Activitats del mes d’ABRIL i MAIG

agenda

CASAL DE JUBILATS

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 21 de d’ABRIL. Excursió: A FRANÇA- PALAU DEL VIDRE. Sortida a les 8:00 hores del matí. Preu: 40 €. Esmorzar inclòs. El dia de
cobrament dels tiquets serà el 14 d’abril, de 4 a 7 de la tarda. Per
informació i assessorament dirigiu-vos al Sr. Josep Llovet. Telèfon
607876946.
- Dia 19 de MAIG. Excursió: SARDINADA A ROSES – CASINO DE
PERALADA. Sortida a les 8:00 hores del matí. Preu: 40 €. Esmorzar inclòs. El dia de cobrament dels tiquets serà el 12 de maig, de
4 a 7 de la tarda. Per informació i assessorament dirigiu-vos al Sr.
Josep Llovet. Telèfon 607876946.

• Dia 1 d’abril- CALIFORNICATORS - TRIBUT A RED HOT CHILI
PEPPERS - Hora: 23:00- Sala 2- Preu: 8 €.
- Dia 2 d’abril- ERIO + SINGS OF ALGORITHM (Bèlgica) + PHRYMERIAL – Hora: 22:15- Sala2- Preu: 6 €.
- Dia 8 d’abril- THE OTHER SIDE “A PINK FLOYD LIVE EXPERIENCE” – Hora: 22:00- Sala 1- Preu: 20/25 €.
- Dia 9 d’abril- ENRIC VERDAGUER – Hora: 22:00- Sala 2- Preu:
6/8 €.
- Dia 10 d’abril- CROSSING + CYBEE – Hora: 18:00- Sala 2- Preu:
6/8 €.
- Dia 14 d’abril- SOPA DE CABRA #105confidencial – Hora: 21:00.
- Dia 15 d’abril- THE RISAS – Hora: 23:00- Sala 2- Preu: 8/10 €.
- Dia 16 d’abril- LA BANDA DEL SURDO 725+1 Última parada –
Hora: 22:30- Sala 1- Preu: 5/7 €.
- Dia 22 d’abril- CONCERT BENÈFIC - “LA ESENCIA DE VIVIR”
AJUDA CONTRA EL CÀNCER - EL ÚLTIMO TRIBUTO - Tribut a El
último de la fila – Hora: 22:30- Sala 1- Preu: 10/12 €.
- Dia 23 d’abril- CONCERT DE SANT JORDI | TALCO + DR.CALYPSO
+ EBRI KNIGHT + DESKARATS – Hora: 20:00- Sala 1- Preu: 12/15
€.
- Dia 29 d’abril- QUEEN OMEGA (Trinidad & Tobago) – Hora: 23:00Sala 2- Preu: 10 €.
- Dia 6 de maig- MANIÁTICA + LA INQUISICIÓN – Hora: 22:30- Sala
2- Preu: 12/15 €.
- Dia 13 de maig- XARIM ARESTÉ + CAÏM RIBA – Hora: 22:00- Sala
2- Preu: 10/12 €.
- Dia 14 de maig- CARMEN PENDONES – Hora: 22:30- Sala 2- Preu:
9,5/11 €.
- Dia 20 de maig- LOS CHIKOS DEL MAÍZ – Hora: 23:00- Sala 2Preu: 12/15 €.
- Dia 21 de maig- MIREIA VILALTA amb BANDA – Hora: 22:30- Sala
2- Preu: 8/10 €.

ENTITATS
• Dia 24 d’abril- 10a. FIRA DEL TRASTO I LA GANGA. Lloc: plaça
Verdaguer (plaça dels Peixos). Organitza: Comissió de Festes Barri
Processó.
- De l’11 al 17 d’abril- SETMANA DE L’ACTIVITAT FÍSICA I LA SALUT. Organitza: Ajuntament de Salt.
BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS
• Del 1 al 22 d’abril- Exposició 20 anys caminant junts, Salt i JaénPerú. Organitza Agermanament Perú. Del divendres 01 d’abril al
divendres 22 d’abril de 2016 - Horaris de biblioteca
- Dia 2 d’abril- 11:00h.- Biblionadons. La gelosia, l’amor, la por... com
les podem canalitzar? Veureu què els passa als personatges de les
històries i com troben solucions per mesurar les seves emocions.
Sessió recomanada a partir de 12 mesos. A càrrec d’Olga Cercós.
- Dia 12 d’abril- 17:30h.- Club de lectura infantil - Trobada del club de
lectura infantil. Comentarem el llibre “La professora que feia faltes
d’hortografia”, de Cuca Canals.
- Dia 15 d’abril- 18:30h.- Club de lectura juvenil - Trobada del club de
lectura juvenil. Comenarem el llibre “Xenia tens un whatsapp” de
Gemma Pasqual.
- Dia 21 d’abril- 20:00h.- Club de lectura d’obres de ficció - Trobada
del grup de lectura. Comentarem: “Camí de Sirga” de Jesús Moncada.
- Dia 22 d’abril- 18:00h.- Hola, em dic llibre i aquesta és la meva
història. -Taller creatiu amb paper per a petits espais. L’activitat
comença amb la narració del naixement, vida i reencarnació d’un
llibre des que l’autor el pensa fins que el lector el gaudeix, passant
pel procés d’edició, venda, descobriment, esplanador...oblit i reciclatge. L’objectiu és reforçar l’estimació cap a un objecte humil i
potent, present a totes les cases, amb un passat mil·lenari i un futur
incert. Al taller, les persones participants fan manualitats adaptades
a la seva edat per donar una segona vida als llibres i evitar que
passin per la trituradora, i s’enduen a casa molt més que una peça
de decoració. A càrrec de Em dic llibre.
- Dia 22 d’abril- 20:00h.- 20 anys de l’ONGD Agermanament Perú.
Recital Musicat “20 anys caminant junts. Apunts i notes musicals
des de Salt a Jaén-Perú”. Organitza Agermanament Perú.
- Dia 27 d’abril- 20:00h.- Llegir el teatre. Trobada del grup de lectura
de teatre. Comentarem l’obra “Don Joan” de Molière.
- Dia 7 de maig- 11:00h.- Storytime. Storytime “The world’s worst
witch”, a càrrec de Kids&Us. Per infants.
- Dia 10 de maig- 17:30h.- Club de lectura infantil - Trobada del club
de lectura infantil. Comentarem el llibre “La Carlota i el misteri del
passadís secret” de Gemma Lienas.
- Dia 19 de maig- 20:00h.- Club de lectura d’obres de
ficció - Trobada del grup de lectura.
- Dia 19 de maig- 20:00h.- M’exalta el nou i m’enamora
el vell, espectacle poètic a càrrec de teatre eSseLa.
La proposta, emmarcada dins el projecte I-Biblioteques,
s’acompanya d’imatges artístiques de Sebastià Plans
d’espais, elements i maquinària industrials que es projecten i donen suport visual als poemes. El recital és a
dues veus, la de Cacu Prat i la de Pep Tines.
- Dia 20 de maig- 18:30h.- Club de lectura juvenil - Trobada del club de lectura juvenil. Comentarem el llibre
“Katàlepsis” de Ma. del Carme Roca.
- Dia 25 de maig- 20:00h.- Llegir el teatre. Trobada del
grup de lectura de teatre. Comentarem l’obra “Victòria”
de Pau Miró.
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TEATRE DE SALT
• Dia 8 d’abril - 21:00h.- Psicosi de les 4.48- de Sarah Kane amb
Anna Alarcón - Preu: 12 €.
- Dia 9 d’abril - 21:00h.- Le Croupier- Esperança Dinamita - Preu:
20/12 €.
- Dia 15 d’abril - 21:00h.- El test- Direcció: Cristina Clemente - Preu:
28/18 €.
- Dia 23 d’abril - 21:00h.- La Plaza del Diamante- de Mercè Rodoreda
amb Lolita Flores - Preu: 28/18 €.
- Dia 29 d’abril - 21:00h.- Brodas Bros- BR2: missió salvar al Planeta
Terra - Preu: 15/10 €.
- Dia 30 d’abril - 21:00h.- Dansalt 2016- Commemoració del Dia Internacional de la Dansa - Preu: 6 €.
- Dia 7 de maig - 21:00h.- Dona no reeducable de Stefano Massini
amb Míriam Iscla - Preu: 28/18 €.
- Dia 14 de maig - 21:00h.- Cantar al desamor amb Mercè Martínez
- Preu: 18/12 €.
- Dia 21- 22- 28 i 29 de maig - 18:00h.- Aladí- Amb la Coral Rossinyol
i Alimara - Preu: 6 €.
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Editorial

Sant Jordi a Salt
Sant Jordi va ser un militar romà d’origen grec convertit al cristianisme i
mort com a màrtir. Fou un dels sants més populars durant l’Edat Mitjana,
i és el patró, a banda de Catalunya, d’una desena de països més. La llegenda per la qual és conegut arreu del món és per la mort d’un drac que
pretenia menjar-se una donzella.
Aquest mite és una escena assimilada d’altres tradicions més antigues,
atès que ja s’explica en la cultura egípcia i mesopotàmica. Així doncs, la
diada i el patronatge de Sant Jordi evidencia les nostres profundes arrels
culturals. La tradició catalana creu esdevingut el fet heroic a la població de
Montblanc.
Declarada Festa Nacional de Catalunya per la Generalitat, tot i ser dia feiner, la Diada de Sant Jordi és també una jornada reivindicativa de la cultura
catalana. I la tradició d’obsequiar amb roses les enamorades, i per extensió
les amistats, ve des del segle XV. Les corts catalanes intuïren la festa l’any
1456.
Però és a finals de segle XIX, amb el moviment polític i cultural de la Renaixença, que s’instaura Sant Jordi com a diada patriòtica, cívica, cultural i reivindicativa. És igualment la celebració pagana de l’arribada del bon temps.
El tema del llibre és més recent i deriva d’una iniciativa dels anys vint del
segle passat, del gremi d’editors i llibreters de Barcelona, fet que va contribuir a l’impuls de la producció i la comercialització del llibre. Com que la
data coincidia amb les morts de Shakespeare (segons el calendari julià),
Cervantes o Josep Pla, la UNESCO va declarar el 23 d’abril Dia Mundial
del Llibre.
A les parades de roses i llibres, amb vendes milionàries, s’hi afegeixen
parades escolars i d’organitzacions de tot tipus, recepcions oficials, activitats a les biblioteques, concerts, representacions teatrals, premis o lectures
literàries, tot en un ambient cívic i festiu. Però a Salt la festa és mínima. És
per tots aquests significats que la reivindiquem més lluïda a la nostra vila,
amb l’organització d’actes o d’algun esdeveniment especial que estigui a la
seva alçada i que ens reconegui i ens projecti com a comunitat.
La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.
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Per una lectura ordenada, no t’oblidis del punt!

