi de
l’àrea urbana de Girona que actualment compta amb
una població de 30.389 habitants, un 42’5% de població de procedència estrangera extracomunitària i un
20% de la població entre 0-15 anys (etapes educatives
infantil, primària i secundària obligatòria). Altres factors
sociològics de pes són un 22’3 % de la població activa
a l’atur, dels quals al seu torn el 21% són joves menors de 30 anys. Altres dades fonamentals relacionades amb els reptes educatius del municipi són el 45%
de les persones en atur sense Graduat en educació
secundària i un 40% d’índex de fracàs escolar als instituts del municipi.

El pati escolar com a recurs educatiu
vinculat al currículum d’Educació Física
Els serveis socials de la
xarxa pública, serveis especialitzats i organitzacions socials alerten d’un
augment exponencial de
les situacions familiars
de pobresa i dels desequilibris educatius que
posen en escac el futur
d’igualtat d’oportunitats,
de desenvolupament i
de la supervivència per
a una gran part de la població saltenca. Més que
mai prenen importància i
significat les actuacions
que tendeixen a oferir recursos de transformació
o recursos pal·liatius a la situació del municipi, així com
les iniciatives que recolzen les polítiques públiques de
Salt.
L’Escola Mas Masó
L’escola Mas Masó acull uns 450 alumnes, amb un
90% de l’alumnat de famílies de procedència estrangera extracomunitària. Des que va obrir les seves portes,
fa 12 anys, amb el boom migratori dels noranta, l’escola ha estat treballant per millorar els aprenentatges
dels alumnes, atenent a la diversitat tot respectant el
ritme evolutiu i les capacitats de cada alumne/a, afavorint aprenentatges significatius i funcionals i fomentant
la cohesió social entre alumnes i les famílies.
El Pati Escolar com a recurs educatiu vinculat al
currículum
Aquest projecte queda emmarcat dins el Projecte Educatiu del Centre (PEC), el Projecte Esportiu del Centre (PES) i va estretament lligat al currículum de l’àrea
d’Educació Física de Primària. A nivell general, es treballen els objectius següents:

2- Treballar la convivència, la cohesió social i el treball
de valors, partint del joc com a recurs educatiu dins
el pati escolar.
3- Potenciar l’autonomia i la responsabilitat de l’alumnat oferint-los recursos per poder organitzar el seu
propi pati.
4- Fomentar l’hàbit de fer activitat física diària durant la
mitja hora de pati escolar.
5- Afavorir la millora dels resultats educatius dels alumnes.
L’avaluació
Tot projecte té un sistema d’avaluació per detectar, entre altres, quins són aquells aspectes que no funcionen
i, per tant, s’han de millorar. A l’hora d’avaluar aquest
projecte es recull informació rellevant sobre: els jocs, el
material, les instal·lacions, els responsables de pati, la
figura dels mestres d’educació física i la resta de mestres que vigilen el pati, ...
A mitjan juny la comunitat educativa valora el funcionament del projecte de pati a partir d’unes enquestes amb preguntes obertes i tancades. A partir d’aquí,
l’equip directiu i els mestres d’educació física fan un
buidatge per mantenir allò que funciona i modificar allò
que no.
Al llarg del curs, també es fan diverses reunions amb
l’equip docent, els alumnes responsables de joc i la resta d’alumnat del centre per fer el seguiment del projecte.
Gerard Ros i Sala
Jordi Caparrós i Zamora

1- Convertir el pati en un espai educatiu amb la seva
programació específica (objectius, continguts i criteris d’avaluació) i propiciant la participació tant
d’alumnes com de mestres.
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Hem celebrat la Castanyada

U

n dels objectius de les escoles és contribuir a la
preparació dels nens i les nenes per a ser bons
ciutadans. Amb aquesta finalitat cal promoure activitats
que els ajudin a conèixer i comprendre la cultura de la
societat en què viuen i d’aquesta manera puguin assumir la responsabilitat de conservar-la i enriquir-la. La
incorporació de la celebració de les festes tradicionals
a la vida quotidiana de l’escola facilita plenament l’assoliment d’aquest objectiu.
La celebració de festes i manifestacions tradicionals és
una realitat a la nostra escola: la castanyada, Nadal,
Carnestoltes, Sant Jordi… estan incloses en el nostre
calendari d’activitats.
Totes aquestes celebracions, combinen la seva dimensió cultural i tradicional amb la vessant lúdica. És en
aquest marc que, com cada any, el dia 28 d’octubre
vàrem celebrar la Castanyada.
Vam dedicar la tarda d’aquesta jornada a gaudir amb
els jocs que havien preparat els mestres d’educació
infantil i primària. Els alumnes de 6è, al ser els més
grans de primària, van responsabilitzar-se de donar-los
suport en els jocs que es van organitzar al pati.
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Acabats els jocs, va arribar l’hora de gaudir de les
castanyes cuites. Els alumnes de 6è, amb les seves
disfresses de castanyers i castanyeres, van repartir
aquest fruit de la tardor entre tots els companys que
havien participat en els jocs.
Col·legi Pompeu Fabra

25 anys d’història de l’Institut Vallvera

J

a fa 25 anys que l’Institut Vallvera de Salt té història
pròpia. Un 8 de novembre de 1990, va començar
tot plegat. El centre, encara sense nom i amb poc professorat, es va crear com a secció d’FP dependent
de l’escola de Sant Narcís. Calia donar resposta a la
manca de places de la branca administrativa a la zona
i al fet de no disposar d’FP a Salt.
En un primer moment, es va ocupar uns locals de la
parròquia de Sant Jaume de Salt. Posteriorment va venir el trasllat als espais de l’antiga escola d’EGB Vallvera i la independència de Sant Narcís.
Amb els anys el centre va créixer en oferta formativa,
va assolir la seva pròpia identitat i nom i va esdevenir
institut de secundària.
Les necessitats de nous espais i millors instal·lacions
van fer que, un 6 de juny de 2008, s’inaugurés el nou
Institut Vallvera, ubicat molt a prop de l’antiga Coma
Cros. Aquesta zona és ja un lloc de referència quan es
parla d’educació i cultura a la població.
Al llarg de l’any es portaran a terme un seguit d’actes
commemoratius:
- Diferents actes commemoratius per la comunitat educativa del centre.
- Concurs per la tria del logo commemoratiu dels 25
anys.

