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agendaActivitats del mes de FEBRER

CASAL DE JUBILATS
• Dia 18 de FEBRER. Excursió: POBLE ESPANYOL. 

Sortida a les 7:30 hores del matí. Preu: 42 €. Esmorzar 
inclòs. El dia de cobrament dels tiquets serà el 11 de fe-
brer, de 4 a 7 de la tarda. Per informació i assessorament 
dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. Telèfon 607876946.

• Dia 17 de MARÇ. Excursió: EL RIPOLL del Ferro. Sortida 
a les 8:00 hores del matí. Preu: 39 €. Esmorzar inclòs. El 
dia de cobrament dels tiquets serà el 10 de març, de 4 a 
7 de la tarda. Per informació i assessorament dirigiu-vos 
al Sr. Josep Llovet. Telèfon 607876946.

• Del 6 al 11 de JUNY. Excursió a EL VENTORRO: BUR-
GOS, VALLADOLID - ARANDA DEL DUERO. Sortida el 
dia 6 a les 5:30 del matí. Preu: 475 € (1r. pagament: 
160 €, 2n. pagament: 160 €, 3r. pagament: 155 €). Auto-
car, pensió completa, dinars en restaurant, begudes als 
àpats, entrades museus, guies de l’hotel.

SALT SARDANISTA
• Dia 7 de febrer- Doble audició de sardanes- Hora: 2/4 de 

5 de la tarda- Lloc: Pista poliesportiva- Cobles/orques-
tres: Foment del Montgrí i Ciutat de Girona.

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS
• Del 1 al 27 de febrer- Maquetes, de Moisès Auguet - 

Mostra d’una part de les maquetes, fetes amb fusta i 
altres materials reciclats, d’esglésies, catedrals i altres 
monuments, tant de Catalunya com de diferents llocs 
d’Europa.

• Dia 5 de febrer- 18:00h.- Llana a dojo!, a càrrec de Tra-
moia - Narració oral i taller a partir del llibre Llana a dojo, 
de Mac Barnett i Jon Klassen - Activitat dirigida a nens i 
nenes de 5 a 10 anys.

• Dia 9 de febrer- 17:30h.- Club de lectura infantil - Troba-
da del club de lectura infantil, comentarem “El zoo d’en 
Pitus”, de Sebastià Sorribas 

• Dia 12 de febrer- 18:00h.- Club de lectura juvenil - Tro-
bada del club de lectura juvenil, comentarem “La tribu”, 
d’Anne-Laure Bondoux.

f

• Dia 18 de febrer- 20:00h.- Club de lectura d’obres de fi c-
ció - Trobada del grup de lectura. Comentarem: “El llibre 
del desassossec” de Fernando Pessoa.

• Dia 24 de febrer- 20:00h.- Llegir el teatre - Trobada del 
grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra “Maria 
Rosa” d’Àngel Guimerà.

LA MIRONA-CONCERTS
• Dia 5 de febrer- TORNEM A SAU | + PEP SALA (convidat 

especial)- Hora: 23:00- Sala 1- Preu: 12/15 €.
• Dia 6 de febrer- ASPID | Imágenes de Dolor + Whipping 

the Clown– Hora: 22:00- Sala1- Preu: 10/12 €.
• Dia 12 de febrer- SENYOR MIT + GRUP CONVIDAT– 

Hora: 22:30- Sala 2- Preu: 7/10 €.
• Dia 13 de febrer- CARNAVAL 2016– Hora: 00:00- Sala 

1- Preu: gratuït fi ns a les 02:00h, després 6 €.
• Dia 20 de febrer- STROMBERS– Hora: 22:30- Sala 1- 

Preu: 8/12 €.
• Dia 4 de març- BMF16 - AKUA NARU + artista convidat– 

Hora: 23:00- Sala 1- Preu: 15/18 €.

TEATRE DE SALT I EL CANAL (TEMPORADA ALTA)
• Dia 5 de febrer - 21:00h.- Neus Català, un cel de plom- 

de Carme Martí amb Mercè Arànega - Preu: 28/18 €.
• Dia 27 de febrer - 21:00h.- La llista- de Jennifer Tremblay 

amb Laia Marull - Preu: 28/18 €.
• Dia 8 de març - 21:00h.- Purga- Lectura dramatitzada de 

fragments- de Sofi  Oksanen- Direcció Ramon Simó amb 
Maria Molins i Carme Elias - Preu: 5 €.

• Dia 11 de març - 21:00h.- Els mots i la cosa- de Jean-
Claude Carrière amb Ricard Borràs i Elena Garcia - 
Preu: 20/12 €.

• Dia 19 de març - 21:00h.- Histèriques- de Divinas sota la 
direcció de Carol López - Preu: 20/12 €.
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Un planeta emmalaltit  
Què pot fer Salt per millorar la salut del planeta? Què hi poden fer les seves ins-
titucions, entitats i els seus ciutadans? Depèn de cada un de nosaltres, dels nos-
tres polítics, o són els grans poders econòmics els que hi poden incidir? Això són 
excuses per a no canviar el nostre model de vida? Tenir cura del nostre entorn, 
estimar-lo, és una responsabilitat individual en primer terme. És una qüestió d’edu-
cació, de sensibilitat, de salut i de solidaritat, vers un mateix, vers els que hauran 
de venir i vers tots els éssers vius. Però també és una responsabilitat política a tots 
nivells.
Que el clima està canviant és una evidència científi ca. El pol s’està desfent, el 
nivell dels oceans i les temperatures augmenten i els fenòmens climàtics són més 
extrems. La nostra història climàtica és molt curta, i no tenim prou dades per deter-
minar què és un cicle natural o què és un efecte de l’activitat humana. Però sí que 
tenim evidències d’un efecte hivernacle que la nostra activitat afavoreix.
Una altra cosa són els polítics que desestimen les energies netes a favor de les 
grans empreses elèctriques, nuclears o petroleres, però també els voten els ciuta-
dans. I guanyen les eleccions. És una altra evidència científi ca que si no tenim una 
energia neta, i unes indústries netes, no és perquè la tecnologia no ho faci possible. 
Ho és pel poder econòmic que ho impedeix i per l’autoritat política que el sustenta, 
i que tant li fa que hàgim de viure amb mascareta. Però també és cert que ens la-
mentem dels parcs eòlics, que no reciclem prou i que no comprem cotxes elèctrics, 
per posar uns exemples.
També és cert que el nostre model de desenvolupament s’ha basat en les energies 
fòssils, i que no podem imposar hipòcritament, i sense compensacions, un model 
distint a les economies que ens segueixen, i que han patit una greu degradació 
mediambiental per al nostre propi benestar. Això a banda dels efectes socials de-
vastadors que han sofert a causa dels nostres mètodes.
Les successives cimeres internacionals sobre el clima han tingut l’efecte de cons-
cienciar el conjunt de les societats humanes del repte plantejat, però no han donat 
encara una resposta que vagi més enllà de bones intencions i compromisos genè-
rics. És un primer pas insufi cient i tenim el temps en contra. Fins que els efectes 
siguin més adversos potser no tindrem accions més decidides, però pel camí hi 
podem perdre molt. 
La responsabilitat és de tots i primerament de les accions de cada un de nosaltres, 
del nostre comportament polític, social, cultural i econòmic. Els mercats sempre 
s’acaben adaptant als gustos dels consumidors. 
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En Jordi Barris és d’aquella gent que té bona mà per les arts. La seva destresa amb el pinzell li ha permès 
treballar des de pintor de parets a creador de decorats i envelats, també fer de retratista, paisatgista i pes-
sebrista. Això ha fet que, tot i jubilat, en Jordi no pari gaire per casa: quan no està ajudant a la Comissió de 
Reis amb les carrosses dels mags d’Orient, està pintant alguna peça per la desfi lada de Carnestoltes. Potser 
és aquesta activitat el que el manté actiu i jovial, o potser també l’actitud d’en Jordi que, pels sotracs difícils 
que ha hagut de passar, sap molt bé apreciar la vida i gaudir de les petites coses. “S’ha de fer allò que et ve 
de gust, quan et ve de gust; no quan toca només perquè toca”, per això ens confessa que sempre té un bon 
cava en fresc! Parlem una estona amb en Jordi Barris de l’art en la pintura i de la vida.

-Jordi Barris, què ens explica?
-Sempre explico el mateix, no tinc pas tanta història, jo! 
La meva feina ha estat més la de pintor de parets i amb 
els envelats. Aquesta és la meva història. Els quadres 
són una afi ció que he anat seguint a base d’anar treba-
llant. Fa uns anys, ens guanyàvem una mica més bé la 
vida que no pas ara, i vaig poder fer la casa on viuen els 
meus fi lls amb l’estudi per mi a dalt de tot. Pensant so-
bretot en tenir un espai per quan em retirés poder venir 
a pintar. Però no em deixen pas parar, no hi ha maneres!

-Des de quan té interès per la pintura?
-Això de sempre. A l’edat de 12 o 13 anys ja vaig comen-
çar a sentir alguna cosa per la pintura. Quan anava a 
estudi amb els “Hermanos” de Girona, em vaig barallar 
amb el mestre perquè vaig fer un dibuix, em sembla que 
era el cap d’un brau o alguna cosa així, i quan li vaig 
ensenyar me’l va tirar per terra dient que no l’havia fet 
jo. Em vaig emprenyar molt. Li vaig dir, “si vol li dibuixaré 
aquí davant seu” i així ho vaig fer. Després el va tenir 
penjat tot el mes a classe. Sempre m’ha agradat dibuixar 
i pintar.  

-La seva família què hi deia?
-El meu pare volia que estudiés. A ell li hauria agradat 
que jo hagués estat advocat o metge o vés a saber. Però 
l’estudi a mi no m’anava, a mi m’interessava només el 
que tenia a veure amb dibuix i pintura. Per això vaig anar 
a aprendre dibuix amb el senyor Carreras a Girona, de-
via tenir uns 18 anys. No vaig faltar a classe ni un sol 
dia! I mira que hi vaig anar anys. He tingut sempre molta 
afi ció per això. No sé jugar a cartes, ni altres jocs de 
taula, jo em distrec així.  

-Així amb el senyor Carreres va aprendre tècnica. Va 
anar a alguna altra escola?
-Quan el senyor Carreres va veure que ja no em podia 
ensenyar més, ell mateix em va acompanyar a Barcelo-
na perquè anés a classes amb un mestre de la capital 
que ell coneixia. Allà pintàvem models al natural. Era 
molt bon mestre però també molt “puntillós”. Per això, 
la meva tècnica és més clàssica que moderna. És el 
que em van ensenyar. He provat a vegades de fer algu-
na peça més abstracte però no m’hi sento còmode, no 
ho sento de la mateixa manera, m’avorreix, més aviat. 
Sempre dic que jo no em sento artista, sinó que pinto 
allò que veig. Per això faig molts retrats o paisatges, a 
partir de fotografi es.   

-Pintura fi gurativa i realista, però vostè diu que és 
més aviat impressionista? 
-Sí, això ho dic en el sentit que no m’agrada la pintura 
tan i tan detallada, sobretot els paisatges però també 
amb els retrats, m’agrada que s’apreciïn les pinzellades. 
Si mires de prop un quadre meu ho veuràs, es veu força 
el traç. M’agrada molt fer fl ors, per exemple, i sovint  faig 
servir la tècnica d’estampació amb un tall de patata, per 
donar aquesta sensació. 

-Sempre amb oli? 
-No, faig servir oli però també pintura plàstica. El que no 
faig servir és l’aquarel·la. No se’m dóna bé. En Fonsu 
Mateu, que en sap molt, és el millor que hi ha, sempre 
em diu “fes-ne, fes-ne que ja et sortirà bé”, però no m’hi 
acabo de veure pas... 

L’art de viure

Nom: Jordi Barris i Vilagran
Edat: 78 anys  
Nascut i resident a Salt                                                                
Professió: en Jordi Barris és conegut sobretot per 
l’empresa familiar Envelats Barris, però també com a 
creador de decorats de teatre, així com pintor. Ha ex-
posat les seves pintures a les Bernardes de Salt, així 
com a Besalú i Arenys de Munt. És membre de l’Asso-
ciació Pessebrista de Girona i col·laborador habitual de 
la Comissió de Reis o de l’associació Kinbedeball en la 
preparació del Carnestoltes. 

entrevista
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Entrevista a Jordi Barris

-És veritat que va néixer el mateix dia que en Dalí? 
-Sí, l’11 de maig, de diferent any. Una coincidència que 
no vol dir res, però és graciosa donat que m’agrada tant 
la pintura. 