entrevista

Nom: Montserrat Casaponsa Homs i Domènec Martínez Muñoz
Edat: 58 i 61 anys
Nascuts a Salt i Cardona
Residents a Salt
Professió: Educadora de lleure i funcionari
La col·lecció: la Montserrat i en Domènec tenen una col·lecció
de punts de llibre de més de 200.000 exemplars de tota mida, forma, època, material i contingut. És la col·lecció més important de
Catalunya i segurament també de l’Estat espanyol. Han exposat
algunes de les seves peces a Euskadi, Salamanca, Reus, Girona,
Barcelona i Sabadell, entre altres. En el cas de Sabadell, l’exposició es va fer a la Fundació Banc de Sabadell i va anar acompanyada de l’edició d’un catàleg extens sobre la història del punt del
llibre. Més informació a: http://mondopunts.blogspot.com
Avui dia, envoltats d’artilugis electrònics, pantalles tàctils, icones estilitzades i notificacions sonores i vibrants,
sembla difícil recordar que, no fa pas tant de temps, la lectura i els llibres només estaven a l’abast d’una
minoria ínfima. Precisament, l’expansió del llibre gràcies a la impremta ha fet que en nombrosos moments
històrics aquest preuat objecte hagi estat protagonista de cremes i prohibicions. Això, però, no ha impedit que
el món del llibre hagi perviscut i encisat moltes persones, com és el cas de la Montserrat i en Domènec, que
van començar a col·leccionar punts de llibre moguts per la passió per la lectura. Aficionat com és en Domènec
a la novel·la distòpica, els plantegem quin futur tenen aquestes peces de paper en un món digital. Tots dos es
mostren convençuts: l’ebook està molt bé en molts aspectes, però res pot canviar el plaer de llegir un conte
als teus néts amb unes bones il·lustracions en paper. Sempre acompanyat, això sí, d’un bon punt de llibre.
- Més de 200.000 punts de llibre és una gran collecció! Quants anys fa que us dediqueu a colleccionar-ne?
-(D) Domènec. Vaig començar cap a finals dels 80. Va
haver-hi un boom del col·leccionisme després dels Jocs
Olímpics del 92, la gent va començar a col·leccionar
sucres, pins, tota mena de coses... però jo havia començat una mica abans amb els punts de llibre.
-(M) Montserrat. Jo una mica més tard. Cadascú colleccionàvem per la nostra banda, ens coneixíem per
això, però no érem pas parella. Per circumstàncies de
la vida, em vaig separar i després ens vam ajuntar com
a parella i vam ajuntar les col·leccions, per això tenim
tant de material.
- Així, els punts de llibre us van unir! I d’on us ve la
passió pels punts de llibre?
-M. A mi em ve de l’afició per llegir. Un any que em van
haver d’operar dels dos peus i vaig estar molt de temps
a casa sense poder fer gaire res, llegia molt. I un dia
endreçant calaixos vaig trobar 10-15 punts de llibre que
havia anat guardant, sense pensar a fer una col·lecció.
Com que era dels Marrecs, de l’inici, vaig començar a
dir a tothom que si algú tenia punts de llibre que me’ls
guardés i així vaig anar rebent punts i els vaig anar
col·leccionant. Després em vaig posar en contacte amb
una associació que hi ha a Barcelona i a partir d’aquí
vaig ampliar molt la col·lecció. També vaig començar a
anar a fires, trobades d’intercanvi, etc.
-D. Sí, tot ve lligat al llibre. Jo vaig començar quan a la
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llibreria Laie de Barcelona vaig trobar el punt de llibre
que s’havia editat per El Nom de la Rosa, d’Umberto
Eco. Com que és una novel·la que em va impactar força, vaig pensar a guardar-lo dins el llibre i així vaig començar. Al cap de pocs dies era Sant Jordi i passejant
per la Rambla vaig veure que n’hi havia molts, els vaig
anar agafant i allà just vaig conèixer un senyor gran
que em va convidar al local on es trobaven un grup de
col·leccionistes i així va anar. El que més m’agrada és
tenir el punt de llibre del llibre que estic llegint.
- És clar, no deixa de ser un amor per la lectura i els
llibres
-D. Sí. La gent que col·leccionem punts de llibre, normalment som bons lectors. Amants de la lectura i del
món del llibre.
-M. De fet, molts col·leccionistes de punts de llibre són
bibliotecaris o exbibliotecaris, arxivers, o mestres, gent
relacionada amb la cultura del llibre.
-D. Ara que ve Sant Jordi, per nosaltres és inconcebible
regalar un llibre sense el seu punt o un altre, el que
sigui. Tothom regala un llibre i la rosa, però com pots
regalar un llibre sense un punt? El regal és incomplet!
- Aquí en teniu de països i èpoques diferents. Quan
apareixen els primers punts de llibre?
-D. És un tema que ens interessa molt. Perquè a banda
de col·leccionar-los hem fet investigació sobre la seva
història i, de fet, sóc l’autor de l’única història del punt
del llibre que hi ha, de moment, que va editar la Fundació del Banc de Sabadell com a catàleg de l’exposició
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que hi vam fer. Inicialment, neix amb el llibre religiós.
Hi havia la necessitat de localitzar les diferents parts
de la missa i els primers punts són unes cintes que
separen les pàgines dels llibres religiosos. A l’època
medieval s’estila un tipus de punt de llibre que és una
rodeta agafada a la cinta o corda que et marca la pàgina i també la línia on has deixat la lectura. És més tard,
quan neixen les biblioteques i el préstec, quan apareix
el punt de llibre de biblioteca que serveix per anotar la
data de retorn com també per preservar el llibre, per no
haver de doblegar les pàgines, ja que s’ha de prestar
a molta gent.
-M. Avui dia, un 50% dels punts de llibre els fan les
biblioteques.
- Si veieu algú doblegar la punta de la pàgina, no us
deu fer massa gràcia...
-D. És clar, perquè el punt del llibre també és una manera d’estimar la lectura, els llibres, per això s’ha de
fer amb ordre, perquè no et perdis, i tenir-ne cura, no
fer-lo malbé. Tot i que també implica una pèrdua de
l’exercici de la memòria, ja que, sense el punt, havies
de recordar en quina pàgina havies deixat la lectura el
dia abans.
-M. Avui dia, però, cada vegada més, el punt de llibre té
una funció comercial. Tant per noves publicacions, com
per moltes altres coses, fins i tot en tenim un amb una
mostra de perfum.
-D. I ara també per una funció social, com pot ser felicitar el Nadal, un recordatori de comunió, les defuncions,
etc.
- El més antic que teniu?
-D. És del segle XVI. Al principi de la impremta, com
que hi havia moltes impressions amb errades, llavors
es tallaven les fulles a trossets i això es feia servir de
punt de llibre. També es feia amb antics pergamins.
-M. Molta gent ens pregunta què és el punt de llibre?
Doncs per nosaltres és tot allò que té com a una de
les funcions, fer de punt de llibre.
Perquè és clar, hi ha moltes coses que s’utilitzen com a punt, un
post-it, un bitllet de transport públic... però en el nostre cas això
no ho considerem un punt pròpiament.
- I el més preuat de la vostra collecció?
-D. Una de les peces més valuoses que tenim és el punt del llibre
Boires Baixes del 1902, dins del
modernisme català. Es tracta del
punt d’un llibre que va ser concebut des del punt de vista wagnerià
d’obra d’art. No es concep com a
autor únic l’escriptor, sinó també
l’il·lustrador, l’editor, la impremta,
etc. Llavors, Boires Baixes tenia
nou gravats pel propi llibre i un al-

tre d’especial pel punt. Per tant, si et faltava aquesta
peça, et faltava una part important de l’obra d’art. Se’n
van fer 200 exemplars en una de les impremtes modernistes claus de Barcelona, la Impremta Oliva de Vilanova, i són molt buscats. La Biblioteca de Catalunya té el
llibre però no té el punt.
- Hi ha països amb més tradició que altres?
-M. Sí, a França, per exemple, hi ha més tradició i
se’n troben més d’antics perquè també hi ha més colleccionisme. També a Itàlia, Alemanya o Estats Units,
en aquest últim cas molt lligat a la publicitat.
-D. A França es deu també al fenomen de les llibreries
d’estació que van sorgir al segle XIX. Cada estació tenia la seva llibreria, i és clar, allà hi havia molts punts de
llibre. També per tota la influència de l’art Decó, etc. El
boom del punt de llibre és sobretot entre la I i II Guerra
Mundial. Un punt de llibre històric que tenim, de seda,
és el que donaven als oficials nazis dins el Mein Kampf,
amb el gravat de les SS.
- I en el cas de Catalunya i l’Estat espanyol?
-D. En el cas espanyol hi ha força punt antic, sobretot lligat al llibre religiós; després del tipus postal, amb
imatges de totes les artistes del Paral·lel, etc. Els anys
20-30 hi ha un boom editorial i surten col·leccions editades per aquestes. La més important és la de Proa
Tot Vent, que va editar 92 volums de grans obres clàssiques de la literatura en català i cadascun amb el seu
punt, fins que van marxar a l’exili el 1938. Després amb
la guerra tot queda parat.
-M. D’aquesta només ens falten quatre punts per completar-la. És una col·lecció difícil de tenir. La mateixa
editorial va fer una exposició i ens els va demanar perquè no els tenien.
-D. Els anys 50-60, la indústria farmacèutica va fer molts
punts de llibre comercials per anunciar productes. Perquè
era el sector que es gastava més diners en màrqueting publicitari. Normalment ho encartaven amb revistes de l’època.
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- Com ho feu per trobar els exemplars de punts que
voleu?
-D. Avui dia a través d’Internet pots contactar amb gent
d’arreu del món.
-M. Contactem amb altres col·leccionistes i negociem,
sobretot a base d’intercanvis. N’hi ha alguns que els
pots comprar en pàgines tipus Ebay o Todo Colección,
però nosaltres intentem sempre trobar col·leccionistes
amb qui poder fer intercanvis. També, en algun cas hem
rebut donacions de gent que deixa de col·leccionar o
de fills de col·leccionistes que han mort.
-D. Per nosaltres, col·leccionar no és només emmagatzemar, sinó sobretot gaudir de la col·lecció. Per això,
més que comprar, el que ens agrada és anar completant mica en mica i contribuir a la història del punt i del
llibre. Tot i així, per desgràcia, no és un objecte que es
tingui prou en compte. En molts museus ho guarden
tot, fulls volants, justificants, recordatoris, de tot... I, en
canvi, no guardaven ni els punts de llibre que editava
la mateixa ciutat.
- La vostra feina és important, perquè això també documenta la història
-D. Per això jo dic que és una afició, però que acaba sent
gairebé una professió, perquè fem tota aquesta feina de
documentació, els cataloguem, etc. Com també és una
manera de socialitzar-nos perquè, gràcies a això, hem
conegut molta gent de molts països. Internet va molt bé,
pots tenir en xarxa els repetits, veure els que té un i altre,
però a nosaltres ens agrada sortir i trobar-nos.

6

- Què en penseu del llibre digital? Desapareixerà el
paper?
-M. El llibre de paper no desapareixerà mai. Crec i espero que no. Per l’olor, el tacte...
-D. L’ebook va créixer molt al principi, ara s’ha estancat
una mica. Està molt bé, per molts usos, però per determinats moments no és el mateix. El llibre com a objecte
no tan sols és el text, sinó també el contacte amb el paper, tenir la teva biblioteca, que és també una biblioteca
de records. Els ebooks i tota la tecnologia digital és virtual, no és real. Si t’entra un virus, tot el que tens al disc
dur ho perds. Allò físic no és tan fàcil de destruir. I la gent
vivim de records palpables, per què tenim aquella foto
posada sobre el moble? Amb el llibre passa el mateix.
- Però els joves d’avui sembla que ja neixen amb una
tablet sota el braç!
-D. Però diga-li a un nen que col·leccioni els cromos
de la lliga de futbol virtualment... segur que tu mateixa
guardes els àlbums de cromos de quan eres petita. No
és només una col·lecció, és un record.
-M. I si vas un diumenge a la plaça Catalunya de Girona o al Mercat de Sant Antoni de Barcelona, està ple de
gent intercanviant diferents coses de col·leccionisme.
-D. Mai serà el mateix llegir a la teva néta un ebook,
per molt bones il·lustracions o animacions que tingui,
que un llibre de paper il·lustrat mentre vas passant les
pàgines i li vas ensenyant els dibuixos. El llibre té una
funció que va més enllà de la lectura, com ja deia Umberto Ecco, és un objecte polisèmic que va més enllà
del propi contingut i això perdurarà sempre..
Agnès Cabezas Horno

col.laboració
E

ls trenta anys de casats no es fan cada dia, per
això amb la meva germana vàrem pensar en un
regal especial. Després de molt pensar-hi vàrem reservar taula... al Celler de Can Roca! Al millor restaurant
del món!
Tot i estar reservat a butxaques més privilegiades, vàrem proposar-nos fer raconet per poder-nos permetre
una autèntica vetllada d’allò més sibarita.
Vaig reservar el restaurant un any abans, els dos primers mesos només tenia ganes de dir-ho a tothom i
havia de vigilar que no se m’escapés res! Volia entregar el regal tres mesos abans de la gran reserva, i així
va ser.
A través d’unes endevinalles els hi vàrem descobrir el
regal, el dia i la data van ser el dinou de gener d’enguany. Vàrem preparar-nos per anar a sopar i només
d’arribar ens van venir a rebre en Josep i en Joan Roca,
tot un honor!
Ens varen col·locar a la nostra taula i un darrere l’altre
els plats van anar desfilant, cada un amb la seva histò-

Celler de Can Roca
ria i la seva peculiaritat. Un concert de gustos, colors,
originalitat a dojo que ens van fer sentir molt afortunats.
El primer plat va ser una volta pel món, fent diferents
tastets del món. Seguidament vam tornar a Catalunya
visitant el restaurant dels pares Roca, els inicis dels
germans Roca. Després vàrem tastar el famós gelat
d’oliva, penjat d’un bonsai d’olivera.
Del mar a la muntanya amb textures i colors increïbles... rovellons, gambes, tòfones, xai...i finalment les
postres. Una explosió de sabors i creativitat infinites.
Després de quatre hores d’àpat, sí, sí quatre hores
(que ens van passar volant!), vàrem poder-nos acomiadar d’en Joan i en Jordi Roca, felicitant-los i demanant
que ens firmessin el menú d’aquella nit.
Tot i haver d’esperar un any entre reservar i poder gaudir de l’àpat i que sigui per a butxaques estalviadores,
l’experiència de poder passar una vetllada al millor restaurant del món al cantó de casa és realment gratificant.
Bon apetit!
Anna Clarà
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La universitat a Catalunya

L

es universitats neixen a l’Edat Mitjana i fins a l’actualitat han estat centres docents, tècnics i científics,
que atorguen titulacions professionals superiors. Ja en
el segle XII foren importants les universitats de París,
especialitzada en teologia i filosofia, i la de Bolonya,
especialitzada en dret canònic i civil.
A Catalunya la primera fou l’Estudi General de Lleida,
fundat per Jaume II l’any 1300. Seguiren la Universitat de Perpinyà (1350), l’Estudi General de Mallorca
(1483) i la Universitat de València (1499). Al Principat
es fundaren les de Barcelona (1533), Girona (1561),
Tarragona (1572), Vic (1599), Solsona (1620) i Tortosa
(1645).
Girona ja va obtenir un privilegi reial d’Alfons el Magnànim per a la fundació d’un estudi general el 1446, però
a la pràctica no començà a impartir estudis fins al 1572.
A Barcelona ja existeix un primigeni estudi de medicina
i arts atorgat el 1401 per Martí I. El 1450 Alfons IV autoritzà l’establiment d’un estudi general, privilegi revocat
pel bisbe de Lleida. En totes les universitats catalanes
sobresurten els estudis teològics i humanistes (gramàtica, filosofia, dret i medicina).
Conseqüència del triomf de Felip V en la Guerra de
Successió, totes les universitats catalanes foren suprimides i l’ensenyament superior se centralitzava a la
Universitat de Cervera (1717). Baluard de l’absolutisme, només hi destacaren els estudis jurídics, tot i que
també s’hi impartia teologia, filosofia, dret, arts i medicina. Es clausurà el 1842. S’havia intentat sense èxit
retornar la universitat a Barcelona, però no fou fins al
1837, per la guerra carlina, que s’hi autoritzaren uns
estudis generals. Finalment, el 1845, la Universitat de
Barcelona fou restaurada com a única de Catalunya.
Mentrestant, la societat catalana trobava el seu lloc
de formació en les acadèmies i escoles tècniques. El
1729 es fundà l’Acadèmia de Bones Lletres, el 1760 el
Reial Col·legi de Cirurgia i el 1770 l’Acadèmia de Ciències Naturals i Arts. La Junta de Comerç va impulsar
l’Escola de Nobles Arts el 1775 (la Llotja), que tindria
gabinets de mecànica, química, física, càlcul, nàutica
o arquitectura. El 1849 es
creava l’Acadèmia de Belles Arts i el 1851 l’Escola
Industrial aglutinava els
estudis tècnics. Aquests
centres, marginats dels
estudis oficials, formaren els tècnics i científics
que necessitava el procés d’industrialització del
país.
La irrupció dels corrents
liberals propicià l’auge de
la universitat barcelonina,
que estrenava edifici el
1874. La forta centralització de l’ensenyament
universitari ocasionà un
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estat d’opinió favorable a la seva autonomia. Proclamada la Segona República, el 1931, es portà a terme
una certa reforma que la permeté. La Universitat de
Barcelona adoptava per poc temps el nom d’Universitat
Autònoma de Barcelona el 1933.
Acabada la Guerra Civil, el franquisme retornà a la legislació centralista, després d’un procés de depuració,
i des de 1954 la Universitat de Barcelona pogué concedir el títol de doctor. A causa de la massificació i per
allunyar els estudiants del centre, l’any 1968 es constituïa la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. El 1969 s’iniciava la Universitat Catalana d’Estiu a
Prada de Conflent.
El 1971 les diverses escoles tècniques s’aplegaven en
la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre d’altres,
l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Industrials, la de
Telecomunicacions o la d’Arquitectura, amb centres a
Barcelona, Terrassa i Manresa.
Amb l’arribada de la democràcia, la reforma és profunda. La Constitució de 1978 reconeix l’autonomia de les
universitats i la seva gestió per part de les comunitats.
El 1990 el Parlament de Catalunya creava la Universitat Pompeu Fabra, de ciències socials, i el 1991 restituïa les Universitats de Lleida, Girona i la Rovira Virgili
de Tarragona (amb campus també a Reus i Tortosa),
en base a les facultats existents des de finals dels seixanta. Fins llavors eren extensions de les universitats
barcelonines.
A les set universitats públiques catalanes, i a banda de
la Universitat Oberta de Catalunya (1994, universitat a
distància), se n’hi afegeixen quatre de privades, pertanyents a diverses institucions catòliques. La Ramon
Llull (1991) fou la primera i seguiren la de Vic (1997),
la Universitat Internacional de Catalunya (1997) i l’Abat
Oliva (2003).
Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog

