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agendaActivitats del mes de JUNY

CASAL DE JUBILATS

• Dia 16 de JUNY. Excursió: SITGES - MIRADOR DELS AVIONS. 
Sortida a les 8:00 hores del matí. Preu: 39 €.

• Dia 6 de JULIOL. Excursió: SAGRADA FAMÍLIA – ELS ENCANTS. 
Sortida a les 8:00 hores del matí. Preu: 46 €. El dia de cobrament 
dels tiquets serà el 16 de juny, de 4 a 6 de la tarda.

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS

• Dia 2 de juny- 20:00h.- Club de lectura d’obres de fi cció - Trobada 
del grup de lectura. Comentarem els fi nalistes del Premi Crexells.

• Dia 14 de juny- 17:30h.- Club de lectura infantil - Trobada del club 
de lectura infantil. Comentarem el llibre “Tina superbruixa i el llibre 
d’encanteris”, de Knister.

• Dia 15 de juny- 20:00h.- Llegir el teatre. Trobada del grup de lectura 
de teatre. Comentarem l’obra “Qui bones obres farà” de Pep Tosar, 
a partir de Txèkhov.

• Dia 30 de juny- 20:00h.- Club de lectura d’obres de fi cció - Trobada 
del grup de lectura. Comentarem: Massa felicitat, d’Alice Munro.

• Dia 28 de juliol- 20:00h.- Club de lectura d’obres de fi cció - Trobada 
del grup de lectura. Comentarem: “A la recerca del temps perdut” 
de Marcel Proust.

FACTORIA CULTURAL COMA CROS

• Dia 5 de juny- 19:00h. - Espectacle de dansa DISSOLUCIÓ, el re-
sultat d’un projecte de dansa comunitària ‘SALT EN DANSA’ a càr-
rec de la CIA LAS LO LAS i el NOU ESPIRAL. El projecte consta 
de 12 sessions de treball amb gent no professional dins el món de 
la dansa. Lloc: Centre d’Arts Escèniques El canal. Entrada gratuïta.

• Dia 16 de juny- 20:00h. - SÍRIA: UNA HISTÒRIA D’AMOR- Director: 
Sean McAllister- VO en anglès, àrab i francès subtitulada en català. 
Lloc: Auditori - Factoria Cultural Coma Cros.

• Qui vulgui rebre totes les activitats que s’organitzen a la Factoria 
cultural Coma Cros, es poden inscriure al newsletter i estar al cor-
rent de tot el que es programa: http://www.comacros.cat/

LA MIRONA-CONCERTS

• Dia 3 de juny- NATOS Y WAOR - Hora: 22:00- Sala 1- Preu: 10/13 €.
• Dia 4 de juny- PORRETAS + OBJETIVO TU CAM – Hora: 22:30- 

Sala 2- Preu: 12/15 €.
• Dia 10 de juny- THE SAURS + CAPSULA + BULLITT + SLAVE-

DOWN – Hora: 23:00- Sala 1- Preu: 12/15 €.
• Dia 11 de juny- ADRIÀ PUNTÍ – Hora: 22:00- Sala 1- Preu: 23/26 €.

TEATRE DE SALT

Cinema a la fresca:
• Dia 30 de juny - 22:00h.- Bluebeard’s Eight Wife - (La vuitena dona 

de Barbablava) - Preu: gratuït.
• Dia 7 de juliol - 22:00h.- One, Two, Three - (Un, dos, tres) - Preu: 

gratuït.
• Dia 14 de juliol - 22:00h.- Man’s Favorite Sport? - (El seu joc favorit) 

- Preu: gratuït.
• Dia 21 de juliol - 22:00h.- What’s Up Doc? - (Què em passa, doc-

tor?) - Preu: gratuït.
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Democràcia a l’espanyola  
Benvolguts vilatans, preparem-nos tots per participar en uns nous comicis 
i suportar una nova campanya electoral, que esperem que sigui més di-
gerible que la de fa sis mesos. Per les xarxes socials circulen comentaris 
relatius a la despesa que suposa cada campanya, pagada amb els nostres 
diners. Uns quants milions d’euros que farien falta a moltes famílies que 
depenen de les polítiques socials, a la nostra sanitat o a la nostra educació. 
Unes polítiques que, de vegades de manera indecent, han estat motiu de 
batalla política sense resolucions concretes, tot i les urgències. I és que en 
el fons ha primat l’interès personal i de partit.  
No totes les democràcies són iguals. Existeixen democràcies d’alta quali-
tat, com les nòrdiques o la britànica, i democràcies de mitja i baixa quali-
tat, com ha demostrat ser l’espanyola. Amb molt menys, qualsevol polític 
decent hauria dimitit, per la incapacitat de gestionar la voluntat ciutadana. 
Per no parlar dels casos de corrupció, de les famoses portes giratòries, 
de la manipulació del tribunal constitucional o de l’injust repartiment de les 
càrregues de la crisi, per posar uns exemples.
El procés català, junt amb la crisi, ho ha precipitat tot. Ha fulminat l’ano-
menat règim del setanta-vuit, l’establert per una constitució que no s’ha 
desenvolupat com permetia. Un règim que s’ha demostrat contrari a la 
transparència econòmica, la justícia social i el respecte a les nacionalitats 
històriques. Un sistema democràtic que no convé ni als catalans ni als ma-
teixos espanyols, tan o més perjudicats que nosaltres. 
Catalunya té clara una sortida, que passa necessàriament per la constitu-
ció d’un estat propi. Està més que demostrat que l’Estat espanyol, no pas 
la seva ciutadania, no accepta, ni difícilment acceptarà, la nostra volun-
tat. També ho tenen complicat els nostres veïns, que tard o d’hora hauran 
d’acordar, o forçar, un altre règim polític. I segurament a conseqüència de 
la nostra desconnexió. 
De moment, però, tornem a votar, a veure si ara són capaços de formar un 
govern. Un ridícul i un suplici, per no parlar del cas que els resultats elec-
torals siguin similars. Llavors alguns s’hauran d’empassar més d’un gripau. 
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La crisi i la manca de sortides laborals per a molts joves ha donat peu a parlar en alguna ocasió de “genera-
ció perduda”. Per una banda hi ha els qui, amb talent i títols varis, han protagonitzat una fugida de cervells 
a altres països europeus. Per l’altra, el perfi l accentuat per molts realities de televisió de nois i noies sense 
cap interès, ni ofi ci ni benefi ci. Per sort, el món és molt més ric i complex del que ens diuen els estereotips i 
hi ha molt jovent que no està gens perdut, sinó que ens retroba amb una visió optimista de les generacions 
futures. Hi ha joves que, a més de ser supervàlids professionalment, creuen en la importància dels valors i 
dels continguts, parlen de fi losofi a i refl exionen amb sentit crític sobre el món pintat de coloraines que ens 
envolta. Esperem que el país sàpiga acollir aquesta generació retrobada perquè, persones com en Genís, no 
perdin les ganes de viure i treballar des d’aquí.

· Un saltenc a Londres fent disseny gràfi c sobre fi lo-
sofi a... com comença l’aventura del teu projecte més 
conegut, Philographics?
· Al acabar la meva carrera aqui a l’ERAM vaig anar a 
estudiar al Regne Unit gràcies a un conveni educatiu 
que donava l’opció d’estudiar a l’estranger. Allà, havies 
de presentar un projecte com a treball fi nal de carrera 
i jo tenia moltes ganes de fer una revista de fi losofi a, 
perquè és un tema que sempre m’ha interessat, ja des 
de l’institut, aquí al Salvador Espriu. Però la part visual 
cada vegada agafava més força i el projecte va anar 
evolucionant fi ns convertir-se en una sèrie de pòsters 
que representen diferents teories fi losòfi ques. 

· Diuen que està tot inventat, però barrejar disseny 
i fi losofi a no és massa habitual
· Tot està inventat però tot es pot recombinar. Sovint hi 
ha el clixé que la gent creativa té les idees per inspira-
ció divina i no és així. La creativitat es basa en agafar 
elements que ja existeixen i recombinar-los. Hi ha un 
llibre molt bo del tema que es diu “Steal like an artist”, 
d’Austin Kleon, títol basat en la frase de Picasso: “Els 
bons artistes copien, els millors roben”. Es tracta d’aga-
far idees de molts llocs i fer-ne la teva pròpia versió. 
De fet, Philographics està inspirat en el disseny suís 
dels anys 60, també el disseny holandès dels 70, la 
tradició de disseny minimalista de colors vius, etc. El 
que vaig aportar de nou és el fet d’agafar aquest llen-
guatge visual, fer-me’l meu i aplicar-lo a la fi losofi a. 

Fins ara, la manera com s’il·lustrava aquest tema en 
els llibres de text era posant una imatge del bust de 
Sòcrates o un quadre romàntic per parlar de Nietzsche. 
Era una relació visual mandrosa perquè realment no 
feia una refl exió directa del que era la teoria. Trobar 
una imatge ràpida, accessible per uns temes que són 
densos, abstractes, complexos, aquesta és la idea de 
Philographics. 

· Després d’acabar els estudis i aquest projecte de-
cideixes continuar a Londres?
· Un cop acabats els estudis, alguns companys i jo vam 
decidir provar sort a Londres i buscar feina. En el meu 
cas vaig tenir molta sort i en vaig trobar ràpidament. 
Una empresa em va agafar de becari i a partir d’aquí ja 
no vaig deixar de treballar. Al cap d’un parell d’anys co-
mençava a tenir molts encàrrecs personals de gent que 
havia vist Philographics i em vaig plantejar començar 
a treballar per mi. Llavors feia mitja jornada per altres 
empreses i mitja pel meu compte, fi ns que vaig tenir 
prou feina com per treballar només per a mi. 

· Després de cinc anys i tenint feina, què és el que 
t’ha fet tornar aquí?
· Londres, pel que fa al disseny gràfi c, és probable-
ment la millor ciutat d’Europa. És una ciutat que anima 
molt l’emprenedoria i alhora la majoria d’empreses són 
conscients que necessiten disseny gràfi c. Per tant, si 
només tingués en compte la part professional, segu-

Generació retrobada

Nom: Genís Carreras  
Edat: 28 anys  
Nascut a Salt 
Resideix a Barcelona 

Professió: en Genís és dissenyador gràfi c llicenciat 
per l’ERAM de Salt i la Universitat de Northampton, 
al Regne Unit. Després de viure i treballar durant cinc 
anys a Londres, actualment treballa per clients d’arreu 
del món des del seu Studio Carreras instal·lat a 
Barcelona. El seu projecte Philographics, 24 pòsters 
que il·lustren diferents teories fi losòfi ques, ha estat 
reconegut internacionalment. 
www.studiocarreras.com

entrevista
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rament m’hauria quedat allà, però també hi intervenen 
factors personals com la família i els amics. El ritme 
de Londres és molt trepidant, requereix molt de tu. Els 
sous, en general, són millors però les despeses també 
són més altes. Els lloguers, per exemple, són eleva-
díssims. Per tant, és un tipus de vida molt enfocat a 
la feina. Vaig decidir tornar una mica per tot això, però 
també hi ha el factor del clima! Els primers mesos de 
tornar a ser aquí em quedava embadalit mirant el cel 
blau perquè allà hi ha molts dies d’hivern que no veus 
ni el sol. 

· Per la teva feina, el lloc des d’on treballes no és 
una limitació, suposo?
· No, no ho és. Ara mateix estic treballant per clients 
d’Austràlia, Sud-àfrica, Estats-Units, Londres, també 
alguna empresa espanyola. Un dels clients que tinc és 
una revista de fi losofi a trimestral australiana que s’ha 
expandit també per Europa, Estats Units i Canadà, de 
la qual en dissenyo la portada. Em van conèixer a tra-
vés del Philographics, em van fer una entrevista i aquí 
va començar la nostra col·laboració. Portem tres anys 
treballant junts i tota la comunicació ha estat a través 
del correu electrònic. Així és com sorgeixen molts pro-
jectes, gent que es posa en contacte amb mi a través 
d’Internet. Per això m’agrada la meva feina, no cal ser 
un estudi molt gran per poder fer projectes arreu del 
món. Ara visc a Barcelona, però no descarto tornar a 
viure a Salt. Hi tinc tots els amics i la família. 

· Barcelona està bé, però Salt és millor! I venint de 
Londres, no t’espantarà la diversitat!
· Després de viure a Londres et canvia molt la percep-
ció de la ciutadania. Allà, però, trobo que es valora molt 
més el mèrit personal i no tant la història d’on vens, 
la teva ètnia o sexe. Un tret pel qual veig que aquí 
anem uns quants anys enrere és el fet que no veus 
gent d’altres ètnies a l’Ajuntament, en càrrecs impor-
tants d’empresa, o com a policies, per exemple. Fins 
que no hi hagi aquesta presència de diversitat en llocs 
de poder no haurem assolit una igualtat real. I sovint 
el racisme aquí no és tant de color sinó de classe. No 
es rebutja tant la gent per un origen sinó perquè hi ha 
aquest estigma de la pobresa. Sempre que em trobo 
amb un argument racista els dic el mateix: jo he estat 
immigrant a Anglaterra i, com jo, una pila més de cata-
lans id’espanyols. Com és possible que aquí hi pugui 
haver arguments contra la immigració o els refugiats 
quan moltes de les nostres pròpies famílies van haver 
d’emigrar durant la guerra?  En fi , això donaria per una 
altra entrevista...