- Presentació del llibre dels 25 anys del Vallvera al llarg
de la diada de Sant Jordi.
- Jornada per les a famílies del centre.
- Exposició dels 25 anys del Vallvera
Entre moltes altres...
La comunitat educativa INS VALLVERA
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El 28 d’octubre l’Institut Vallvera celebra la Castanyada!

J

a ha arribat la Castanyada, i com cada any ens hem
proposat compartir una bona jornada. L’alumnat
d’ESO ha estat l’encarregat de torrar castanyes, i en
el marc de la celebració dels 25 anys del Institut s’han
repartit de forma gratuïta, en els diferents torns de patis

per l’alumnat d’ESO, BAT i CCFF. Des de 1r del CFGS
d’Animació Sociocultural i Turística s’ha preparat la
ja tradicional dinamització de pati de la Castanyada,
on s’han proposat diferent jocs temàtics per l’alumnat
d’ESO, que han gaudit d’una bona estona.

Guanyadors del primer concurs de la biblioteca Salvador Sunyer

J
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a tenim els guanyadors del primer concurs de la biblioteca!
- S. C. de 2n d’ESO
- O. G. de 3r d’ESO
- O. O. de 3r d’ESO
- A. F. de 3r d’ESO
- Y. C. de 4t d’ESO
- S. C. de 4t d’ESO
- A. C. de 4t d’ESO

Enhorabona als guanyadors!
El premi va consistir en una entrada per anar a veure
l’obra BLEU! el dissabte 7 de novembre al teatre El Canal de Salt.
Estem segurs que aquesta obra de teatre us va agradar; representa el viatge d’un mariner a la recerca d’una
perla màgica, una història sorprenent en un univers de
sensacions.

Sortida de tutoria al Salvador Sunyer i Aimeric

E

l dia 28 d’octubre, l’alumnat del Centre va fer la sortida de tutoria, que va consistir en una caminada
fins a diferents lloc del nostre entorn. Els nois i noies
de 1r cicle d’ESO van anar fins al parc de Domeny. Els
de 3r d’ESO van arribar fins a Bescanó i l’alumnat de

Alumnat de 4t d’ESO

4t d’ESO van anar fins a la font dels Lleons, al barri de
St. Daniel.
Tant els alumnes com els professors van tenir l’oportunitat de relacionar-se en un entorn diferent tot gaudint
de la natura i del dia assolellat que ens va acompanyar.

Alumnes de 1r cicle d’ESO

Alumnes de 3r d’ESO

entreorelles
L’inexistent transport urbà del nord de Salt

E

l nostre poble està connectat amb Girona per 4 eixos vials que van d’est a oest. Un dels més antics
és el carrer Major, actualment gairebé tot ell d’un sol
sentit de circulació i en direcció a Girona.
Tenim el passeig dels Països Catalans i l’avinguda de
la Pau, cadascun d’ells en dos sentits de circulació. El
més antic de tots és el recorregut format pels carrers
Sant Antoni, Sant Dionís i Llarg. Tot i que aquests car-