-Abans dels envelats, va fer de pintor de parets?
-Sí, el meu pare feia de pintor i jo també vaig començar 
a treballar amb ell. Després el meu pare es va quedar 
l’empresa d’envelats que era d’un veí. Però, al cap de 
poc, ell ja es va jubilar. La història és la següent: teníem 
un veí que es dedicava a això dels envelats i s’havia 
anat fent gran. Ell tenia el fi ll a França perquè havia fugit 
durant la guerra, ja que havia estat jutge del Tribunal 
Popular i no tenia massa bona fama. Aquest veí nostre 
no sabia escriure ni llegir i li demanava al meu pare que 
li fes els rebuts. Sempre li deia “quan jo em mori, queda-
t’ho tu això dels envelats”. No era pas mal ofi ci, el veí 
sempre deia que, en temps de guerra quan ningú tenia 
res, ell sempre tenia alguna cosa perquè els veïns li do-
naven. Portava l’envelat en un carro, imagina’t com era. 
Quatre pals i quatre robetes.   

-Així que el seu pare es va quedar l’empresa d’en-
velats.
-Sí, llavors el meu pare va començar a fer quatre ‘pal-
cos’, i alguna cosa més. En aquells moments jo estava a 
Barcelona, em dedicava a pintar decorats de teatre. Els 
dibuixava sense quadricular res, amb la xibeca, un pal 
d’un metre amb el carbonet al fi nal, per dibuixar de lluny. 
Ara si ho hagués de fer potser no podria, però en aquells 

moments estava com boig! El mateix company de feina 
m’explicava com podíem millorar els envelats, que que-
dessin coberts quan plovia, etc. I així vam anar fent.  

-Deu haver canviat molt aquest ofi ci?
-Avui dia l’empresa, que la porta el meu fi ll, el que fa 
sobretot és adornar els pavellons. Es posa roba al sos-
tre, es col·loquen adornaments als laterals, els posem 
la pista de terra, també. Hi ha llocs que volen ‘palcos’, 
altres llocs volen escenari o bé diferents làmpades de 
llum. Amb tres dies o quatre adornem els pavellons que 
no els coneixeries. Sobretot per Festes Majors i Carnes-
toltes. El que no tenim ara, pròpiament, és l’estructura 
d’envelat, no ho fem i tampoc ens interessa. Avui dia 
això no té sortida, ja hi ha molts llocs amb sales per fer-
hi festes, és diferent que abans. Una cosa que també 
ha canviat molt és tot el tema de la llum i l’electricitat. 
Nosaltres no ens dediquem a la instal·lació de la llum, 
això ho fan altres empreses, però igualment abans ens 
havíem de quedar durant la festa a vigilar els envelats 
perquè la instal·lació elèctrica no era com ara, i s’havia 
de vigilar si es fonia un fusible, etc. Tot això ha canviat 
molt. Mira, fa poc vaig anar a Barcelona a veure el Circ 
del Sol, i no em va agradar pas gaire, no hi havia res de 
decorats, ara tot és llum.

-Per quins pobles duien els envelats?
-Per comarques gironines però també força per la pro-
víncia de Barcelona: Cardedeu, Parets del Vallès, Mont-
meló, etc. Una vegada vaig pintar una roba de cotó que 
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Entrevista a Jordi Barris

feia 800 metres per posar en un sostre; em van deixar 
una sala aquí a la Cooperativa de Salt per poder-la pin-
tar. Aquest el vam estrenar a Ceret, a França, on feien 
una gala de la pubilla de la sardana. També, l’empresa 
nostra vam ser els primers de muntar els estands per les 
Fires de Girona el primer any que es va fer a la Devesa, 
el 1960, perquè abans es feia a Jaume I. Des del rellot-
ge de la Devesa fi ns al pont d’en Vidal, que en deien, hi 
havia un cobert on s’hi posaven els estands. 

-I fi ns avui dia! Perquè segueix col·laborant amb les 
entitats del poble...
-Sí, i tant. Encara pinto les carrosses dels Reis, del Car-
nestoltes, per Nadal porto pessebres a Cal Mut... no paro 
pas! I quan puc, segueixo pintant els meus quadres. No 
he pintat mai per guanyar-m’hi la vida, però, tot i així, he 
venut força quadres. Ara, jo pinto perquè ho faig a gust, 
perquè ho gaudeixo i em diverteixo pintant, si ho hagués 
de fer per encàrrec, crec que ja no ho faria bé.

-També és conegut pels seus pessebres. Com va co-
mençar aquesta afi ció?
-També vaig començar bastant jovenet. A casa teníem 
una botiga on veníem vi de l’Empordà, perquè el meu 

pare era fi ll de Mollet de Peralada. Allà vaig començar a 
muntar pessebres, deu fer potser uns 40 anys. Al princi-
pi feia diorames més senzills, tampoc en sabia massa, 
però quan em vaig fer de l’Associació de Pessebristes 
de Girona ja vaig començar a fer-ne de més complexos. 
Voltàvem per anar a buscar pessebres a altres pobles 
i tothom t’explicava alguns trucs, així en vas aprenent. 
Les fi gures les faig amb fang i, sobretot, la gent coneix 
els meus pessebres per la manera com estan pintats, 
“aquest és del pintor”, diuen. Clar, la majoria de gent que 
fa pessebres no tenen tanta tècnica de dibuix i pintura i 
suposo que això es veu després en el resultat.

-Sempre ha viscut a Salt? 
-Sí, jo sóc nascut a Salt. La meva dona, però, és de 
Jaén. Fa 53 anys que estem casats. La veritat és que he 
tingut una família molt maca, la gran llàstima ha estat la 
de perdre la meva fi lla Anna, ara fa tres anys, amb no-
més 40 anys. Per això, cada vegada estic més conven-
çut que s’ha de saber viure i gaudir de les coses. A l’edat 
que tinc, ja no vull estalviar pas res! Per això sempre 
tinc un bon cava en fred. Les coses s’han de fer quan et 
vénen de gust, no perquè toca fer-les.  

Agnès Cabezas Horno
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col.laboració
Tothom hi ha guanyat perquè tothom hi ha perdut, 

fruit d’una estratègia fallida. Però no tothom hi ha 
perdut igual. I tot per un sol nom. I és que la CUP ha 
convertit en un referent moral i ha revitalitzat política-
ment un candidat que tenia una data clara de caducitat. 
I s’ha hagut de retractar, reformar i subordinar, almenys 
sobre el paper, després de partir-se per la meitat. 
S’ha fatigat innecessàriament una ciutadania perplexa 
i desencisada, s’ha perdut un temps preciós i un dels 
seus principals actius. I tot en temps de descompte, per 
a sorpresa general i després de vorejar el ridícul. Quina 
mena d’estratègia política és aquesta? Aquest procés 
passarà a la història dels manuals polítics.
Quina diferència insalvable, doncs, existia si el candi-
dat ho era només per a divuit mesos, i es plantejava 
una presidència compartida i controlada parlamentàri-
ament? S’ho mereixia un candidat que ha liderat el pro-
cés en els moments més difícils, que és el millor dels 
interlocutors, que és perseguit judicialment i que té tots 
els poders econòmics, polítics i mediàtics en contra?.
Igualment han estat molts els que han ridiculitzat, in-
justament, el procés assembleari de la CUP, que ha 
demostrat que hi ha altres formes de prendre decisi-
ons. El que és ridícul és convertir un sol nom, després 
de tres mesos de negociacions, en l’objecte de la dis-
cussió, el desacord i la partició, per a satisfacció dels 
poders fàctics. 
I total per acabar acceptant el nom elegit directament 
pel president i les seves condicions, i ara sense as-
semblees. Un curs de política pràctica per a orgull, 
fi nalment, dels gironins. Un darrer gest inesperat que 
ha fet recuperar la il·lusió per l’encert de l’elecció. Una 
altra demostració d’estratègia i un altre cop en el darrer 
segon.
El procés d’independència d’un país demanda molta 
seriositat i no tants acords acrobàtics. I també molt sen-
tit de la realitat. Pot ser una independència de dretes o 
d’esquerres en un país i una societat tan plural i com-
plexa com la nostra? Pot un procés reeixir separant a 
bons i dolents i vetant importants sectors socials? Així 
ho han reclamat durant quatre anys els milions de per-
sones que s’han mobilitzat arreu del 
país, sense llençar un paper a terra, 
en la denominada revolta dels somriu-
res. Una il·lusió col·lectiva que no es 
pot menystenir per rebequeries imprò-
pies del moment.
El procés d’independència d’un país 
demanda unitat per fer front a les ten-
sions internes i externes contràries, 
que s’hi oposaran amb totes les seves 
forces, inclosos uns poders fàctics 
acostumats a decidir en nom de tots. 
També s’han de deixar en suspens 
totes les ideologies, siguin les que 
siguin, per a un determinat espai de 
temps. Els polítics, tots, han de mos-
trar responsabilitat, generositat, alça-
da de mires, sentit d’estat. 

En el nostre cas, els que fi ns ara havien decidit, des-
prés d’un espectacle poc gratifi cant, havien estat els 
mateixos cupaires, per a satisfacció dels poderosos 
i dels unionistes. Un ridícul dins i fora de les nostres 
fronteres que suposava una presa de pèl al mandat 
democràtic sorgit del 27s. La CUP es presentava com 
una opció radicalment democràtica i independentista, 
jove, fresca, transformadora, transparent, incorrupta. 
Quanta gent va votar la CUP per a reforçar el procés 
sobiranista, quanta ho va fer per a una revolució social 
i quanta per a un canvi de nom?. 
Té clar la CUP i totes les agrupacions que la componen 
què són i com han d’actuar? Què hi fa la CUP a les 
institucions vigents si no hi creu gens, si el seu model 
d’organització social, legítimament, és un altre? Han 
estat honestos en aquest sentit? Tampoc és compren-
sible què hi fan a la CUP professionals liberals i fi ns i tot 
petits empresaris, i personal provinent de famílies petit-
burgeses, en una organització que es declara antisiste-
ma, anticapitalista i col·lectivista. Hi són per desconei-
xença o per esgarrapar algunes engrunes de poder? Hi 
són en nom de què?  D’altra banda, què hi tenen a dir 
els que tenen per sopar només un iogurt caducat i els 
que no poden pagar la llum? Aquests no poden esperar 
a decidir el sexe dels àngels. Sense les classes popu-
lars, sense fer entendre a tota aquesta gent que pateix, 
i que desgraciadament és molta, que un estat propi és 
una oportunitat de millora, aquesta independència no 
tindrà èxit ni tan sols sentit.
Per primera vegada en unes eleccions, amb el setanta-
cinc per cent de participació, els independentistes ob-
tenen la majoria absoluta al Parlament. Què més els 
cal als nostres polítics per estar a l’alçada? Algú va dir 
que cada poble té la història que es mereix. Repetirà la 
nostra generació els errors de les anteriors? El partit de 
debò tot just comença ara i hem de ser-hi tots, ferms, 
units i responsables. 

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog

Cop de CUP
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President a Catalunya va ser decisió de la Casa Reial 
o una imposició del govern (en funcions) del PP, Bar-
galló deia que en aquest darrer cas fóra pitjor encara, 
«primer, perquè demostra la inutilitat absoluta de la 
monarquia, que es veu que ni serveix per a decidir qui 
rep o qui no, a qui agraeix i a qui no, i segon, perquè 
demostra la inoperància de la monarquia: si volia rebre 
i agrair, és un acte de covardia i sotmetiment no fer-ho; 
i si no ho volia fer, ni tan sols executa la seva hipotètica 
funció d’intercessió, sinó que actua de part. Una des-
pesa supèrfl ua».
Per fer-ho tot més rodó, la setmana de la plantada del rei 
Felip (replicada després justament per ERC, negant-se 
a participar en la roda de presentacions a “Sa Majestat” 
–com li diu el diputat Iceta– dels nous grups parlamen-
taris al Congrés de Diputats) va anar a coincidir amb el 
300è aniversari de la publicació de la Reial Cèdula del 
Decret de Nova Planta, que el 1716 doncs va deixar ca-
polada Catalunya de les seves institucions i de les seves 
constitucions, i de la seva llengua en tots els àmbits ofi -
cials i en l’ensenyament. I va anar a coincidir també, ves 
per on, amb la denúncia que l’Estat, a través de la seva 
ambaixadora a Barcelona, María de los Llanos de Luna, 
ha interposat (segons la premsa del mateix 13 de gener) 
contra l’Ajuntament de Badalona pel fet de no tenir pen-
jada, “en un lloc preferencial” a la sala de plens, un retrat 
del monarca... Entre una cosa i l’altra, Vós sí que heu 
quedat ben retratat, Sa Majestat!
De tota manera, com que és de ben parits ser agra-
ït, gràcies de part d’aquest servidor, Sa Majestat, per 
l’empenta. I gràcies a Vós i al vostre llinatge per tots els 
serveis prestats en aquests llargs 300 anys i fi ns al dia 
d’avui, sigui dit amb tota la ironia, amb tot el sarcasme 
i amb tota la mala llet.