· T’has sentit immigrant tu a Londres?
· No, jo no m’hi he sentit, la veritat. A banda dels tres 
primers mesos que van ser durs per l’idioma, la veritat 
és que no m’he sentit discriminat per venir d’un altre 
país. Però també cal tenir en compte que el meu pro-
cés va ser molt suau. Primer vaig estar d’estudiant en 

una universitat molt internacional, amb gent d’arreu del 
món i poc a poc vaig anar-me fent un lloc a la ciutat. 
Ara, va haver-hi algun moment que sí que vaig notar al-
gun comentari del tipus ‘un altre espanyol’, perquè hem 
passat de ser exòtics a saturar la ciutat, hi ha hagut un 
‘boom’ de gent que ha marxat allà a buscar-se la vida 
els últims anys. 

· Sempre havies tingut clar que series dissenyador 
gràfi c?
· No, de fet, primer vaig fer un any de publicitat a la 
UdG però no em va acabar. Però sí que sempre m’ha 
atret la part creativa. Vaig llegir una vegada que la vida 
no s’entén mirant cap endavant, sinó quan mires enre-
re i veus els punts pels quals has passat i comprens les 
connexions. Em va fer gràcia que en l’últim sopar d’ex-
companys d’escola em deien: ‘tu de petit ja feies cari-
catures de la gent de la classe’, també m’agradaven 
molt les manualitats. I, en gran part, em ve també del 
meu pare, que és fuster, escultor, pintor, restaurador… 
sempre amb algun projecte entre mans. Estic molt con-
tent d’haver passat per l’ERAM i de fer l’últim curs a 
Northampton, si no, no hauria descobert la meva voca-
ció. Recordo molt bé la felicitat de quan em vaig adonar 
que això era exactament el que volia fer. De moment, 
puc dir que encara estic enamorat de la meva feina. 



6

Entrevista a en Genís Carreras

· Què és el que no et va agradar del món de la pu-
blicitat?
· Per una banda que el curs era molt teòric i jo volia fer 
coses més pràctiques. I, per l’altra, que en aquest ter-
reny es fa molt evident la manipulació que hi pot haver 
en la comunicació, tot i que no considero que tota la 
publicitat sigui dolenta. El que fa la publicitat gràfi ca és 
fer servir el poder visual (la fotografi a, el disseny gràfi c, 
la il·lustració...) per comunicar. Són els mateixos pro-
cessos que fa servir l’art, però amb una fi nalitat econò-
mica, per tant, ho pots veure com una perversió o com 
una manera de poder viure de la creativitat.  

· Són els nous mecenes de molts talents creatius
· Sí, i això ha passat sempre. La mateixa Capella Six-
tina, en el fons, és un anunci de l’església catòlica. 
Tota comunicació pot arribar a ser manipulació, però 
la qüestió està en tenir valors. Jo tinc línies vermelles, 
tinc clar que no vull treballar per depèn de quines em-
preses. . A Londres he tingut la sort de treballar per 
gent molt diferent: ONGs, multinacionals, agències de 
brànding, emprendedors… Suposo que això em va fer 
adonar que tothom que és un altaveu de contingut hau-
ria de tenir responsabilitats socials i mediambientals, 
tots els missatges haurien de ser regits per una ètica, 
ja que són sobretot grans corporacions i empreses les 
que ens contaminen visualment de manera constant. 
Per això també la meva intenció és la de donar un mis-
satge clar, simple, en un ambient superpoblat per ele-
ments visuals com el que vivim. . A vegades pots cridar 
molt més alt parlant en veu baixa. 

· La teva manera d’entendre el disseny seria aques-
ta? Amb menys, dir més?
· Totalment. I sobretot que tingui contingut. Es nota molt 
quan un projecte visual té darrera contingut o si és no-
més estètica i ornament. Un bon logotip, per exemple, 
perdurarà en el temps si no només comunica una estè-
tica, sinó que comunica una idea o un valor.  Això és el 

que intento fer amb la meva feina. Per això, als estudi-
ants, se’ls ha d’ensenyar sobretot a pensar. Perquè hi 
ha qui pensa que el disseny és fer coses maques i no 
és així, és solucionar problemes a través del disseny.

· En el món que vivim, penso sobretot en xarxes 
socials, es fomenta això de pensar?
· Justament no. Jo sóc usuari de les xarxes socials, 
podria dir que hi estic enganxat, en el sentit que hi en-
tro a diari, com crec que pràcticament tothom, tot i que 
potser no tothom accepta que hi està enganxat, que 
aquest és un altre tema. Per mi, cada vegada més, les 
xarxes socials conviden a la passivitat de l’espectador. 
Al principi del Facebook, per exemple, tothom hi penja-
va moltes coses i et senties important, els teus 5 minuts 
de fama. Però ara tothom ha deixat de publicar tant i 
tenim més un rol passiu d’espectador. 

· Quina creus que serà la tendència de tot això en 
un futur pròxim?
· Tot això és molt nou i encara no es pot fer una re-
fl exió amb perspectiva. El que és preocupant és que 
ho hem assumit d’una manera tan innocent a la nostra 
vida, sense aplicar-hi cap fi ltre, que és difícil predir quin 
impacte real està tenint. Amb el temps suposo que es 
controlarà molt més l’ús, que hi haurà certes normes 
socials que es respectaran, en el sentit que, si vaig a 
sopar amb amics, doncs no estic pendent del mòbil. 
Crec que les noves tecnologies ens poden millorar la 
qualitat de vida, però sí que hi ha punts que fan cert 
respecte. Si ens haguessin dit fa 10 anys que tota la 
nostra informació, fi ns i tot la vital, la podríem portar en 
un rellotge al canell i que tot això estaria en un servidor 
de Califòrnia, ens hauria semblat una pel·lícula de ci-
ència fi cció. I això ho hem fi rmat sense pensar ni mirar 
les condicions del contracte. Però penso que la gent 
no és tonta, sempre hi haurà esperit crític i tot això es 
calmarà i es diversifi carà. En el fons jo sóc optimista.  

Agnès Cabezas Horno
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La Junta informa

Petanca Salt

Benvolguts,
A partir de primers del mes d’abril, 

juntament amb els meus companys de 
Junta, gestionem el Casal de Jubilats i 
Simpatitzants de Salt, i és per això que 
vull que sapigueu “COM ESTÁ EL CA-
SAL“.
Anys enrere (temps de les vaques gras-
ses) tot era més de color de rosa, te-

níem 1.200 socis, podíem fer més activitats variades, 
excursions més barates i d’altres que ja sabeu, tota ve-
gada que gaudíem de subvencions d’empreses i d’ins-
titucions (Ajuntament, Diputació, Generalitat)
Amb el pas del temps, per desgràcia, uns quants socis 
ja ens han deixat.
La situació econòmica ha variat, primer amb l’entrada 
de l’Euro i més endavant amb la crisi.
Empreses que ens ajudaven ja no existeixen (EUGE-
SA, FRIGORIFICS DEL TER, GASSOL, etc.)
Les institucions ens han rebaixat les subvencions.
Llevat de tot això, la situació real és que únicament te-
nim uns 600 socis i poques ajudes d’empreses, el que 
fa que gestionem precàriament el Casal.
Volem fer moltes activitats, com noves excursions, can-
tades d’havaneres, Karaoque, aprendre a ballar sarda-
nes, petanca, concursos de botifarra, parxís, dominó, 
brisca, garra fi na i tot allò que ens pugueu suggerir; 
si bé per portar a terme tot això necessitem l’ajuda de 
tothom i principalment dels socis, ja que la situació eco-
nòmica actual no ens ajuda gens.

Petit esborrany econòmic:
Quotes  de socis:  8.000 € + ajudes institucionals 4.500 
€ = 12.500 €
Costos mensuals 900 € aprox. X 12 mesos = 11.600 €

Si bé sembla que encara sobren diners, la realitat és 
que a primers d’abril i després que l’anterior junta ha-
gués cobrat les quotes  de l’any en curs, la quantitat 
que ens vàrem trobar la nova junta no arribava a 1.000 
€. I amb aquesta suma hem de fer front a tot l’exercici.
Hem de aclarir que aquest  desgavell, segons la meva 
opinió, ve provocat per unes obres que va realitzar l’an-
terior Junta (substituir de cop totes les obertures d’alu-
mini de tot l’edifi ci i,
segons el nostre criteri, no es va  fer una bona provisió 
o selecció dels pagaments).
Per això demanem la vostra ajuda.
¿Com podeu ajudar-nos?

A- Fent  socis nous, no tots han de ser jubilats, tam-
bé hi caben els simpatitzants.

B- Fent-se Soci protector (únicament val 25 €)
C- Si sabeu  d’empreses que ens poden ajudar.
D- Qualsevol suggeriment vostre pot ser molt vàlid.

La nostra idea de gestió és una informació periòdica i 
continuada a la nostra revista “LA FARGA-Revista de 
Salt”.
Mentrestant, rebeu la nostra salutació més cordial.

Jordi Ribas Colom
President del Casal

casal de jubilats

El dia 3 de maig es va celebrar a 
Figueres el  XXXVI Torneig de Pe-

tanca III Edat, amb motiu de les Fires i 
Festes de la Santa  Creu, en el qual  van 
participar, en la modalitat de dupletes, 
els següents representants de Petanca 
Salt: Magda Vila, Narcís Ros, Pepe Jor-
quera i Isabel Rodríguez.
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Una de lletres col.laboració
1. “Jo sóc dels que penso que...”, sentim dir de vega-

des, i segons de qui es tracti, encara ho fa més fl o-
rit: “Jo sóc dels que penso de què...”. Aquesta segona 
forma canta clarament, i segur que xerrica a les orelles 
del comú dels catalans, però l’altra expressió passa 
per bona, i en canvi duu un error clamorós de concor-
dança, un error molt sovintejat en les converses de la 
gent. A veure: si jo sóc un entre uns quants que fan una 
acció (i jo també faig aquesta acció: pensar, opinar, en 
aquest exemple), la forma verbal  hauria d’anar en plu-
ral, d’acord amb el subjecte plural de la segona oració. 
“JO SÓC DELS QUE PENSEN que tot anirà bé”. Pot 
semblar complicat (segurament la força del pronom “jo” 
condiciona la ment per a aquest singular), però hi ha 
una manera molt fàcil de veure-ho, i és girant l’ordre 
dels elements: “DELS QUE PENSEN que tot anirà bé, 
JO EN SÓC UN”. A ningú se li acudiria de dir “Dels que 
penso que tot anirà bé, jo en sóc un”, oi que no? S’en-
tén això, companys? 
2. A Catalunya fem molta conyeta a costa dels castellans 
que no saben dir bé Sabadell, Raspall, Coll, Rull, Junque-
ras o Puigdemont, però aquí, per aquests verals nostres, 
hi ha qui pronuncia “a la catalana” noms propis estran-
gers com ara Coelho, Lamborghini, Volkswagen, Rakitic, 
Korac, Klein, Reuters, Aquila, Berlinguer,Rakhmaninov, 
Cruyff... I veiem com aquesta catàstrofe la perpetren im-
punement locutors de ràdio o TV que fa anys i panys que 
ens haurien d’estar ensenyant, a còpia de sentir-los-els 
dir, com es pronuncien correctament.
3.  No sé qui dimonis va decidir que el català havia de 
fer com el francès o l’anglès, i prescindir, en les ora-
cions interrogatives, del signe gràfi c inicial [¿], sense 
tenir en compte que el francès i l’anglès tenen marques 
particulars, formes, girs [Est- que je...?, Don’t you...?] 
que el fan innecessari. El resultat és que els lectors 
catalans sovint ens empassem llargs fragments de 
text i només quan arribem al fi nal ens adonem que es 
tractava... d’una pregunta! (Vegeu la secció setmanal 
de Jordi Basté a L’Esportiu, titulada precisament “Pre-
guntes”). Aquesta incomoditat, totalment innecessària, 
¿quin bé li fa, al català?
4. No sé qui redimonis va decidir que l’article neutre “lo” 
s’havia de bandejar del català, i no sé tampoc per quin 
motiu. Les explicacions són escasses i poc convincents. 
És cert que hi ha calcs del castellà insofribles (“amb lo 
que m’agrada el sucre...”), però és patètic veure els es-
forços de tot un poble per utilitzar expressions substitu-
tives que siguin “normatives” i “genuïnes”, i en tots els 
casos, sense excepció (ni en els manuals de fi losofi a, on 
faria una feina impagable). El resultat és una nova inco-
moditat per als catalanoparlants (i per als que aprenen 
l’idioma), que ens podríem haver estalviat sense caure 
en el seguidisme servil del castellà. Entre poc i massa hi 
ha un terme mitjà, però alguns lingüistes no deuen haver 
llegit Aristòtil... Ara bé, mentre ells poden anar celebrant 
aquesta gran victòria de la genuïnitat, proliferen arreu 
del país monstruositats com aquestes (totes reals): “En-
cara està a temps de  comprar-lo”, “No li doni tan fort, al 