Per en Miquel Font Mateu

L

’equip de redacció de la revista La Farga vol retre
un petit homenatge a Miquel Font i Mateu, que ens
va deixar el passat mes de desembre.
En Miquel es mostrava molt generós i col.laboratiu
amb la Farga sempre que se li demanava un cop de
mà. Amb motiu de l’edició del número 300, ens va fer
donació d’algunes de les seves pintures que es varen
exposar i vendre en benefici de La Farga durant l’exposició FARGA-ART que va tenir lloc a Les Bernardes
el novembre de 2013.
Tots recordem la seva bonhomia, el seu caràcter obert
i comunicatiu, la passió per viure i l’interès per observar
els petits detalls i la bellesa del paisatge que sabia
representar amb encert i de forma creativa. Les seves
inquietuds artístiques i les ganes d’experimentar el
van convertir en un pastisser innovador i un artista ben
arrelat a la seva terra.
Miquel, des d’allà on siguis desitgem que continuïs gaudint i pintant entre estels de colors i núvols de sucre fi.
Podeu trobar més informació sobre en Miquel cercant
a través de la nostra web http://www.revistalafarga.cat.
· Entrevista a Miquel Font i Mateu per Eva Escuín i Dilmé i Alícia Vila i Torrent/ Revista LA FARGA/ Núm.95/
maig 1988.
· Retalls de paisatges dibuixats (Pessics d’art i ecologia) per Carme Garriga i Verdaguer/ Revista LA FARGA/ Núm.294/ juny2013.
L’equip de redacció de La Farga
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Podem comunicar optimisme?

F

er-se gran, envellir, per a moltes persones pot ser
traumàtic. Canvia l’ambient a què t’havies acostumat, trontollen costums i maneres de fer que semblaven immutables, fallen i són substituïdes ideologies
que havies cregut, perds amics i familiars que estimaves... I si a tot això hi sumes la fragilitat de la teva salut,
la minva de facultats físiques i potser mentals, tens el
perill de tornar-te una persona escèptica, malhumorada
i pessimista.
És trist caure en aquesta situació, es passa malament
i a més contamines l’entorn amb les teves paraules
pessimistes: “tot va malament”, “la societat cada cop
està pitjor”, “solament hi ha corrupció”, “la política és
un engany”, “ja no crec en res ni en ningú”... I a sobre,
com si volguessin donar-te la raó, TV, ràdio i diaris et
bombardegen constantment amb notícies de corrupcions, guerres, violències, migracions i desgràcies de
tota mena. Gairebé mai t’expliquen coses bones, optimistes. Sovint surt en portada una agressió domèstica
però mai els milers de persones que aquell mateix dia
estimaven i tenien cura de la seva parella malalta o disminuïda.
El testimoni de les persones grans
Crec que quan ens fem grans hem de ser prou valents
per no caure en aquest pou de pessimisme. Hem de
ser capaços de comprendre les novetats i admirar els
avantatges que ens proporciona el món actual. De fet
som uns afortunats, arribar a vell és una sort, moltes
persones s’han quedat pel camí.
I crec també que tenim una gran responsabilitat: transmetre optimisme i esperança al nostre entorn. Els
anys que hem viscut, les moltes coses que hem vist,
les experiències sofertes, ens donen una perspectiva
històrica més gran que la de la gent jove, una perspectiva que ens permet ser testimonis de que el món i la
societat milloren encara que no ho sembli. La millora
no és lineal, hi ha crisis i passes enrere, però vist amb
suficient perspectiva el progrés humà és real i la gent
gran en som testimonis.
Per exemple, són horroroses la guerra i les violències
de Síria, però la gent gran podem recordar coses molt
pitjors que van passar anys enrere al món i al nostre
país: la Guerra Civil, amb un milió de morts -més de
la meitat assassinats o executats-, la batalla de l’Ebre,
els bombardeigs, la represàlia franquista, la 2ª Guerra
Mundial, amb 40 milions de morts, la persecució racista
dels jueus, l’horror dels camps d’extermini nazis, la destrucció massiva de ciutats com Dresden, que en una nit
va rebre 4.000 tones de bombes que van matar 35.000
persones, els dos milions de dones alemanyes violades per les tropes soviètiques, les bombes atòmiques
volatitzant en un segon 70.000 persones a Hiroshima,
les cruels guerres de Corea i Vietnam, l’ús del napalm
que cremava criatures... Recordant tot això, podem dir
que el món ha empitjorat? ¿No és motiu d’optimisme
veure a la Unió Europea francesos i alemanys convivint en pau després de 150 anys de guerres -des de
Napoleó a Hitler- que van ensagnar Europa? ¿No és
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positiu que s’hagi acabat la “guerra freda” i la constant
amenaça d’una guerra nuclear?
Les lamentables corrues d’emigrants sirians intentant
arribar a Alemanya m’han recordat el dramàtic exili català de l’any 1939, les 400.000 persones creuant a peu
la frontera de França, concentrades després a la platja
en horrorosos camps de refugiats. I també els 4 milions
de persones fugint de l’avanç de l’exèrcit soviètic al final de la 2ª Guerra Mundial i els 15 o 16 milions d’alemanys que en acabar la guerra van ser desposseïts de
les seves cases i terres i expulsats dels seus pobles
quan es van canviar les fronteres del seu país.
Hem de treballar per eradicar la misèria actual, però la
gent gran recordem la misèria molt més extensa dels
anys 40 i 50, amb els trens carregats d’immigrants espanyols que venien a sobreviure a Catalunya. Quan
vivia a Barcelona havia vist l’horrorós món de les barraques, el laberint caòtic de petits habitacles, la majoria d’una sola habitació, sense aigua, llum ni desguàs,
amb sostres d’uralita o de “cartón-cuero”, el sòrdid cinturó que envoltava la ciutat on més de 100.000 persones vivien en condicions infrahumanes. I quan parlem
de la pobresa energètica me’n recordo dels penellons
i el fred que es passava en aquells pisos de Barcelona sense cap aparell calefactor. I també que en aquell
temps no hi havia departaments de Benestar Social ni
cap mena d’ajuda oficial.
Al món hi ha encara molta misèria, sobretot a l’África,
però es positiu saber que, segons dades de l’ONU,
en els últims 25 anys s’ha reduït a la meitat les persones que passen fam i les que tenen pobresa extrema
(menys de 1,25 dòlars diaris) i que es té el propòsit
d’eradicar la fam i la pobresa extrema en els pròxims
15 anys.
En la discriminació de la dona queda molt per fer, però
ara les dones ja són majoria a la universitat i recordo
que fa 50 anys vaig haver de firmar una autorització
perquè la meva dona pogués tenir una llibreta d’estalvis al seu nom.
Si parlem de salut, fa 75 anys l’esperança de vida no
arribava als 50 anys i actualment sobrepassa els 80,
les vacunes han eradicat la verola i la terrible poliomielitis que deixava tantes criatures -entre elles una cosina
meva- en una cadira de rodes per tota la vida, i els antibiòtics permeten combatre el tifus -abans endèmic en

Podem comunicar optimisme?
moltes poblacions- i la terrible tuberculosi que tantes
persones joves havia matat.
Quan parlem de les lamentables retallades en els hospitals recordo que en els anys 40 encara no hi havia cap
mena de seguretat social i la gent s’havia de pagar les
mútues privades o gremials i la despesa farmacèutica.
Quan malparlem dels polítics penso que al nostre país
ni els més extremistes de dretes o d’esquerres parlen
de matar ningú i que els milers d’assassinats que es
van fer durant la Guerra Civil ara són inimaginables. I
també que la corrupció descontrolada durant els anys
de l’estraperlo superava en molt l’actual.
No poso més exemples per no allargar-me massa, però
estic segur que les persones de la meva edat en recorden moltes de coses i situacions que han millorat.

Comuniquem, doncs, optimisme
El progrés humà és una realitat que no s’aturarà. Encara hi ha lamentables desfasaments, països que han
quedat retardats, violències fanàtiques com les que
nosaltres vam patir el 1936, injustes diferències econòmiques, però hem de pensar que a poc a poc el progrés
arribarà a tothom, que la gran família humana, sense
guerres, abusos ni discriminacions, treballarà unida
per combatre el dolor humà en totes les seves formes.
Hem de creure que això és possible i col·laborar personalment i socialment per fer-ho arribar.
I si som catalans no perdem la il·lusió d’aconseguir que
el nostre país pugui participar en aquest progrés al costat dels altres països europeus.
Joan Serrat

Operació ‘Narinant’

E

n un text anterior comentàvem l’ocasió perduda
dels representants de l’Estat, en general, i més
concretament del cap d’Estat actual, Felip VI, en relació amb la “solució” del “problema català” (expressat
en la terminología usual a Madrid, segons la concepció
mental que l’alimenta).
Enllaçant amb la qüestió de la incapacitat centrepeninsular d’enfocar correctament --és a dir, políticament-- el
conflicte (fins fa poc latent i ara obertament manifestat)
d’identitats, de relacions i de sobiranies, algun observador va proposar fa poc una fórmula, ben senzilla,
per desllorigar --de retruc-- la complicadíssima situació
en què les urnes --el poble sobirà, doncs-- han ficat
els partits espanyols, que s’han quedat de sobte sense els confortables avantatges del bipartidisme, i en la
incòmoda tessitura d’haver d’encarar l’espinós (per a
ells) plantejament del referèndum català. Cadria només, simplement, que PSOE, Podemos, ERC, DiL i els
partits de les esquerres confluents (excusin) pactessin
sobre la base de plantejar/facilitar/permetre la celebració de
la consulta popular: una opció
perfectament democràtica i que
per tant hauria de ser perfectament assumible pels partits
esmentats (suposant que les
denominacions “partit constitucionalista” i “partit demòcrata”
no siguin conceptualment incompatibles).
Contràriament, el líder (sí?)
dels socialistes castellans, Pedro ‘Suárez’ Sánchez, s’alia
amb els Ciutadans neofalangistes per provar una “operación investidura” impossible, tot
invocant fantàsmicament “l’esperit” de la Transició, aquella

operació de lífting que va permetre al franquisme fer el
viu uns anys més, convenientment camuflat de democràcia de tota la vida.
“La Transició va ser un paripé orquestrat per l’Exèrcit”,
declarava en una entrevista [portaldelasculturas.wordpress.com/2013/02/15/martinez-ingles] el coronel retirat Amadeo Martínez Inglés, prou conegut per sonores
discrepàncies amb la cúpula militar i ara mateix imputat
per “injúries a la Corona”, autor també d’un revelador
llibre sobre el 23-F de 1981, “La Transición Vigilada”
(1994). “Este señor”, diu, referint-se al rei abdicat, “no
es el jefe de las Fuerzas Armadas, sólo es un sinvergüenza. Su título de Jefe del Ejército es algo protocolario que figura en la Constitución, una carta que redactaron unos cuantos ‘padres de la patria’ y que autorizó
el Ejército. Muchos artículos están redactados por la
cúpula del Estado mayor del Ejército de tierra en Madrid, todos militares franquistas. (...) A un demócrata no
le gusta que el jefe de Estado sea un señor que ha puesto a dedo un dictador rebelde que se cargó a medio
millón de personas en una guerra. El pueblo español
traga mucho”.
Escric aquestes ratlles a uns milers de quilòmetres
de casa, i vist des d’aquí, tot plegat queda lluny. Però
aquí, davant dels nassos, es fa patent (com un avís
per a navegants camí d’Ítaca, diguéssim) el rastre de
la devastació que van imprimir a aquestes belles terres
les forces armades colonials d’aquest Estat espanyol
decrèpit i impresentable que avui s’està enfonsant en
la pròpia incapacitat d’existir sol i lliure, sense atemptar
contra l’existència i la dignitat dels altres. Però com que
els problemas no vénen mai sols, ara li pot aparèixer
un front occidental en forma de lehendakari fornejat a
la presó durant sis anys i amb ganes de treure’s les puces de sobre tan pacíficament com enèrgicament. Més
o menys com fa i ha fet Catalunya al llarg d’aquests
mateixos sis anys.
Fermí Sidera Riera
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Malalties oblidades
(2a. part)