Fermí Sidera Riera

La trajectòria de l’hereu de Joan Carles I de Borbó i 
Borbó, rei d’ençà de la renúncia d’aquest al tron, és 

la història d’una decepció, des de la perspectiva cata-
lana: del príncep Felipe ‘el Preparao’ al rei Felipe VI ‘el 
Maleducao’, una rodolada rostos avall cap al despres-
tigi irremeiable. Però això rai: no és que en una sola 
setmana hagi malbaratat –fent un lleig descomunal a 
la presidenta Forcadell i als presidents Mas i Puigde-
mont–  la feina de tants anys de suposada preparació 
(universitària, àdhuc, gairebé una extravagància en 
els de la seva nissaga) i tants d’esforços per caure bé 
entre els súbdits rebecs d’aquest racó del seu Regne, 
parlant en català de tant en tant i fent el paripé a redós 
del seu títol de Príncep de Girona i de la Fundació que 
duia el seu nom i que algun adulador es va treure de la 
màniga, sinó perquè ha tingut una ocasió d’or davant 
dels seus reials nassos i no ha sigut bo ni per conside-
rar la possibilitat de passar a la història com un Rei amb 
altura de mires, i no solament amb altura en pams, que 
en són uns quants.
L’ocasió que dic era pintada calba, certament, i molt, 
però hi era: quan la trinxada de l’Estatut pel Tribunal 
Constitucional va fer vessar la paciència dels catalans 
i aquests es van posar a caminar cap a la porta de sor-
tida, cap a la proclamació unilateral d’independència 
(que ara ja només és qüestió de temps), el Noi ja hauria 
d’haver previst des de la seva talaia privilegiada que 
aquell corrent no pararia de créixer i que no tenia atu-
rador si no s’hi feia alguna cosa, i atesa la manifesta 
incapacitat de la classe política espanyola d’oferir res 
que no fos immobilisme i garrotades, el Noi, si hagu-
és tingut una mica de cintura, podria haver explorat, 
si més no, la possibilitat no solament de fer d’àrbitre, 
com és el seu encàrrec constitucional (i que tampoc 
compleix, com no ho feia el seu pare), sinó de retornar 
a la fórmula “un rei, dos regnes”, que hauria permès 
(previ referèndum propiciat per ell, i a veure si el Dr. No 
s’hauria atrevit a contrariar-lo) tancar de forma imagi-
nativa i acceptable per tothom el contenciós irresoluble 
que va encetar el seu avantpassat Felip V, d’execrable 
memòria. En comptes d’això –que a hores d’ara sona a 
conte de fades, no cal dir-ho, però no tant en el seu mo-
ment–, el Noi s’ha posicionat inequívocament al costat 
d’una de les parts en litigi i s’ha refermat en la tradició 
unionista, centralista, repressora i absolutista dels Bor-
bons, amb més o menys intensitat sempre invariable-
ment contrària als catalans.
En Josep Bargalló i Valls,  conseller en cap en temps 
del tripartit, escrivia al seu blog el 13 de gener: «“Nós 
que valem tant com vós, jurem davant vós que no sou 
millor que nós, que junts valem més que vós, i que us 
acceptem com a rei i sobirà sempre i quan respecteu 
nostres llibertats i lleis, però si no, no”. Aquest és el 
jurament que, seguint les nostres constitucions, es feia 
davant dels reis catalans. Fins al segle XVIII, clar, que 
és quan vàrem perdre, en mans dels Borbons, aquelles 
llibertats que ens feien ser, tots junts, iguals i per da-
munt de qualsevol sobirà». I a propòsit de si la inhibició 
protocol·lària de Felip de Borbó i Grècia en el canvi de 

El Rei que va caure de l’escambell
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Laberint Terapèutic a l’hospital

Tensionat

Així  em sento des de fa uns dies i setmanes. Què 
em passa? (crec que ja en sé la causa); és quel-

com que no em deixa tranquil. Penso que es tracta de 
la situació que viu el meu país, la meva terra, la meva 
trista i dissortada pàtria, tot citant l`Espriu. Tinc il·lusió 
per aquest temps  que estem vivint, però també tinc 
una mica de neguit. Tot anirà bé, n’estic segur, ja que 
el camí que hem emprès té els seus entrebancs i al-
gunes pedres en el seu recorregut, només això. Ten-
sionat estic; no pels dubtes, sinó per les difi cultats que 
trobem i trobarem d’ara endavant. Els opositors als 
nostres desitjos són molts; fet que crea molta incertesa 
per la reacció que puguin tenir. La moral és alta entre 
molts catalans, no en tots, i els meus temors no vénen 
d’aquests últims, sinó dels que no se senten del país i 
viuen aquí; alguns d’ells ens tenen com enemics, com 
opositors a Espanya; els catalans que volem ser lliures 
no tenim res contra la nació espanyola, però sí que es-
tem enfrontats als seus polítics actuals. Una altra qües-
tió és el desacord dels que viuen aquí entre nosaltres 
i no se senten identifi cats amb el que també és el seu 
país, tot i que la majoria d’ells tenen fi lls i néts nascuts 
aquí; potser algun dia els recriminaran la seva actitud, 

ja que cada cop n’hi haurà més, dels seus descendents, 
que per llei natural se sentiran catalans a tots els efec-
tes i sentiments. D’aquí una o dues generacions aquest 
problema no existirà, i tots els habitants de Catalunya 
remaran cap a  la mateixa direcció que nosaltres fem 
ara. No podem esperar més temps; tenim ganes de ser 
un país normal, en tota la seva amplitud i condicions. 
Demano a tots aquells als qui faig menció, que empe-
nyin ara i no més tard; ARA ÉS L´HORA, no podem 
esperar més. Els nostres avantpassats ja varen fer fei-
na en aquest sentit, però les circumstàncies en què es 
varen trobar llavors eren molt difícils; molts d’ells va-
ren morir per la causa. Tenim una oportunitat històrica, 
no l’hem de deixar passar. Jo, com molts de vosaltres, 
companys, penso que aquesta és l’última ocasió de la 
nostra vida d’aconseguir-ho; no hem de defallir, ho te-
nim a tocar. La diada del mes de setembre passat, va 
ser un clam de gent com mai s’havia vist a les manifes-
tacions anteriors. La comtessa electoral prevista  pel 
dia 27 del mateix mes era un al·licient per a tots els que 
volem una Catalunya lliure. A l’ANC no vàrem afl uixar, 
com tampoc les altres entitats afi ns, Però després de 
les eleccions varem veure que no teníem prous dipu-
tats pels nostres objectius amb la coalició de “JUNTS 
PEL SÍ”. Després de moltes negociacions s’arribà a uns 
acords amb la CUP per tal de seguir amb el somni de la 
independència. La renuncia d’en Mas va facilitar d’una 
banda els pactes de les forces sobiranistes, i de l’altre 
tenir nou president que ens ha de portar a ÍTACA (una 
manera de dir que arribarem al nostre somni) per tal de 
tenir una nació independent i sobirana, que creiem que 
ens l’hem guanyada. Som molta gent que volem veure 
i viure la llibertat; i penso que els nostres descendents 
ens agrairan el que avui estem fent. Ànims, companys, 
el futur ens espera, ens l’hem guanyat i l’hem de fruir.“ 
VISCA CATALUNYA LLIURE”                             

 Agusti Gispert i Roca 

El passat 22 de desembre es va inaugurar el Laberint 
Terapèutic del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt 

amb una exposició sobre els orígens dels laberints i les 
raons de la seva instal·lació en aquest marc. Aquest 
és el primer que s’instal·la en un hospital a Espanya i 
es tracta d’un circuit rodó amb camins fets amb còdols 

del Ter. El camí 
d’entrada ens por-
ta pel traçat uni-
cursal fi ns al bell 
mig, on s’inicia el 
retorn fi ns arribar 
al mateix punt de 
partida.
El projecte s’ha 
portat a terme a 
partir de la idea de 
l’artista Christine 

Coveney i la implicació del director de l’Hospital Psiqui-
àtric i la coordinadora i el personal de l’Hospital de Dia 
d’Adolescents, els joves del qual van fer un treball previ 
de familiarització, creant laberints de dit i posteriorment 
van participar en la realització del treball defi nitiu al jar-
dí de l’Hospital.
Però, què és un laberint?
El seu origen el trobem en dibuixos prehistòrics sobre 
pedra, els petroglifs, i se n’han trobat mostres arreu: a 
Jordània, l’Índia, Síria, Sibèria Espanya, ... A l’Edat Mit-
jana s’incorporaven laberints al paviment de les esglé-
sies. S’utilitzaven en rituals i cerimònies o com a símbol 
de pelegrinatge. És famós el de la catedral de Chartres 
a França (a la foto podeu veure els petroglifs trobats 
a la Península Ibèrica). Varien de forma i complexitat: 
poden ser circulars, quadrats o rectangulars i el seu 
traçat pot ser més o menys intricat. Es poden fer amb 
tanques vegetals, amb lloses, permanents o temporals. 
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Laberint Terapèutic a l’hospital

Com sorgeix el projecte? 
La Christine, anglesa d’origen però que viu a la pro-
víncia de Girona fa 48 anys, és una artista multidisci-
plinària i que reparteix el seu talent inqüestionable en 
activitats diverses: ceràmica, pintura, escultura, manu-
alitats,… És una activa defensora de la sostenibilitat i 
els mètodes holístics com a teràpia pel guariment de 
molts trastorns. 
El seu interès pels laberints s’origina després de ca-
minar per uns quants, entre ells el de la catedral de 
Chartres i constatar per ella mateixa els benefi cis de 
fer-ho. El seu desig de compartir aquesta experiència 
enriquidora va fer que portés la idea de fer un laberint 
a la fi ra de sostenibilitat Eco Sí. Així es va iniciar en 
aquesta nova vessant de constructora i facilitadora. En 
els darrers 4 anys n’ha fet en pedra, en terrenys privats, 

pintats en patis particulars, i en el d’una escola; amb 
blat de moro als Aiguamolls de l’Empordà i en un taller 
a l’Aula Ambiental del Bosc Turull de Barcelona. També 
fa laberints ceràmics per resseguir amb el dit.
Encara que l’experiència, sempre és personal, els be-
nefi cis saludables que poden proporcionar els laberints 
s’han anat observant al llarg dels anys: augmenta l’agi-
litat mental, incrementa el sentiment de benestar, fa 
créixer la confi ança en un mateix. Per això s’utilitzen 
com a eina terapèutica en la psicoteràpia, la rehabilita-
ció i la meditació. Es poden trobar laberints als patis i 
jardins d’escoles, hospitals, universitats i parcs públics 
d’arreu del món.
Convençuda de la seva utilitat, la Christine va fer una 
proposta a l’Ajuntament de Girona que li va permetre 
fer-ne un a la UDG per “Temps de Flors 2015” i, pos-
teriorment, va pensar que seria important proposar-ho 
a l’Hospital de Salt, per tal que formés part de les ac-
tivitats terapèutiques en  el tractament de trastorns de 
salut mental. 
Aquest laberint, però, no està restringit als pacients de 
l’hospital, tot el contrari, pot fer-lo qualsevol persona 
que així ho vulgui. Davant del circuit hi ha instal·lat un 
faristol amb les recomanacions d’ús i un banc, pintat 
pels joves de l’Hospital de Dia d’Adolescents, per seu-
re  després i valorar-ne l’experiència. 
Si teniu ocasió, camineu pel laberint. Només cal seguir 
el camí, tan simple com això. El resultat serà ben sub-
jectiu, el vostre. El meu? Una estona per abstreure’t, 
per trobar-te tu mateix. Pots coincidir amb algú altre 
que també fa el recorregut, pots creuar-te, però cadas-
cú fa el seu camí. Com a la vida mateixa.
Feu-lo. De ben segur que no us decebrà.