xilofon!”, “Tots els països d’Europa, incloint el nostre”, “Hi 
ha dos que vindran més tard”, “Si voleu aprendre, pre-
neu nota”..., i altres perles que només s’expliquen per-
què els que les diuen funcionen amb el traductor google 
del cap, evidentment des del castellà, que és el que els 
“sona” més al llarg del dia, cada dia de la setmana.
Potser la guerra s’havia de fer en altres bandes, doncs, 
perquè d’aquesta només en podem treure dues conclu-
sions: que tanta normativa i tanta genuïnitat eren i són 
el símptoma d’una por; i segonament, que aquesta por 
l’acabem pagant amb una gran incomoditat, i ni més ni 
menys que en l’ús de la llengua pròpia, la nostra!, que 
aquella normativa pretenia –i pretén– salvaguardar, 
precisament... Seria interessant disposar d’un balanç 
d’aquesta sobreprotecció.
Hi ha moltes veus que asseguren que el català és una 
llengua de més en més embordonida, i que va de pet 
a convertir-se en un dialecte (sic) del castellà..., preci-
sament ara que les enquestes diuen que hi ha deu mi-
lions de persones catalanoparlants, i tres o quatre mili-
ons més que l’entenen! És difícil saber a qui hem de fer 
cas, però no crec pas que sigui un bon pla reforçar-la (o 
apuntalar-la) fent-la incòmoda (sense necessitat: totes 
les llengües tenen les seves difi cultats), per a propis i 
estranys, i antipàtica, com una mena de propietat pri-
vada o un clos sagrat, en lloc de ser una cosa propera 
i útil per a tothom. La por a l’aniquilació del català l’hem 
de conjurar creant un nou marc de seguretat, on no 
perilli mai més.
L’Estat propi (amb llengua ofi cial o no, que és una altra 
discussió, i viva,com s’ha vist aquestes darreres set-
manes), la independència a què aspirem i per la qual 
lluita i ha lluitat tanta gent, potser no serà una mesura 
sufi cient (el cas d’Irlanda, i el d’Andorra, ho fan pensar), 
i encara menys la panacea, però sí que és una mesura 
necessària, imprescindible. Lo que queda clar és que, 
dins un Estat com l’espanyol, el català, la llengua prò-
pia del País Català, té menys futur que una iaia a la 
sèrie “Nit i dia”, com deia aquell. Però, veient com s’han 
resistit aquest país i els seus habitants a la mort tantes 
vegades anunciada de la llengua pròpia, jo sóc dels 
que pensen que ens en sortirem.

Fermí Sidera Riera
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Veïns d’arreu

A banda de la diversitat que podem observar al car-
rer, les dades publicades sobre el nostre poble ens 

diuen que dels 29.342 habitants censats el 2015, el 
38,18 % són estrangers de 84 nacionalitats diferents, 
enfront del 12 % d’Espanya i el 14 % de Catalunya. Els 
més nombrosos són els marroquins, seguit dels hondu-
renys i gambians, 11.202 persones en total, més d’una 
tercera part de la població. Un volum prou important 
per merèixer l’interès de tothom: saltencs de sempre, 
institucions i entitats. 
El responsable de l’Ofi cina de Relacions amb la Co-
munitat, en Sergi Subietas, en l’entrevista publicada 
a La Farga 273 de setembre de 2010  deia que calia 
”aprofi tar la diversitat  de Salt i intentar saber qui és 
el nostre veí”. Això faria les coses més fàcils cap a la 
integració. Aquest és també el meu interès: conèixer  
qui són i  com se’ls acull, la seva opinió i també la dels 
seus veïns. 

Al llarg d’edicions properes de la nostra revista hi haurà 
informació sobre algun aspecte del procés que seguei-
xen les persones immigrades que arriben a Salt.
Hem posat fi l a l’agulla, doncs, per saber quatre coses 
dels nostres “Veïns d’arreu” i hem començat contactant  
amb l’Andreu Bover, cap de l’Àrea d’Integració i Con-
vivència de l’Ajuntament, que ens ha fet cinc cèntims 
sobre la tasca d’aquest servei.
Aquesta Àrea  promou projectes i serveis propis, i co-
opera amb la resta d’àrees i agents públics o d’asso-
ciacions en pro de la incorporació de nous ciutadans i 
ciutadanes, procedents d’arreu, que escullen la nostra 
ciutat com l’indret on viure i conviure.
S’ofereix informació útil de la societat catalana – de les 
seves institucions, de drets i deures....- de Salt, dels 
seus serveis bàsics, dels centres on aprendre la llen-
gua, del mercat laboral, etc. Així mateix es  promouen 
espais de trobada, d’entesa mútua i de participació ciu-
tadana on tinguin cabuda tots els saltencs i saltenques. 
L’any passat, el municipi de Salt va ser escollit com a 
municipi pilot per començar a aplicar la Llei d’acollida 
(Decret 150/2014, dels serveis d’acollida de les perso-
nes immigrades i retornades a Catalunya). Per tant es 
van començar a aplicar els criteris i les recomanacions 
que es detallen en l’esmentat decret en el pla 
d’acollida.
L’Empadronament
El primer contacte amb el poble es fa a través 
del Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) de l’Ajun-
tament, on es fa l’empadronament amb la pre-
sentació del NIE o passaport i un contracte de 
lloguer o document d’algú que avali que la per-
sona resideix aquí. Si no existeix aquest aval, 
l’Ajuntament està obligat, igualment,  a empa-
dronar-lo, segons la Resolució de 16/3/2015.

L’Acollida
Amb l’empadronament obtingut, s’ofereix infor-
mació i  formació bàsiques. És voluntària i adre-

çada als majors de  16 anys. Els assistents solen ser 
homes i dones joves i està organitzada en 3 blocs:
Mòdul A: 90 hores. Competències lingüístiques  en 
castellà o català. Dut a terme per l’Escola  d’Adults i 
el Consorci per la Normalització Lingüística, respecti-
vament.
Mòdul B: 15 hores.  Coneixements laborals.  El realit-
zen el SOC municipal, l’espai acollida i l’espai munici-
pal d’ocupació.
Mòdul C: 15 hores.   Coneixement societat catalana  i 
marc jurídic. Es convida els diferents serveis
(CAP, EMO, SAC, Policia Municipal, Habitatge, Hos-
pital de Salt, Ensenyament, Salut,… per informar-ne). 
També es realitzen visites a diferents equipaments 

Permís de residència/nacionalitat
Tenen un termini  de dos anys per acreditar la realitza-
ció dels mòduls (poden repetir) i la seva certifi cació és 
necessària  per aconseguir el permís de residència, el 
qual s’obté després de 2 anys d’estada i  amb un infor-
me d’arrelament emès pels Serveis Socials municipals, 
on es valora també si la persona disposa de mitjans 
econòmics sufi cients. La resolució la dictamina la Ge-
neralitat. Cal que renovin el permís cada 5 anys.
La nacionalitat la poden obtenir a partir dels 15 anys 
d’estada, si són extracomunitaris. Han d’haver viscut 
durant 10 anys de forma legal, continuada i immediata-
ment anterior a la petició. Tot i que existeixen casos en 
què el període de residència exigit es redueix:
Cinc anys, a aquelles persones que puguin demostrar 
la seva condició de refugiat 
Dos anys, pels nacionals de països iberoamericans 

Des d’inicis del 2000 han aconseguit la nacionalitat 
unes 1.800 persones. La davallada d’uns 7 punts des 
del 2011 de la població estrangera, tot i la crisi, és min-
sa, doncs,  considerant els ja nacionalitzats
Seguretat ciutadana
El nivell de confl ictivitat és equiparable a d’altres pobla-
cions similars. La percepció al carrer és molt millor des 
del 2010, en què es va expulsar algun delinqüent rein-
cident i també pel canvi de criteri dels jutges respecte 
del tractament d’aquests. Activitats extraescolars com 
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Veïns d’arreu

Juguem, patis oberts  i d’altres sorgides des d’altres 
àrees del consistori  han contribuït a passar de l’hostili-
tat a una  coexistència més tranquil·la.
Recursos
Ara que es parla  que s’està remuntant la crisi, és quan 
s’observa més vulnerabilitat i risc d’exclusió social. El 
col·lectiu gitano presenta ara problemes socials que 
abans no patia, per la davallada d’ingressos als mer-
cats. En declaracions recents, l’alcalde ha donat a 
conèixer que hi ha 90 famílies en situació d’extrema 
pobresa. 
Els recursos es reben principalment de la Generalitat. 
Cobreixen les necessitats d’acollida, però són insufi ci-
ents per desplegar  les activitats que cal per atendre la 
ciutadania. En part provenen dels fons de cohesió de la 
CE, distribuïts per l’Estat a les comunitats. 
L’elevat atur entre els nouvinguts   fa que  la gent s’hagi  
de buscar la vida i sobreviu per l’economia submergida, 
amb feines precàries que complementen els ajuts que 
reben,  ja sigui en diners o en  aliments del Centre de 
Distribució d’Aliments. 
Religió
Donada la diversitat: catòlica, musulmana, sikj, evan-
gèlica, evangelista, ortodoxa, budista, ...s’ha fomentat 
el diàleg interreligiós creant una mesa de diàleg per tal 
de promoure  el respecte i el coneixement, en relació a 
les diferents sensibilitats religioses,  i el projecte de pa-
relles lingüístiques interreligioses, de diferent confes-
sió, però amb l’objectiu de parlar català. . L’experiència 
de 2015, amb 20 parelles, ha estat molt satisfactòria i 
ha servit per crear vincles que no s’haurien donat d’al-
tra manera.
Associacions
Si abans s’havia fet acompanyament per tal que se’n 

formessin, ara  ja coneixen els tràmits i es tendeix a la 
normalització, és a dir,  que segueixin el mateix proto-
col que els autòctons. És la millor manera d’integrar-se.
Les que millor funcionen són les de caire religiós, per-
què estan ben organitzades. 
Altres de caire  de cultural col·laboren amb entitats del 
poble com els Marrecs o portant mestres catalans al 
Marroc durant un temps a l’estiu per tal de viure la seva 
realitat a l’escola.
Cal destacar:

· Almohajin almagareba i Idem: marroquina
· Ooudioudial: senegalesa

Sobretot amb les religioses hi ha bona entesa. Les perso-
nes o professionals que volen conèixer qualsevol centre 
de culte, gràcies a aquesta bona  entesa amb les entitats 
que les gestionen, poden accedir-hi sense problemes. 
Per exemple, a la nova mesquita es fan visites guiades.
 
Activitats a destacar
El projecte Juguem, amb activitats extraescolars en 
què participen fi ns a 400 nens i nenes.
Adreçats a les famílies es fan tallers a les escoles: Par-
lem. Pels qui tenen difi cultats per parlar el català , d’al-
fabetització digital o de manualitats (Creem)
Per contra, i com a activitat per millorar, caldria aconse-
guir la participació de totes les entitats a la mostra que 
es fa cada any, per crear vincles i generar projectes per 
a compartir.