S

cuidem les mascotes

eguint amb l’article aparegut en el numero anterior,
fem referència a una malaltia de la qual feia temps
que en veiem pocs o fins i tot cap cas, però que ara,
sembla que tornen a aflorar i val la pena que en fem
un recordatori: el brom, més conegut com a “moquillo”
caní.
Aquest és un virus que presenta diferents quadres clínics, que poden aparèixer junts o individualment: digestiu, respiratori i nerviós. També es contagia a través
d’aerosols, ja que els afectats l’eliminen amb les seves
secrecions (de l’aparell respiratori, digestiu o orina), a
partir dels 7 dies de malaltia. Recordar que hi ha animals que presenten un quadre clínic molt lleu però que
són contagiosos (25-75% dels infectats). Hem doncs
d’evitar que el nostre cadell ensumi i/o llepi secrecions
d’animals potencialment infectius.
Un cop l’animal s’infecta, als 3-6 dies patirà un quadre
febril que pot passar-nos per alt, però uns dies després
en tindrà un altre més fort i ja associat a mocs. També
pot aparèixer un quadre de vòmits i diarrees, i per tant
s’ha de diferenciar d’altres virus com el parvovirus o
coronavirus. El quadre nerviós és el més greu i és el
que triga més a aparèixer (14-20 dies després de la
infecció) i pot provocar des de tremolors fins a espasmes i coma. Davant l’aparició de signes neurològics, el
pronòstic és greu.
El diagnòstic d’aquesta malaltia no és fàcil, ja que els
símptomes són comuns amb altres malalties i sovint
són lleus, evolucionant després a una fase més greu.
Per exemple, es pot veure un cadell amb un procés de
secreció nasal molt lleu (pot semblar un constipat) i que
en tres setmanes evolucioni cap a un quadre clínic nerviós irreversible. L’inconvenient principal és que moltes
vegades, les sospites apareixen en animals prèviament
vacunats i per tant, la valoració a través d’analítiques
convencionals de sang pot resultat dubtosa, ja que els
anticossos que detectarem costarà diferenciar si són
virals o vacunals. En aquests casos, el millor és fer tècniques diagnòstiques més avançades per buscar fragments d’ADN del virus a partir de les secrecions que
presenta l’animal (per exemple lleganyes o mocs, si en
presenten) o bé de líquid cefaloraquidi en sospites de
brom nerviós.
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El tractament, com en altres virus, és de suport. És a
dir, corregir la deshidratació amb sèrum, antibioteràpia
per evitar infeccions secundàries, antipirètics i en cas
de quadre clínic nerviós l’ús de tranquil·litzants un cop
hospitalitzat l’animal pot ser útil per controlar les convulsions o les contraccions musculars involuntàries.
Requereixen la gran majoria de vegades hospitalització veterinària.
Com sempre, la prevenció és clau en aquestes malalties. Hem doncs de vigilar on portem la nostra mascota
quan encara no té la pauta vacunal completa per evitar
contagis abans que la seva immunitat arribi a nivells
màxims, i sobretot vacunar. Cal dir que una cosa sense
l’altra no tenen sentit, ja que és crucial que durant el
període de vacunació (el protocol habitual és posar tres
dosis de la vacuna del brom) i fins a la seva finalització, l’animal presenta risc de contraure la malaltia. Hem
doncs d’evitar que el nostre cadell estigui amb animals
dels quals en desconeixem l’estat sanitari i evitar que
ensumi i/o llepi secrecions d’altres animals (com hem
vist és la via d’eliminació del virus en animals infectats).
Caldrà rentar les superfícies afectades per aquestes
secrecions amb productes a base d’amoni quaternari,
fenols, etc.
Informació facilitada per Vetxarxa

Setmana de l’Activitat Física i la Salut
De l’11 al 17 d’abril es farà a Salt la “Setmana de l’Activitat Física i la Salut” (SAFIS) amb la voluntat de fer arribar
a tots els saltencs els beneficis de la pràctica de l’activitat física. La setmana proposa tota mena d’activitats per
fomentar els hàbits saludables entre la població. Tot un
conjunt d’oportunitats de participar en accions saludables que es duran a terme a diferents llocs del municipi.
L’any 2009 l’Àrea d’Esports i l’Àrea de Salut de l’Ajuntament de Salt van engegar la idea d’organitzar una
setmana dedicada a conscienciar la ciutadania sobre
els beneficis que té l’adquisició d’hàbits saludables per
a la nostra salut. A partir d’aleshores, el projecte s’ha
anat consolidant i aquest any ja se celebrarà la setena
edició de la SAFIS amb la ferma voluntat d’arribar a
gran part de la població saltenca.
Després de 7 anys, amb el suport de diferents persones, entitats, centres de salut i d’administracions supramunicipals, hem aconseguit anar incrementant el nombre i la qualitat de les activitats i fer-les arribar a tota
la ciutadania. L’any passat va ser un dels anys amb
la participació més elevada, ja que vam comptar amb
la implicació de prop de 3.500 persones en totes les
activitats dirigides. Aquest fet encoratja l’organització a
seguir endavant i assegurar-ne la continuïtat.
Aquest any 2016, la setmana anirà plena d’activitats
per fomentar els hàbits saludables entre la població,
tot un ventall d’oportunitats de participar en accions saludables que es faran en diferents punts del municipi,
des dels jardins del Parc Hospitalari Martí i Julià, on el
dimarts dia 12 es realitzarà una sessió oberta de tai-txitxuan (10.00 h), fins al Saló de Plens de l’Ajuntament o
la Coma Cros i el Pla dels Socs, on acabarem la SAFIS
amb una gimcana jove per a estudiants de centres de

secundària del municipi. Aquesta diversitat d’activitats
com el zumba, pedalades, xerrades de benestar emocional, tallers d’alimentació saludable, etc. volen abraçar el màxim nombre de grups d’edat i donar visibilitat
a tots els racons del municipi i a les diferents opcions
de què disposen els saltencs per poder dur a terme un
estil de vida saludable a qualsevol edat.
La SAFIS, des dels seus inicis, ha pivotat sobre dos eixos principals com són la prevenció i la informació relacionades amb l’activitat física i la salut i ha volgut ser una
eina informativa en temes d’actualitat. En relació amb
aquest darrer apunt, aquest any la sessió informativa es
farà el dia 12 d’abril al Saló de Plens de l’Ajuntament a
les 18.00 h sobre el “Virus Zika: què en sabem?; situació
actual” i anirà a càrrec del Dr. Ramon Dalmau, cap de la
Unitat de Salut Internacional i especialista en Medicina
Tropical i Salut Pública de l’Hospital de Santa Caterina.
El Centre de Recursos de la Gent Gran, les biblioteques, la Factoria Cultural Coma Cros, Ràdio Salt, l’Arxiu Municipal, així com l’Àrea de Joventut i altres àrees
de l’Ajuntament s’han sumat a la SAFIS i al llarg de la
setmana s’activaran i promocionaran el benestar i la
salut des del seu àmbit específic.
Un altre fet característic de la Setmana de l’Activitat Física i la salut és la plena participació de tots els centres
educatius de Salt, que any rere any omplen els carrers i
espais del poble per dur a terme diferents activitats com
les curses al Parc Monar, la sessió de ball per als més
menuts al passeig Ciutat de Girona, etc. Destaquem la
importància d’aquesta participació, ja que són els infants
i joves del nostre municipi els que tenen a les seves
mans la construcció d’un poble més saludable.
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MIQUEL: Te’n vas anar però ets amb nosaltres
gràcies als teus records

art

E

n Miquel Font Mateu, el pastisser de Salt, ens va
deixar el dia dels Sants Innocents a l’edat de 88
anys. Va néixer el 16 de setembre de 1927 a can Pasqual, un antic hostal situat a la plaça del Pi de Salt. La
postguerra va ser molt dura i de petit va començar a
treballar d’aprenent a la pastisseria Busquets de Girona. A les tres de la matinada ja havia de ser a l’obrador
de la pastisseria per posar el forn a punt i quan havia
acabat la jornada laboral, per si no en tenia prou, cuidava l’hort de l’amo. Tota la vida va ser un pencaire, un
treballador infatigable, que fins al final de la seva vida
va voler donar un cop de mà quan feia falta.
Persona entranyable, amic dels seus amics, va fer el
servei militar a Mallorca i, quan va tornar, va començar
a festejar amb la pubilla més guapa de Canet d’Adri:
la Dolors Bosch de cal Sabater. Per poder-se casar,
durant uns quants anys van fer temporada d’estiu en
una coneguda pastisseria de Tossa de Mar. Amb els
estalvis van poder obrir l’any 1960 la Pastisseria Font a
l’actual carrer Llarg del nostre poble. Van tenir tres fills
(Narcís, Santi, Miquel) i una preciosa filla, la Lídia.
Fou el creador del pastís de Salt, “La Farga” , inspirat
en la torre del mateix nom del carrer de St. Dionís i que
s’ha convertit en el producte culinari que identifica la
nostra localitat.
Des de sempre va combinar la feina de pastisser amb
la seva passió per la pintura. Com no podia ser d’una
altra manera, el seu “savoir faire” com a pastisser es va
transmetre a la seva obra artística, que la podríem definir com una simbiosi perfecta entre pintura i pastisseria. I és que els cels de color pastel dels seus quadres
delaten el seu bon ofici de pastisser. Els núvols són
com de nata i el sol com la crema de les “dulces” que
va fer tota la seva vida.
Per entendre la vinculació de la seva pintura amb l’ofici
de la pastisseria hem de recular a la seva infantesa, i
és que a aquest Mestre Artesà de Salt, la xocolata el va
salvar d’una mort segura.
De petit els metges donaven poques esperances de
vida al petit Miquelet. Sempre malaltís, els seus pares
(la Conxita i en Cebrià) van demanar al doctor si podien
donar-li l’únic aliment que semblava reviscolar-lo una
mica. Una teula de xocolata . El metge, resignat, va
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Dani i Miquel Font

assentir; i com si es tractés d’un miracle aquell nen es
va curar. Ja no va estar mai més malalt, això sí, sempre
prenent-se la dosi diària de xocolata.
Persona activa i polifacètica, ja de petit li encantava
dibuixar i amb el temps va esdevenir un artista formidable. Si mireu els seus paisatges en aquarel·la , oli o
acrílic veureu que emanen optimisme, alegria i amor
per la terra que el va veure créixer. Era un enamorat
de Catalunya i per aquest motiu va pintar multitud d’indrets on havia viatjat. Pobles , muntanyes i masies són
temes recurrents de la seva obra.
De l’observació atenta dels seus quadres, un element
distingeix la seva obra. El que diferencia els seus quadres és que les línies verticals estan lleugerament inclinades. Aquest fet, que dóna personalitat a la seva
obra i el distingeix com a un FONT autèntic, és degut
a la pèrdua de visió en un ull quan tenia uns cinquanta
anys d’edat. Tenia visió monocular que l’impedia veure
en tres dimensions i per aquest motiu a partir de llavors
feia ús de perspectives errònies, o seguia criteris de
proporcions irreals com els artistes naïf.
La població més representada en els seus paisatges
fou la nostra estimada població de Salt. La silueta de
l’església de Sant Cugat, La Farga, can Pasqual, les
Deveses…són motius reproduïts en multitud dels seus
quadres.
Són paisatges on destaquen els colors cridaners dels
camps de primer terme i les tonalitats càlides dels cels
de fons. Els que teniu una certa edat potser recordeu
els àlbums de cromos de les xocolates Torras. Eren
col·leccions de paisatges bellíssims i postes de sol meravelloses que tots els nens volíem tenir. Si us fixeu en
les pintures d’en Miquel veureu la semblança dels seus
cels amb aquells bonics àlbums de la Torras.
La paleta de colors que utilitzava fa que els seus quadres ara desprenguin el mateix bon humor i alegria de
quan compartíem la seva companyia.

MIQUEL: Te’n vas anar però ets amb nosaltres
gràcies als teus records

La seva obra fou de caràcter autodidacta. Una facilitat innata pel dibuix (potser degut a la genètica d’una
família d’artistes com els FONT MATEU) és el que va
marcar la gènesi d’aquest artesà de la pastisseria que
va esdevenir amb el temps ARTISTA de la pintura en
majúscules.
De jove ja feia preciosos dibuixos a tinta i per guanyar
uns diners extra quan feia temporada d’estiu a localitats com Tossa venia quadres a l’oli als turistes que
visitaven la costa brava. Aquest fet va comportar que la
seva obra de joventut s’hagi estès arreu del món, com
un record de les nostres terres.
La temàtica de la seva obra és diversa, però majoritàriament paisatgística. Salt, Girona o Tossa de Mar són
ciutats que les pintava de memòria. En un moment i
amb poques traces et dibuixava un Girona amb la mateixa facilitat que et feia un panellet, de tantes vegades
que l’havia reproduït.
Els treballs del camp , els costums catalans, els bodegons i fins i tot obres reivindicatives com la manifestació contra la guerra de l’Iraq o la Via Catalana
per la independència, són exemples dels seus
fantàstics treballs. Els seus retrats tenien un aire
caricaturesc que feien desprendre algun somriure sorneguer.
Les ganes d’aprendre i innovar van fer que en
els darrers anys de la seva vida obrís el ventall
artístic a noves tècniques com el baix relleu en
fusta policromada. Com si es tractés d’una teula
de xocolata, la fusta era rebaixada amb gúbies.
Mitjançant el tallat va aconseguir unes boniques
obres policromades que meravellaven a tothom.
També va fer bells diorames i pessebres de diferents racons de la nostra població.
A l’hora de pintar feia servir tot el que tenia a mà.
Un escuradents li podia servir de pinzell, els dits,
com espàtula, i és que era un home amb molts
recursos i dots creatives amagades sorprenents.
Estic segur que li hauria agradat fer una expo-

sició a les Bernardes de Salt per mostrar el seu llegat.
Una retrospectiva de tota la seva obra artística com a
homenatge a la seva població però no va poder ser.
El que li feia més il·lusió a en Miquel era veure els seus
quadres penjats a les cases dels seus amics. Som un
quants els que el trobem a faltar i per això tenim el seu record i una bona col·lecció de la seva obra per enyorar -lo.
Al capdavant de la Pastisseria Font s’ha quedat el seu
fill gran, en Narcís, que continua el seu llegat artesà i
artístic. Com va dir un bon amic seu, “La pastisseria
quedarà òrfena, però tu sempre hi seràs, ens haurem
de menjar una Farga per recordar la dolçor del teu tarannà, i a l’estiu, quan surti de casa per anar a la cala,
que tu tants cops has dibuixat, miraré a través del portal i tu ja no hi seràs per pintar un somriure, un “bon
dia”, “un com estàs”. (J.Viñas)
Potser en Miquel no es va poder acomiadar de tothom,
però almenys els saltencs tenim el seu record i els seus
quadres. Petons. T’enyorem !!*!!
Miquel Font Bosch, en representació de la família
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Les Arrels: Els de P3 visiten
el parc de bombers

E

l passat divendres 4 de març, els més petits de l’escola Les Arrels hem anat a visitar el parc de bombers de Girona.
Allà, dos amables bombers, en Xevi i en Sebas, ens
han explicat un munt de coses sobre la seva feina.
Hem vist tot l’equipament que porten posat els bombers quan surten a apagar un foc o ajudar algú, hem

ensenyament
entrat a dins d’un camió i hem ruixat un bidó amb la
mànega.
Per acabar, ens han fet entrega del carnet de bombers/
bomberes. Que contents hem marxat tots!!!
Si voleu saber-ne més i veure tot el que vam fer, us
convidem a visitar el nostre blog: http://lesarrels.blogspot.com.es/.