rers no formen una via rectilínia com els que hem apuntat abans.
Com a transport urbà, portat a terme per l’empresa Teisa, disposem de dues línies que connecten Salt amb
Girona i viceversa. Les anomenades L-3 (en el plànol
de color verd) i L-4 ( en el plànol de color blau).
La línea L-4, provinent de Girona a través del passeig
dels Països Catalans, s’encara cap a la zona del centre
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L’inexistent transport urbà del nord de Salt
hospitalari Marti i Julià i Santa Caterina, s’incorpora a
l’avinguda de la Pau, es torna a infiltrar dins el nucli
urbà a través dels carrers President Francesc Macià,
Guilleries i Rafel Masó, retornant altra vegada a l’avinguda de la Pau i dirigint-se a través d’aquesta cap al
centre comercial Espai Gironès. Passant pel costat de
la zona esportiva, s’incorpora altra vegada al passeig
dels Països Catalans agafant la directa cap a Girona.
La línea L-3 fa la circumval·lació venint de Girona a
través del passeig dels Països Catalans i torna cap a
Girona a través del carrer Major.
Amb les dues línies del transport urbà podem dir que
tenim cobert un ampli accés als sectors de la població,
tant pel que fa al sector centre com l’hospitalari, sector
Maçana, centre comercial, cementiri i zona esportiva.
Tot i així, no fa massa temps es va fer una experimentació per facilitar l’accés a la part més sud del poble des
de la part nord, és a dir, des del sector antic del Veïnat
i del Barri Vell, creant una altra línia de bus, utilitzant un
minibús que feia el recorregut només dins el nucli urbà
a través dels carrers que he anomenat abans de Sant
Antoni, Sant Dionís i Llarg.
Aquest experiment, lògicament, no va tenir èxit. L’ocupació del bus era ridícula i es va anul·lar la línia.
En aquests últims anys, precisament en el sector on
fem referència (Veïnat i Barri Vell) hi ha hagut un increment de serveis públics i privats de tot tipus, especialment culturals. Només cal esmentar els tres centres
universitaris, biblioteca, teatres, esglésies, escoles,
institut, etc.
Tota aquesta exposició ve donada per explicar una
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problemàtica en el transport urbà que no ha tingut en
compte la implantació dels serveis que acabo d’anomenar. Serveis que no solament utilitzem els ciutadans de
Salt, sinó també ciutadans d’altres contrades gironines.
Per posar un exemple; quin recorregut ha de fer una
persona que ha agafat la línea L-3 des de Girona per
anar a algun dels centres universitaris de la part nord
del poble?.
Queda clar que ha de baixar del bus a la parada al davant de l’antiga estació del Veïnat, al passeig dels Països Catalans, i fer un llarg desplaçament des d’aquest
fins a la Coma Cros. És a dir, ha de creuar la meitat del
poble. Cosa que no succeeix als residents de Salt entre
el carrer Major i la part més sud del poble.
Si consultem l’empresa de transports ens dirà que
aquesta línia és de circumval·lació. Molt bé, però qui
pot perdre un temps significatiu de continuar el recorregut amb el bus, donant la volta al centre comercial i
tornar a baixar pel carrer Major?. Això, si no es troba
que hagi de fer una espera a la parada terminal de l’extrem oest de Salt.
No només és un inconvenient per als usuaris forans
que es desplacen a la part nord del poble, sinó també
per als veïns de tot el sector comprés entre el carrer
Major i el llindar amb la sèquia Monar. I no parlem de
les persones grans o amb mobilitat reduïda obligades
a recórrer gairebé mig poble per arribar al seu destí.
Una de les propostes que de ben segur serien beneficioses i amb èxit d’ocupació seria tornar a utilitzar els
minibús, amb sortida des de Girona, passant pel carrer
Costabona, Sant Antoni, Sant Dionís, Àusias March,
Llarg, Isaac Albéniz i tornar en direcció a Girona
a través del carrer Major
i carrer Santa Eugènia,
línea L-X (en el plànol
de color vermell).
Aquests tipus de minibús són molt utilitzats a
l’àrea de Girona, en els
sector antics principalment, i en altres de rodalies.
Si es va experimentar
amb el minibús, el recorregut només dins el
nucli urbà, amb les poques perspectives d’èxit,
crec que es podria experimentar amb més
probabilitats d’èxit el
recorregut d’unió de Girona i Salt a través dels
carrers del sector nord
del poble. En fi, alguna
marquesina encara hi
està instal·lada.
Manel Oliveras

cultura

Premí Setè Cel per Totes les estacions de França

L

’Escriptor Oriol Ponsatí-Murlà va rebre el premi
Setè cel d’enguany per la seva novel·la Totes les
estacions de França. El jurat del premi, reunit el passat
16 d’octubre, va acordar per unanimitat donar el premi,

dotat amb 3.000 €, a l’escriptor gironí, que ja havia estat guanyador del Premi de Novel·la Curta Just Manuel
Casero amb aquesta obra.
Oriol Ponsatí-Murlà, nascut a Figueres el 1978, és editor, traductor i escriptor. És doctor en
Filosofia per la Universitat de Girona i
professor associat de filosofia antiga en
aquesta mateixa universitat des de l’any
2008. Ha col·laborat a El Punt, la Revista de Girona, El País, La Vanguardia,
l’Ara i altres mitjans de comunicació.
Fundador i director d’Edicions de la Ela
Geminada, ha traduït obres de Michael
Nyman, Igor Stravinski, Friedrich Nietzsche, Gianni Vattimo, Denis Diderot i
Josep Palau i Fabre.
Optaven al Premi Setè Cel totes les
novel·les editades en català durant el
2014. Mitjançant un sistema de votacions, els lectors en fan una tria, de les
que el jurat ha seleccionat la guanyadora. L’acte de lliurament del premi es va
fer a la biblioteca Iu Bohigas el passat
13 de novembre.

Recomanació de llibre

T

ítol: ELS VENÇUTS
Autor: XAVIER BENGUEREL
Madrid: Alfaguara, 1969 / Barcelona: Club del Llibre,
1979 / Barcelona: Edicions 62, 1984 / Barcelona: Edicions de 1984, 2005.
“…No preguntis, no t’inquietis, em deia. Inútil. De preguntres, rai, me’n sobraven. El que em feia falta eren
respostes. Em vaig menjar els terrossos de sucre. Els
esclafava amb les dents i aquell soroll desagradable
tornava a recordar-me el gos, no el de Figueres, sinó el
que m’havia aﬁgurat ser jo mateix assegut a la cuneta,
prop del Voló, quan passaven els cotxes francesos i la
gent ens mirava. Mentrestant el fred m’arrencava llàgrimes. Imposava tanta nit abocada sobre el mar, i el petit
gemec de les onades i les estrelles. Encara més, en
tombar-me i veure la munió de taques negres, escampades per la sorra, igual que petits munts de cagaferro,
de residus inútils, de deixalles. Era gent com jo mateix. Gent que dormia. Que potser somiava, que patia;