Pilar Velázquez
Fotos: cedides per l’Àrea Integració

i Conv. Mostren dues sessions de formació
a la Coma i Cros i una visita a la biblioteca.
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De mar a mar

Després de creuar Oregón i de veure el blau del 
Pacífi c per primer cop, resseguint una costa es-

carpada impactant, va entrar pel nord a Califòrnia. 
L’empremta hispana encara hi era ben present. Venia 
de Nova York en un cadillac Seville de lloguer. El seu 
recorregut, de mar a mar, havia estat el gran lema colo-
nitzador. Emulant el projecte d’aquelles tretze colònies 
independitzades de l’imperi britànic, a l’altre costat, ha-
via creuat un continent mitjançant les vies interestatals. 
Avui, per aquella jove nació, de mar a mar tenia un sen-
tit molt més global.
Va residir una setmana a San Francisco, ciutat que 
el fascinà. La ciutat era com ell, europea en cos i en 
esperit. Va sospesar de quedar-s’hi a viure, algun dia. 
El més impressionant: senzillament la immensitat. En 
canvi Los Angeles no li agradà gens. Fou a la ciutat del 
Golden Gate on s’assabentà per la CNN d’un horrorós 
accident als Alps italians, en un paratge proper a una 
base.
Resulta que els caces nord-americans que no havien 
protegit el cel de Nova York es dedicaven a fer jugues-
ques amb la vida dels altres, que evidentment no vali-
en ni un centau. Una canalla prepotent, mal instruïda, 
amb un poder suprem entre les cuixes que no sabien 
manejar. Es veu que es divertien jugant a sobrevolar 
per sota els cables d’un telefèric turístic que unia dues 
profundes valls.
I una tarda calorosa d’aventures arriscades el ball aca-
bà en tragèdia. Un que s’hi volia lluir va enredar l’apa-
rell als cables d’acer i els va estripar. L’avió va caure, 
però el pilot va poder saltar gràcies als mecanismes 
que l’expulsaren a pressió. Va aterrar amb paracaigu-
des sa i estalvi, i uns quants milions de dòlars dels con-
tribuents nord-americans es convertiren en fum. Fins 
aquí  res d’inusual.
Però en canvi, una cabina metàl·lica de color groc oc-
togonal amb una desena de passatgers de diverses 
nacionalitats a bord, es va desplomar uns quants cen-
tenars de metres. I el paradís es convertí en l’infern. La 
caiguda fou de vertigen i l’impacte contra el terra rocós, 
esgarrifós. Alguns cossos no es distingien de la ferralla.
Només en van sobreviure dos, tots amb ferides molt 
greus, un d’ells la Marta. Era la seva xicota des de feia 
un any, i cursava un Erasmus al país. Les seves dues 

companyes portugueses van morir a l’acte. Pocs dies 
després ella també va morir a l’hospital. Resulta que 
l’accident va ocórrer precisament aquell dia i trajecte. 
S’anomena fatalitat.
Ell va poder parlar directament amb familiars, amb la 
seva mare, per corroborar uns fets increïbles, des de 
l’altra punta del món. Des del país que havia matat la 
seva fi lla.  Una setmana després descansava en un 
motel al sud-est d’Alabama, a un parell de milles de 
Dothan, camí de Florida. De Miami partia el seu vol de 
tornada. Ja estava fart de rodar, havia recorregut milers 
de milles sense canviar de cotxe, ara batut sota una 
pluja intensa. A Las Vegas s’hauria volgut desfogar, 
però no en va saber.
Havia emprés aquell viatge en solitari, meravellat per 
un imaginari, el de l’imperi de la llibertat. I només per 
un motiu: entendre el món. I més confós que mai, ara 
amb el cor esquinçat, pensava en la Marta i en la seva 
obsessió per l’art del Renaixement. 
Pensava en el xoc de cultures i civilitzacions, en el sen-
tit del pas del temps i de l’evolució humana. De mar a 
mar, des de la fi nestreta de l’avió, observava l’Atlàn-
tic assegut al costat d’uns emigrants indígenes, provi-
nents de l’altiplà bolivià. En diuen reagrupament fami-
liar. I per primera vegada va voler haver nascut en un 
altre temps.

Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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Tot comença i tot acaba. Avui és l’últim dia de feina. 
Plego, em jubilo. Mentre feia el camí cap a l’escola, 

comptava les passes que havia fet durant quaranta-
sis anys, sempre treballant a educació infantil. Tota 
una vida! A la ment em vénen mil records: els primers 
anys de feina, anècdotes, històries interminables, bo-
nes i males relacions, emocions,  creuament de vides, 
mirades d’incomprensió,  experiències, malestar, esti-
macions, rancúnies, aïllament, vulnerabilitat, paraules 
dures, tendresa, experiència, creixement personal, so-
litud, autoestima, superació...
Tot comença i tot acaba; vaig viure el meu casament, 
el naixement dels meus dos fi lls, canvi de domicili, viat-
ges, bones noves, morts molt doloroses, somriures, pe-
nes, amistats, cursos i cursets, magisteri, hores inter-
minables d’estudis, de diplomes, de treballs en equip, 
d’exàmens, d’aprenentatges, de vacances. 
Tot comença, tot acaba. Tot és lluny i tot és a prop. 
Nits en blanc, dies grisos. Crits de criatures, cants d’in-
fant, pregàries xiuxiuejades, sants per celebrar. Sorti-
des feixugues, paraules amables. Versos escrits en la 
pell, secrets amagats a les mans. Perfums de colòni-
es infantils, olors d’ aula tancada. Any rere any, curs 
rere curs, les mateixes celebracions escolars:  Nadal, 
Setmana Santa, sant Jordi,  fi  de curs.., Gombrèn, Vic, 
Barcelona... programacions, reunions, vigilàncies  de 
pati,  entrevistes de pares i mares, cursos d’estiu,  d’in-
formàtica,  d’identitat pròpia, de plàstica, de religió, de 
mates, d’escriptura, de motivació, de jocs... gent que 
arriba, gent que se’n va. Trasllats, malalties, jubilaci-
ons, fred a fora i calor a l’aula. El pati verd, el racó de 
pensar, el racó del joc, la capella, els passadissos, la 

sala d’actes, les esca-
les, curs rere curs, les 
mateixes expressions:  
“agafeu-vos de la ba-
rana , aneu en compte, 
porteu-vos  bé, seu bé,  
no es diuen paraulotes, 
agafa bé el llapis, pa-
pers a la paperera,  par-
leu fl uixet...”  L’agenda, 
els llibres, les llibretes, 
els àlbums, el folis, les 
cartolines, els llapis de 
cera,  les pintures,   els 

Comiat

pinzells, els murals, els guixos, la pissarra. Els treballs, 
la plàstica, l’esbarjo, els esmorzars, les sortides, excur-
sions, colònies,  les fotos... sabates que cauen, cordons 
per lligar, pantalons per pujar, bates per cordar, nassos 
per mocar, mans brutes, cares contentes, queixes,  mi-
lers  de “ aquell no m’està amic.  Vull la mama. Vull anar 
a casa...¨”  Genolls pelats, sang al nas, llàgrimes vives, 
plors inconsolables, patacades, sorra als ulls, pedres 
a les butxaques, caigudes inevitables, fi les, trens de 
la “ bruixa”, salts, curses.  Contes, rondalles, dites, ti-
telles... Cadires que es mouen a tota hora, taules gui-
xades, gomes a terra, maquinetes perdudes, llapis de 
colors trencats, paraules  dites amb el cor, sentiments a 
fl or de pell,  petons al vent i dolces abraçades. 
Tot comença i tot acaba...encara sento el cruixir de les 
parets de l’escola, centenàries, sàvies, plenes de rega-
lims de llegendes de dracs indomables, de caputxetes 
fugidíssimes, de Patufets  entremaliats. De números , 
de sumes, de noms  de lletres, de noms d’infants, de 
noms inventats!
Al cap del dia, a l’ arribar el vespre, cansada, esgotada, 
calia fer altres activitats ben diferents, per desconnec-
tar, per renovar-se. En néixer al dia següent, tot torna 
a començar, tot torna a ser novell, cada dia,  amb ells 
són dies nous, cada dia ens sorprenen.   Tenen el do de 
fer-te riure, de fer-te sentir viva, de fer-te sentir guapa, 
jove, incansable, renovable, reciclable  i fl exible  com  
textura de bambú .  En cada moment toca saber adap-
tar-se al seu llenguatge, a la seva naturalitat , a la seva 
tendresa.  Ajupir-se a la seva alçada , mirar-los als ulls, 
ensenyar-los a perdonar, a respectar, a pensar...  i en 
cada petita ànima que et mira cal donar-li allò que més 
necessita: estimació. Per això i moltes coses més, ha 
valgut la pena ser mestra.  
 Tot comença i tot acaba.  Ara toca passar la torxa a als 
més joves, i com un mantra, repetiran el llegat que dei-
xem. EL gran repte de l’ensenyament, els quatre pilars 
imprescindibles per esdevenir persones: aprendre, fer, 
conviure i ser. 
Perdó, em deixava  una última refl exió. A partir de dema 
començaré una nova vida, jo l’anomeno la de les dues V 
baixes : La V de Viure, sense mirar a tothora les agulles 
del rellotge, que manen el que toca fer a cada instant. La  
V de Volar, com una gavina, planejant suaument pels 
cels de la meva família, de la meva terra i del meu món. 

Júlia Pujolràs Casadevall
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Nous reptes de l’enginyeria

L’enginyeria ja fa anys que no para de superar fi -
tes, que fi ns aleshores  semblaven impossibles de 

superar.  A nivell personal ja fa molt de temps que els 
coneixements tecnològics m’han sobrepassat i els hi 
he perdut la pista. Però vull presentar un parell de notí-
cies actuals relacionades a demostrar aquests avenços 
de l’enginyeria actual. Un a casa nostra, a Barcelona, 
que no es veu ja que passa soterrat. L’altre, a la ciutat 
de Jedda, a l’Arabia Saudita, aquest sí que es veurà, 
i molt.
La línia 9 del metro de Barcelona. 
Està previst que sigui la línia automàtica més llarga 
d’Europa, quan estigui acabat el seu tram central, amb 
47,8 Km de traçat i 52 estacions. Transportarà 130 mi-
lions de passatgers l’any. Actualment s’ha inaugurat el 
tram sud , amb un recorregut de 20 Km i 15 estacions, 
que van de zona universitària a la T1, amb un temps de 
32 minuts i una inversió de 2.899 milions d’euros.
Totalment automàtiques, sense conductor, algunes de 
les seves principals característiques són: més regu-
laritat i fl uïdesa de trens, amb una freqüència de 90 
segons. Increment del nivell de seguretat evitant els 
errors humans. Variació dels trens en servei segons la 
demanda. Control terra – terra. Controls de seguretat 
centralitzat des de la Sagrera, tant per estacions com 
dins els trens. Control remot de les instal·lacions fi xes, 
aire, ascensors, escales, etc. 
Una de les innovacions més peculiars és que dispo-
sa d’un sistema de recuperació d’energia, en una de 

les seves subestacions 
de tracció, que espera 
recuperar un 15% de 
l’energia regenerada 
pels trens durant la fre-
nada. Aquesta energia 
podrà ser reutilitza-
da pel tren següent  o 
bolcada a la xarxa. La 
xarxa dels trens és amb 
corrent continu a 1.500 
V. Per aconseguir el 
màxim aprofi tament de 
l’energia haurien de fer 

coincidir les fre-
nades d’un tren 
amb les acce-
lerades del se-
güent, cosa que 
estic segur que 
també aconse-
guiran.
Kingdom 
Tower.  
Està previst que 
sigui l’edifi ci 
més alt del món, 
amb  1.008 m 
d’alçada, supe-
rant els 828 m 
del Buri Kuala 
de Dubai i els 
508 m del Tai-
pei 101 de Tai-
wan. L’edifi ci ja està en construcció i supera els 120 
m. La clau de la seva construcció radica en el seu nucli 
vertical en forma d’Y, amb tres ales que decreixen en 
alçada, cercant la màxima estabilitat geomètrica i una 
efi cient  transmissió de càrregues com d’aerodinàmica.
Algunes de les seves característiques són: Cost: 951 
milions €, nombre de plantes: 167, ascensors: 58, apar-
taments: 439,  habitacions d’hotel: 200 i 243.866 m2 de 
superfície. 
Un dels principals reptes és com esmorteir  i vèncer 
les càrregues eòliques, ja que són el principal condicio-
nant estructural, perquè la zona és de baixa sismicitat. 
Tot això s’aconsegueix amb un sistema estructural en 
forma de trípode. Un nucli que és ancorat per les tres 
ales. El sistema és molt estable ja que suporta qualse-
vol direcció del vent i sempre hi haurà una tercera ala 
que apuntali les altres dues que rebin l’empenta. Un 
altre aspecte molt important és la fonamentació, resolt 
amb una llosa de formigó de 4,5 m de cantell sobre 247 
pilots d’entre 50 i 100 m de profunditat per descarregar 
les 900.000 tones de l’edifi ci.
Ja veieu quines obres tan excepcionals que fan. Algú 
es pot imaginar el que faran en les properes dècades? 

Rafel Sala

TRAM SUD  LINIA 9. De Zona universitatia a T1. 
En servei. 