L’alumnat de P4 de Les Arrels visitem l’aeroport!!!

E

ls nens i nenes de P4 de l’escola Les Arrels hem
anat a l’aeroport i ens ho hem passat molt bé! Hem
vist tota la gent que hi treballa: els bombers, la policia,
els senyalers... i hem fet el recorregut imaginant-nos
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que érem passatgers que anàvem a buscar un avió!!!
Que divertit!!!!!!
I si voleu conèixer més la nostra escola, visiteu el nostre blog: http://lesarrels.blogspot.com.es

Setmana cultural a l’escola Les Deveses de Salt

A

la nostra escola aquest curs hem treballat el circ
durant la setmana cultural. Ens ha agradat moltíssim. Una setmana cultural que ens costarà oblidar.
Les activitats en el nostre cicle han sigut:
Els gags: en aquest taller primer vam mirar vídeos d’actors que feien bromes. Després nosaltres les representàvem o algunes ens les inventàvem. Ens ho vam passar genial, vam riure molt!
Les mandales de circ: en aquest taller treballàvem de
dos en dos. Els resultats encara es veuen al Hall de la
nostra escola . Són espectaculars!

Els maquillatges : aquest taller va servir per a pintar-nos
les cares. Ens vam fer fotos i les tenim penjades al bloc
de l’escola.
Estem súper guapos i guapes!
Aquest curs la setmana cultural ha coincidit amb el carnaval i un dels tallers el vam dedicar a fer màscares.
Totes han quedat estupendes.
El dijous va coincidir amb dijous gras. Vam fer uns sortida conjunta, amb tots els nens i nenes de l’escola, a
les places properes a l’escola. Un cop allà vam berenar
i vam poder jugar una bona estona. Va ser una sortida
molt divertida.
Per acabar la setmana cultural, vam fer una desfilada
de carnaval. Així vam poder veure les màscares que
tots havíem fet. N’hi havia de molt variades: micos, pallassos, bufons, mags... va ser una festa molt especial,
amb música i amb molta xerinola. Ens ho vam passar
molt i molt bé.
Els /les alumnes de 4t A i B
Escola les Deveses
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Alumnes de 2n de Batxillerat de l’Espriu a la lliga de debat de la UDG
“Fomentar l’ús de la paraula entre els estudiants, sota
el format d’un enfrontament dialèctic entre diversos
equips, en el qual s’ha de defensar una posició a favor
o en contra sobre un tema d’actualitat, i on es valoren
capacitats com el treball en equip, la solidesa de les
argumentacions, la fluïdesa en la intervenció i la correcció tant semàntica com formal.”

A

quest és el propòsit que es plantegen des de la
Xarxa Vives d’Universitats a l’hora d’organitzar
aquesta Lliga. A través del debat, l’activitat promou el
treball entorn als valors i les competències de l’esperit
de Bolonya: adquisició d’habilitats de recerca, capacitat de treball en equip i desenvolupament d’habilitats
d’argumentació i crítica.
La Judit Basanta, la Tina Comadevall, l’Alejandra
Fernández, l’Emma Grañé, la Raquel Martín i la Maria
Casals van formar el grup que representava l’Espriu a
la III edició d’aquesta Lliga de Debat a Secundària i
Batxillerat .
La tradicional Lliga de Debat universitària fa 3 anys que
s’ha ampliat als alumnes de 4t d’ESO i de Batxillerat
amb un notable èxit de convocatòria. Les competicions estan estructurades en tres parts: una introducció
(5minuts), un espai de rèpliques i contrarèpliques(amb
8 minuts per equip, en dues tandes) i una conclusió
(3 minuts). Els alumnes que hi intervenen han de defensar o rebutjar una idea que ja està plantejada des
del començament. Aquest any era “Internet ens fa més
lliures?”
L’equip de l’Espriu va arribar a la final, després de collocar-se en primera posició a les eliminatòries i superar la semifinal contra l’equip de l’Institut de Malgrat de
Mar. A la final van quedar segones amb una diferència
de puntuació només de centèsimes, superades per
l’equip de l’Institut Puig Cargol de Calonge, que serà el
representant de la UdG a la gran final que se celebrarà
a València.
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Una experiència que va suposar un esforç en molts
sentits, però que totes van valorar com a molt enriquidora: van haver de treballar en equip, de buscar informació, de trobar pros i contres sobre un mateix tema,
van discutir i debatre entre elles i van acabar configurant un equip compacte que treballava amb la mateixa
finalitat, perquè aquesta iniciativa proposa un conjunt
d’activitats que afavoreixen la participació i la implicació dels estudiants envers un objectiu il·lusionant i
compartit.
La sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG va
dotar de solemnitat els enfrontaments entre els equips
i els jurats van valorar molt positivament el nivell dels
contrincants i el grau de preparació del seu argumentari.
Per a algunes de les components de l’equip aquesta
experiència va ser només l’entrenament per poder participar el proper curs a la Lliga de Debat Universitària.
“La paraula sempre és important, i aquí es conrea també la capacitat de diàleg, d’escoltar, d’entendre l’argument del contrari. És una activitat molt valuosa.” Ha
apuntat Josep A. Planell, president de la Xarxa Vives
d’Universitats i rector de la Universitat Oberta de Catalunya.

Projecte ApS Temps Era Temps

A

quest any, als alumnes de 6è se’ns va proposar
si volíem anar al centre de dia de les Bernardes
per fer un projecte relacionat amb la gent gran, conèixer-los i aprendre uns dels altres. De seguida ho vam
trobar interessant i ens va semblar molt bé anar- hi.
El projecte es diu: Temps era Temps. Consisteix a anar
al Centre de dia de les Bernardes i fer activitats conjuntes amb la gent gran que hi va.
Ens hem organitzat per anar-hi, fem grups de quatre
(els nostres grups de treball cooperatiu) i cada grup
està amb tres o quatre avis.
Hi anem a fer cinc activitats, que són: primer de tot fem
una presentació, farem manualitats, educació física,
una recepta de cuina i per últim els hi tenim preparada una sorpresa! Serà un Karaoke per acomiadar-nos
d’ells. El farem amb les cançons que ells mateixos ens
van dir que més els hi agraden, serà molt divertit i segur
que estaran contents!
Ens han passat algunes anècdotes divertides...
Li vam preguntar a una àvia si estava bé al Centre de
dia i ens va dir ben fluixet a l’orella que estava de c...
(no ens atrevim a dir-ho) i nosaltres petats de riure.
Hi havia una àvia molt enfadada, quan li donàvem alguna cosa per pintar, la llençava a l’altra punta de la
sala. Quina paciència!
Una divertida àvia italiana feia veure que havia d’anar al
lavabo, però només volia caminar i caminar perquè li encanta i tota l’estona ens cantava O Sole Mio, quina energia!
Un avi ens va dibuixar un vaixell amb un dofí i tortugues... Un dia a l’hora de marxar, una àvia va anar

corrents cap a en Nil, el nostre company, i com que és
molt alt no arribava a fer-li un petó!!!
Una altrà àvia, molt alegre, que es diu Rosa, ens va fer
riure a tots cantant una cançó de comiat.
Hem trobat molt interessant el projecte Temps era
temps, estar amb els avis ens agrada. Trobem important aprendre com era la vida abans, a la seva època. Quan estem amb ells ens adonem que hem de fer
les coses amb paciència, tranquil·litat i sobretot molta
atenció. Nosaltres estem contents d’estar amb els avis
i opinem que ells també estan bé fent les activitats que
compartim. La gent a vegades pensa que són avorrits,
però és ben bé al contrari. Arribar al centre de dia, seure amb els avis i començar l’activitat... ens encanta!!!
Alumnes de 6è FEDAC-SALT
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Treballem per la pau!

A

profitant la celebració del dia Internacional de la
Pau i la no-violència, els alumnes de FEDAC Salt
varen treballar el tema de la pau.
Durant tota la setmana varen fer reflexions, dinàmiques
i activitats que anaven encarades a descobrir què significava la pau per a ells i com ells, des del seu dia a
dia, podien contribuir a fer un món millor.
Des dels més menuts fins als més grans de l’escola,
varen pensar petits exemples i frases senzilles per a
explicar què consideraven que era la pau i com s’hi podia col·laborar. Ho varen voler compartir amb tothom a
través d’un petit projecte que vàrem anomenar “Flors
per la pau”: cada alumne del nostre centre va pintar
una bonica flor i hi va escriure el missatge que volia
transmetre. Els nois i noies d’ESO feren uns testos preciosos on hi “plantaren” les flors dels companys i distribuïren aquestes originals creacions amb missatge a
diferents establiments del nostre poble per escampar la
pau arreu. Les “Flors per la pau” varen embellir el Barri
Vell i tot el seu entorn.
Com que som Escola Multilingüe, sabem que les llengües ajuden a conèixer-nos millor els uns als altres i eixamplen el camí de la pau. És per això que durant tota
la setmana férem activitats en les tres llengües del nostre centre; el català, el castellà i l’anglès. Descobrírem
personatges que han treballat per a aconseguir la pau
i difondre-la, aprenguérem paraules de pau en els tres
idiomes, llegirem textos i reflexions, cantàrem cançons,
férem activitats a plàstica i tutoria... moltes propostes
amb què treballàvem la pau i també les llengües.
Finalment, el divendres dia 29 de gener vàrem celebrar el dia escolar de la Pau i de la no-violència, el DENIP2016.
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Va ser un dia molt bonic a la nostra escola, que ens
va permetre concloure tota una setmana d’activitats
especials al voltant de la pau i que ens va ajudar a
adonar-nos encara més com nosaltres, nens i nenes,
podem contribuir que hi hagi pau al nostre voltant.
Vàrem organitzar una gran fira multilingüe de jocs al
pati. Diferents proves divertides i jocs fets en català, en
castellà i en anglès; el mocador, el twister, endevinalles
o frases fetes foren alguns dels jocs que férem també
al voltant de la pau.
Acabàrem totes les celebracions formant un gran símbol
de la pau amb tots els alumnes asseguts a dins i hi cantàrem dues cançons molt boniques que parlaven de fer
un món millor per a tothom.
A FEDAC Salt ens hem compromès a treballar la pau i
seguirem fent-ho!

Com aprenen els Nostres GEGANTS d’Educació Infantil?

V

olem acompanyar i ajudar a descobrir el talent i els
dons que cada nen té per ajudar-los a trobar el seu
lloc en el món. Volem donar aprenentatges de vida i
que els permeti conèixer-se a si mateixos per poder
desenvolupar i posar en pràctica les seves capacitats
en el seu dia a dia.
Donar una educació integral és l’objectiu principal que
estructura la nostra manera d’ensenyar. L’educació dirigida al cos, a les emocions, a la ment i a l’esperit.
Un dels nostres pilars fonamentals és atendre la diversitat del nostre alumnat, tenint en compte totes i
cadascuna de les característiques pròpies de la seva
individualitat. Ser competent i no competitiu.
El dia a dia dels nostres nens i nenes inclou unes rutines que els donen seguretat, els permeten anticipar-se
i sobretot millorar el seu llenguatge verbal i matemàtic.
Per altra banda, el treball per racons permet donar una
atenció individual als nostres alumnes i a la vegada,
desenvolupar la seva pròpia autonomia i uns bons hàbits de treball.
En aquesta etapa treballem mitjançant diferents projectes. Aquests són una bona eina de treball que els
endinsa, paulatinament, en la tasca conjunta del coneixement del nostre entorn més proper i, també, el més
llunyà. La seva curiositat i els seus interessos, entesos
com a eixos principals del seu procés d’aprenentatge,
els permeten plantejar-se hipòtesis, fer deduccions i
nous descobriments, convertint-los en protagonistes
actius d’aquest procés. A més de realitzar els projectes corresponents a les diferents aules, a nivell d’escola
treballem un projecte transversal i interdisciplinari que
enguany ha estat el món de l’Edat Mitjana. Aquest finalitza amb una festa on intervé tota la comunitat educativa.
Disposem, també, d’un espai d’hort que permet als
nostres infants tenir un coneixement directe de les diferents varietats, forma de plantació i cura d’algunes
verdures i hortalisses pròpies de la nostra terra.
Els nens i nenes d’aquestes edats disposen d’unes
bones habilitats que afavoreixen l’aprenentatge de la
llengua anglesa. Per aquesta raó, s’inicia l’ensenyament de la llengua anglesa ja des de P3. Aquest curs
s’ha iniciat la pràctica de la psicomotricitat en llengua
anglesa a P4 i P5.
En el nostre centre també es duu a terme el projecte Padrins de Lectura, en què un alumne de segon

d’Educació Primària esdevé durant tot el curs el padrí
d’un alumne de P5, ajudant-lo en el seu camí d’inici en
el procés de la lectura.
Al llarg de l’etapa d’Educació Infantil, els infants assoleixen les capacitats del llenguatge matemàtic a través
de la manipulació i experimentació. D’aquesta manera, els nens i nenes treballen les diferents habilitats
matemàtiques a través d’objectes i elements diversos.
Les noves tecnologies tenen un paper important en tot
el treball que realitzem i els alumnes ja s’inicien en les
habilitats informàtiques des de ben petits.
Per tal de fomentar la capacitat de pensament i raonament , treballem el projecte de Filosofia 3/18. Amb
aquest projecte els alumnes desenvolupen diferents
habilitats de pensament: de recerca, de conceptualització, de raonament i de comunicació. Tot això ho fem
a través de contes, jocs, obres d’art,...
Per altra banda, considerem molt important treballar des
de l’educació infantil totes les capacitats necessàries per
resoldre problemes relacionats amb les emocions i els
sentiments, tant propis com dels altres. Aquest treball es
fa a través dels tallers d’intel·ligència emocional, fent
agrupacions internivells. El que pretenem amb aquest
projecte és que els alumnes siguin persones emocionalment sanes i amb una actitud positiva davant la vida,
capaces d’expressar els seus sentiments i de superar
les dificultats o conflictes que sorgeixen.
Digues i ho oblido, ensenya’m i ho recordo,
involucra’m i aprenc.
-Benjamin FranklinMestres d’Educació Infantil
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El Festival de Nadal de l’escola de les Deveses

E

l dia 9 de desembre els nens i les nenes de l’escola
les Deveses vam fer el festival de Nadal. El festival
va tenir lloc al teatre de Salt i va ser molt emocionant.
Tots els alumnes de l’escola des de P3 fins a 6è vam
cantar cançons de Nadal, d’altres que parlaven dels
reis mags d’orient, de dimonis, de pastorets.
Els alumnes de cicle inicial vam cantar les següents

cançons: els nens i les nenes de 1r la cançó “El Dimoni
pelut” i els alumnes de 2n “M’agrada el Nadal”.
Ens va encantar poder cantar a sobre d’un escenari ple
de gent. Vam anar ben vestits per a l’ocasió.
Hi van assistir molts pares i mares, els quals van sortir
molt contents!