Pilar Verlázquez
Fotos: Christine Coveney

La Núria Terés, professora de l’Hospital de Dia i la Christine Coveney.
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El tabac i la llibertat 

L’altre dia vaig coincidir amb una noia –una noia ja 
amb fi lls grans- que quan ella era adolescent havia 

estat alumna meva a l’institut. Parlant d’aquells temps 
em va sorprendre  quan em va dir que gràcies a mi 
havia deixat de fumar. I que va ser per una cosa que es 
veu que vaig dir a classe: “tan bonica com és la llibertat 
i amb el tabac es perd, perquè un no fuma quan vol 
sinó quan vol el cigar i és molt trist ser esclau del cigar.”
No recordava aquesta frase però em van venir a la 
memòria les moltes vegades que, com a professor de 
química, havia parlat del tabac. Les vegades que havia 
explicat que el fum del tabac no és un gas que entra 
i surt dels pulmons, sinó un núvol de fi níssimes par-
tícules d’un quitrà molt enganxós que s’agafa a tot el 
que toca: als vestits, als cabells i, sobretot, als alvè-
ols pulmonars, que són molt esponjosos. I que aquest 
quitrà conté infi nitat de substàncies, algunes tòxiques 
i productores de dependència com la nicotina, i altres 
irritants i cancerígenes.
I com que m’agradaven molt els experiments els pro-
posava una pràctica de laboratori per demostrar-ho. 
Encenien  un cigar (un “Ducados”) connectat a un tub 
de vidre que contenia cotó fl uix humitejat. Amb un apa-
rell  del laboratori (una “trompa d’aigua”) aspiraven el 
fum fent-lo passar pel cotó que quedava brut de color 
marró. Després amb una mica d’alcohol  treien aquella 
porqueria del cotó passant-la a un vaset.  Evaporaven 
l’alcohol i en el fons del vaset hi quedava un residu 
enganxós, pudent i fastigós. No calia gaire imaginació 
per veure que aquell residu hauria quedat enganxat als 
pulmons si ens haguéssim fumat el cigar. Un dia vaig 
portar a la sala de professors un vaset amb el residu i 
tots els col·legues fumadors van quedar horroritzats.
Però es veu que no va ser aquell experiment ni les me-
ves explicacions teòriques el que va convèncer aquella 
adolescent. Va ser la paraula llibertat.
En aquell temps –parlo de la dècada dels 80- el ta-
bac encara era ben considerat socialment. No es tenia 
consciència, com es té ara, dels danys que pot causar 
a qui fuma i a les persones del seu entorn. S’anunci-
ava a tot arreu amb imatges molt atractives, no hi ha-
via cap advertència als paquets, oferir un cigar era un 
senyal de cordialitat, els professors fumaven a classe 

i en les reunions de professors (els claustres) l’atmos-
fera era irrespirable. Els bars i restaurants eren caus 
de fum i encendre un havà formava part del ritual dels 
banquets. Es comprèn que els adolescents s’engan-
xessin al tabac sense ni adonar-se’n, com una manera 
de sentir-se normals i d’integrar-se al món dels adults. 
Però ara que ja tenim consciència del seus perills –
bronquitis, emfi semes, malalties cardiovasculars, mu-
tacions genòmiques, càncers...- i del que costa deixar 
la dependència, ara que en els paquets  hi ha trucu-
lentes amenaces, ara que s’ha aconseguit –semblava 
impossible fa uns anys- que no es fumi en els bars i 
restaurants, és trist que encara hi hagi molts nois i no-
ies adolescents que s’enganxin al tabac.
No serà que per a un adolescent els avisos truculents 
del tipus “fumar mata” poden semblar un perill remot, 
gens immediat? Crec que s’hauria de parlar més de la 
llibertat, la qualitat més valuosa que podem tenir els 
humans, i a nivell social prendre consciència que fumar 
és una pèrdua de llibertat. Perquè qui comença serà 
sempre més  esclau del cigar, en dependrà, li costarà 
moltíssim deixar-lo i prendrà a les persones que l’en-
volten la llibertat de respirar l’aire net. 
Ja que costa tant aconseguir la llibertat del nostre país, 
esforcem-nos almenys a ser persones més lliures.

Joan Serrat
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Malalties oblidades 
(1a. part)

Des de fa molts anys la sensibilització dels propieta-
ris duta a terme pels veterinaris de cara a vacunar 

els cadells, seguint una pauta protocol·litzada, i la mi-
llora de les vacunes han fet que determinades malalties 
que fa anys es diagnosticaven amb molta més freqüèn-
cia passessin a un segon terme (diguem-ne  oblidades, 
fent referència al títol d’aquest escrit) malgrat que han 
estat presents, com per exemple la parvoviros,  el brom 
(més conegut com a “moquillo”) o la leptospirosi, per 
posar-ne alguns exemples.
En els darrers anys sembla que aquestes malalties 
hagin augmentat la seva presència a les nostres co-
marques, ja que s’han detectat més casos de gossos 
amb símptomes compatibles.  La causa és incerta però 
l’aparició d’animals provinents d’altres zones, amb pau-
tes vacunals incorrectes i/o amb virus latents, poden 
ser una de les causes, així com possibles mutacions 
virals i nous serotipus d’aquests virus contra els quals 
les vacunes actuals poden ésser menys efi caces.
Començarem parlant del virus de la parvovirosi. Aquest 
és un virus  que provoca principalment una malaltia 
gastrointestinal, malgrat que  també presenta una for-
ma d’afectació cardíaca en animals molt joves i que sol 
provocar la mort. Es transmet principalment via orona-
sal: el virus s’elimina via fecal i és quan l’animal no va-
cunat (cal vigilar en cadells) ensumen i/o llepen la zona 
on s’ha dipositat la femta i agafen el virus, que té un 
període d’incubació de 7-10  dies. Un cop es distribueix 
pel budell de l’animal, provoca 
vòmits, diarrea sanguinolenta, 
febre... El tractament a realitzar 
és purament simptomàtic i per 
tant cal corregir la deshidrata-
ció, els vòmits i controlar les in-
feccions bacterianes secundà-
ries. Aquest virus provoca una 
baixada de glòbuls blancs molt 
important. 
Malgrat que hi ha altres malalti-
es que poden provocar aquest 
quadre, amb més o menys 
agressivitat (coronavirus, rota-
virus, paràsits, cossos estranys, 
etc...), caldrà anar al veterinari, 

que decidirà en funció del quadre clínic de l’animal si 
cal o no hospitalitzar-lo per corregir com apuntàvem 
abans la deshidratació i el desequilibri en els electròlits 
del nostre gos. 
El diagnòstic s’acostuma a fer diagnosticant virus en 
la femta del gos malalt mitjançant un test laboratorial 
(malgrat que pot donar falsos positius en animals re-
centment vacunats) o bé amb proves més específi ques 
i cares com són la demostració de fragments d’ADN 
viral , molt més efectives però que s’utilitzen menys de-
gut a l’alt cost.
És molt important, si tenim un animal malalt de parvo-
virosi, ésser conscients que cal netejar molt bé amb 
lleixiu les zones on hagi defecat per intentar eliminar 
els virus que haurà eliminat via fecal.
La prevenció és la principal arma que té el veterinari 
per lluitar per evitar que el nostre gos agafi  una parvo-
virosi: cal seguir les indicacions de vacunacions en les 
dates marcades pel protocol de vacunes i tenir clar que 
fi ns que el protocol no acaba, l’animal no estarà correc-
tament protegit i per tant caldrà evitar les zones de risc 
on no sabem si hi ha o no virus, com per exemple el 
carrer, on no sabrem si ha passat un gos eliminant virus 
(pensem que animals incubant la malaltia però que en-
cara no tenen símptomes poden eliminar-ne a l’exterior 
fi ns a uns 10 dies).

Informació facilitada per Vetxarxa

cuidem les mascotes
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Estrenem biblioteca 
a l’escola Les Arrels!

Vine al cinema Les Arrels !

“Amb els llibres per amics
no et faltarà companyia.

Cada pàgina pot ser
un estel que et fa de guia”

Ens agraden les paraules de Joana Raspall i és per això 
que aquest curs estem treballant el projecte “La nostra 
biblioteca”. Ens fa molta il·lusió tenir un espai agrada-
ble per poder anar a escoltar i llegir contes! Ens podem 
estirar a la catifa o seure al sofà o a la cadira…que di-
vertit! I estem molt feliços perquè sabem que alumnes 
del SES Salvador Sunyer amb l’educador Joan han 
construït el mobiliari fet amb palets, però també una  
àvia i un pare de la nostra escola ens han ajudat a fer 
coixins i cortines i a pintar un llibre gegant molt xulo a la 
paret.  I ara sabeu què estem fent? Fem un concurs per 
escollir la mascota de la biblioteca que més ens agradI 
i ho fem votant com els grans!!!!.Quina serà la mascota 
guanyadora que farà companyia al Monstre de Colors? 
Quins nervis, encara no sabem quin dibuix guanyarà!!!! 
I hem escrit una carta als reis per demanar que ens 
portin més llibres per a  la nostra biblioteca. Creieu que 
ens en portaran? Esperem que sí…
 Si voleu saber més coses de la nostra escola, mireu el 
nostre blog: http://lesarrels.blogspot.com.es/
 Els nens i nenes de les Arrels

Què podem fer una tarda d’hivern a l’escola? Ens 
agradaria anar al cinema i de sobte …tenim una 

excel·lent idea !!!!
Per aconseguir-ho necesitem una aula, un projector 
i unes cadires ben col·locades i per descomptat uns 
espectadors i espectadores que ja els tenim, són els 
alumnes de 2n! 
Elaborem un decorat amb una porta i un rètol que posi 
CINEMA LES ARRELS, confeccionem les entrades i… 
què seria d’una sessió de cinema sense unes sucu-
lents crispetes? Les fem al nostre microones i… ja es-
tem a punt i preparats!
Així que arribem a la tarda a l’escola, fem una llarguís-

ensenyament
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Vine al cinema Les Arrels !

Les Arrels participa a la Marató!

sima cua per comprar les entrades i  crispetes i l’aco-
modadora amb la seva lot ens acompanya al nostre 
seient per gaudir d’una magnífi ca sessió de cinema!
És interessant fomentar l’interès cap al cinema i comp-
tem amb uns espectadors molt motivats i motivades! 
Us hi apunteu? Doncs veniu  al cinema Les Arrels!
I si voleu visiteu el nostre blog http://lesarrels.blogspot.
com.es

Ja és tradició que l’escola Les Arrels participi a la Ma-
rató de TV3, ja que tenim una AMPA molt dinàmica i 

activa que l’organitza any rere any! Enguany s’ha dut a 
terme un mercat solidari i un espectacle 
infantil que ha agradat moltíssim! Petits 
i grans ens ho hem passat d’allò més bé 
i hem demostrat una vegada més que 
la solidaritat és un gran i imprescindible 
valor a treballar. Donem les gràcies a 
totes les famílies que hi han participat i 
junts hem fet possible que la Marató si-
gui tot un èxit. Moltes felicitats a tots i to-
tes i agraïm sincerament a tot l’alumnat 
que ha creat un cartell molt signifi catiu i 
creatiu!!!!    
 

Escola Les Arrels
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La tardor a l’escola Les Deveses

Alumnes de l’Espriu treballen un Erasmus+ sobre “art i motivació”

ELS NENS I NENES DE P4 DE  L’ESCOLA LES 
DEVESES AL LLARG DEL PRIMER TRIMESTRE  

HEM TREBALLAT LA TARDOR. HEM BUSCAT BO-
LETS I HEM FET EXPERIMENTS AMB PINYES!!! 

Des de setembre del 2105 i fi ns al fi nal del curs 
2016-17, estudiants, docents i tota la comunitat 

educativa de l’Institut Salvador Espriu podran aprendre 
i descobrir com la pràctica de les diferents expressi-
ons artístiques permet millorar el rendiment escolar i la 
motivació personal. Es tracta del projecte internacional 
Erasmus+ “Experience Art – Increase Motivation”, que 
es duu a terme amb Instituts d’altres sis països: Ale-
manya, Polònia, Turquia, França i la República Txeca.
Ja des del curs passat, els alumnes de l’ESO de l’Es-
priu gaudeixen d’un projecte formatiu centrat en la 
dansa, que s’anomena “Planters”, en el marc de les 
propostes de la fundació internacional “ConArte”, que 
innova aquest àmbit educatiu a les nostres comarques.
En concret, l’especialitat que, des de Salt, treballem 
i volem compartir amb estudiants i equips docents 
d’aquests altres països, és la “dansa contemporània”. 
A la nostra web podeu trobar més informació sobre el 
projecte.