KINGDOM TOWER. Projecte.
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No ens equivoquem

Ja hi tornem a ser, després de mig any de govern 
espanyol desactivat i de contemplar el trist i avor-

rit  espectacle de les baralles partidistes, aquest juny hi 
haurà altre cop eleccions a Espanya. 
No ens equivoquem, no ens són unes eleccions alie-
nes, Catalunya hi ha de fer sentir la seva veu, hi  ha de 
portar la seva protesta.
Tots els qui no ens agrada dependre d’un govern llu-
nyà que no ens comprèn, que no ens tracta bé, que ni 
tan sols entén la nostra llengua, tots els qui preferiríem 
administrar-nos nosaltres mateixos com fan els holan-
desos, els danesos, els noruecs i tants altres pobles, 
petits com el nostre però capdavanters en progrés i en 
benestar social, tots els qui estimem Catalunya i ens 
agradaria que fos també un país lliure... hauríem de 
pensar bé el nostre vot.
No ens equivoquem, la independència és un punt de 
partida. Voler la independència no és per fer un govern 
de dretes o d’esquerres, és per, un cop aconseguida, 
poder triar nosaltres el govern que vulguem, de dretes 
o d’esquerres, moderat o radical, i poder-lo canviar de-
mocràticament sempre que la majoria del nostre poble 
ho vulgui. És per no dependre més de governs impo-
sats per majories foranes. És per poder disposar dels 
nostres recursos, poder administrar-los i poder legislar 
sobre benestar social i drets dels nostres ciutadans. És 
per poder mostrar la nostra solidaritat als perseguits 
de tot el món. És per tenir a Catalunya un govern de 
veritat, que governi, no un govern com el d’ara que en 
diuen “autonòmic” però amb tan poca autonomia que 

solament pot recollir les queixes dels ciutadans sense 
poder-les solucionar, sense poder aplicar les lleis apro-
vades democràticament pel nostre Parlament.
El projecte il·lusiona però sabem que és difícil. Tant de 
bo hi poguéssim anar units amb una sola veu. Radi-
cals i moderats, progressistes i conservadors, tots hi 
fem falta, ningú hi sobra. Caldria aparcar les diferènci-
es partidistes i posar la independència com a prioritat 
màxima. No podem estar discutint de quin color volem 
la casa si encara no la tenim. Recordem el tràgic error, 
durant la Guerra  Civil, de voler fer la revolució abans 
de guanyar la guerra.
Després del 27S va ser vergonyós que les nostres ba-
ralles partidistes glacessin els somriures i el goig com-
partit i esperançat dels milions de persones que haví-
em participat en les grandioses manifestacions dels 11 
de setembre i en la consulta del 9N. Però el sobiranis-
me no va ser derrotat, va assolir una força mai abans 
imaginada: dos milions de vots (el 48 %), una majoria 
absoluta àmplia al Parlament, 770 municipis, les 4 di-
putacions i una quantitat immensa de gent motivada i 
amb ganes d’ajudar el Procés, esperant que algú  digui 
com fer-ho. 
No ens equivoquem en aquestes noves eleccions. No 
ens distraguem en el joc de dretes i esquerres que ens 
proposen els partits  sucursalistes, ni en les seves pro-
meses (n’hi haurà que voldran fer de “poli bo”). Algú pot 
creure que l’Estat espanyol autoritzarà a les bones un 
referèndum a Catalunya?  Parlant d’aquest tema ja ho 
va dir Pla: “No hi ha res que s’assembli més a un espa-
nyol de dretes que  un espanyol d’esquerres”. Espanya 
i la Unió Europea solament ens escoltaran si ens veuen 
forts i units i això els partits que es diuen sobiranistes 
haurien d’entendre-ho. Per què no prioritzen la llibertat, 
que és un dret natural de tots els pobles, per sobre de 
les ideologies i els interessos partidistes? 
Pensem en la potència econòmica de Catalunya, en 
l’esperit emprenedor dels catalans, en el país que po-
dríem construir per als nostres fi lls i néts si fos nostre 
i el poguéssim administrar. I no oblidem que és també 
una qüestió de  dignitat. Com va dir molt bé el poeta 
Salvador Espriu, “Els homes no poden ser si no són 
lliures”.

Joan Serrat
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Al·lèrgia per picada
de puça

El grau de picor i malestar entre gats i gossos que te-
nen puces, amb freqüència, és molt diferent d’un indi-

vidu a un altre, ja que  alguns són al·lèrgics a les picades 
de puça mentre que d’altres no ho són.
L’al·lèrgia a la picada de puça (dermatosis per picada 
de puça, dermatitis d’al·lèrgia a puces, hipersensibilitat a 
picada de puça) és una patologia freqüent en la pell de 
gossos i gats. L’al·lèrgia es desencadena quan una puça 
pica un animal que és al·lèrgic (hipersensible) a la saliva 
de la puça. Els animals no al·lèrgics solen desenvolupar 
lleu picor durant una breu estona després de la picada. 
En canvi, els animals al·lèrgics poden desenvolupar una 
intensa picor en qualsevol part del cos que progressiva-
ment empitjora amb l’exposició a les puces i porta a una 
pèrdua de pèl i altres problemes de la pell. Una o dues 
picades de puça per setmana poden ser sufi cients per 
desencadenar i perpetuar una reacció al·lèrgica.
És més típic en animals que tenen entre 1 i 5 anys, tot i 
que es pot donar en animals de qualsevol edat. Passa 
amb més freqüència a l’estiu, però també pot succeir du-
rant qualsevol època de l’any en climes tropicals o sub-
tropicals, ja que el temps càlid afavoreix la reproducció 
de les puces.
Els veterinaris amb freqüència diagnostiquen l’al·lèrgia a 
puces a partir dels símptomes, l’evidència de puces en el 
pèl i la millora dels símptomes amb el tractament. L’evi-
dència de la presència de puces inclou puces adultes, 
brutícia de puces (marró o negre, es tracta d’excrements 
de puces que contenen sang digerida) i/o ous de puces 
(blancs) en la mascota afectada o en d’altres mascotes 
de la llar. Els animals amb al·lèrgia a les puces moltes ve-
gades tenen poques puces o de vegades no se’n veu cap 
perquè les puces amb freqüència són desplaçades com 
a resultat del rascat excessiu de l’animal, la masticació o 
les llepades de la seva pell.
Poden ser necessàries algunes proves per descartar al-
tres causes de malalties que cursen amb picor, ja que els 
tractaments poden ser completament diferents.
Com conviure amb el diagnòstic
Gossos: els símptomes de l’al·lèrgia a les puces poden 
ser variables segons el grau de picor, i en general empit-
joren a mesura que el gos envelleix.
Les zones de la pell més freqüentment afectades estan 
en la part baixa de l’esquena, a l’inici de la cua, les potes 
del darrere i la panxa, encara que pot veure’s afectat tot el 
cos en casos greus. Alguns gossos poden desenvolupar 
una lesió anomenada “dermatitis humida aguda”, que es 
tracta d’una  zona ben delimitada de pell infl amada, humi-
da i sense pèl provocada per la masticació, les llepades i 
el rascat excessiu d’aquesta zona. La pell de l’animal es 
pot arribar a enfosquir amb el temps a causa de la conti-

nua masticació i rascat.
Gats: els símptomes de l’al·lèrgia a les puces poden ser 
variables en els gats. Poden tenir un patró de lesions de 
la pell semblant al dels gossos, però amb més freqüència 
desenvolupen protuberàncies petites i crostes al voltant 
del cap, el coll i la panxa. Alguns gats poden desenvolu-
par una placa rodona, vermellosa i groguenca a l’àrea de 
l’engonal, panxa o part interior de les potes del darrere.
Com que la pell afectada normalment pica molt, els gats 
poden gratar-se o llepar en excés aquestes àrees de la 
pell i causar la pèrdua de pèl.
Tractament: La prevenció de l’al·lèrgia a les puces con-
sisteix a prendre mesures per evitar que la mascota al-
lèrgica sigui picada per les puces. Això normalment re-
quereix l’eliminació de les puces de la mascota, de l’ambi-
ent immediat de la mascota (jardí, llar) i en altres gossos 
o gats també de la llar, utilitzant productes que matin la 
puça adulta però a la vegada que també impedeixen que 
les puces es reprodueixin. Els collars antiparasitaris usu-
alment no són efectius.
En cas  que ja s’hagi desencadenat l’al·lèrgia, el seu ve-
terinari també li pot receptar medicació antiinfl amatòria a 
curt termini per reduir la reacció al·lèrgica a la pell i pro-
porcionar alleujament immediat de la picor. Els antibiòtics 
administrats per via oral poden ser necessaris si hi ha una 
infecció bacteriana. En casos rars, s’utilitza aquest trac-
tament si no és possible prevenir l’exposició a les puces.
Coses a fer: 
- Consulteu el veterinari sobre les opcions de tractament 
per a la vostra mascota (diversos productes excel·lents 
i segurs han entrat recentment en el mercat) i per a la 
vostra llar o jardí (autocura, fumigador professional, alter-
natives als insecticides).
- Utilitzeu els insecticides d’acord amb les indicacions i 
amb cautela en presència de  mascotes i persones.
Coses a evitar: 
- No utilitzeu productes antipuces que contenen “Perme-
trina” en els gats, ja que són potencialment tòxics.
- No apliqueu directament en els animals els productes 
antipuces dissenyats per al medi ambient.
- No suposeu que les puces no són el problema solament 
perquè no en veieu cap.
Quan cal trucar al veterinari: 
- Si la condició no millora amb un tractament apropiat.
- Si la mascota té alguna reacció adversa a qualsevol me-
dicament o producte antipuces. Els indicis d’una reacció 
poden incloure: baveig, vòmits, urticària, conducta anor-
mal, agitació, picor creixent i pèrdua de pèl o irritació de 
la pell a la zona on s’ha aplicat algun producte contra les 
puces.
Atenció als següents indicis: 
- Puces, brutícia de puces o ous de puces en una masco-
ta afectada, en el llit de la mascota o en altres mascotes 
en la llar; una pinta per a les puces pot ser molt útil per 
afi rmar la presència de puces en una mascota.
- Noves protuberàncies o crostes a la pell de la mascota; 
aquestes poden indicar una recurrència de l’al·lèrgia.

Informació facilitada per Vetxarxa

cuidem les mascotes



17

Les Arrels també ballen!!!

Tallers d’art amb famílies a l’escola les Arrels!!!!

De l’11 al 17 d’abril es va celebrar “ La setmana de 
l’activitat física i la salut” i  l’escola “Les Arrels” tam-

bé hi vam participar! 
Dijous, la classe dels “forçuts” i dels “ trapezistes” vam 
anar al “ Mira com ballo”, una activitat de ball dirigida 
als nens i nenes de P5 de totes les escoles de Salt. 
Tots portàvem la gorra taronja que ens van regalar per 
a l’ocasió. 
Ens ho vam passar d’allò més bé movent-nos al so 
de la música! Vam acabar ben cansats i, per recupe-
rar-nos, ens van donar un suc.
Vam aprofi tar aquesta sortida per passar per correus i 
tirar a la bústia unes postals que havíem escrit a l’aula. 
A veure si les rebem ben aviat!

I si voleu saber més coses de la nostra escola, visiteu 
el nostre blog - http://lesarrels.blogspot.com.es

Nens   i   nenes   de P5 “Les Arrels” de Salt

ensenyament

Durant els mesos d’abril i maig a l’escola Les Arrels 
hem estat realitzant tallers d’art relacionats amb el 

projecte del centre, EL CIRC. Aquests tallers han tingut 
com a propòsit crear titelles amb diferents materials, 
però la part més important  ha estat la participació de 
tothom, mares, pares, avis, àvies, tiets, cosins... que 
han vingut a viure aquesta experiència artística amb 
els infants. 

Per introduir cada taller, les  aules s’han ambientat amb 
l’objectiu d’endinsar famílies, mestres i alumnes en el 
món de la imaginació. Per poder entrar dins de l’aula, 
els alumnes havien de passar per sota d’una “porta”. 
Aquesta era l’entrada per endinsar-nos al món del circ 
a través de la creativitat i la imaginació. Una vegada 
dins aquest món, sonava una música i l’aula s’anava 
convertint poc a poc en un circ. Però ... ens faltava la 
part més important, els personatges! Així doncs, cada 
alumne ha creat titelles  de personatges de circ: pa-
llassos, trapezistes, domadors, forçuts, equilibristes, 
lleons, elefants i milers més! 
I... han creat un circ espectacular, perquè a cada nivell 
de primària, 1r, 2n i 3r han realitzat els tallers amb dife-
rents materials. A 1r hem creat personatges de circ amb 
cartolina negra per tal de simular les ombres xineses. 
A 2n hem donat més importància al material reciclat. 
Per tant, hem elaborat unes titelles amb rotllos de pa-
per, ampolles, xapes, fi lferro, llana, teles... I per últim, 
a 3r ens hem inspirat en un artista anomenat Calder, el 
qual va muntar un petit circ amb titelles realitzades amb 
fi lferro. Així ho hem fet nens, famílies i mestres, junts 
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Tallers d’art amb famílies a l’escola les Arrels!!!!

hem transformat el fi lferro en titelles! Com us podeu 
imaginar, hem creat unes titelles ben diverses, cadas-
cuna diferent, marcada per una personalitat única, la 
de cada nen i nena, la personalitat de cada petit i gran 
artista!!!
Ha estat una experiència fantàstica, emmarcada en els 
tallers de famílies, projecte d’escola! Hem pogut unir 
un llenguatge universal com és l’art amb la diversitat 
tan rica que ens aporta la vila de Salt. Art, famílies, 
alumnes i mestres ens hem endinsat en el món artís-
tic durant unes setmanes per compartir unes vivències 

que han deixat petjada a tota la comunitat educativa. 
Així doncs, tal i com diu, el proverbi africà, tota la tribu 
ens hem unit per un propòsit: EDUCAR ELS INFANTS 
ATRAVÉS DE L’ART!
Felicitats a tots els que han contribuït en aquesta expe-
riència i  molt especialment a aquestes practicants que 
han planifi cat, organitzat aquestes jornades d’art!!!!
Si voleu saber més coses d’aquesta experiència, visi-
teu el blog de la nostra escola: 
http://lesarrels.blogspot.com.es                  