La Pau al Vallvera

U

n any més hem participat en la campanya del DENIP organitzada per l’Ajuntament i la Coordinadora
d’ONGs de Girona, que s’ha dut a terme a Girona, Figueres i Salt, arribant a més de 4.000 infants .
L’alumnat dels CCFF d’Animació Sociocultural i Turística ha participat en aquesta campanya, com ja venia
fent en els últim quatre anys. Però aquest curs també
s’hi ha sumat l’alumnat de 2n d’Integració Social de
l’Institut Vallvera.
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La presentació de la campanya “Construïm la pau “ es
va realitzar a l’alumnat a través d’una formació específica, impartida per la Coordinadora d’ONG. En aquesta
formació l’alumnat va reflexionar al voltant del concepte
de pau negativa (com absència de guerra, armes...) i
de pau positiva (la que parteix de la seguretat humana
i els drets humans vinculats a la justícia social). Les
violències, els valors...
A més a més de la fonamentació teòrica es van realitzar les dinàmiques
que implementarien en les escoles.
Determinar què treballa, com guiar la
part lúdica i la reflexió final .... Utilitzar els jocs i les dinàmiques com
a recurs per poder treballar amb els
valors, des dels valors.
L’alumnat de 2n ASCT i de 2n TIS
va preparar les dinàmiques des dels
mòduls que guien aquest projecte:
Desenvolupament Comunitari en el
cas d’ASCT i Mediació Comunitària,

La Pau al Vallvera
en el cas de TIS. Una vegada planificades adequadament es van realitzar a les escoles participants en el
projecte. La finalitat d’aquestes dinàmiques és acompanyar els infants en la reflexió realitzada a l’aula. Les
conclusions a les que arriben els infants els ajuden
a crear el missatge de pau que plasmaran de forma
plàstica en cada maó . Aquest maons seran els que
donaran forma a l’equipament que construeix cada escola (hospital, escola, biblioteca, parlament...) . I així
aquestes construccions van formar part de la festa final, que es va realitzar al parc del Migdia de Girona el
29 de Gener.
L’Institut Vallvera s’ha encarregat de la construcció del
parlament, transformant-se en una oportunitat per debatre a l’aula. En la creació de la nostra caseta també
hi ha participat l’alumnat de 1r i 2n d’Animació Sociocultural i Turística, de 1r i 2n d’Integració Social i de 1r
d’Educació Infantil.
El 29 de gener l’alumnat de 2n d’Integració Social va

implementar les dinàmiques per reflexionar sobre la
pau amb l’alumnat del CCFF d’Atenció a les persones
en situació de Dependència i a l’alumnat de 1r d’Integració Social del Institut Vallvera, relleu d’aquest projecte pel curs vinent amb molt d’èxit.
El 5 de febrer, Salt s’estrenava en el DENIP amb la
campanya “ No hi ha pau quan has de deixar casa teva
“. Aquesta s’ha dirigit a l’alumnat de 2n de primària amb
un total de 300 infants. En la dinamització de la festa final, també hi ha participat l’alumnat de 2n ASCT amb la
interpretació de contes amb valors organitzats des del
mòdul d’Animació Turística. Un espectacle adient per
públic infantil, que va gaudir de l’espectacle on l’alumnat ha tornat a potenciar els seus aprenentatges d’una
forma real, donant un servei a la comunitat, amb un
projecte que treballa els valors en majúscula. Felicitem
l’alumnat perquè ha estat el gran protagonista d’aquest
projecte. Des del Vallvera seguim i seguirem treballant
per la pau i la justícia social.

Escacs al Pompeu Fabra

J

ugar a escacs … a l’escola? I per què no al parxís o
al dòmino? Un dia algú feia aquesta reflexió en un
programa de la televisió.
La resposta és ben senzilla: no es tracta d’ensenyar a
jugar a escacs als nostres alumnes com a simple diversió o per omplir estones de lleure.
Els escacs, en tota la seva dimensió, ens serveixen
com a recurs educatiu, com a eina per assolir i potenciar molts dels continguts que treballem a l’escola, d’una
manera transversal, des de diferents àmbits i àrees i
també, com no pot ser d’altra manera, des d’una vessant lúdica. Perquè els nostres alumnes, aquestes personetes que omplen gran part de la nostra vida i dels
nostres esforços, viuen el joc com a part fonamental
del seu desenvolupament físic, cognitiu i emocional. Hi
ha diversos estudis que demostren que els escacs són
beneficiosos pel desenvolupament dels infants.
Nosaltres, en el dia a dia, hem descobert que resulten
un complement fantàstic a l’hora de treballar les matemàtiques, sobretot en temes de geometria, en què l’escaquer resulta una eina amb infinitat d’aplicacions per
crear i descobrir línies, figures geomètriques, coordenades... També es desenvolupa el llenguatge, ja que a
part dels termes específics dels escacs (en català, castellà i anglès) els nens i nenes han d’adquirir l’habilitat
necessària per explicar als seus companys perquè han
fet un moviment o l’estratègia per realitzar una jugada,
desenvolupant així l’expressió i la comprensió oral.
La formació continuada que estem realitzant alguns
dels mestres de l’escola i l’experiència en l’aplicació diària a l’aula, ens permet anar descobrint noves idees i
recursos que ben segur repercutiran en la millora de les
competències bàsiques dels nostres alumnes.
Però una de les parts que més ens engresca d’aquest
projecte és la part emocional i de raonament. El lema

dels escacs a l’escola és: PENSO, OBSERVO, JUGO.
Aquestes tres paraules, en aquest ordre, han de servir
als nens i nenes com a guia a l’hora d’afrontar els problemes i reptes del joc, però també en qualsevol situació que es puguin trobar a l’escola i, el més important,
a la seva vida.
Si aconseguim millorar que els nens pensin, es respectin i siguin conscients de les seves actuacions, voldrà dir que la nostra partida d’escacs haurà valgut la
pena... Ben jugat!
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Preparació del joc de Sant Jordi a l’Institut Salvador Sunyer

D

es de la biblioteca del SI Salvador Sunyer, s’està elaborant un gran joc de l’oca amb temàtica de
Sant Jordi, perquè hi pugui jugar tot l’alumnat del centre. El dia 22 d’abril, la pista de bàsquet es transformarà

en un tauler gegant on els alumnes, per grups, aniran
avançant per les caselles del drac tot responent preguntes i superant entrebancs. En definitiva, es prepara
una vigília de Sant Jordi molt emocionant...

El dia de la pau a l’Institut Salvador Sunyer i Aimeric
Per commemorar el dia de la pau, l’Institut Salvador
Sunyer va organitzar una sèrie d’activitats programades al llarg de la setmana del 25 al 29 de gener:
· Buscar i seleccionar frases relacionades amb la pau.
· Enganxar coloms de colors resseguint el símbol de la
pau, a la paret del porxo. El taller de mares també va
col·laborar en aquesta tasca.

· També es va trenar amb plàstics de colors la frase:

EL SÍMBOL del COLOM
La identificació del colom com a
símbol de la pau té ja els seus antecedents a la Grècia clàssica, on
aquesta au es relacionava amb
l’harmonia i amb l’amor. Al segle
XX, amb els coloms de Picasso,
s’afermà l’associació de la pau amb el colom.

EL SÍMBOL DE LA PAU
El símbol de la pau va ser dissenyat a finals
dels anys 50, a la Gran Bretanya, com a icona de la lluita pel desarmament nuclear a les
marxes organitzades durant la Campanya pel Desarmament Nuclear (CND). Amb el temps s’ha convertit en
el símbol genèric de la pau.
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“TU PORTES LA PAU DINTRE TEU; DESCOBREIX-LA”, a la tanca exterior de l’institut.

D

Alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Aula d’Acollida
representen un conte a diferents escoles de primària

e gener a març de 2016, els vuit alumnes de l’Aula
d’Acollida van participar en el projecte Arrelarreu,
promogut per Òmnium Cultural Gironès amb la collaboració del Departament d’Ensenyament, els ajuntaments de Salt i Girona i El Galliner.
El projecte tenia com a objectius:
· Facilitar que l’alumnat nouvingut s’atreveixi a parlar
català en públic.

· Promoure la cohesió social i la interculturalitat
· Practicar l’ús del català a través de l’expressió oral i
escrita
· Millorar l’autoestima i la seguretat de l’alumnat

En aquesta foto podem veure l’alumnat de l’aula d’acollida del SI
Salvador Sunyer fent la representació adaptada del conte argentí “El
gall quiquiriquec s’embrut el bec” a l’escola El Pla.

Un cop finalitzat el projecte, Òmnium Cultural ens va fer arribar
aquest certificat de participació.

L’acompanyament i el suport de la teatralització el va
dur a terme Josep Ros, voluntari i alumne del centre de
formació teatral El Galliner.

Alumnes del Vallvera a “Els matins de la Química”

E

l dia 27 de gener, els alumnes de 1r i 2n de Batxillerat de l’àmbit científic vam anar a la facultat de
Ciències de la UdG.
Vam assistir al programa “Els matins de la Química”, on
vam realitzar diferents pràctiques relacionades amb el

món de la Química.
En primer lloc, vam assistir a una conferència a càrrec
del professor de Química Pep Duran, que parlava sobre el nitrogen i de les seves propietats.
Tot seguit vam realitzar quatre tallers molt interessants.
En primer va ser diferenciar vi comercial,
vi casolà o most a partir de la presència o
absència de sucres i de ferro. Tot seguit
i a partir d’una cromatografia, se’ns va fer
identificar el medicament que ens havien
donat: paracetamol, àcid acetilsalicílic o
cafeïna. Després, i en un altre laboratori,
vam transformar una moneda de coure,
en “plata” i aquesta en “or”. També vam
aprendre el més bàsic del treball computacional: veure les molècules en relleu i
les seves funcions.
Finalment ens van fer una visita guiada
per tota la facultat de Ciències.
Tot plegat va ser molt interessant i ens va
agradar molt.
Lídia Sánchez i Ariadna Masias
Alumnes de 2n de Batxillerat B
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Absència

Q

uan tu hi eres, solíem riure de tu, de mi, rèiem
quan explicaves coses dels teus fills. Quan parlaves d’ells, se t’il·luminaven els ulls, nosaltres t’escoltàvem i rèiem amb tu… Ara ens manca el teu riure, la
teva escolta, la teva estimació.
Quan tu hi eres, a casa teva hi entrava el sol, ara les
persianes solen estar baixades, tot i que alguna escletxa ens recorda quan aquest lluïa per tu.
Quan tu hi eres, només marcar el número del teu telèfon sentíem la teva veu, ara ja no et podem sentir, ara
només silenci.
Quan tu hi eres, les plantes creixien ufanes, verdes , i
les orquídies florien per fer-te companyia, ara troben a
faltar el teu respir.
Quan tu hi eres, omplies la casa amb la teva presència,
ara hi ha un gran buit, fins i tot l’ombra de l’olivera plora
la teva absència.
Quan tu hi eres, a taula no hi faltava ningú. Ara hi faltes
tu, cada dia, cada nit, sempre.
Quan tu hi eres, contagiaves amb il·lusió qualsevol
petita esperança . Tot era bo per tu, volies viure perquè
tenies el món a casa. Des que no hi ets, el món no és
el mateix.
Quan tu hi eres, l’ambient feia olor de tu! El gos no ha
deixat de buscar la teva flaire. Encara t’espera al replà
de l’escala, al mateix lloc, al mateix esgraó.

el racó de pensar
Quan tu hi eres, fèiem plans de futur, ara els plans són
aprendre a viure sense tu.
Quan tu hi eres, ens donaves lliçons de vida. D’aleshores ençà, no hem tornat a obrir el teu llibre. Només ens
queden els records.
Quan tu hi eres, la teva fortalesa ens contagiava, confiàvem en tu, en que tot aniria bé. Ara, la vida és diferent.
Quan tu hi eres, teníem un motiu per resar, ara ja no
resem, ens hem tornat desconfiats, incrèduls, dubtosos…Déu, i si no has existit .
Mario Benedetti, en una de les seves sàvies frases
escrigué: “ Jo no sé si Déu existeix, però si existeix, sé
que no li molestarà el meu dubte”
Júlia Pujolràs Casadevall

notícies

Presentació Memòria Càritas Salt

E

l dissabte 16 d’abril, dintre els actes de la Diada de
les Parròquies, Càritas Salt farà la presentació de
la Memòria 2015. Alguns voluntaris i tècnics dels diferents projectes i serveis exposaran la feina feta durant
l’any i ens comentaran les dades, però sobretot ens faran compartir la satisfacció que els comporta la dedicació a la seva tasca. Vegeu un exemple que aporta una
voluntària dels Tallers d’Acollida Lingüística i Cultural
(TALC): “La majoria de dones del meu grup, provinents
del Marroc i de Gàmbia, han estat poc o gens escolaritzades i noto que assisteixen a les classes amb il·lusió,

motivació i ganes d’aprendre català”.
L’acció de Càritas ha de
tenir per objectiu la justícia
i el respecte als drets fonamentals i en aquest camí
és necessària la participació de tota la comunitat, en
el sentit ampli del terme,
i per això aquest acte és
obert a tothom.