La iniciativa Erasmus+, de la Unió europea, permet 
realitzar mobilitats transnacionals d’alguns represen-
tants dels alumnes. Es tracta de una beca modesta, 
però ofi cial i certifi cada, que és molt apreciada arreu. 
Les comunicacions es fan en anglès, com a llengua 
comuna de treball. En el moment d’escriure aquest ar-
ticle un grup de l’Espriu és encara a la ciutat bavare-
sa de Nuremberg, acollits per l’escola associada local. 
En aquest cas el tema central és la “pintura” i s’està 
realitzant un ambiciós taller sobre “Invisible Borders” 
(la situació dels refugiats i les fronteres, tan actual). El 
resultat del treball dels nostres alumnes, els dels dife-
rents països i els alemanys amfi trions, inaugurat per les 
autoritats en aquests dies, serà exposat a les estacions 
de metro de ciutats de Baviera. 
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Alumnes de l’Espriu treballen un Erasmus+ sobre “art i motivació”

En els altres països els temes són “cinema”, 
“cant coral”, “teatre” i “fotografi a”, que s’afe-
geixen als actuals “pintura” i “dansa contem-
porània”. Aquestes propostes sempre prete-
nen una millora global de les pràctiques edu-
catives de cada centre i un intercanvi entre 
alumnes que els obri a altres realitats europe-
es i culturals.
Les properes mobilitats duran el projecte 
Erasmus+ de l’Espriu a Praga, Strzelinie (Po-
lònia), Nimes i Estambul. Ara bé, l’activitat ara 
més immediata és ben propera: els sis països 
es reuniran al nostre municipi, Salt, la setma-
na de Sant Jordi (abril 2016). Serà una ocasió 
per mostrar-los què fem i com és la nostra vila.

Xavier Serra
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A l’escola La Farga “Parem l’orella” 

A FEDAC Salt som solidaris

A  la nostra escola fa uns quatre anys  vam engegar el 
programa Parem l’orella, una activitat d’expressió 

oral i escolta activa. 
Cada dilluns al matí, quan tothom ja ha entrat a l’esco-
la, un grup d’alumnes d’una classe, des del micròfon 
del fi l musical, ofereix una breu emissió a tota la resta. 
El contingut pot ser molt variat: 
Contes
Petites notícies 
Textos expositius sobre un tema treballat 
Recital de petits poemes
Cançons treballades a l’aula 
Descripcions de persones per endevinar
Enigmes, embarbussaments,  refranys, acudits, ...
La resta de nens i nenes, des dels més petits d’infantil 
fi ns als grans de cicle superior, ho escolten amb aten-
ció des de les aules.
És una activitat de tota l’escola i cada dilluns un grup 
classe diferent n’és el responsable. El divendres anteri-
or s’encarreguen de passar una còpia del text que llegi-
ran a cada aula, de manera que els mestres es puguin 
preparar, si s’escau, alguna activitat relacionada amb 

l’escolta activa. Les emissions poden ser en català o 
en castellà.
El Parem l’orella  és molt motivador  tant pels que ho 
preparen, ja que saben que tota l’escola els escoltarà i 
s’esforcen al màxim per fer una lectura clara i entene-
dora,  com pels altres alumnes que esperen encuriosits 
el que els explicaran els seus companys.  
Estem molt contents d’aquest projecte, ens ajuda a co-
mençar amb bon peu la setmana!

Una de les prioritats de la nostra escola és proporci-
onar als alumnes activitats connectades amb la re-

alitat que els permetin fer els diferents aprenentatges. 
Els projectes ApS –Aprenentatge Servei- ens faciliten 
aquesta connexió. Mitjançant aquestes propostes els 
alumnes aprenen tot treballant en necessitats reals de 

l’entorn amb 
la fi nalitat de 
millorar-lo. 
Durant el 
mes de de-
sembre a 
FEDAC Salt 
hem portat 
a terme el 
projecte de 
R e c o l l i d a 
d ’ a l i m e n t s 

per Càritas i el projecte de la Recollida de diners per la 
Marató de TV3. Ambdues propostes, incloses dins del 
marc de l’Aprenentatge Servei, tenen com a objectiu 
treballar de manera molt especial el valor de la soli-
daritat.
El de Càritas està vinculat a la participació ciutadana i 
el de La Marató a la promoció de la salut.
Els alumnes de 4t són els que porten a terme el pro-
jecte de Recollida d’aliments per Càritas. El primer 
que fan és  prendre consciència i refl exionar sobre  la 
tasca que duen a terme les ONG, centrant-se  en Cà-
ritas. Al mateix temps que es treballen aprenentatges 
curriculars com: creació d’eslògans, redacció de car-
tells publicitaris, recompte i estadística dels aliments 
recollits… es treballa el valor de la solidaritat motivant 
la resta d’alumnes i famílies a participar en la recollida 
d’aliments. 
Els alumnes de 3r, aprofi tant el Concert de Nadal,  són 
els que tiren endavant el projecte de Recollida de 
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A FEDAC Salt som solidaris

Cantem el Nadal a l’escola FEDAC!

diners per la Marató de TV3. 
Aquest projecte està orientat a 
sensibilitzar els alumnes i famíli-
es de la necessitat de la recerca 
científi ca per avançar en la inves-
tigació de les malalties. I de l’im-
pacte que provoca, en la societat, 
la divulgació a través dels mitjans 
de comunicació.
Tot l’alumnat de la nostra esco-
la participa molt activament dels 
projectes ApS i se senten prota-
gonistes de les diferents activi-
tats. A FEDAC Salt ens agrada 
col·laborar i oferir els nostres co-
neixements i habilitats a qui ho 
necessiti. 

Als alumnes de Primària i d’Infantil de l’escola FE-
DAC Salt els fa molta il·lusió poder regalar als 

seus familiars el festival de Nadal. Dediquen molt 
d’esforç i molta energia a la preparació d’aquesta vet-
llada musical que serveix no només per a oferir can-
çons, danses i teatre als pares, sinó que també és una 
excel·lent excusa per a recollir diners per a La Mara-
tó de TV3.
Enguany, cada curs va cantar un petit fragment d’una 
nadala tradicional del nostre país,  una cançó de Na-
dal moderna i una carol en anglès. També vàrem ba-
llar amb molta marxa i divertidament un rock dels anys 
50. Els alumnes de 6è varen crear i interpretar una 
obra de teatre que titularen “La votació del Nadal”.

Amb el festival treballem molts contingut de música 
i de llengua de manera  lúdica. Ja a primers de novem-
bre presentem als alumnes les cançons i el tema que 
ballarem. El primer pas és entendre la nadala i saber 
de quin tema ens parla. Comencem a aprendre-la i a 
assajar-la perquè... el festival s’apropa i ens agrada fer-
ho molt bé!
Pel que fa a les danses, situem als alumnes en qui va 
ser l’autor del tema que hem triat i en quin moment 
de la història va viure. Escoltem la peça atentament i 
deixant-nos portar per la música. Llavors ells pensen 
quins moviments els agraden i decideixen els passos 
a utilitzar per construir la coreografi a.
Els alumnes de sisè, que fan una obra de teatre de cre-
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Cantem el Nadal a l’escola FEDAC!

Gegants amb pensament matemàtic

ació pròpia, inventen l’argument i es fan els diàlegs 
a la seva mida. Busquen el vestuari i el material que 
necessiten. Assagen amb molta il·lusió per representar 
una obra feta per ells i que és el millor regal per a les 
famílies i per a ells mateixos, ja que gaudeixen moltís-
sim amb l’experiència. 
Així doncs, el festival està dissenyat pels alumnes que, 
any rere any, demostren que les activitats fetes amb 
esforç i amb estima sempre surten bé. A FEDAC 
Salt tenim uns cantants, ballarins i actors que –encara 
que no són professionals- per nosaltres són els mi-
llors del món. 
A més, amb la campanya de recollida de diners per a 
La Marató, que duen a terme els alumnes de 3r de 
primària, es varen poder recollir 885,28 euros. Mol-
tes gràcies a tots els que ho vàreu fer possible!

Un cop fi nalitzada l’etapa de primària, els nostres 
alumnes han d’assolir unes competències que els 

ajudin a créixer i adaptar-se al món que ens envolta. 
Una de les competències que s’incideix de forma ex-
haustiva a l’etapa de primària és la competència mate-
màtica. A l’Escola El Gegant del Rec partim de la idea 
que el coneixement  matemàtic es composa de relaci-
ons construïdes per cada individu amb l’entorn i amb 
els objectes, que li permet anar accedint cada vegada 
a una complexitat superior.
És per això que els mestres hem realitzat un curs de 
formació permanent amb l’Elvira Figueras (orientadora 
professional de modelatge per a mestres de primària) 
per tal d’aprendre i formar-nos segons la fi losofi a de 
les matemàtiques per la vida. A partir del treball de les 
matemàtiques de forma manipulativa amb materials 
i utilitzant contextos de la vida quotidiana, el nen pot 
interactuar amb el medi pròxim i així va construint el 
seu coneixement matemàtic a partir de la manipulació 
i raonament. Ens hem plantejat el treball de càlcul i els 
algorismes, la resolució de problemes i sobretot quin és 
el paper del mestre a l’aula per tal d’establir una línia 
pedagògica d’escola.

Pel que fa a l’aprenentatge del càlcul mental i els algo-
rismes a l’aula, ens hem plantejat quin és el paper que 
s’ha de donar a l’escola, i ens hem qüestionat si és tan 



20

important que els nostres alumnes s’entrenin  a 
resoldre sumes, restes, multiplicacions i divisi-
ons, ja que un cop fi nalitzen l’etapa de primària 
poden resoldre amb calculadora. Pensem que 
és molt important treballar-los de forma que els 
nostres alumnes entenguin les operacions i les 
sàpiguen utilitzar en un context que els hi si-
gui útil. L’Elvira Figueras ens ha ajudat a fer 
un canvi de metodologia utilitzant els àbacs 
oberts, tancats, reglets,... per tal que els nos-
tres alumnes puguin construir el seu pensa-
ment matemàtic i adquireixin els coneixements 
de la numeració i càlcul. Amb aquestes eines el 
nen o la nena podrà realitzar la seva investiga-
ció de manera autònoma.
Pel que fa a l’aprenentatge de la resolució de 
problemes, “és el cor de la disciplina, atès que 
la raó principal d’existir d’un matemàtic és re-
soldre problemes i per tant en el que realment 
consisteix la matemàtica és en plantejar pro-
blemes i trobar les seves solucions”, segons 
Paul Halmos “The Heart of Matemathics, Ame-
rica Mathematical Monthly, 87 p.519”. És molt impor-
tant treballar les matemàtiques a partir de la resolució 
de problemes quotidians i utilitzant un mètode on el 
nen comprengui i sàpiga resoldre aquests problemes.
Pel que fa a la presència de l’adult, passa a ser un 
acompanyant al llarg d’aquesta tasca autònoma, és 
sensible a tota mena d’intervencions: resoldre un dub-
te, plantejar una nova incògnita, acompanyar un nen 
que no vibra amb el que s’ha plantejat...  És important 
afavorir situacions perquè els nens explorin i investi-
guin autònomament, només així podem estar segurs 
que estem respectant el seu punt de partida, el seu 
ritme i les seves necessitat. Per afavorir aquesta mena 
de tasca autònoma els oferirem situacions i materials 
tot plantejant-los un repte per descobrir o unes normes 
de joc.

Actualment, a l’escola El Gegant del Rec duem a terme 
un treball matemàtic amb els nostres alumnes pautat i 
consensuat amb tot el Claustre, adquirint tots aquells 
materials necessaris i utilitzant una metodologia per tal 
que els nostres alumnes construeixen els seu pensa-
ment matemàtic de forma vivencial i comprensiva.
Vols Conèixer la nostra Escola?
El nostre objectiu principal és que el nen/a vingui con-
tent a l’escola. Considerem que un nen/a amb una visió 
positiva de la vida, s’adapta millor a l’entorn i és més 
capaç d’afrontar els reptes que se li presenten. 
Si vols conèixer més a fons els nostres projectes i la 
nostra manera de treballar vine a l’escola el dissabte 
20 de febrer a les 11h del matí i t’informarem! També 
farem una Setmana de Portes Obertes del dilluns 22 
al divendres 26 de febrer al matí  de 9.30 a 12.30 i a 
la tarda de 15.30 a 16.30.