Escola les Arrels

“Per educar un nen es necessita tota la tribu.” Proverbi africà
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Els Arcs de Santa Pau

Escola La Farga: nens i nenes del Pompeu Fabra ens visiten

El passat 18 i 19 d’abril els alumnes de P-5, 2n, 4t, i 
6è de primària de l’escola Les Deveses de Salt vam 

anar de colònies a “Els Arcs” de Santa Pau. Les vistes 
al voltant de la casa de colònies eren espectaculars; 
estàvem envoltats de natura. Tot era ple de fl ors i plan-
tes. Tota aquesta vegetació donava diferents tonalitats 
de verds als camps i prats. Era un lloc molt tranquil.
A l’arribar a la casa vam esmorzar i vam començar a 
jugar a pilotes, cordes… pels prats verds. Després de 
jugar, vam distribuir-nos per classes i vam muntar les 
nostres habitacions.  
Tot seguit els monitors es van presentar. Eren molt di-
vertits, simpàtics i bromistes. 
Al cap d’una estona vam començar les activitats pro-
gramades sobre el planeta, la  terra i l’univers. Les acti-
vitats eren molt interessants i divertides. L’activitat que 
més ens va agradar va ser, per grups,  la de fer un 
recorregut per tot el bosc amb un mapa i una brúixola. 
Vam descobrir moltes plantes, animalons i indrets del 
bosc. L’activitat de fabricar un coet i el seu llançament 
també ens va agradar molt. Alguns van volar molt alt.
Els àpats ens els feien unes cuineres molt amables : 
sopa, croquetes, truita de patates, macarrons, peix, 

amanides, torrades, cereals… i molt més ! Quines pan-
xes més plenes de bons aliments!
A la nit vam ballar tots junts: quina marxa!  Vam aprofi -
tar per il·luminar la sala de ball amb la llum de les lots; 
era molt emocionant!
Quan va ser l’hora d’anar a dormir els més grans vam 
estar parlant i fent bromes durant molta estona. 
Aquestes colònies ens han agradat moltíssim i han si-
gut molt divertides! 

Els nens i nenes de  P5   de l’escola Pompeu Fa-
bra, els nostres veïns, feien un projecte sobre els 

gegants i els capgrossos i ens van demanar si podien 
venir a conèixer els de La Farga. A nosaltres ens va 
agradar la idea i vam quedar amb ells perquè ens visi-
tessin un matí d’abril.
A La Farga fa molt temps que tenim una bona colla de 
capgrossos ben bonics i variats. Però, a més, els curs 
passat es va fer un taller extraescolar amb alumnes de 
6è amb la intenció de construir una parella de gegants 
i tres capgrossos més. El taller va ser un èxit i el resul-
tat ESPECTACULAR! I ara tenim una geganta que és 
una reina, un gegant que és un nen de La Farga i tres 
capgrossos nous: una sirena, una pilota de futbol i un 
drac ferotge...
La trobada amb els alumnes del Pompeu va anar molt 
bé. Un grup de 6è de la nostra escola amb en Lluís, 
mestre de plàstica i responsable del taller extraescolar, 

van rebre els convidats amb música de festa major i 
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van fer ballar gegants i capgrossos. Després els petits 
també van poder posar-se capgrossos (extraterrestre, 
pallasso, gos, bruixa, Doraemon, barrufet...) i moure’s 

al ritme de la música.
Va ser una estona genial per a tots!!!

Escola La Farga: nens i nenes del Pompeu Fabra ens visiten

Reading in Pairs al Pompeu

Des de fa quatre cursos, els alumnes del col·legi 
Pompeu Fabra treballen la lectura a través del pro-

grama Llegim en Parella (del grup GRAI de l’ICE de 
la UAB). Aquest curs, i com a novetat, s’ha introduit el 
mateix mètode en llengua anglesa, és a dir, Reading 
in Pairs.
Reading in pairs és un programa educatiu que es 
basa en la tutoria entre iguals. A més, és un mètode 
d’aprenentatge cooperatiu per parelles d’alumnes amb 
una relació asimètrica, on un membre de la parella és 
el tutor i l’altre el tutorat. 
L’objectiu d’aquesta metodologia és la millora de la 

competència lectora creant situacions autèntiques, pre-
sentant textos reals extrets de l’entorn de la vida quoti-
diana de l’alumnat. 
Setmanalment els alumnes de sisè de primària realitzen 
una sessió d’aquest programa amb un guió d’interven-
ció estructurat. L’estructura d’una sessió és la següent: 
activitats abans de la lectura, lectura per part del tutor 
(que prèviament se l’ha preparat), lectura per part del 
tutor i el tutorat conjuntament, lectura per part del tu-
torat amb el mètode PPP -Pause, Prompt and Praisex 
(pausa, pista i premi)-, activitats de comprensió lectora, 
lectura per part del tutorat i per últim, activitats extres.
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Bones pràctiques en anglès a FEDAC-Salt

Reading in Pairs al Pompeu

Conscients de la importància de la llengua anglesa 
per al futur dels nostres alumnes, al nostre centre 

ja fa anys que en potenciem l’ús dins i fora de les aules. 
A l’any 2011 vam obtenir el Certifi cat d’Escola Multi-
lingüe. Des de fa dos cursos que hem entrat a formar 
part del programa GEP (Grup d’Experimentació per al 
Plurilingüisme), que és una iniciativa que porta a terme 
la Generalitat. Té com a missió fonamental assolir els 
objectius del programa Europa 2020 per tal d’aconse-
guir fer una Europa més social i efi cient, més internaci-
onal i amb més èxit escolar. 
D’acord amb la fi losofi a d’obertura que ens caracterit-
za, al nostre centre treballem seguint la metodologia 
AICLE per a impartir assignatures no lingüístiques en 
llengua anglesa. Fem plàstica, tecnologia, petites uni-
tats de medi o matemàtiques... tot plegat perquè el nos-
tre alumnat percebi l’anglès com un idioma importantís-
sim per al seu futur i l’utilitzi en un context normalitzat 
fora de les lliçons de llengua anglesa. 
Malgrat que tots els alumnes del centre fan activitats 
AICLE, els que participen específi cament en el progra-
ma GEP són els de 6è de primària i els de 2n d’ESO. 
A Primària hem treballat un projecte de plàstica ano-
menat “Shape me!”, on els alumnes es varen qüestio-
nar si els pintors escollien una forma determinada per 
a fer un retrat i quines formes concretes empraven per 
a mostrar sentiments. El producte fi nal del projecte ha 
estat una mostra divertidíssima de retrats i una exposi-
ció oral on cada alumne presentava la seva obra. 

A Secundària s’han plantejat una interessant investiga-
ció sobre les formes de la natura. El títol del projecte ha 
estat “Polygons in nature” i els alumnes descobriren 
moltes formes curioses de la natura que varen dibuixar, 
calcular i exposar als companys. 
Tot aquest esforç i la qualitat del treball fet pels nostres 
alumnes de Primària ha estat reconegut pels organitza-
dors del GEP. La nostra escola ha estat escollida per a 
participar en la trobada de Bones Pràctiques en Llen-
gua Anglesa que es farà el curs vinent a Barcelona. 
Felicitem molt els alumnes del nostre centre i els ani-
mem a continuar treballant tan bé en anglès!
Feu un cop d’ull als nostres projectes. 
El de Secundària padlet.com/xbrun/jqdpuq15yyzi 
I el projecte de Primària: 
http://tetajunca.wix.com/misitio

Els mestres del Pompeu ens proposem potenciar la 
comprensió lectora en llengua anglesa i l’aprenentat-
ge entre iguals. Creiem que és molt important que els 
alumnes siguin protagonistes i responsables del seus 
aprenentatges. D’aquesta manera també fomentem 
la capacitat de cooperació amb l’alumnat i que s’ado-

nin que més enllà de cooperar per aprendre, al mateix 
temps estan desenvolupant habilitats socials i actituds 
bàsiques que són competència clau en la societat ac-
tual del coneixement. 
Teaching each other makes comprehension easier 
and lot more fun!



22

Projecte Edat Mitjana

Durant els mesos de gener i febrer, a l’institut Salva-
dor Sunyer i Aimeric, es va portar a terme el projec-

te interdisciplinari VIURE A L’EDAT MITJANA, destinat 
a tot primer cicle d’ESO.   Aquest projecte neix a la 
matèria de socials per continguts, però s’ha treballat de 
manera conjunta i transversal amb diferents assignatu-
res: Llengües, Naturals o Tecnologia. 
Una jornada de motivació va marcar el punt d’inici del 
projecte i va consistir en una sortida a Girona al taller 
de Vitralls i Escriptura Medieval a Sant Pere de Galli-
gans i una passejada per la ciutat medieval. 
Com a clausura, el passat 26 de  febrer es va celebrar 
a l’ institut una  gran Fira Medieval, on vam convidar els 
alumnes de sisè de primària de les escoles Silvestre 
Santaló,  El Pla i Les Deveses. Els alumnes del Salva-
dor Sunyer van ambientar i preparar diversos tallers i 
un recorregut pel món medieval. Així, van recrear una 
cerimònia d’homenatge de la noblesa i van convertir en 
cavallers els més petits; després passaven a l’ scriptori-
um d’un monestir per crear un punt de llibre amb lletres 
medievals, i fi nalment van descobrir el calendari del pa-
gès, on ballaven una dansa medieval i els mostraven 
què  menjaven fa mil anys, com feien servir les plantes 
aromàtiques i les eines del camp. 
Han estat  dos mesos de treball a diferents nivells, aula 
de diversitat, aula d’acollida i els grups classe; s’ha tre-
ballat en continguts i amb diferents tallers des de Tec-
nologia: maquetes de castells, un molí d’aigua, eines 
per treballar al camp, escacs, escuts o faristols . A Soci-
als ens hem apropat com i on vivien a l’Edat Mitjana. A 
Castellà, s’han treballat les “Jarchas” i l’escriptura me-
dieval i a Català, el llenguatge trobadoresc. Des de Na-
turals hem elaborat un treball d’investigació al voltant 
de les plantes aromàtiques: s’ha realitzat un tutorial i 
s’han elaborat  colònies, bossetes d’olor i cremes amb 
les plantes que tenim al nostre voltant. Des del taller 
de mares d’alumnes s’ha col·laborat en l’elaboració de 
banderes medievals per ambientar el centre.
Considerant l’èxit de la Fira,  i l’agraïment  de tota la 
comunitat educativa, mestres, professors, mares i pa-
res, i la vivència per part dels alumnes, ens plantegem 
repetir l’experiència el proper curs.
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Què fem els alumnes per un ensenyament 
millor al nostre poble?

Recomanació de llibre: La fi lla de la neu

Algunes alumnes de l’institut Salvador Espriu Salt 
vam decidir crear un nucli del SEPC, Sindicat d’Es-

tudiants dels Països Catalans, que ens servís com a 
eina per millorar les condicions de l’alumnat cap a un 
model d’educació de més qualitat, més proper, en ca-
talà i sense desigualtat. Aquest projecte el vam comen-
çar aquest any 2015/2016, vuit alumnes (i per tant mi-

litants) de primer i segon de batxi-
llerat. Un dels principals objectius 
és ampliar la militància del nucli i 
ser més. Gràcies a diferents pro-
jectes que estem portant a terme, 
pretenem aconseguir l’atenció 
d’altres que també busquen for-
mar part d’un grup de joves orga-
nitzat en un poble culturalment ric 
com és Salt.

La nostra motivació com a estudiants no va sorgir a 
partir de problemes interns dins l’institut que requeris-
sin atenció, tot al contrari: creiem que han de ser els 
mateixos estudiants els que defensin l’educació que 
ens pertoca.
Des del SEPC, fem la lluita a partir de diferents nivells, 
és a dir, procurem com a nucli treballar per la millora al 
nostre institut i coneixem la lluita dels altres instituts a 
nivell territorial, com ara Celrà, Girona, Llagostera, Vilo-
bí... Quan és el cas d’un problema o reivindicació con-
junta, es planteja el treball de forma unida. Actualment 
la lluita estudiantil és present a les aules, al carrer i al 
parlament; fonamentant-nos sobretot en cinc eixos, els 
quals ens sentim representats: una educació pública, 
de qualitat, catalana, popular i la igualtat entre sexes.
Setmanalment ens trobem al casal independentista 
de Salt on debatem de forma assembleària quines ac-
tuacions volem dur a terme i valorem les ja fetes. El 
nostre principal objectiu en aquest primer curs ha estat 
establir-nos com a nucli i poder comprendre, a partir 
de lluites externes d’altres instituts, com mobilitzar-nos. 
Per altra banda volem destacar la gran victòria realitza-
da pels estudiants, que és la paralització de l’aplicació 
del nou sistema universitari, col·loquialment anomenat 
3+2, que s’havia imposat per part del Govern espanyol 
a Catalunya sense consulta prèvia i que tenia com a 
objectiu augmentar el cost universitari i postuniversitari 
i per tant prioritzar l’educació a les famílies de classe 
alta.
Pas a pas, des de la base i l’organització estudiantil, 
conquerirem els nostres somnis. SEGUIM LLUITANT!

cultura

Autora: Núria Esponellà
Editorial: Columna Edicions, 2016

Amb aquesta novel·la Núria Esponellà ens porta a co-
mençaments del segle passat, amb una història ambi-
entada a la Vall de Núria. Amb la construcció del ferro-
carril com a fons ens narra la relació entre un enginyer 
del cremallera i una cambrera, que superen les traves 
socials de l’època i acaben formant una família. Ella, 
pel seu caràcter fort i decidit, es converteix en pionera 
de les dones esquiadores. També és una dona com-
promesa que ajuda a passar de França cap aquí  una 
família de jueus que fugen dels nazis. 
La novel·la molt ben documentada explica les difi cultats 
que es van trobar en la construcció del tren, va ser tota 
una odissea: aquest ferrocarril es va fer només en tres 
anys, del 1928 al 1931. “El 22 de març se celebren els 
85 anys de la seva inauguració. És impressionant. Ho 
van fer sense camí, sense pràcticament eines, a pic i 
pala, i sense gaires diners -explica Esponellà-. L’Enric 
és un personatge de pedra picada, molt treballador, molt 
sofert. Com els que devien construir el cremallera”. 
És un llibre  amable de llegir i segur que agrada als 
amants de la muntanya.