Premis Tres de Març

E

n un acte al Teatre de Salt es van lliurar els Premis
Tres de Març, que aquest any recauen en Tomàs
Aurich i el Club Basquet Salt.
Tomàs Aurich va rebre el Premi Tres de Març “pel seu
treball i dedicació `personal al poble de Salt en el seu
vessant de voluntari i persona solidària i profundament
implicada en l’entitat Càritas Salt, on ha participat en la
recollida d’aliments i roba pels més necessitats, però
també en projectes estratègics com el nou CDA, el
trasllat del rober al Grup Sant Jaume o el Banc dels
Aliments”, com recull l’acta del jurat.
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Des de fa deu anys voluntari de Càritas, Tomàs Aurich
ha participat en un gran nombre de projectes enfocats
a la solidaritat amb els més desfavorits. Els qui el coneixen el defineixen com una persona senzilla, discreta, molt treballadora i profundament altruista.
El jurat dels Premis Tres de Març va donar el premi a
l’entitat Club Bàsquet Salt “per la seva tasca de foment
de la pràctica esportiva i la promoció de l’esport base,
tot vetllant per la transmissió de valors com la solidaritat,
el compromís i el treball dels hàbits saludables entre els
infants i els joves del municipi i de fora de Salt. Alhora

Premis Tres de Març
que ha portat el nom de Salt en positiu arreu del país”.
El Club Basquet Salt va ser fundat l’any 1972 i al llarg
de tots aquests anys són molts els saltencs i salten-

ques que han format part dels equips de les diferents
categories del club.

El President de la Generalitat va visitar Salt

E

l divendres, 19 de febrer, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va visitar Salt, acompanyat del delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús. El president va arribar a quarts d’una i va fer
una visita institucional a l’Ajuntament. Va ser rebut per
l’alcalde, Jordi Viñas,
que li va lliurar una reproducció de l’escultura que Domènec Fita
va fer per la plaça de
la Coma Cros, i per la
resta de membres del
consistori. Després de
mantenir una reunió
amb el batlle va signar el llibre d’Honor a
la Sala de Plens.
Tot seguit, el president
Puigdemont també va
visitar l’Oficina d’Habitatge per conèixer

aquest servei que concentra en un únic espai totes les
consultes i peticions vinculades a l’habitatge, així com
la tramitació d’ajuts, programes i assessorament. Acompanyat de l’alcalde, Jordi Viñas, i el regidor d’habitatge,
Ferran Burch, va fer una visita a les instal·lacions.
La visita del cap de l’Executiu a la localitat de Salt va
continuar amb una visita al Centre Residencial d’Acció
Educativa. Acompanyat del seu director, Santi Roura,
i del director general d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Ricard Calvó, el cap de l’Executiu va recorre les
instal·lacions. Aquest centre té com a missió fonamental l’atenció, educació i guarda d’infants i adolescents
en situació de risc social o possibilitat de patir-ne que
necessiten acolliment. El projecte té caràcter integrador i intenta donar resposta a les necessitats bàsiques,
materials, físiques, educatives, afectives, psíquiques i
socials dels nois i noies que tenen entre 3 i 18 anys.
La visita del president va acabar amb un dinar de treball amb els alcaldes del Gironès, encapçalats pel president del conseller Comarcal, Jaume Busquets, a les
instal·lacions d’EUSES a Salt.

L’alcalde de Salt rep el cònsol de Gàmbia

G

àmbia ha obert recentment un consolat al passeig
dels Països Catalans, número 20, de Salt. El seu
cònsol honorari és Kabuneh Sakoli, que el dia 11 de febrer va visitar l’alcalde
de Salt, Jordi Viñas,
per presentar-se. A la
reunió es va acordar
crear una comissió
de treball formada per
tècnics municipals i
del consolat per tractar
qüestions que afectin
la comunitat gambiana
que viu a la vila.

El consolat s’encarrega d’assistir, atendre i protegir
els gambians residents a la demarcació de Girona, la
representació del país africà a nivell institucional i la
promoció en tots els àmbits, ja siguin socioeconòmics,
sanitaris, culturals i polítics.
Els serveis que ofereix el consolat són administratius
i de gestió de documents oficials, tant del Govern de
Gàmbia com dels corresponents a la gestió consular,
tant a les persones com a les institucions i associacions. Ofereix també assessorament legal en tots els
àmbits en el departament de Serveis Jurídics i gestiona temes de promoció i desenvolupament bilateral,
en qualsevol tipus d’activitat social i econòmica, en el
departament de Promoció Comercial.
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recomanació llibres

EL PUNT DE LECTURA.
Apunts d’història i punts d’autor.

D

omènec Martínez i Francesc Miralles

Catàleg editat per: la Fundació Caixa de Sabadell,
2005
Editorial Mediterrània, 2005
Heus aquí una recomanació ben especial , un llibre
únic sobre una temàtica ben poc coneguda com son
Els Punts de llibre, accessoris pràctics per saber on
hem acabat la lectura i que ens ajuden a l’hora de
reprendre-la. Poques vegades ens hem plantejat que
el Punt de llibre pot arribar a ser una petita i delicada
obra d’art , fins i tot si fem un seguiment de la seva
evolució al llarg dels anys, podem descobrir un munt
d’informació comercial, històrica i artística de l’època
en què van ser dissenyats.
Aquest llibre està exhaurit i només el trobareu a la Biblioteca Iu Bohigas de Salt, val la pena donar-hi un cop
d’ull per les imatges i el contingut, ja que ens dóna una
visió sobre la història del Punt de lectura, els canvis i
transformacions fins a l’actualitat i el Punt de lectura
d’artista.

En Domènec Martínez i la Montserrat Casaponsa tenen
un Blog molt recomanable pels interessats en aquesta
temàtica: mondopunts.blogspot.com

Recomanació Sant Jordi 2016. Els calçotets de l’ós blanc

E

ditorial: Andana
Any: 2016
Traductor: Nàdia Revenga
És un llibre divertit en què un ós ha perdut els calçotets
i el seu amic ratolí l’ajuda a buscar-los. L’ós no recorda com eren i a mesura que anem passant pàgines
veiem a través d’uns troquel·lats uns altres calçotets
(amb dibuixos de llaminadures, amb molts colors, amb
puntets…) que hem d’endevinar de quin animal són.
El recomano perquè les il·lustracions són molt clares, és
perfecte per jugar i llegir amb els més petits de la casa.
Els autors són un parell de dissenyadors japonesos que
signen amb el pseudònim Tupera Tupera. Aquest és el
seu primer àlbum il·lustrat que es publica en català.
Carme Torrent
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En Joan, la Rosa, la Concepció i l’Àngel de Salt Sardanista

E

n la doble audició de sardanes celebrada el passat
12 d’octubre, a la mitja part es féu un petit homenatge, per la feina portada a terme durant molts anys
a l’Associació Salt Sardanista, als membres de la junta sortint: Àngel, Concepció, Joan i Rosa, que durant
molts anys han fet valer el nom de Salt Sardanista a tot
arreu on han anat i per aquest motiu i en mostra de la
gratitud que els mostrem se’ls féu entrega d’una placa
commemorativa.

teatre

Dansem 2016
7è espectacle de dansa per Càritas

D

ansem és un espectacle que ofereixen diversos
grups i escoles de dansa de Salt i Girona per donar
suport als projectes i serveis de Càritas.
Els dansaires (professors de dansa, alumnes, coreògrafs i artistes convidats) exposen, en un espectacle
molt variat en estils, les seves millors idees i creacions
amb un resultat dinàmic, viu i entretingut.
S’ofereixen dues funcions, una al Teatre de Salt el diumenge 10 d’abril a les 19 h i l’altra a Girona el dissabte
14 de maig a les 19 h, en aquesta ocasió a l’Auditori.
Es poden adquirir entrades anticipades a l’Hotel d’Entitats de Salt del 4 al 8 d’abril de 18.30 h a 19.30 h i
a la papereria STEIN de Girona del 4 d’abril al 14 de
maig en horaris de botiga. També es poden adquirir a
les diferents escoles de dansa que hi participen, a Salt
concretament al Nou Espiral i a les taquilles una hora
abans de la funció.

ALLEGRO. La Banda sonora de la teva vida

E

l nou espectable de Cor de Teatre i Paco Mir presenten en el nostre teatre de Salt un musical – i
quin musical! - molt diferent del que estàvem acostumats i que fins ara havíem vist. És una barreja de musica i mímica que fan un conjunt molt difícil de superar.
Interpretat per Mariona Ginés , Maria Casado, Maria
Santallusia, Glòria Garcés, Carla Montioli, Alicia Lorente, Laura Pla, Albert Mora, Nasi
Marco, Ezequiel
Casamada,
Joan Rigal, Jorge Tello, Enric
López i Miquel
Gili, dirigits per
Paco Mir. Molts
actors en escena i que ens han

fet passar una vetllada excepcional.
El teatre estava ple i no hi cabia ni una agulla. Aquests
artistes entre el cant i la mímica aconsegueixen una
barreja que traspassa les fronteres del que és habitual.
Una barreja de la música clàssica i l’humor, fent-nos
envoltar d’art i transportar-nos a un estat de gràcia i
eufòria col·lectiva.
Durant aquests minuts ens han traslladat a un món de
fantasia, acompanyats amb unes veus excepcionals i
sota la direcció d’en Paco Mir. Com diu el seu director,
vindrà un dia que ens acostumarem a viure amb música i aquesta formarà part fonamental de les nostres
vides.
Els espectadors els van premiar amb forts aplaudiments durant molts minuts. Jo també els vull felicitar
des d’aquesta revista per un musical tan interessant i
diferent.
Josep Pla

29

Punts de llibre cantoners

pessics d’art
En aquesta ocasió i després de llegir la interessant entrevista a la Montse Casaponsa i a en Domènech Martínez, grans col·leccionistes i erudits de la història dels
punts de llibres, no m’he pogut resistir a la temptació...!
Vull dedicar un Pessics d’art a la confecció d’aquests
petits tresors o enginyoses obres d’art, que marquen
on es finalitza la lectura i eviten el mal costum de doblegar l’última pàgina llegida.

I ho faré mostrant el procés de realització
d’uns originals punts de lectura cantoners
que vaig descobrir en un viatge a Florència ara fa uns quants anys. Passejava
per la riba dreta del riu Arno, en direcció
al Ponte Vechio, quan em vaig embadalir
davant l’aparador d’un petit taller artesanal on una senyora folrava capses, llibres,
carpetes ... amb papers d’un bell estil florentí. Li vaig comprar us quants papers
decorats i em va regalar un petit triangle
plegat, explicant-me que era un punt de
llibre especial que mai s’extraviava, ja que
quedava molt ben subjectat a l’extrem de
la pàgina.
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Punts de llibre cantoners
Em va faltar temps per desfer-lo i veure com era l’esquema del retallat i plegat. I aquí el teniu! Només cal que en
feu una fotocopia ampliada i que un cop retallat, doblegueu
els dos triangles sobre la superfície del quadrat. Tot seguit
heu d’encolar un dels triangles sobre l’altre i formar una
butxaqueta que us permetrà introduir-lo amb facilitat sobre
la cantonada de la pàgina. I ara ja el podeu decorar i pintar
al vostre gust!
Més endavant vaig aprendre un plegat d’origami que, a
partir d’un paper quadrat, ens permet confeccionar el mateix punt cantoner però dotat de més solidesa. És molt fàcil
de realitzar si seguiu els 8 passos que es mostren detalladament en les fotografies.
Això sí, us recomano que abans de començar: marqueu i
plegueu bé les línies mitjanes i diagonals del quadrat de
paper, us facilitarà molt la tasca i els plecs quedaran centrats i impecables. També és important que pareu esment en el pas 7, ja que s’ha de procurar plegar curosament els dos triangles cap a l’interior per aconseguir una
butxaca cantonera reforçada, que encaixi perfectament a la pàgina del llibre.
Podeu embellir el punt tot decorant el paper abans de plegar o bé un cop plegat, i podeu experimentar tècniques
de dibuix i pintura amb retoladors, ceres, aquarel·les..., aplicar elements encolats: botons, lluentons, formes retallades..., emprar papers d’embolicar o d’scrapbook amb bonics colors i formes suggeridores.
Ara, la meva recomanació és que aprofiteu fulls de catàlegs, programes de teatre, fires, o actes diversos que
solen estar confeccionats amb paper de qualitat, d’un gramatge adequat i comptem amb colors, formes i textures
que doten als punts cantoners d’una qualitat molt interessant. A més estem reconvertint i donant una nova vida
a tot aquest bonic munt de paper imprès, lliurant-lo d’acabar de forma efímera en els contenidors ! BONA LECTURA I GAUDIU DE SANT JORDI!
Carme Garriga Verdaguer
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el temps

Temperatures i pluviometria

gener de 2016

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)
Dies
1
2
Temperatura Mínima 5,7
4
Temperatura Màxima 17,5 15,2
Mínima Parc Monar 4,7 7,8
Pluja/mm.

3
3,6
13,5
1,2

4
5
9,3 5,6
13,7 10,2
8,4 8,8
5,6 9,4

6
1,6
13,9
0,1

7
8,7
17,3
6,8

8
9
10
11
10,3 10,3 11
8,8
23,7 18,7 20,9 20
8,9 9,5 11,3 14,5

12
13
14
15
4,6
1
5,3 5,3
17,9 14,9 15,6 11,9
2,8
-1
6,6 2,9
Ip.

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

18
3,5
11,4
1,7
Ip.

19
20
1,7 -0,1
13,4 15,6
-0,2
-2

21
1,5
15,6
-1,5

22
1,4
14,5
0
0,1

23
24
25
26
6
5
5,7
11
20,3 17,1 16,6 18
4,4 5,3 3,8 10,9

27
28
29
30
8,4 3,9 6,3
4
21,8 18,5 14,8 16,5
8,7 3,9 4,6
2

16
17
0,8 -3,6
11,4 13,5
1,5 -5,8

gener de 2016

Dies de pluja: 3
Màxim en un dia: 9,4 (mm)

Dies
1
Temperatura Mínima 3,4
Temperatura Màxima 22,1
Mínima Parc Monar 1,2
Pluja/mm.
Dies
Temperatura Mínima
Temperatura Màxima
Mínima Parc Monar
Pluja/mm.