Gegants amb pensament matemàtic

El rossinyol ja és aquí

A l’escola Mas Masó hem fet la Festa Inicial del Pro-
jecte Rossinyol. Per segon any, 6 alumnes de 6è 

(mentorats) han conegut 6 alumnes de la Universitat de 
Girona (mentors) que els acompanyaran durant tot el 
curs per tal que coneguin diferents espais del municipi 
de Salt: llocs d’oci, d’àmbit cultural, ...
Un cop feta la roda de presentacions, a continuació 
hem fet un joc que ha servit per fer les parelles: mentor-
mentorat. Tot seguit, cada parella ha tingut un espai on 
poder trencar el gel i conèixer coses dels uns als altres. 
Els alumnes de 6è han estat acompanyats en tot mo-
ment per les seves famílies. La festa ha acabat amb un 
petit refrigeri i una ruta per les instal·lacions de l’escola 
en la qual els mentorats han explicat, de primera mà, 
als seus mentors com és la seva escola.
Enguany, l’Escola Mas Masó ha incrementat en un 
100% el nombre de mentors respecte al curs passat, 
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passant de 3 a 6. Els estudiants de la UdG provenen 
dels Graus d’Infermeria, Educació Social, Ciències Me-
diambientals i Treballador Social.
Que tingueu un bon vol!

Escola Mas Masó

El rossinyol ja és aquí

Tot esperant Alícia 

Entreteniment literari organitzat pel Col·legi Pompeu 
Fabra.

Com cada any, quan arriba el mes de desembre, el 
Col·legi Pompeu Fabra ha celebrat el recital poètic a 
la Casa de Cultura de Les Bernardes de Salt per col-
laborar amb la Marató de TV3, dedicada a la diabetis i 
l’obesitat. En aquesta ocasió, l’acte encapçalat amb el 
títol “Tot esperant Alícia”, va voler retre un petit home-
natge al 150è aniversari de l’obra Alícia al país de les 
meravelles de Lewis Carroll. 
Enguany, a més de la recitació de poemes (la majo-
ria d’autors catalans com Josep Carner, Maria Mercè 
Marçal, Salvat-Papasseit, Salvador Espriu, Joana Ras-
pall, entre altres), també s’han representat fragments 
d’obres de teatre en català (Antaviana, L’auca del se-
nyor Esteve i Mar i cel) en castellà (La casa de Bernar-
da Alba) i en anglès (The French Kings’s Palace).
El fi l conductor de l’espectacle va ser el personatge 
d’Alícia, que va pujar a l’escenari diverses vegades per 
tal d’actuar. Però, cada vegada que ho intentava, era 
interrompuda, fi ns que al fi nal aconsegueix interpretar 
el seu parlament i tancar així l’acte. 
Una novetat d’aquesta edició, i que va tenir molt bona 
acceptació per part del públic assistent,  va ser incloure 
a l’entreacte el doblatge de pel·lícules tan emblemàti-

ques com Allò que el vent s’endugué, “Con faldas y a lo 
loco”, Casablanca o La vida és bella. 
El muntatge s’acompanyava d’un rerefons d’imatges 
relacionades amb les obres, de música i de l’esceno-
grafi a necessària per a cada representació.   
Cal destacar també el vídeo de  presentació, realitzat 
per un exalumne que hi col·labora cada any,  protago-
nitzat per alumnes de l’escola i que va provocar, un cop 
més, admiració i entusiasme.
El públic, format per alumnes, pares, familiars i profes-
sors, va  manifestar una gran satisfacció, i va felicitar el 
bon nivell de les actuacions i el to distès i divertit que 
va tenir l’espectacle. A més, com cada any, es va mos-
trar molt solidari, i tant l’assistència com la recaptació 
obtinguda van ser un èxit.



22

Vestim de tardor la biblioteca 
del Salvador Sunyer i Aimeric

Enguany la tardor ha entrat de ple a la biblioteca del 
SI SALVADOR SUNYER I AIMERIC!

La seva entrada, la seves columnes, les seves parets 
i taules han quedat tocats dels colors, les olors, els 
fruits, els poemes i les manualitats de tardor dels diver-
sos cursos que hi han participat.
Els alumnes PFI-PTT d’auxiliar de vendes, ofi cina i 
atenció al públic han decorat unes tovalles amb dibui-
xos i elements característics de la tardor que, combi-
nada amb unes altres tovalles taronges, han permès 
crear la taula dels fruits i fulles de la tardor.  
Diferents professors i alumnes han col·laborat portant els 
fruits i les fulles exposades, com ara: carabasses, pe-
brots, mandarines, codonys, magranes, raïms, fi gues, 
nous, avellanes, aranyons, castanyes, glans, feijoas, cire-
res d’arboç, pinyes, caquis, pomes, peres, naps i moniatos. 
Els alumnes de PFI-PTT les han etiquetat i ens les 

han presentat en paneretes. Tot plegat ha permès que 
els grups d’aula d’acollida i grup C poguessin treballar 
d’una manera diferent els noms i les característiques 
d’aquests fruits i les seves fulles,  poder-les observar 
de ben a prop, tocar-les, olorar-les i, en algun cas, tam-
bé tastar-les.  
L’art també ha fet la seva aparició amb diferents acti-
vitats com les fulles, bolets i castanyes de papirofl èxia 
dels alumnes del grup A, els dibuixos-collage del taller 
de mares, els paisatges de tardor dels alumnes de 3r, 
els retrats amb fruites (imitant Arcimboldo) i l’arbre afri-
cà ple de vida i color dels alumnes d’aula d’acollida.     
Els professors de llengües també han col·laborat ense-
nyant dites, cançons populars, llegint poemes d’autors 
famosos o bé fent que els alumnes n’elaborin de propis.
Tot plegat ha estat un projecte interdisciplinari molt 
enriquidor per a tots!
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Vestim de tardor la biblioteca 
del Salvador Sunyer i Aimeric
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Estem molt contents!!!

INS Vallvera

Les alumnes del nostre centre, Bouhtaina Fekkak 
Baghdadi i la Cristina Soler Arenys de 2A d’ESO, 

Alumnat de quart curs de l’ESO, 2n del CFGS d’ani-
mació sociocultural i turística i alumnat del 1r d’in-

tegració social van organitzar els dies 25 i 27 de no-
vembre un seguit d’activitats per fer en-
tendre a tota la comunitat educativa del 
centre la importància del dia internaci-
onal per l’eliminació de la violència en-
vers les dones. L’alumnat de quart curs 
de l’ESO va realitzar una Flashmob, 
els companys i companyes de 2n d’ani-
mació un acte silenciós i ple de simbo-
lisme i impacte al vestíbul del centre  i 
fi nalment els companys i companyes 
de 1r d’integració van realitzar un ball 
provinent d’una campanya americana 
amb el lema: “mil milions de dones 
maltractades és una atrocitat, però 
mil milions de persones ballant és 
una revolució. Aixeca’t, manifesta’t 
i balla!”
Creiem que és important conscienciar  
tota la societat de la xacra de la violèn-
cia masclista i amb aquestes activitats 

volem que participin totes les persones, ja que és un 
tema que ens implica a tots i a totes!

 Comunitat educativa INS Vallvera

han quedat fi nalistes del concurs d’auques per a la mo-
bilitat 2015, convocat per l’ATM ( Autoritat Territorial de 
la mobilitat) de l’àrea de Girona.

 Comunitat educativa INS Vallvera
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Un diumenge, després de dinar, la meva amiga i jo 
vam anar a fer pràctiques de cotxe en un descam-

pat prop de la vila.
Era un dia d’hivern, quan les hores són curtes i es fa 
fosc molt aviat. Aprofi tàvem la poca claror abans que 
morís la tarda. Just al costat d’on érem hi havia un  ce-
mentiri a la porta del qual hi resava  “Sia’m la mort una 
major naixença...” És un fragment del poema “Cant es-
piritual” de Joan Maragall.
Val a dir que a mi portar cotxe no m’agradava gens, 
però és clar, si no tens el carnet i un dia el necessites? 
Aleshores amb tota la meva pena aprenia a conduir. 
Per mi era un suplici. Endavant, endarrere, gira a la 
dreta, ara recula...
A l’altre costat del descampat s’hi trobava una caseta, 
més ben dit una barraca, era llarga i  prima, només una 
porta alta i estreta la separava de la llum, a dins, tot 
invisible. Quan la foscor va envair el capvespre, vam 
dir totes dues alhora: - Marxem?
Al fer  el canvi de conductora,  al baixar del cotxe, no sé 
per què vaig mirar cap a la caseta, la meva companya 
també ho va fer; era com si algú ens estigués cridant. 
La visió d’un personatge al bell mig de l’escena ens va 
sorprendre i ens va espantar. Era un ésser  molt alt, el 
cap li tocava a dalt de la porta. Les cames molt llargues 
es dibuixaven sota d’una túnica que no deixava veure 
els peus; a baix, hi apareixia com una boira; els bra-
ços, estirats, tocaven a banda i banda de l’amplada del 
llindar, la cara sense defi nir, més aviat borrosa. Ens va 
cridar molt l’atenció aquella fi gura d’un blanc immaculat 
que de tan blanc semblava  fl uorescent. Vam pujar al 
cotxe molt ràpidament, la fressa del motor va trencar 
aquell moment màgic. Ens vam allunyar tan de pressa 
com vam poder. En la fugida ens acompanyava el si-
lenci. Vàrem quedar pensatives, sense res a dir. 
Uns dies més tard la nostra curiositat ens va portar en 
aquell lloc una altra vegada.
Vam baixar del cotxe. Al voltant nostre no hi havia nin-
gú. Silenci absolut. Només  sentíem el cruixir de les 

nostres passes. Callades i a l’ex-
pectativa, ens anàvem acostant a la 
caseta de la llum… Jo sentia més 
que mai el batec de meu cor; era 
tant exagerat  que semblava que el 
duia a les orelles! Totes dues vam 
mirar a dins, a un costat i l’altre, i 
res, tot fosc. Allà no es veia res. Però 
al baixar la vista a terra, - Mira aquí 
hi ha una cosa que brilla- em vaig 
ajupir, i lentament, com aquell que 
vol agafar quelcom de molt delicat… 
vaig allargar la mà. Un crit va sortir 
de la gorja, - M´he cremat!-  Al tocar 
l’objecte vaig sentir com si agafés 
un ferro roent. Quan  els nostres ulls 
es van acostumar a la foscor, vam 
mirar fi xament a terra, per identifi car  
aquella cosa.
Era com una pedra en forma de 
creu, no com un crucifi x, sinó més 
aviat quadrada, semblava la creu de 
sant Joan. No vaig gosar tornar-la a 
tocar; qui era el maco que s´hi atre-
via, després  d´aquell ensurt? Tal i 
com la vam trobar, la vam deixar.
Ja fa temps d´aquest misteri, però de tant en tan ens 
ve al cap la imatge d´aquell “ésser” tan singular .Què 
faríem si tornés a passar? Les històries no solen re-
petir-se, però si tornés a passar, ens agradaria ser va-
lentes i esperar per veure què hauria passat. Amb la 
nostra fugida vam perdre l’ocasió de viure un misteri 
que a hores d’ara, podríem explicar en tot detall. Pot-
ser pertorbàvem la pau d’aquell lloc? Ara tanco els ulls 
i encara el veig. Veig l´home sense rostre i d’un blanc 
immaculat que observa sense mirada. Si no fos pel se-
nyal de la cremada en forma de creu de sant Joan que 
tinc al palmell de la mà dreta, afi rmaria que havia estat 
un somni.