Carme Torrent
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Pili Alonso: geganta honorífi ca

Pili, aquestes línies són per tu. Paraules sinceres i 
des del cor. Paraules plenes de gratitud i sobretot 

de molta estimació.
Ja queda menys perquè deixem de sentir la música 
de la teva veu als passadissos del Gegant. Se’ns fa 
difícil imaginar no tenir-te a prop nostre. Són tants i 
tants moments amb tu que omplen el nostre dia a dia... 
però aquesta nostàlgia queda apaivagada quan pen-
sem que aprofi taràs  les hores, els minuts i els segons 
fent tot allò que t’encanta: patchwork, tallers, xerrades, 
l’Escala, compres, Liceu, amigues, Marieta.... i ho faràs 
com ho fas amb tot: amb l’ energia, l’entrega i la vitalitat 
espatarrants que et caracteritzen.
Salt i els seus saltencs han pogut gaudir durant molts 
anys d’una mestra militant,  entregada a fer dels seus 
infants millors persones i ciutadans. Han estat tantes 
les famílies afortunades que han après a créixer grà-
cies a tu...
La nostra Pili. Fundadora de l’escola El Gegant del 
Rec. Vas creure en uns projectes innovadors en què 
les emocions són fonamentals per aconseguir que els 
infants vinguin contents a l’escola i tinguin una visió 
positiva de la vida, s’adaptin millor a l’entorn i siguin 
més capaços d’afrontar els reptes que se’ls presenten. 
D’aquí la importància de l’acolliment i un pla de convi-
vència amb un clima afectiu, de refl exió i respecte.
Qui ens ho anava a dir que aquests projectes no tan 
sols es plantejaven per la mainada sinó que també els 
mestres ens submergiríem completament en la teva 
forma d’entendre l’educació i el món. Ara ho tenim tan 
interioritzat que ja és una forma de viure per als Ge-
gants i Gegantes.
L’ambient és espectacular. Hi ha coses que no cal ex-
plicar-les, es noten, es veuen, es palpen... i el fort lli-
gam que s’ha creat embolcalla les famílies i totes les 
persones que en un moment o altre trepitgen la nostra 
escola.
Darrerament has estat la mestra d’Educació Especial i 
cotutora emocional. Que sàpigues que ets la peça que 
fa rutllar l’escola a tots nivells. Vaja, la paraula compe-
tencial queda curta al teu costat! Aquests últims anys 
has treballat perquè cadascú de nosaltres es guardés 
una mica de la teva essència. Sospitem que d’aques-
ta manera et quedes més tranquil·la i t’assegures que 
aquest projecte  continuarà endavant de manera inal-
terable. Amb el teu llegat ens has impregnat del valor 
i la força necessaris per afrontar la nostra tasca diària 
i, perquè no dir-ho, també els nostres projectes perso-
nals, amb més vitalitat, serenitat i energia. 
Que afortunats que som d’haver compartit un tros de 
les nostres vides amb tu! Ara sabem que es pot gaudir 
de la vida amb un ample somriure i que la positivitat ha 
de ser la clau de qualsevol projecte de vida.

Mestres de l’escola El Gegant del Rec
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Sis membres de la Policia Local a la Trailwalker

L’Escola Mas Masó de Salt
guanya el 3r PREMI XAVIER BATLLE 2016

Sis membres de la Policia Local de Salt van fer un 
equip per participar a la Trailwalker 2016.

La Trailwalker és una cursa solidària que consisteix a 
fer 100 km (d’Olot a St. Feliu de Guíxols) en un màxim 
de 32 hores, i que es va portar a terme el passat 16 
d’abril.
Amb un temps de 15:52:36, l’equip de la Policia Local 
de Salt va completar els 100 km que separen Olot de 

St. Feliu de Guíxols. 
La cursa es va iniciar a Olot, a les 10.00 hores del dia 
16,  i l’equip va arribar a meta, al passeig marítim de St. 
Feliu de Guíxols, a la 01.52 del diumenge dia 17 d’abril. 
La cursa TrailWalker és una cursa solidària on cada 
equip  està format per 4 persones que han d’afrontar 
junts la totalitat del recorregut i altres 2 persones que 
els assisteixen amb cotxe de suport, oferint-los tot el 

suport necessari durant la 
prova.
La classifi cació de l’equìp 
saltenc va ser :
Per equips, classifi cació  a 
l’arribada:  posició  130  ( 
total d’equips aquest any: 
431) 
Cal destacar la classifi ca-
ció individual de Cristina 
Martin, l’únic integrant  fe-
mení de l’equip, que ha 
arribat en la 15a. posició 
(individual dones). 
Cal dir que l’equip havia 
d’entrar amb tots els inte-
grants  junts a cada punt 
de control o quedava des-
classifi cat.

El jurat de l’Associació Catalana per a l’Excel.lèn-
cia (QualiCAT) ha decidit atorgar el 3r PREMI al 

projecte de “Tallers d’Estudi Assistit per a Famílies” del 
nostre centre dins la V Jornada d’Excel·lència i Educa-
ció que va tenir lloc el dijous 14 d’abril a la Sala d’Actes 
de l’ESCI a Barcelona.
Durant aquest acte, també es va premiar la bona pràc-
tica “Creixement personal· de l’IES Giola de Llinars del 
Vallès (2n Premi) i “L’acció tutorial a la formació pro-
fessional” de l’IES Cal·lípolis de Tarragona. Finalment, 
el 1r Premi va recaure a “El procés d’ensenyament-
aprenentatge” del Col·legi Montessori-Palau de Girona.

Per l’Escola Mas 
Masó el premi més 
gran ha estat el 
d’haver pogut es-
tar a l’alçada dels 
centres premiats, 
essent un centre de 
màxima complexitat,  
i que una agència 
com QualiCAT hagi 
dictaminat l’EXCEL-
LÈNCIA del seu pro-

jecte amb el treball amb famílies.
Aquest diploma de reconeixement se suma a l’anterior 
guardó que vam rebre pel mateix projecte (Premi Fran-
cesc Candel 2014 de la Fundació Carulla).

notícies
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Visita guiada a la mesquita

Activitats de la SAFIS 2016 a Salt

25è Aniversari de l’institut Vallvera

L’Ofi cina de Català de Salt del CPNL 
i l’Àrea d’Integració i Convivència de 

l’Ajuntament van organitzar el dimarts 
19 d’abril, dins el programa de Volun-
tariat per la llengua, una visita guiada a 
la mesquita Iman Malik de Salt, que va 
anar a càrrec de Mohamed Ataouil i de 
Rafaat Sarajeddin, que van explicar els 
processos pels quals ha passat la cons-
trucció de la mesquita, quan es troben, 
quines activitats faran, a part de ser 
centre de culte, i ens van acompanyar 
a veure les diferents sales de l’edifi ci.
Tot seguit, ens van convidar a berenar 
te i pastissos i l’Ahmed, un pastisser de 
Síria que va arribar fa 7 mesos després 
d’un llarg periple per Europa i actual 
alumne del Bàsic 2 de català, ens va 
oferir un taller de pastisseria.
La vetllada va transcórrer en un ambi-
ent agradable, ple de preguntes i res-
postes, comentaris i rialles.

Més de tres mil persones de totes les edats van par-
ticipar a la Setmana de l’Activitat Física i la Salut 

(SAFIS 2016) que es va fer la setmana de l’11 al 17 
d’abril a Salt. Des d’alumnes de P5 a persones grans 
que viuen a residencies de la vila, van poder participar 
en diferents activitats destinades a fomentar l’activitat 
física de tots els ciutadans.
Durant la setmana, cada dia s’oferiren a diferents llocs 
de Salt activitats per a tots els gustos i edats, amb la 
voluntat de fer arribar a tots els saltencs els benefi cis 
de la pràctica de l’activitat física.
La Setmana de l’Activitat Física i la Salut es fa anual-
ment coincidint amb el dia mundial de l’activitat física, 
per tal de conscienciar la població de la necessitat de 
portar una vida activa i fer com a mínim 30 minuts d’ac-
tivitat física al dia.

El divendres 22 d’abril va tenir lloc la presentació del 
llibre 25 anys del Vallvera. A l’acte, que es va fer a la 

biblioteca del centre, van assistir-hi l’alcalde i les regido-
res d’educació i de cultura, l’inspector, directors d’escoles 
i instituts, i d’altres persones relacionades amb el centre.
Prèviament es va fer un acte a la sala polivalent amb 
assistència de les mateixes personalitats, alumnat i re-
presentants de l’associació de mares i pares. En aquest 
acte es van llegir els articles de l’alumnat que es publi-
quen al llibre, es van lliurar els premis del concurs de 
Sant Jordi i es va fer un tast de l’obra del teatre musical 
d’enguany.
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Zoubida Azfan, de 1r de batxillerat de l’Espriu 
1r premi territorial del concurs literari Ficcions

El passat 19 de maig es va celebrar la cerimònia de 
lliurament dels premis del concurs literari Ficcions 

en la seva 8a convocatòria.
L’alumna de 1r de Batxillerat B del Salvador Espriu 
ZOUBIDA AZFAN va resultar guanyadora del premi 
territorial de Girona. Participava individualment amb un 
treball que portava per títol Ethan i estava inscrita sota 
el nom de Winter.
Ficcions és un concurs literari en català que proposa 
crear una història de fi cció dividida en tres capítols. 
Pren com a punt de partida un primer inici que cal esco-
llir d’entre diverses propostes i els alumnes han d’anar 
lliurant, en uns terminis establerts, els textos d’una di-
mensió d’entre 3000 i 9000 caràcters per capítol.
El concurs és organitzat per l’associació AMIC (Associ-
ació de Mitjans d’Informació i Comunicació constituïda  
l’any 1997 i que integra més de 240 mitjans, dels quals 
més d’un centenar són capçaleres de premsa gratuïta 
i un altre centenar són mitjans digitals. Hi col.laboren 
també la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de 
Barcelona i altres entitats.
És el segon any que Zoubida Azfan aconsegueix ser 
fi nalista del concurs, els dos anys en què hi ha partici-
pat, i, a més, aquest any ha aconseguit el primer premi 
territorial de Girona.
“Llavors van buidar tots els oceans. Van buidar tota la 

por que sentien, totes les paraules que no havien dit, 
tot l’amor que havien regat. Llavors van tornar a néixer.”
Si voleu llegar el text sencer, seguiu aquest enllaç
http://www.ficcions.cat/f iccions/historia_detall.
php?id=95481

En el moment de tancar aquesta edició ens ha arribat la noticia 
de la mort de l’amic Josep Palmerola Girvent.
Aquest Consell de Redacció vol transmetre el nostre sentit 
condol a la familia i retre homenatge a en Josep, qui ha 
col·laborat en la distribució i difusió de la nostra revista des 
dels seus inicis. 

Gràcies, Josep per la dedicació de tants anys.
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pessics d’artCarteres de paper

No sé si us passa a vosaltres! Però cada vegada que canvio de bossa o faig neteja del 
moneder em faig creus de la quantitat de targetes de crèdit, de visita o simplement pro-

mocionals que arribo a acumular.
 Així que, de tant en tant,  em dedico a descartar-les o les classifi co de forma que em siguin 
fàcils de localitzar. Ja sé que existeixen carteres amb múltiples fundes de plàstic que perme-
ten guardar-les amb cura, però sempre m’ha agradat confeccionar tot el que puc de forma 
artesanal. Així que, quan vaig  aprendre a realitzar les originals carteres de paper (que avui us 
mostraré), vaig intuir que serien la solució perfecta per guardar les targetes de forma efi cient, 
amb un toc de gràcia i un bon esclat de color.
La tècnica que emprarem serà la del paper plegat o origami, i el material que farem servir serà 
d’allò més senzill, només ens caldran unes tisores i fulls de format DIN A4 de color o amb de-
coracions diverses. El paper ideal és el de doble cara, el que combina una cara decorada amb 
una altra de blanca o de color, i ha de ser d’un gramatge mitjà. No és aconsellable utilitzar ni 
cartolina, ja que resultaria un treball matusser i difícil de plegar, ni paper molt fi , ja que la peça 
no tindria la rigidesa adequada.