Pluja acumulada: 15,1 (mm)
Temperatura màxima:
23,7° el dia 8 de gener

2
2,7
19
1,1

3
8,4
17,6
8,9

4
5
-0,2 0,3
15,6 19,8
-2,5 -1,7

6
3,7
16,3
1,7
1,2

7
5
12,6
8,7
2,1

8
9
1,3 7,2
19,9 19,2
0,1
4

16
17
-0,6 -0,4
15,1 13,2
2,7
-2

18
0,7
12,1
-2,8

19
20
0,2 0,9
15,6 17,6
-1,3 -2,5

21
0,6
21,2
-1,8

22
9,5
19,4
0,5

23
5,1
19
9,5

Dies de pluja: 8
Màxim en un dia: 17 (mm)

Temperatura mínima:
-3,6° el dia 17 de desembre

10
7
15
5
0,4

11
8
10,8
7,8
1,1

24
25
26
4,2 4,3
7
18,3 17,3 13,3
3
1,7 8,5
Ip.
7,5

Pluja acumulada: 33,2 (mm)
Temperatura màxima:
23,1° el dia 13 de febrer

31
4,1
16,1
2,1

12
13
14
15
8,5 7,2 6,9 2,7
18,1 23,1 15,1 15,6
8,2 5,7 10,7 10,7
0,4 3,5
27
28
5,8 5,8
13,8 13,8
5
5,6
17
Ip.

29
5,4
17
4,2

Temperatura mínima:
-0,6° el dia 16 de febrer

Resum meteorològic febrer 2016

A

Salt ha estat un mes de febrer extremadament càlid
i moderadament sec. Ha estat el 3r febrer més càlid de la sèrie, 10,5º (1999-2015), superat pels febrers
de 2007 i 2002. El mes ha estat sec a Salt. Només
ha glaçat dos dies a Salt i 8 dies a Salt-XOM. Aquest
febrer ha tingut una temperatura mitjana de 10,3ºC a
Salt, és el 3r febrer més càlid des que tinc dades, l’any
1999, per darrera dels febrers de 2007 i de 2001 amb
10,7 i 10,6ºC de temperatura mitjana respectivament.
Es considera com a hivern meteorològic el període
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desembre-febrer, per tant ja podem fer el resum de l’hivern 2015-2016 Aquest passat hivern és l’hivern més
càlid des de 1999 a l’observatori de la plaça de Sant
Cugat de Salt, amb 10,53ºC de mitjana, el 2n més càlid
és l’hivern 2000-2001 amb 10,50ºC. Al centre de Girona, a l’observatori de Girona-Sèquia la temperatura
mitjana de l’hivern ha estat de 11,1º (11,3ºC desembre,
11,1ºC gener, 10,9ºC febrer). Aquesta mitjana és 1ºC
més elevat que l’hivern més càlid de la sèrie de Girona,
amb dades a 1884.
Gerard Taulé

gastronomia

Bacallà amb carxofes
Ingredients:
· 4 talls grossos (o 8 de petits)
de bacallà remullat o fresc
· 5 carxofes
· 1 ceba
· 1 tomata
· 6 grans d’all

· julivert
· farina
· pinyons
· ametlles
· 1 got d’aigua
· oli
· sal

Elaboració:
Rossegeu els alls en una paella amb l’oli ben calent i, quan ja estiguin
cuits, retireu-los.
Enfarineu lleugerament el bacallà i poseu-lo a coure a la paella amb la
pell a la part de sota. Deixeu-lo rossejar per aquest costat, després gireu-lo, i quan estigui ben cuit, retireu-lo del foc.
A la mateixa paella, poseu a coure la ceba tallada a la juliana. Quan
comenci a estar potxada, afegiu-hi la tomata triturada i deixeu-ho coure
una estona. Després afegiu-hi el julivert picat.
Mentre el sofregit es va fent, peleu les carxofes, talleu-les a la juliana i
les feu coure en una paella a part. Un cop cuites, afegiu-les al sofregit.
Remeneu-ho bé.
A la paella on heu cuit les carxofes, poseu-hi l’aigua i escalfeu-la. A continuació, aboqueu-la damunt les carxofes. Poseu sal al vostre gust, remeneu, i tot seguit afegiu-hi el bacallà.
Finalment, feu una picada amb els alls, les ametlles i els pinyons, i poseu-la al damunt del bacallà i ja tindreu el plat acabat.
Recepta de la Sra. CATALINA SOLER MASSOS
del grup de Les Cuineres de Salt.

cuina internacional
Llom especiat (Austràlia)
Ingredients:
· 2 lloms de porc
· 2 cullerades de mel
· 1 tros de gingebre fresc
· 1 pessic de nou moscada
· 1 culleradeta de comí
· 1 culleradeta de pebre verd
· 1 cullerada de salsa de soja
· 2 grans d’all
· Oli d’oliva
· Sal i pebre

Preparació:
Peleu el gingebre i el ratlleu. Peleu els alls i els piqueu. Barregeu en un bol gran la salsa de soja, la mel, el
gingebre, el pebre verd, l’all picat, 2 cullerades d’oli d’oliva, el comí i la nou moscada.
Salpebreu els lloms i deixeu-los marinar a la barreja preparada durant 1 hora, donant-los la volta de tant en
tant. Poseu els lloms i el suc de la marinada a una cassola per daurar-los per tots els costats.
Tapeu la cassola i deixeu-ho coure 30 minuts, a foc lent, afegint-hi una mica d’aigua si el suc és queda
caramel·litzat massa aviat. Retireu-ho del foc i serviu la carn tallada a rodelles i regada amb la seva salsa.
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demografia

Naixements, casaments i defuncions
Naixements

Erol Viamello Vos
Marc Angel Vacarita
Jan Carbones Diez
Elena Peralta Montero
Lucia Santana Navarrete
Mia Puig Rigau
Ravan Namdi
Jan Rota Romero
Safae Daoudi
Horik Roman Martínez
Frida Amobea Sarpong
Aminata Dikko
Yaya Balde
Aya Doughli
Leah Abigail Carcu
Kaoutar Kasmi
Suffian Ahmed Javed
Ava Amri Amri
Ivanna Abigail Albero Portillo
Carina Kennedy Nosagie
Sara Sofia Costa Rovira

15/01/2016
20/01/2016
21/01/2016
23/01/2016
26/01/2016
27/01/2016
31/01/2016
01/02/2016
02/02/2016
03/02/2016
04/02/2016
05/02/2016
05/02/2016
06/02/2016
07/02/2016
07/02/2016
07/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016
09/02/2016

Mirko K. Serrano Bertran
Lis Valentina Padilla Carias
Mohamed Chadi Eddahbi
Aya Zeaje
Carla Couto Cano
Dayanna E. Medina Pérez
Ainara Rivera Raudales
Nisrine Boulejrouf
Muhammad Hasham Imtiaz
Lanceni Diallo
Valentina Garcia Castaño
Genis Marco Adrian
Everly Perez López
Ismael Koumari
Nuria Rodríguez Pérez
Israa El Kadaoui
Saber El Harhar Berkiya
Souhail El Harhar Berkiya
Nadia El Ibrahimi
Daniel Jordan Stefan
Deborah Owen

09/02/2016
09/02/2016
11/02/2016
12/02/2016
12/02/2016
13/02/2016
14/02/2016
14/02/2016
15/02/2016
15/02/2016
16/02/2016
20/02/2016
21/02/2016
21/02/2016
23/02/2016
23/02/2016
24/02/2016
24/02/2016
26/02/2016
27/02/2016
27/02/2016

R. Ben Abdeslami Boujlikh
Fatoumata Conteh
Avana Sánchez Carreras
Bruna Figuer Ramírez
Kebba Jadama Dibba
Naroun Abdessamie
Janna Abreu Barriento
Alejandro Mitat Giraldo
Natalia Maria Stefan
Amira Ben Ayad Boussouf
Ricardo Pubill Silva
Mahamadou Jagiteh
Janna Quera Ponsati
Joan Manil Simo Fanyak
Boubacar Diedhiou Tamba
Aissetu Diakite
Ibrahim Sissoho Sakoli
Chloe Ozalla Bueno
R. Ben Youssef Mouhou

28/02/2016
29/02/2016
01/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
04/03/2016
05/03/2016
06/03/2016
06/03/2016
06/03/2016
08/03/2016
09/03/2016
09/03/2916
09/03/2016
09/03/2016
10/03/2016
11/03/2016
11/03/2016
14/03/2016

Casaments
Jesús López Martino
Sendy Maribel Henriquez Irias
Elmer David Martínez Posadas
Karen Gisela Flores Navarro

22/01/2016

Carlos Casas Tomás
Nieves Rivera Galo

19/02/2016
19/02/2016

22/01/2016

Josep Pastor López
Maria Roser Rodríguez Rizos

Noureddine Salloumi Essolamy
Souad Essolamy

22/01/2016

Kingsley Chin Weikpe Ajero
Rita Enabulele

21/02/2016

Imad El Kadali Ouali
Fatna Belhaddane Khadiri

25/01/2016

Abdellatif Ben Haida
Cristina Martínez Carmona

07/03/2016

Ibrahima Sabaly
Berta Crous Castañé

31/01/2016

Angel Orlando Flores Osorio
Jamila Abouyaala Rifi

14/03/2016
18/03/2016

José Maria Herrera Méndez
M. Petrona de J. Medina Montoya

01/02/2016

Anas Chetouane
Maria Jose Barbero Coya

Faisal Tajjiou Nassiri
Salima El Inani

03/02/2016

Alberth Alexis López Galvez
Olga Felicidad Torres Sauceda

18/03/2016

Ramon Pujolras Arbat
Valeria Cristina Caetano

10/02/2016

Thomas Mendoza
Joselinf – Michele Bayas Muñoz

18/03/2016

Brayinu Antonio Almendarez Ramírez
Suany Gabriella Girón Cruz

19/02/2016

Salah Tahiri
Hanae Bezzary Hamani

18/03/2016

Defuncions

Conrado Espigol Tarrenchs, 90 anys
Lluis Aurich Sureda, 89 anys
Dolores Fernandez Guillen, 86 anys
Driss Rahilou, 38 anys
Anna Ventallo Culubret, 89 anys
Narcisa Garcia Sitja, 85 anys
Antonio Horno Garcia, 91 anys
Bienvenido Pubill Gimenez, 55 anys
Juan Hurtado Martin, 85 anys
Jose Cubero Gonzalez, 84 anys
Pilar Gili Canals, 93 anys
Francisco Mesa Hernandez, 80 anys
Salvador Nadal Prim, 81 anys
Carmen Guzman Blanco, 74 anys
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03/01/2016
05/01/2016
07/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
10/01/2016
11/01/2016
12/01/2016
17/01/2016
17/01/2016
18/01/2016
20/01/2016
22/01/2016
22/01/2016

M. del Carmen Duran Fortes, 47 anys
Francisco Gomez Muñoz, 79 anys
Jose Lopez Morales, 72 anys
Paula Perez Calvo, 86 anys
Carmen Luque Cabello, 83 anys
Angela Falgueras Marti, 91 anys
Concepcion Ruiz Rodriguez, 85 anys
Josefa Farnos Muria, 92 anys
Maria Esteba Reixach, 89 anys
Feli Sanz Muñoz, 86 anys
Vanesa Guerrero Cebrian, 36 anys
Eugenio Fernandez Marin, 85 anys
Ana Exposito Alba, 85 anys
Pere Geli Bosch, 80 anys

24/01/2016
24/01/2016
31/01/2016
01/02/2016
06/02/2016
09/02/2016
14/02/2016
14/02/2016
15/02/2016
17/02/2016
18/02/2016
25/02/2016
25/02/2016
27/02/2016

poti poti

L’acudit foll

Encreuats

HORITZONTALS
1. Nom donat al mamífer de grans dimensions,
cos pesant i massís, amb la pell molt gruixuda,
nua, i amb una o dues banyes permanents.
3. Mamífer de l’ordre dels carnívors fissípedes
i de la família dels fèlids, de tronc esvelt, cap
petit, potes altes i pelatge curt i de color groc
terrós amb taques negres, que és el més ràpid
dels mamífers.
4. Mamífer de l’ordre dels primats i de la família dels pòngids, el més gros de tots els simis.
7. Mamífer carnívor del subordre dels fissípedes, de la família dels fèlids, el representant
més gros de la família, gran depredador, de
pèl rogenc amb ratlles amples i fosques i de
repartició asiàtica.
8. Nom donat a diversos mamífers de la família dels hiènids, en general de vida nocturna i
que s’alimenten de carronya.
10. Mamífer carnívor del subordre dels fissípedes i de la família dels fèlids, d’una gran
corpulència, pèl de color falb, cua acabada
en una formació còrnia amagada dins un floc
de pèls, les espatlles i la nuca cobertes en el
mascle d’una espessa crinera, que habita al
sud del Sàhara i en una reserva de l’Índia.
VERTICALS
2. Nom donat a un grup de rèptils de l’ordre
dels crocodilians inclòs dins dels gèneres Crocodylus, Osteolaemus i Tomistoma.
5. Mamífer , el més gros dels animals terrestres actuals, amb una trompa amb funcions
respiratòria, prènsil i d’absorció, de pell gruixuda i amb dues incisives molt llargues.
6. Mamífer remugant de l’ordre dels artiodàctils i de la família dels giràfids, de coll molt llarg
i proveït d’una crinera.
9. Nom donat a diversos mamífers perissodàctils de la família dels èquids, destacat per
posseir ratlles negres i blanques.

Sopa de lletres
avidesa
garreperia
gasiveria
rateria

FARMÀCIES de guàrdia: mes de ABRIL

mesquinesa
cupiditat
generositat
liberalitat

llarguesa
cavalleresc
acaparador
absorbent

rapinyaire
lladregot
tinyeta

DAVESA, Major, 20
Dies: 10 - 20 - 30

972230568

NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 22

972233645

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 4 - 14 - 24

972230103

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 3 - 13 - 23

972237704

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 1 - 11 - 21

972233518

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 5 - 15 - 25

972243412

PEYA, Pla de Salt, 15
Dies: 6 - 16 - 26

972441001

ROCAS, Major, 269
Dies: 9 - 19 - 29

972231249

DOMENECH, Llevadores, 7-9
Dies: 8 - 18 - 28

972439935

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20
Dies: 2 - 7 - 12 - 17 - 27

972232578
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