alguns segurament morien. No tenien res, cap lloc on
anar, probablement cap conegut a qui acudir. Gent que
no tan sols havia perdut la seva guerra, sinó el país, la
família, la casa, i que després de caminar, derrotats,
desfets, tot el que trobaven per rescabalar-se, tot el
que se’ls oferia, era una platja solitària, freda, hostil.
Qui els havia adreçat una mínima paraula de consol.
D’esperança? Només aquella ordre glacial, inhumana:
“Allez, allez…!” Però, i els que havien passat carregats
amb els diners, on eren? On eren els nostres, els qui
tenien l’obligació d’ajudar-nos? “
Aquest fragment i les reflexions del protagonista ens
demostren que la història es repeteix tossudament.
No costa massa pensar en els milers de refugiats que
han vingut a Europa amb l’esperança de trobar-hi acolliment tal com ho feren els exiliats de la guerra civil
que creuaren la frontera, derrotats però esperançats
per començar una nova vida; en canvi, van trobar la
crueltat dels Camps i el menyspreu de la gent. Que miserablement es va porta França amb els exiliats
espanyols!!
Sobre el motiu que va portar l’autor a escriure Els
Vençuts ell mateix va dir presentant una de les edicions:
En aquest llibre, només m’he aturat a narrar la primera aventura tràgica, interminable dels vençuts,
dels pocs que amb sort van poder esquivar els
camps de concentració de França i dels molts que
desventuradament, hi van anar a parar. Els motius
que m’han empès escriure —en part a reescriure
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Recomanació de llibre
aquesta obra—, que és a un mateix temps història, crònica i novel·la són de molts ordres i fàcils de comprendre. Crec, però, que se’n destaca un d’essencial: en la
nostra literatura hi fan falta encara documents sobre un
dels capítols probablement més impressionants de la
nostra història contemporània.
Els vençuts recrea la crònica de la fugida del país i
la crueltat que pateixen els exiliats fets presoners en
camps d’internament francesos. Alguns varen sobreviure sense passar pels camps, però la majoria hi van
anar a parar. Quan en Franco guanya la guerra els
fugitius fan nosa, no interessen ningú. Són els Vençuts
, encara no se’ls ha fet el reconeixement i el desgreuge
del que són mereixedors.
Aquest llibre és recomanable de llegir des dels nostres
joves fins als més grans.
Xavier Benguerel va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 1988. Va morir a Barcelona el 1990.
Carme Torrent

73 raons per deixar-te

S

ota la direcció d’Elisenda Roca, i dins el començament de la “Temporada alta”, se’ns presenta el
dijous 8 d’octubre en el Teatre Municipal de Girona una
obra musical. Aquesta obra invita a reflexionar sobre
l’amor i el desamor en els matrimonis joves i grans.
El tema és molt actual, ja que estem vivint moltes crisis
de parella que solen acabar en una separació. Al principi tot són flors i violes, però al passar els anys comencen les desavinences i moltes vegades es veuen obligats a dur unes noves vides per separat. Potser l’amor
no és etern, però l’estimació i el respecte s’haurien de
conservar i mantenir com si demà fos l’últim dia. És el
cas de moltes parelles que superant un i mil entrebancs
arriben a la vellesa junts i feliços.
És la síntesi de l’obra musical que han interpretat qua-

Una altra pel·lícula

D

ivendres 23 d’octubre a les 22 hores presenten al
Teatre de Salt una comèdia de David Mamet i Julio Manrique, autor i director respectivament. Els tres
dies de representació estava completament ple i no és
d’estranyar, ja que va ser una gran obra i molt ben
interpretada.
En Bob (David Selvas) treballa per a la indústria del cinema. Produeix pel·lícules i fa guanyar mols diners i acaba
de pujar de categoria com a cap de producció. El seu
amic en Charlie (Julio Manrique) arriba amb una proposta de rodar una pel·lícula d’acció del gènere penitenciari,
amb la gran estrella del cinema d’acció Douglas Brown,
els dos productors especulen amb un futur ple de guanys
i riquesa. Però la irrupció de la Karen (Mireia Aixalà), una
noia jove i guapa, posarà en perill el projecte.
Entre els milers de propostes que arriben al despatx del
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teatre
tre grans professionals
durant dues hores.
Aquests intèrprets són:
Albert Folk, Mercè Martínez, Mone Teruel i Marc
Pujol. Tots ells amb experiència en altres musicals, tant en el teatre
com a TV3.
A tots ells els felicitem
per les seves grans interpretacions que han fet
aplaudir el públic amb intensitat i durant molts minuts.
Josep Pla

Una altra pel·lícula
productor i que mai pujaran a les pantalles, hi ha una
novel·la, “El Pont”, una fàbula moral sobre el poder de
la radiació. El llibre parla sobre la por i la fi del món. La
Karen pensa que seria una bona pel·lícula. Pensa que
la feina d’en Bob hauria de servir per alguna cosa més
que per fer diners. I a partir d’un cert moment el pobre
Bob ja no sap què pensar.
Els tres autors lliuren un combat ple de cops amagats sobre una partitura precisa, afilada i frenètica. És
una obra, segons l’autor, sobre la fi del món. També

notícies
E

l Grup de les Cuineres de Salt, aquest any, com és
ja de costum, hem participat a Fira Tast de Girona.
Aquest any hem cuinat cinc plats tradicionals catalans,
que són: faves a la catalana, pota i tripa de vedella,
mandonguilles amb sèpia, bacallà amb samfaina i galtes de porc amb salsafins. La nostra aportació és el
recordatori de plats de casa nostra que són elaborats
amb matèria de proximitat i de primera qualitat.
Ens satisfà aportar a aquesta Fira la nostra col·laboració
fent que el poble de Salt sigui reconegut per coses tant

podria ser una obra despietada sobre el capitalisme.
Són plantejaments diferents sobre la forma de fer pellícules, que agradin al públic o que serveixin per fer diners. Som aquí per fer que el personal passi una bona
estona? O hauríem d’aspirar a alguna cosa més? A quina exactament? Preguntes sense resposta.
Han estat una hora i mitja d’un treball frenètic dels tres
intèrprets. Els felicitem per la feina feta. El públic els ha
premiat en forts aplaudiments.
Josep Pla

Les Cuineres de Salt al Fira Tast
senzilles com la Cuina Casolana, i que amb el suport
que tenim del nostre Ajuntament, puguem fer-ho arribar
a tanta gent que passa per la Fira.
Creiem que aquest any també ha sigut un èxit tant
amb la participació de diferents productes, com amb la
complicitat de l’assistència.
Nosaltres estem molt orgulloses de portar el nom de
Salt mes enllà de les nostres contrades.
Les Cuineres de Salt