Júlia Pujolràs Casadevall

El misteriel racó de pensar
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pessics d’artL’encant dels gots plegats

Observant la gran quantitat de residus que es generen durant les festes de Nadal, revetlles, concerts i aniversa-
ris, m’han tornat a la memòria petits records d’infantesa o imatges d’un temps llunyà i potser massa idealitzat: 
de quan encara gaudíem d’aquell just equilibri entre l’entorn natural, la conducta humana, i l’ús responsable de 
materials artifi cials o poc ecològics.
I així mentre bevia amb un insípid got de plàstic durant la nit de cap d’any, vaig sentir enyorança d’aquells en-
ginyosos gots de paper que ens feien plegar a l’escola, i que ens servien per beure aigua de la font el dia de la 
típica berenada del dijous llarder.
Eren gots senzills, fets amb un full quadriculat arrencat d’una llibreta escolar, que a més de tenir l’avantatge que 
els podíem portar plegadets a la butxaca... tenien la funció de permetre recollir l’aigua de la font sense necessitat 
d’emprar les mans i mullar-nos la roba. Això si... eren gots efímers que s’anaven desfent i decolorant pels efec-
tes de l’aigua, ja que els pintàvem amb entusiasme tot descobrint l’intens cromatisme dels retoladors ( que van 
resultar un innovador i atractiu enginy per pintar en aquella època).
Avui en dia els podem tornar a recuperar com a got ecològic, o emprar-los com a recipient per guardar llaminadu-
res, objectes d’escriptori, petites col·leccions, fer petites bústies o calendaris d’advent...les possibilitats que ens 
ofereix aquest objecte són múltiples i per aquesta raó val la pena que recordem les fases del procés de plegat.
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L’encant dels gots plegats

1. Es parteix d’un DIN A de paper  d’on s’obté un quadrat tot realitzant el procediment que es mostra a la primera 
imatge del diagrama.
2. Pleguem el quadrat en diagonal tot formant un triangle amb el vèrtex principal i les dues puntes mirant cap 
amunt.
3. Agafem el vèrtex inferior esquerra i el dobleguem sobre el costat dret del triangle, i tot seguit com mostren les 
imatges, agafem el vèrtex inferior dret i el desplacem sobre el costat esquerre del triangle.
4. A continuació dobleguem les dues puntes del triangle cap avall procurant que una cobreixi la part de davant i 
l’altre la de darrera del got que ja va agafant forma.
5. Ara podem obrir el plegat amb les mans i ja tenim el got disponible per donar-li la utilitat que més ens agradi. Si 
es vol decorar o pintar cal fer-ho amb materials com les ceres que són molt cobrents, impermeabilitzen el suport 
i no es decoloren amb l’aigua.
Aquests petits “gobelets”, com els anomenen els nostres veïns francesos, constitueixen  un interessant recurs per 
motivar els infants a generar dibuixos originals i sempre sorprenents. Animeu-los a plegar un petit got que hauran 
d’enganxar en la posició que vulguin sobre un suport de paper. I a continuació només cal que es deixin portar per 
la imaginació i a partir del que els suggereix la forma  cal integrar-la en un dibuix únic i personal. Fixeu-vos en els 
exemples! I segur que us venen ganes de plegar i realitzar un dibuix ben insòlit!

Carme Garriga i Verdaguer
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Temporada Alta presenta al teatre Municipal de Giro-
na una obra que té una durada de dues hores i deu 

minuts, amb un repartiment d’actors molt coneguts per 
les sèries de TV3: Marta Angelat, David Bagés, Manel 
Barceló, Lluïsa Castell, Georgina Latre, Vicky Luengo, 
Aurea Márquez, Marc Rius, Manuel Veiga, David Vert i 
Anna Ycobalceta. Tot escrit i dirigit per Jordi Casanovas.
És la tercera part d’una trilogia sobre la identitat cata-
lana, Representa una família que es troba pel dinar de 
festa major a la ciutat de Vilafranca. En aquest dinar 
passen un seguit d’anècdotes i retrets que es treuen 
entre els familiars, uns de tristos i altres d’alegria, però 
tos ells bastant previsibles. Una història viscuda per la 
majoria de nosaltres en algun moment de les nostres 
vides. 
El pare i la mare escolten 
les converses entre els 
fi lls, unes molt amargues 
i altres més simpàtiques 
i agradables. Com no 
podia faltar la típica del 
repartiment del patrimo-
ni familiar. Uns ho veuen 
d’una manera i els altres 
del revés.
Els protagonistes de l’es-
pectacle sobre aquesta 
trobada familiar opinen 
el següent: L’Aurelia, 
quant algú falta, algú ha 
de ocupar el seu lloc, i se 
suposa que l’ha d’ocupar 
per fer encara mes feliç a 
la família. Pere, que els 
altres no hi han de fer res 

Vilafranca. un dinar de Festa Major,
de Jordi Casanovas

Presentació del conte “Els Superherois de la Sang”

teatre

El passat desembre es va presentar el 
conte “Els Superherois de la Sang” que 

protagonitzen els personatges d’en Fredi i la 
Neli.
La presentació va estar feta pels alumnes de 
les escoles de Salt i es van lliurar 3 contes 
per a les biblioteques infantils de cadascun 
dels centres educatius. 
A l’acte hi van assistir 125 alumnes i uns 15 
mestres en representació dels diferents cen-
tres escolars.
També va assistir a l’acte la regidora d’Edu-
cació de l’ajuntament de Salt, així com el pre-
sident de la Federació Catalana de Donants 
de Sang, que també és el president de l’As-
sociació de Donants de Sang de Girona.

notícies

en la vida de la parella. Cristina, jo us prometo que us 
convidaré  cada any per Festa Major, o sigui que no 
teniu excusa. Pilar, a vegades penso que no t’impor-
ta gaire el que li passa a diari al papa. Albert, en una 
família tothom ha de fer força per aguantar el castell. 
Santi, hem de brindar per la canalla, perquè es facin 
forts i ens puguin cuidar quan nosaltres siguem vells. 
Carmen, ara no cal fer el “cuento de la lechera”, tu saps 
molt bé com s’han de portar totes aquestes coses.
Han passat dues hores fantàstiques i molt ben aprofi ta-
des. Agrair les grans interpretacions de tots els actors 
i actrius, ja que han estat superlatives. El públic els ha 
premiat amb grans aplaudiments.

Josep Pla 
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Canvi d’ubicació de les escultures de Domènec Fita
de la plaça de la Coma Cros

Jornada d’emprenedoria social i cooperativisme de la Coma Cros

El passat 15 de desembre, un centenar d’inscrits van 
participar en la Jornada sobre Emprenedoria Soci-

al i Cooperativisme organitzada per l’Espai Municipal 
d’Ocupació (EMO) de Salt. L’objectiu de la jornada era 
posar sobre la taula la rellevància que tenen les iniciati-
ves col·lectives d’emprenedoria social a l’hora de donar 
resposta als reptes de la societat 
actual.
La jornada proposava als assis-
tents una mirada al sector de l’eco-
nomia social a partir d’algunes ex-
periències d’innovació col·lectiva, 
que des de diferents sectors parti-
cipen en l’economia en clau inno-
vadora i més justa en l’intercanvi 
de productes i serveis, i al mateix 
temps enforteixen i transformen el 
territori i la comunitat.
La primera part de la jornada es 
va centrar en la ponència so-

bre Economia Social i Solidària i Emprenedoria Col-
lectiva, a càrrec de Jordi Garcia Jané, cooperativista de 
LabCoop, i Andrea Calsamiglia, de l’EstArter – IGOP. A 
la segona part de la jornada es va fer una Taula d’expe-
riències i debat, moderada per Andrea Calsamiglia de 
l’EstArter – IGOP.

Han començat els treballs per traslladar a una nova 
ubicació les escultures de Domènec Fita que hi ha 

a la plaça de la Coma Cros, davant de l’accés a la Fac-
toria Cultural. Les peces, seran portades a taller per 
fer-les uns 60 cm. més altes, seguint les indicacions 
de l’artista, i un cop modifi cades es posaran a la seva 
nova ubicació.
Les escultures, un homenatge a les persones que 
treballaven a les factories tèxtils, seran ubicades uns 
metres més enllà de on son ara. Prop de l’accés a la 
biblioteca Iu Bohigas. D’aquesta manera deixaran lliure 
la part central de l’espai i serà possible utilitzar-lo per 
fer-hi activitats.
El canvi d’ubicació de les peces ha estat pactada entre 
l’Ajuntament i l’artista. Les converses les va iniciar l’ac-
tual govern municipal després de constatar que el lloc 
triat inicialment de col·locar-les hipotecava un espai 
que anava molt bé a veïns i entitats per fer-hi activitats.
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Prop de cinc-cents originals es van presentar
al concurs escolar de nadales de Salt

Josep Puntí, Fill Predilecte de la Vila de Salt

Josep Puntí va recollir a l’Alcaldia de Salt l’expedient 
pel qual va ser nomenat Fill Predilecte, enquader-

nat. Josep Puntí, que va anar acompanyat d’en Fonsu 

Mateu, instructor de l’expedient, conservarà així tots els 
testimonis que es van recollir per al seu nomenament. 

Luan Puig Calleja de quart de primària de l’Escola 
Pompeu Fabra va guanyar el concurs de nadales 

que anualment es convoca entre les escoles de Salt 
i que serveix per triar la imatge amb què l’Ajuntament 
felicita el Nadal. Aquest any 2015 es van presentar un 
total de 499 originals a concurs.
La nadala premiada va estar triada entre les fi nalistes 

de cada categoria. Com a fi nalistes van ser seleccio-
nats Umaru Tanja, que fa cicle infantil a l’Escola El Pla, 
Musa Ceesay, que fa cicle inicial a la Farga, Luan Puig 
i Calleja, que fa cicle mitjà al Pompeu Fabra, i Júlia 
Ventura Reverter, que estudia cicle superior, també a 
l’Escola Pompeu Fabra.
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Gerard Taulé, Premi Estatal
de Meteorologia Eduard Fontserè 2015

Agenda Llatinoamericana 2016

Presentació De l’Agenda Llatinoamericana 2016 el 
passat 26 de novembre a les 20 hores, a la Bibli-

oteca Pública Iu Bohigas, a càrrec de Flora Ridaura, 
educadora social i treballadora de Càritas i l’acompa-
nyament musical amb cançons llatinoamericanes, per 
Dardo Soria, i intervenció per part de l’ajuntament del 
regidor Ferrán Burch. 
El tema de l’agenda 2016 “Desigualtat i Propietat”.
85 persones tenen una riquesa equivalent al patrimoni 
de la meitat pobre de la humanitat. I l’1% més ric de la 
població, aquest any 2016, superarà el seu propi re-
cord patrimonial traspassant la barrera psicològica del 
50% de la riquesa del món: ha  aconseguit mig món (i 
continua creixent).
A quin percentatge del pastís haurà de reduir-nos la 
riquesa extrema, per tal que ens desvetllem i decidim 
acabar amb aquesta situació indigna de la humanitat? 
Quan prendrem consciència efectiva que som majoria 
aclaparadora, el 99%!?
És hora de despertar i de canviar les regles. Les de 

les tres  darreres dècades ja està demostrat que són 
insostenibles i ens estan duent a l’explosió social i a la 
crisi planetària.
Urgeix una tasca de conscienciació, de pensament crí-
tic, de resistència. És urgent que trenquem l’encanteri 
d’aquesta hegemonia, conculcar-la amb pràctiques ciu-
tadanes alternatives, i ser coherents amb una participa-
ció política democràtica responsable, per caminar vers 
la societat igualitària i justa que tant la Humanitat com 
el planeta ens mereixem, Utopia per la qual val la pena 
lluitar i somiar. 

Pere CASALDÀLIGA
José María VIGIL.

El saltenc Gerard Taulé Codinach, també col-
laborador d’aquesta revista en el apartat de la me-

teorologia, ha guanyat el Premi Estatal de Meteorolo-
gia de l’Associació Catalana de Meteorologia Eduard 
Fontserè 2015, amb el treball “Anàlisi sinòptica de les 

nevades intenses a Girona. Perí-
ode 1890-2014”. La Farga felicita 
a en Gerard pel premi guanyat i 
per la seva desinteressada col-
laboració a la revista.
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 1,2 0,2 4,1 3,7 6,4 5,1 6,4 6,5 7,2 4,1 2,5 1,6 2,6 0,7 1,7
Temperatura Màxima 18,2 15 15,9 16,9 17,2 16,2 19,2 18,3 15,6 16,9 15,7 14,1 14,8 14,8 15,6
Pluja/mm.     0,1  0,1 0,4   0,1    
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 4,3 6,3 5,2 6,2 11,4 7,3 2,7 3,8 5,2 2,7 2,5 3,2 2,8 7,6 5,2 4,3
Temperatura Màxima 20 18,5 17,8 14,2 15,2 18,8 17,3 17 18,8 16,3 17,7 15,3 17,2 19,5 16,8 17,1
Pluja/mm.                