L’Ajuntament conservarà el llegat de l’artista saltenc Jaume Xifra

L

’Ajuntament de Salt i els hereus de l’artista saltenc
Jaume Xifra van signar un conveni pel qual l’Ajuntament es farà càrrec de la conservació de l’obra de
l’artista, que ha estat cedida pels seus hereus: Joan Xifra i Carreras, Maria Teresa Xifra i Carreras. Els hereus
cedeixen també a l’Ajuntament els drets d’explotació

de l’obra.
En el conveni, es reconeix el valor cultural i per a la
investigació del llegat artístic de l’artista saltenc Jaume
Xifra i es valora molt positivament l’interès públic collectiu que té el llegat artístic d’aquest artista conceptual, i per això ambdues parts consideren convenient
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L’Ajuntament conservarà el llegat de l’artista saltenc Jaume Xifra
i necessari fer-ne aquesta donació a l’Ajuntament de
Salt, per tal de garantir la seva conservació i divulgació
entre els investigadors i la societat en general.
Jaume Xifra, va nàixer a Salt el 1934 i va morir l’any
passat a Paris. Xifra és un dels primers artistes de la
generació conceptual catalana dels anys seixanta i va
emigrar a França en plena dictadura.
Xifra fou un artista inquiet, interdisciplinari, capaç d’inventar artefactes i sistemes artístics capaços de permetre la participació de l’espectador. Per altra banda,
va ser també un gran pedagog a les escoles de Belles
Arts de Dijon i Cergy-Pontoise.

Inauguració de l’escultura dedicada
als donants de sang de Salt

E

l passat 16 d’octubre al vespre es va inaugurar a la rotonda
del carrer Francesc Macià amb Josep Mª Folch i Torres de
Salt l’escultura de Dani Galindo dedicada als donants de sang
de la vila. L’acte va ser precedit d’una cercavila de la Banda del
Rec i va comptar amb la presència de l’Alcalde, Jordi Viñas, el
gerent d’Espai Gironès, Pau Jordà, l’autor del l’obra, Dani Galindo, i el president de la Federació Catalana de Donants de Sang,
Marc Ibars.
L’obra, que ha estat finançada per Espai Gironès dins de la seva
política de donar suport a les iniciatives solidàries de la societat
saltenca, representa una gota de sang.

Espais vistos. Exposició d’en Fonsu Mateu

C

om a homenatge al llibre de Josep Pla Coses
vistes, del qual es compleix el 90è aniversari,
l’aquarel·lista saltenc va presentar a Les Bernardes el
llibre Espais vistos, una trentena d’apunts dels seus viatges, amb textos del metge Juan F. Campo i que complementa l’exposició que ja va fer al Motel Empordà de
Figueres.
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A la inauguració, a més de Mateu i Campo, van intervenir Antoni Sant i Guillem Terribas. L’Adrià Puntí va
voler sorprendre el seu amic Fonsu amb una cançó i el
pintor va correspondre cantant-ne una altra del músic
del Veïnat.

el temps

Temperatures i pluviometria

octubre de 2015

setembre de 2015

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)
Dies
1
2
Temperatura Mínima 19,6 19,1
Temperatura Màxima 31,3 27,5
Pluja/mm.
13,4

3
17,3
24,6
2,5

4
5
15,7 13,9
19,8 24
7,4

6
15,6
26

7
14,4
26,8

8
9
10
11
14,3 11,8 15,8 13,6
25,6 28,2 21,8 26
2,6

12
13
14
15
17,6 16,7 14,6 15,7
29,5 31 26,8 28,5
0,5

Dies
16
17
Temperatura Mínima 18,2 19,5
Temperatura Màxima 31,4 29,9
Pluja/mm.

18
13,1
26

19
20
11,1 16,2
26 27,4

21
11,9
27,2

22
13,1
25,2

23
24
25
26
16 11,2 11,2 10,7
25,5 26,6 27,4 27,3

27
28
29
30
12,2 11,9 13,7 14,8
26,4 26,3 20,5 17,1
50
24

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 50 (mm)

Pluja acumulada: 100,4 (mm)
Temperatura màxima:
31,4° el dia 16 de setembre

Temperatura mínima:
10,7° el dia 26 de setembre

Dies
1
2
Temperatura Mínima 12,5 11,6
Temperatura Màxima 23,5 23
Pluja/mm.
0,7 13,2

3
15,2
25,2

4
5
11 15,1
20,1 30,1

6
16
29

7
12,5
23

8
9
10
11,8 11,9 10,9
23,6 23,7 26

Dies
16
17
Temperatura Mínima 8,1 9,1
Temperatura Màxima 19,1 20,2
Pluja/mm.
0,2

18
11,1
23,9

19
20
16,3 11,1
20,1 19,4

21
8,2
16,7

22
6,6
21

23
24
25
26
7,4 9,5 11,7 12,2
23,7 21,6 21,7 17
12,6

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 13,2 (mm)

Pluja acumulada: 28,6 (mm)
Temperatura màxima:
30,1° el dia 5 d’octubre

11
10
27

12
17
25

13
14
15
16,1 12
5,9
20,8 20,3 19,5
0,9 0,2

27
28
29
30
14,4 11,6 7,9 7,5
23 22,9 20,38 23,4
0,8

31
8,5
24

Temperatura mínima:
5,9° el dia 15 d’octubre

Resum meteorològic setembre i octubre

S

etembre
A Salt ha estat un mes més fred del normal (-0’9º
respecte la mitjana de 1999-2015) i un xic més plujós
del normal (+23’1 mm), si bé és cert que l’últim temporal de llevant (dies 29-30) ha concentrat gran part de
la precipitació, 72’4 mm a Salt-centre, 80’8 mm a SaltMonar, si no, hauria quedat sec.
Octubre
A Salt ha estat un mes un xic més fred del normal (-0’7º
respecte la mitjana de 1999-2015) i molt més sec del
normal (-48’1 mm). És cert que l’últim temporal de pluja

(dies civils 26 i 27) ha suavitzat molt la forta sequera que portàvem des de l’inici de mes. Com sempre
al nostre país la pluja es concentra en molt pocs dies,
tenim un clima típicament mediterrani pel que fa a la
precipitació, i amb tendència continental pel que fa a la
mitjana de les temperatures mínimes i màximes, amb
fortes amplituds i inversions tèrmiques amb cel serè,
vent encalmat, temps anticiclònic i especialment quan
bufa la tramuntana a l’Empordà i aquí el vent està encalmat.
Gerard Taulé
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El silenci de les paraules

el racó de pensar

E

m trobo davant de l’ordinador, els dits a punt de tocar les tecles pertinents, però el pensament en silenci. M’agradaria tant que les paraules em caiguessin
planament, com trossets de paper que cauen del cel.
Vull escriure. Fa dies que vull escriure, però el silenci
de les paraules em persegueix. M´han abandonat les
muses, diria algun artista. Jo, com que no sóc artista, no tinc muses, però sí que tinc dies d’inspiració; ho
veig a venir, crec que avui no toca, i això que no m’hi
va la vida! A la llunyania sento un gos bordar, que pesats que són els gossos que molesten a tota hora i que
criden per res. Em pregunto si no té amos, o potser
sí, però puc comprovar que no l’han sabut educar. El
whatsapp m’està enviant avisos, ara no, ara em vull
concentrar, si és que puc, és clar. En aquests moments
arriba un avió, el sento, sento el soroll estrident del seu
escandalós motor. Per què no els fan més silenciosos?
Oh Déu, la veïna de dalt ha engegat l’aspiradora, és
que no té altra cosa a fer... pregunto? Un plor de criatura que ve del carrer em fa aixecar de la cadira... “he
caigut, és culpa teva, no m´has cuidat”...una mocosa
de tres pams renyava sa mare. ”Perdona, reina.” li diu
la mare.” No ho volia fer!!!” Em quedo perplexa. Torno
a seure davant d’un Word net i blanc immaculat. Una
xerrameca de veus de dona em tornen a distreure “ Sí,
què vols, ara diu que es vol separar... mare de Déu quina poca paciència que tenen les parelles avui en dia...
desencís, desil·lusió ...”parla una altra veu “ i “nosaltres aguantant llamps i trons. Jo també n´he tingut de
ganes de deixar-ho tot, de marxar, sola, ben sola, però
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ens van educar per ser obedients. Les dones de la nostra edat, ni ens ho plantejàvem això de la separació”.
Em retiro lentament de la barana del balcó, no vull destorbar la conversa...em sento espia dins de casa meva.
Torno a seure davant l’ordinador. El pensament se
m’escapa... a veure què els hi faré avui per dinar; ah sí,
pasta. Pasta amb bacallà i verdures, això agrada a tothom i és ràpid de fer. N’estic cansada dels dinars, sopars i altres parides... Que cansat és ser dona, quanta
càrrega que portem, semblem cargols amb la casa a
sobre: el marit, els fills, els néts, la neteja, la roba, la
compra, els àpats, l’economia, les llistes, i altres feines
que ens van afegint... i jo, que em noto pesada, lenta,
casca-ràbies , no sé ni com m’aguanto !!!
No, evidentment avui no és el dia d’escriure, ja ho veig.
Torno a sortir al balcó, miro el meu cumquat japonès,
està esplèndid, encisador, amb una delicada olor de cítric ... aquest és el silenci que més m’agrada: el silenci
de les plantes, dels arbres, de les flors.
Júlia Pujolràs Casadevall

gastronomia

Corona de peix
Ingredients:
· 400 g de lluç
· 400 g de rap
· 8 gambes
· 200 g d’arròs
· 1 pebrot

· 1 ou dur
· salsa maionesa
· oli
· sal
(El peix per elaborar aquesta recepta pot ser congelat.)

Elaboració:
Posar a coure al forn els peixos i el marisc en una safata, prèviament
amanits amb sal i oli.
Quan estan cuits cal esmicolar-los i barrejar-los amb la salsa que han
fet amb la cocció.
Mentrestant, poseu l’arròs a coure en aigua bullint amb sal. Quan estigui
cuit, passeu-lo per aigua freda, perquè no ens quedi enganxat i barregeu-hi el pebrot vermell escalivat i l’ou dur, tot ben picat, i se li barreja la
meitat de la salsa maionesa.
Després es prepara tot en un motlle de corona. Primer es col·loca el peix
al fons i al damunt l’arròs ja preparat.
Finalment ho desemmotllem en una safata per servir i el decorem amb
alguna gamba i la resta de la salsa maionesa.
És un plat que se serveix fred i es pot preparar el dia abans.
Recepta de la Sra. PEPITA PUJOL ENSESA
del grup de Les Cuineres de Salt.

cuina internacional
Croquetes de mill amb verdures (Catalunya)
Ingredients:
· 200 g de mill
· 1 ceba grossa
· 2 pastanagues
· Oli
· sal
· grans de sèsam torrat

Preparació:
Es talla la ceba i les pastanagues a trossets petits. Es posen en una cassola amb una mica d’oli i es couen
a mig foc fins que la ceba es vegi transparent. Hi afegim el mill, sal i 3 parts d’aigua per cada una de mill. Ho
deixem coure fins que s’hagi begut tota l’aigua i ho deixem refredar.
Un cop freda la pasta ens mullem les mans i l’anem agafant, fent-ne pilotilles o formes de croqueta. Les fem
voltejar per un plat amb grans de sèsam i les posem en una safata per anar al forn, gratinades a uns 150º
durant uns minuts, fins que les granes de sèsam quedin rossetes, sense que es cremin.
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demograﬁa