Dies de pluja: 4
Màxim en un dia: 0,4 (mm)

Pluja acumulada: 0,7 (mm) 
Temperatura màxima:
 20° el dia 16 de desembre

Temperatura mínima:
0,2° el dia 2 de desembrede
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 12 12 13 11,7 11 9,7 10 13,3 12,5 9,7 7,7 8,7 11,4 7,5 5,3
Temperatura Màxima 20,3 18,3 21 23,4 21,5 25,2 25,1 19,3 23,5 25 24,9 22,2 21 22,3 24,7
Pluja/mm.  26,7             
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
Temperatura Mínima 5,9 5,7 5,8 6,4 6,2 2,9 2,7 -1,4 -3 2,5 4,2 2,5 1,3 0,8 -0,1
Temperatura Màxima 24,6 24,6 21,6 23,6 21,3 17,8 13,2 13,2 14,4 16,2 14,3 16,9 17,6 16,6 17,6
Pluja/mm.      0,8         

Dies de pluja: 2
Màxim en un dia: 26,7 (mm)

Pluja acumulada: 27,5 (mm) 
Temperatura màxima:
25,2° el dia 6 de novembre

Temperatura mínima:
-3° el dia 24 de novembreno
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic desembre 2015

Resum meteorològic novembre 2015

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

S’ha produït un récord de hores de sol a Girona, 
220,1 a l’aeroport. L’anterior rècord és de 1955 

amb 195 hores de sol, el promig és de 148,9. El juli-
ol de 2011 només em vam tenir 174,4, ha fet més sol 
que aquell mes. S’ha produït un récord de temperatura 
mitjana  de les màximes a l’aeroport de Girona (dades 
des de 1971), 19,7º, superant 2006, 19,6º, dades des 
de 1971. Les causes de tal anomalía és l’anormal per-
sistència d’un anticicló càlid amb temperatura rècord a 
850 hPa, 18º, més elevada que la climática de l’estiu 
(16º al juliol) durant l’estiuet de Sant Martí, després tot 
i l’onada de fred no s’ha compensat l’inici tan càlid (fi ns 

A Salt ha estat un mes de desembre extremadament 
càlid i sec. La mitjana de les màximes ha estat de 

16,8º, ha estat la més alta de la sèrie (1999-2015). És 
important de destacar l’escassa precipitació, 0,7 mm, 
4 dies de precipitació, però d’aquests 2 d’oculta. 2015 
Encara que sembli increíble no és el desembre més 
sec de la meva curta sèrie, n’hi ha 3 de més secs enca-
ra 2005 (0,1 mm), 2011 (0,3) 2012 (0,1). No ha glaçat 
cap dia a Salt. No hem tingut cap onada de fred ni cap 
episodi molt càlid, ha estat un mes monòton que s’ha 
destacat per la persistència de les elevades temperatu-

el dia 20 de novembre la temperatura mitjana era de 
16,2º, 0,4º superior a la mitjana climática de l’octubre 
del segle XX a Girona). 
La pluja gairebé només s’ha concentrat en un dia, el dia 
2 amb 26,7 mm, mentre el dia 21 en van caure 0,8. La 
precipitació total, 27,5 mm, és molt inferior a la mitjana, 
67,6 mm de mitjana, tot i que els novembres de 1981 i 
de 1992 no va ploure gens (0 mm el 1981, precipitació 
inapreciable el 1992). 
En resum mes extremadament càlid, molt sec, extre-
madament assolellat i molt anticiclònic, pressió mitjana 
de 1023 mb. També ha estat molt poc ventòs, 2,6 km/h.

res i per l’absència de la pluja. 
Acaba aquest any de forma catastròfi ca a Salt. Tenim 
el bimestre més càlid des de 1884, 14,2º novembre, 
11,1º desembre, 12,65º de mitjana. Tenim el 3r desem-
bre més càlid des de 1884, inici de la sèrie, 11,1º de 
mitjana, només superat per 1989, 11,2º i 1953, 11,3º. 
I a sobre a l’aeroport de Girona només ha plogut 0,1 
mm, 0,7 mm a Salt. No és un mes rècord per sec a Salt, 
hi ha altres desembres amb 0 mm, com el de 1974. A 
més a més només ha plogut 0,7 mm a Salt.

Gerard Taulé
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Elaboració:
En primer lloc feu l’almívar amb l’aigua i el sucre. Poseu l’aigua i el sucre 
en un cassó al foc fi ns que el sucre es dissolgui a l’aigua i quedi com un 
xarop. Reserveu-lo.
Liqüeu les mandarines (amb liquadora o un espremedor) fi ns a acon-
seguir un litre de suc. Afegiu-hi l’almívar, barregeu-ho bé i poseu-ho al 
congelador.
A mitja congelació (que es pugui remenar), munteu les clares a punt 
de neu i aneu-les incorporant a la mandarina, fi ns que quedi com una 
crema. Tornar-ho a guardar al congelador i treure-ho una mica abans de 
servir.
Per adornar-ho, podeu posar un grill de mandarina o també una mica de 
pela de mandarina ratllada.

Recepta de la Sra. PILAR MASFERRER SALLÓ
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Ratlleu el formatge en forma gruixuda.
Punxeu l’all amb una forquilla i fregueu-lo per l’interior de la casserola per a la fondue.
Dissoleu el midó de blat de moro amb el kirsch o whisky.
Poseu el vi en una cassola petita per a fondue i escalfeu-la  amb una fl ama petita fi ns que comenci a fer 
espuma, però que no bulli.
Afegiu-hi una mica de formatge mentre ho remeneu amb una cullera de fusta. No hi afegiu més formatge fi ns 
que es fongui l’anterior.
Remeneu amb força la salsa per espesseir-la, sense deixar-la bullir. Afegiu-hi la barreja de kirsch o whisky, el 
midó de blat de moro i una mica de pebre, i continueu remenant fi ns que s’integri.
Mantingueu la fl ama del foc al mínim. Remulleu els daus de pa en el formatge fos. Aneu ajustant la fl ama del 
foc per mantenir calenta la fondue.

Ingredients: 
· 1 litre de suc de mandarina
· 3 clares d’ou 
· 100 cl d’aigua
· 250 g de sucre

Ingredients: 
· 250 g de formatge Emmenthal.
· 250 g de formatge Gruyère
· 1 gra d’all pelat
· 2 copes de vi blanc sec
· 3 cullerades de kirsch o whisky
· 1 culleradeta de midó de blat de moro
· Pebre
· Daus de pa fresc amb tota la crosta

Sorbet de mandarina

Tradicional fondue de formatge (Suïssa)

gastronomia

cuina internacional
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demografi aNaixements, casaments i defuncions

Casaments
Juan Carlos Miranda Fernández Arroyo
Glenda Yamileth Hernández Nuñez 03/10/2015
Rosell Eulalio Grey Davis
Maria Esperanza  Lezama Aguilar  12/11/2015
Saibou Camara
Jallow Krubally Manneh 16/11/2015
Ismail Choua
Cristina Damaso Alfonso 20/11/2015
Miguel Angel Rodríguez Molina
Zoubida Benhammou 20/11/2015
Mohamed Benachour
Ikram Ouchen El Fakir  20/11/2015

Naixements
Adama Susso 01/11/2015
Hosanna Eromoene Okonoboh 06/11/2015
Aboubakary Cisse 06/11/2015
Aboubacar Souleymane 08/11/2015
Alae Bachiri  08/11/2015
Naybeling Sofía Archaga 09/11/2015
Jabbi Sillah 10/11/2015
Joan Rabaseda Flores 10/11/2015
Mohamed Lakar Bouazzati 13/11/2015
Gil Boix i Torres 14/11/2015
Valeria Gómez Bermudez 15/11/2015
Daniela Gómez Bernudez 15/11/2015
Ayoub Outegrar  18/11/2015
Daniel Jair Lujarraga Orrala 19/11/2015
Haron Hammouch 19/10/2015
Sirag Beuoli 21/11/2015
Valentina Ferrera Corea 21/11/2015
Zina Bartal Taibi 22/11/2015
Malik Omar Jawo Sabaly 23/11/2015
Christian Nicolae 23/11/2015
Sawan Alali  23/11/2015
Arafang Danso 24/11/2015
Japlean Kaur 24/11/2015
Japuoor Singh 24/11/2015
Arnau Xargay Muñoz 24/11/2915
Younes Arbih 25/11/2015
Sukhjot Singh 28/11/2015

David Hontecillas Bellido
Irina Lapina 23/11/2015
David Franco Real
Fany Yolibeth Dubon Bejarano 26/11/2015
Franklin Guillermo Rodríguez Amador
Diana Elizabeth Rivera Gutierrez 04/12/2015
Gerard Carbones Carrillo
Laura Diez Salra 10/12/2015
Remi Lucien Henry Dufay
Christine Jeanne Marie 11/12/2015
Hassan Rahouti
Candy Emilie Dupont  18/12/2015

Derek Pedraza Hinchado 28/11/2015
Aisha Boukarta López 30/11/2015
Roeya Laghrissi  30/11/2015
Irhaq Moukour Bourass 02/12/2015
Fabian Barahoua  Abad  02/12/2015
Mounirou Balde 03/12/2015
Nounidia El Bousahbati  03/12/2015
Praise Osoruese Odia 03/12/2015
Viraj Singh 05/12/2015
Samara Jarmouni Reyes 05/12/2015
Isaac Pérez Dominguez 05/12/2015
Sophie Gesi Muñoz 05/12/2015
Zoe Gari Valverde 05/12/2015
Zion Friday Utonhin 06/12/2015
Bruno Rodríguez Egea 06/12/2015
Amira Boubes Izmar 07/12/2015
Diego Villagomez Rubio 08/12/2015
Noamina Colome Vila 09/12/2015
Eloi Arroyo Roca 10/12/2015
Patricia Mouta 11/12/2015
Nour Aissaoui  13/12/2015
Alejandra Benjumea Barragan 13/12/2015
Mohamed Doudouhi  13/12/2015 
Lina Loukaini Dkjouak 13/12/2015
Nowara Zarfaoui  14/12/2015
Asier Herrera Martínez 18/12/2015
Olau Prats Palmero 18/12/2015

Guillem Rueda Rodríguez 18/12/2015
Mohamed Dahmoui Saudi 20/12/2015
Aylene Borjas Banegas 20/12/2015
Mohamed Abdelmalki Azgthough 20/12/2015
Mahamadu Saho  21/12/2015
Sara Drioui 21/12/2015
Lucas Bravo Amador 21/12/2015
Fataunata  Cissokho 22/12/2015
Rayan El Oili 24/12/2015
Nawal Chetouane Barbero 25/12/2015
Maohibo Coulibaly 27/12/2015
Bakary Diouibera 27/12/2015
Nada Issah  28/12/2015
Ricard Servando Fuertes 31/12/2015
Nor Jakhdar  01/01/2016
Cristel Ariani Angue Rodríguez 04/01/2016
Salman Yahyaoui 04/01/2016
Vera Sancho Pajares  05/01/2016
Brahim Ouja 05/01/2016
Teia Requena Granados 05/01/2016
Zihao Zhang 06/01/2016
Inés Pérez Porcel  06/01/2016
Arahamatou Diakite 06/01/2016
Musa Sillah Mas 07/01/2016
Aria Mato Rebollo 09/01/2016
Oriol Vela Jurado 10/01/2016
Mirian Chadli El Ouarti 10/01/2016

Noureddine El Aroudi
Soukaina Burhail El Moussaoui 18/12/2015
Mohammed Ouled Ali Ben Hammou
Gloria Marina González Valladares 18/12/2015
Raul Comino Caballero
Guadalupe Diaz Alcazar  18/12/2015
Numo Sorra Jerreh Suwadou
Maria Angels Serra Vendrell 18/12/2015
Lucio Ticona Hurtado
Taoussa El Jadaoui  13/01/2016
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Escacs

Sudoku Sopa de lletres

Solució:

L’acudit foll

cavall
ovella
gallina
conill

poti poti

cabra
porc
colom
ase

carpa
fura
pintada
abella

dromedari
oca
canari

DAVESA, Major, 20  972230568
Dies: 10 - 20 
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103
Dies: 4 - 14 - 24
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                          
Dies: 1 - 11 - 21
PEYA, Pla de Salt, 15 972441001
Dies: 6 - 16 - 26
DOMENECH, Llevadores, 7-9           972439935
Dies: 8 - 18 - 28

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645
Dies: 2 - 12 - 22
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704
Dies: 3 - 13 - 23
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412
Dies: 5 - 15 - 25
ROCAS, Major, 269 972231249
Dies: 9 - 19 - 29
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578
Dies: 7 - 17 - 27

FARMÀCIES de guàrdia: mes de FEBRER

Juguen blanques i fan mat amb 3 movi-
ments.

1.-Th7+, Rxh7
2.- Dh4+ Rg7
3.- Dh6++  mat.
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