Naixements, casaments i defuncions
Naixements
Amadou Sidibe
Saibo Jabbi Jabbi
Angel Padilla Fernández
Holematu Jaiteh
Kebba Jammed Ceesay
Maria Teixidó Abellan
Bintu Jallow
Aina Bondia Clapera
Cecilia Reyes Argueta
Anna Bou Turienzo
Efrem Cruz Molina
Toni González Pla
Excel Iyoghama Obasuyi
Ladji Jallow
Fode Diarre
Riyad Mekaoui
Avneet Kaur
Zoe Scarlett Jarrim Salazar
Fatima Jorfi Lakhal
Ahmed Bassirou
Pablo Fernández Dominguez
Issa Fofana Hyrdara
Safouan Kalai
Bruno Rios Cumplido

05/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
08/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
11/09/2015
12/09/2015
13/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
14/09/2015
17/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
18/09/2015
19/09/2015
19/09/2015
21/09/2015
21/09/2015
22/09/2015
22/09/2015

Martí Vilar Vila
Àfrica Tellez Fernández
Ona Noell Roig
Lucia Gottlicher Costa
Nora Imbergamo Muñoz
Youssef El Belhsaine
Youssef El Morabite Idrissi
Gaia Josh Hagemann Levy
Imran Marouane
Zakaria Benyoussef
Mahamed Hadiya Haddya
Derek Lara Fernández
Alin Costin Bacanu
Yago F. Garcia Mancilla
Mahamadou Sawaned
Rohan Rattu
Mohammed Hittani
Arnau Ramos Genís
Ingrid Macias Muñoz
M. Alessia Valentina Preda
Juntin A. Cañadas Avilés
Anderson G. Lara Ramirez
Fatumata Magiraga
Maram Dahmani

24/09/2015
25/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
28/09/2015
29/09/2015
29/09/2015
02/10/2015
02/10/2015
02/10/2015
04/10/2015
05/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
06/10/2015
09/10/2015
11/10/2015
13/10/2015
13/10/2015
14/10/2015
15/09/2012
15/10/2015
16/10/2015

Jad Bendahmane
Iker A. Cruz Cáceres
Sulyman Touray
Haitam Zaidi
Jana Franch Orozco
Biel Requena Benitez
Azzedine Nouali
Tasmim Ben Ydir
Matias Draghici
Rinad El Mourabiti L.
Hawwa Drammeh
Janelle Osarumwense O.
Ibtihal El Fari
Ikram Oussaoudi
Adama Susso
Sara El Haouass
Naia Massaguer Flores
Hosanna Eromoene A.
Aboubakary Cisse
Aboubacar Souleymane
Alae Bachiri
Sehajpreet Kaur

16/10/2015
16/10/2015
19/10/2015
21/10/2015
21/10/2015
22/10/2015
25/10/2015
26/10/2015
26/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
01/11/2015
01/11/2015
01/11/2015
02/11/2015
03/11/2015
06/11/2015
06/11/2015
08/11/2015
08/11/2015
08/11/2015

Casaments
Manuel Enrique Guiao López
Francis Estefania Reyes Espinoza
Ahmed Boutouil Lahraoui
Ibtissam Setia
Joaquin Manuel Heredia Ramos
Alba Rodriguez Llamas
Josep Aurich Mallorquí
Daniela Rozalinova Paunova
Khalid Tahiri
Alexandra Palomo Rivas
Ebrima Faye
Ana Maria Neira Saborido
Mohamed Sorhayer
Yolanda Bru Enseñat

30/08/2015
03/09/2015
10/09/2015
11/09/2015
10/09/2015
14/09/2015
14/09/2015

Enrique Curto Curto
Rocio Angelica Rincón Albarracin
18/9/2015
Jordi Palomeras Pérez
Anna Sanahuja Ensesa
18/09/2015
Carlos Luis Duran Escuadra
Ana Maria Muñoz Bautista
18/09/2015
Baghdad Bezghout
Hayat Soultana Soultani
21/09/2015
Mohammed Hammouch Khouri
Hassana Salhi
21/09/2015
Jesus Anibal Parada Sánchez
Yamile Almeida Oviedo
25/09/2015
J. Carlos Miranda Fernández–Arroyo
Glenda Yamileth Hernández Nuñez 03/10/2015

Jacinto Farré Mateu
Araceli Hinojosa Córdoba
Said Essaidi
Desiree Calveras Peracio
Pablo Abel Córdoba
Anna Cortez Fernández
Lamin Sillah
Gelang Jatta Kanteh
Miguel Angel Cáceres Garcia
Maria Del Carmen Ruiz Dongil
Bhim Bahadur Karki
Claire Marie Gambarini
Jordi Arenas Calderón
Maria del Carmen Mora Camacho

03/10/2015
05/10/2015
08/10/2015
16/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
31/10/2015

Defuncions
Juan De Dios Muñoz Martínez, 48 anys 01/05/2015
Antonio Abilla Amella, 90 anys
07/05/2015
Carmen García Espigares, 80 anys
06/05/2015
Miquel Cerro Gelis, 58 anys
15/05/2015
Pere Vila Vilahur, 72 anys
14/05/2015
Consol Marco Vidal,78 anys
16/05/2015
Luis López Diaz, 59 anys
16/05/2015
Anna Maria Batllori Mitjans, 69 anys
18/05/2015
Josep Miquel Diumé, 59 anys
16/05/2015
Antonia Huertas Porcel, 93 anys
23/05/2015
Irene Julià Fajeda, 93 anys
27/05/2015
José Galán Muñoz, 84 anys
28/05/2015
Lluís Palahí Vidal, 64 anys
31/05/2015
Pilar Teixidor Oliveras, 101 anys
03/06/2015
Aniano Nieva Peral, 76 anys
04/06/2015
Julián Romero López, 60 anys
10/06/2015
Esteve Bosch Corominas, 88 anys
13/06/2015
José Alamo Rodríguez, 78 anys
16/06/2015
Florenci Bosch Canals, 67 anys
18/06/2015
Albert Quintana Solsona, 76 anys
20/06/2015
Carmen Rivero Cuevas, 69 anys
24/06/2015
Haja Bayes Sillach, 19 anys
28/06/2015
Manuel Vidal Vázquez, 57 anys
01/07/2015
Margarita Palau Vila, 77 anys
05/07/2015
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Agustina Masferrer Pol, 92 anys
Benet Bayé Camps, 91 anys
Lluisa Isern Bayo, 91 anys
Carlos Asencio Hernández, 87 anys
Joan Canals Pigem, 75 anys
Manuel Montero Lozano, 80 anys
Julia Estirado Reales, 72 anys
Polo Nuñez Robles, 72 anys
Josep Carbo Bosch, 84 anys
Maria Burch Puig, 83 anys
Carme Canals Canals, 88 anys
Dalmau Geli Palahí, 97 anys
Francesc Ferragut Frigola, 79 anys
Antonio Reviriego Rodriguez, 77 anys
Joaquima Fita Pagès, 80 anys
Dolores Pérez Mimbrero, 96 anys
Xavier Yañez Viñolas, 53 anys
Lola Gimenez Pubill, 89 anys
Francisco Herrero Alba, 73 anys
Carme Martí Burrull, 70 anys
Joana Prat Esparraguera, 73 anys
Lluís Casadevall Puig, 92 anys
Dolores Maldonado Moriel, 89 anys
Victoria Ramos Megías, 82 anys

05/07/2015
11/07/2015
12/07/2015
09/07/2015
14/07/2015
14/07/2015
17/07/2015
19/07/2015
18/07/2015
18/07/2015
27/07/2015
30/07/2015
29/07/2015
02/08/2015
04/08/2015
03/08/2015
02/08/2015
06/08/2015
10/08/2015
10/08/2015
09/08/2015
09/08/2015
15/08/2015
14/08/2015

Amparo Molina Muñoz, 84 anys
14/08/2015
Manuel Sánchez Ortega, 60 anys
19/08/2015
Lourdes Soles Hosta, 88 anys
19/08/2015
Josep Romeu Gelada, 85 anys
21/08/2015
Emiliana Roman Santiago, 71 anys 20/08/2015
Genis Guevara Mellado, 85 anys
27/08/2015
Joaquima Grabuleda Fabrega, 90 anys 27/08/2015
Paula González Arroyo, 80 anys
30/08/2015
Paquita Tortosa López, 98 anys
05/09/2015
Bernabe Quiñones Molina, 83 anys 07/09/2015
Albert Fossas Añaños, 43 anys
07/09/2015
Benigna Del Olmo Iglesias, 94 anys 07/09/2015
Pere Escabros Besoli, 87 anys
14/09/2015
Leonor Martin Lamas, 78 anys
12/09/2015
Dolors Casas Codina, 89 anys
18/09/2015
Joan Reig Bosch, 77 anys
22/09/2015
Lluís Heras Herráiz, 71 anys
27/09/2015
Josefina Aguilera Cano, 52 anys
26/09/2015
Jose Moreno Gallegos, 61 anys
03/10/2015
Joan Tremoleda Rigall, 72 anys
08/10/2015
Antonia Peláez Del Pino, 74 anys 13/10/2015
Lluís Agell Casademont, 61 anys 14/10/2015

poti poti

L’acudit foll

Encreuats

HORITZONTALS
1. Estat de l’ànim plenament satisfet.
3. Mes número 12, El nom li ve del fet d’haver estat
el desè (llatí decem = deu) mes del primer calendari
romà abans la reforma de Numa Pompili
4. Allò que és transmès, contingut objectiu dels fets,
les creences, els costums, etc., transmesos de pares a fills.
7. Nadal és la festivitat cristiana del naixement de
Jesús que correspon al 25 de desembre, i el cicle de
temps entre l’advent i l’epifania.
8. Present que hom fa a algú.
11. Segons el Nou Testament, uns mags (o savis,
segons la traducció) que van portar regals a Jesús,
guiats per un estel. Aquests regals van ser or, encens i mirra.

Sopa de lletres
pollancre
alzina
xiprer
palmera

mimosa
avet
morera
yucca

melia
taronger
garrofer
desmai

castanyer
lledoner
roure

VERTICALS
2. Plat d’arròs, fideus o qualsevol altra pasta, cuit
amb el brou de la carn d’olla o solament amb aigua
i algun condiment.
5. Escenificació del naixement de Jesús feta amb
actors i aprofitant un paratge rústic, un monument
arquitectònic o un indret.
6. Unitat social formada per un grup d’individus lligats entre ells per relacions de matrimoni, parentiu
o afinitat.
9. És la figura central del Cristianisme, on també se
l’anomena Fill de Déu.
10. Que té una temperatura sensiblement més baixa
que la del cos humà.

Solució:

FARMÀCIES de guàrdia: mes de DESEMBRE
DAVESA, Major, 20
Dies: 2 - 12 - 22

972230568

NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 4 - 9 - 24

972233645

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 6 - 16

972230103

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 5 - 15 - 25

972237704

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 3 - 13 - 23

972233518

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 7 - 17 - 27

972243412

PEYA, Pla de Salt, 15
Dies: 18 - 28

972441001

ROCAS, Major, 269
Dies: 1 – 11 – 21 – 26 - 31

972231249

DOMENECH - Llevadores, 7-9
Dies: 10 - 20 - 30

972439935

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20
Dies: 8 - 14 – 19 - 29

972232578
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