El procés per elaborar una cartera classifi cadora de targetes és el que tot seguit us esmento:

· Es doblega un full de paper, de dues cares amb color, per la meitat i a continuació es torna 
a plegar per la meitat. 
· El paper ha d’estar sempre en posició vertical i al desplegar-lo veurem que queden marcades 
quatre parts. (foto 1)
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Carteres de paper

· Amb les tisores es retalla una d’aquestes parts i ja tenim el suport de paper amb les dimen-
sions adequades per poder confeccionar la cartera. (Foto 2)
· Es gira el paper de forma que es vegi la cara de color o decorada i es plega per la meitat en 
sentit vertical. A continuació es desplega i es fa coincidir cada costat del paper amb la línia 
central que ha quedat marcada (quan ho treballo amb els infants sempre els explico que ho 
hem de fer com els porticons d’una fi nestra). (Fotos 3 i 4)
· Es pleguen les puntes superiors i inferiors de cada porticó tot formant uns triangles que 
s’amaguen a la part interior del paper. (Fotos 5 )
· Es gira el paper procurant que els plegats ens quedin en contacte amb la superfície de treball 
i el dobleguem per la meitat només per marcar el plec central. (Foto 6)
· Es plega amb cura  la part superior del paper sobre el plec central i tot seguit es repeteix la 
mateixa operació amb la part inferior. Es marca amb força el plec central i ja veiem com agafa 
la forma una cartera simple, original i ben acolorida. (Foto 7 i 8)

Observareu que podem guardar targetes tant a la part superior com a la part inferior de la 
cartera que es divideix en dos compartiments, procurem no carregar-la amb més de 5 targetes 
per banda, ja que ens quedaria massa oberta, tot i que també podem mantenir-la tancada amb 
una goma elàstica.
Resulta molt interessant reciclar papers d’embolicar de gramatge mitjà amb bonics dissenys 
i textures o bé decorar-los amb alguna tècnica pictòrica o d’estampació. Us aconsello que 
confeccioneu diverses peces i aneu classifi cant per temes o com us resulti més útil les vostres 
targetes . Ah, i si guardeu totes les carteretes en una petita capsa ja serà impensable dubtar de 
la vostra bona organització! Animeu-vos  doncs a plegar carteres que també són molt adients 
per si voleu regalar diners com a regal d’aniversaris, reis o casaments!

Carme Garriga i Verdaguer
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Esperança Dinamita

Enchanté. Un cabaret explosif

Teatre musical per les escoles de primària

El 18 de març es representa al teatre de Salt un mu-
sical molt divertit, emotiu i profund. Tres grans pro-

tagonistes, la soprano Carla Mora, la mezzosoprano 
Irene Ruiz i la contralt Marta Mora.  Grans professio-
nals que dominen el ball i el cant d’una manera sublim. 
Personalment em va semblar un gran espectacle i vaig 
veure un públic completament entregat amb els perso-
natges. No vull oblidar-me del duet musical que també 
va brillar a gran alçada.
L’obra s’endinsa en la música europea de la segona 
guerra mundial a la ciutat de Paris a punt de ser ocu-
pada pels alemanys. Expliquen la vida del petit cafè 
“Enchanté”, punt de trobada d’artistes, bohemis, gent 
de la farandola, intel·lectuals i membres de la resistèn-
cia francesa. Les divines interpreten i ridiculitzen perso-
natges històrics amb una gran dosis d’humor i de sàtira 
política.
L’obra respira l’aire dels cabarets de la meitat del  segle 
passat i del glamour decadent expressat amb les can-
çons i coreografi es d’aquell temps. Veus i música en 
directe, recuperant generes com el claqué o el cancan.

He de dir que l’obra em va sorprendre molt favorable-
ment. L’hora i quart de durada va passar ràpidament 
i crec que és la millor obra musical que ha passat pel 
teatre de Salt.
Aquesta visió va ser compartida pel públic, ja que els 
va dedicar uns quants minuts d’aplaudiments.

Josep Pla

teatre
Comença l’obra amb la projecció d’un vídeo sobre 

la vida de l’artista de cabaret, Esperança Dinamita. 
Una de les vedets més controvertides en els seus dies i  
desconegudes en els nostres per la seva sobtada desa-
parició. Le Croupier s’ha proposat donar vida a aques-
tes cançons, arranjant amb el seu particular estil velles 
partitures que formen part de la història del nostre país. 
El vídeo presentat en part per  en Salvador Sunyer 
ens presenta la vida íntima de l’Esperança des del seu 
naixement en un poble del Ripollès i la seva marxa a 
Barcelona, on va actuar durant un temps i després va 
desaparèixer fora del nostre país. 
Aquest musical interpretat de manera molt professional 
per actors i actrius de casa nostra, ens transporta en 
el temps abans de la guerra civil espanyola. Situat al 
paral·lel de Barcelona, on es va convertir en una au-
tèntica olla a pressió de l’espectacle, bressol del gène-
re de la revista, on les cançons varen ser autèntiques 
postals de l’època. 

Ha estat una hora i quart que s’ha fet molt curta i el 
públic els ha premiat en forts aplaudiments. Els actors 
han tingut el detall de sortit a la porta a saludar i acomi-
adar el públic assistent. 

Josep Pla

Com cada any i dins els diferents projectes que de-
senvolupen els serveis comunitaris que es fan des 

de l’institut Vallvera, l’alumnat de l’ESO ha representat, 
al llarg de la setmana del 25 al 28 d’abril, l’obra de tea-
tre musical d’enguany “The immortals”. Totes les esco-
les de primària de Salt i l’alumnat de l’ESO del Vallvera 
han pogut gaudir d’un espectacle amb més de 50 nois 
i noies del centre sobre l’escenari. Moltes gràcies de 
nou, artistes! Gràcies també de nou  a tot el professorat 
implicat i a la coordinadora d’aquesta activitat!.
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guia de serveis
EMERGÈNCIES
Bombers 085
Emergències Sanitàries- SEM 112
Mossos d’Esquadra  088
 972 24 54 46
Policia Local  972 24 91 92

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

FARMÀCIES
Davesa 972 23 05 68
Escatllar 972 23 01 03
Anna Jubero 972 23 35 18
Peya 972 44 10 01
Nieto  972 23 36 45
Ordis 972 23 77 04
Muñoz 972 24 34 12
Rocas 972 23 12 49
Noguera 972 23 25 78

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

CENTRES D’ENSENYAMENT
CEIP Les Deveses  972 94 12 90
CEIP El Gegant del Rec  972 23 21 27
CEIP El Pla  972 40 61 06
CEIP La Farga  972 23 56 37
CEIP Les Arrels  972 23 46 99
CEIP Mas Masó  972 94 13 82
CEIP Silvestre Santaló  972 23 86 19
CEIP Veïnat  972 40 00 92
Escola Especial La Maçana  972 23 59 30
Ntra. Sra. del Roser  972 23 36 81
Pompeu Fabra  972 40 57 02
Vilagran  972 24 17 57
Escola d’Adults  972 24 14 10
CIFO  972 40 55 70
IES Salvador Espriu  972 24 02 46
IES Vallvera  972 23 19 19
IES  SES  972 23 49 75

CENTRES UNIVERSITARIS
ERAM   972 40 22 58
UOC   972 40 50 67
UNED 972 21 26 00
EUSES 972 40 51 30

ALTRES TELÈFONS D’UTILITAT
Aigües de Girona, Salt i Sarrià  972 20 17 37
Casa de Cultura Les Bernardes  972 23 46 95
Casal de Jubilats de Salt  972 23 04 98
          Secretaria 972 23 85 78
Centre d’Atenció Primària (Salt 1)  972 24 37 37
Centre d’Atenció Primària (Salt 2)  972 43 91 36
Centre de dia Les Bernardes  972 42 52 67
Correus  972 23 70 81
Hotel d’Entitats  972 24 20 88
Jutjat de Pau  972 23 40 12
Ludoteca (Les Bernardes)  972 24 52 33
Llar de Jubilats Les Bernardes  972 23 26 63
Parc Hospitalari Martí i Julià:
       Hospital Psiquiàtric  972 18 25 00
       Hospital Santa Caterina  972 18 90 00
       Consultes externes  972 18 26 26
       Diagnòstic per Imatge  972 18 26 20
Parròquia de Sant Cugat  972 23 46 86
Parròquia de Sant Jaume  972 23 61 90
Residència Geriàtrica Les Vetes 972 40 10 14
Residència Geriàtrica Nostra Llar  972 23 91 99
Tanatori del Gironès  972 24 90 50
Notaria de Salt 972 23 01 00
Taxi Girona/minusvàlids  972 22 23 23
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 2,7 7,5 2,5 3,4 6,6 4 3,8 2,9 -0,3 1,5 1 1,8 0,6 2,8 5,8
Temperatura Màxima 19,5 19,5 16,8 20,4 16,4 13,3 13,8 15,2 10,1 15,5 17,7 17,5 16,6 16,4 15
Mínima Parc Monar 0,5 5,8 0,3 1,9 6,3 2,9 3,4 4,3 -1,8 -1,5 -1,7 -0,9 -1,4 0,3 4,7
Pluja/mm.  1  0,1 0,1  2,3        0,3
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 6,1 5,2 6,4 7,9 8 7,9 6,4 6,1 3,2 5,9 5 11,3 10 7,3 7 7,9
Temperatura Màxima 13,5 10,9 17,4 17 16,2 18,4 20,5 22,1 21,6 16,6 24,5 17,3 22,2 23,7 24,6 24,4
Mínima Parc Monar 3,8 5,1 5,4 6,6 7,1 8,7 4,2 3,6 0,5 3,1 2,7 9,6 8,9 4,9 4,6 6,1
Pluja/mm. 8,1 6,9  0,1 0,2           

Dies de pluja: 9
Màxim en un dia: 8,1 (mm)

Pluja acumulada: 19,1 (mm) 
Temperatura màxima:
 24,6° el dia 30 de març

Temperatura mínima:
-0,3° el dia 9 de març

m
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic març i abril 2016

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

A Salt ha estat un mes de març tèrmicament normal i 
força sec. Hi ha hagut un fort contrast tèrmic entre 

la primera quinzena, hivernal, i la segona, primaveral, 
amb un fi nal de mes amb màximes força elevades. 
Aquest ha estat el mes de març més sec des de 2000 
a Salt, la sèrie s’inicia el juliol de 1999, on la mitjana és 
força més elevada, 60,2 mm (1999-2016). Només ha 
glaçat un dia a Salt i 5 dies a Salt-XOM.
El mes d’abril s’ha caracteritzat per una irregularitat 
en les temperatures, que van ser força més altes del 
normals a mitjans de mes i clarament inferiors a les 
normals a fi nals de mes, mentre que els inicis de mes 
foren normals, globalment fou un mes normal tèrmica-

ment. Un temporal i dues tempestes a fi nals de mes 
van deixar força aigua, i per primer cop des del mes 
de novembre ha estat un mes més plujós del normal a 
Salt. S’ha de remarcar que aquestes foren les primeres 
tempestes de l’any. No va glaçar cap dia i les tempera-
tures màximes van superar els 25ºC a Salt-XOM durant 
2 dies i al centre de Salt 4 dies, amb una temperatura 
màxima absoluta de 27,5ºC, que està força lluny del rè-
cord absolut, 32,6ºC, del dia 8 d’abril de 2011. Pel que 
fa a la temperatura mínima absoluta, 3,8ºC, va quedar 
més a prop del rècord del període 1999-2016 a l’ob-
servatori de la plaça Sant Cugat, 0,1ºC, el 22 d’abril 
de 2001.

Gerard Taulé

Dies de pluja: 13
Màxim en un dia: 21,9 (mm)

Pluja acumulada: 95,8 (mm) 
Temperatura màxima:
 27,5° el dia 16 d’abril

Temperatura mínima:
3,8° el dia 9 d’abril

ab
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 d
e 

20
16

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

Dibuixos: Min
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Elaboració:
Bulliu la pasta amb aigua i sal de 6 a 8 minuts (que quedi al dente). Un 
cop cuita, escorreu-la i refresqueu-la amb aigua freda. Reserveu-la.
Bateu el iogurt amb suc de llimona, sucre i sal. Bateu la crema de llet i 
afegiu-la. Reserveu també la salsa.
Talleu el formatge a tiretes fi nes i piqueu les nous, que no quedin massa 
petites.
Renteu el raïm, partiu-lo per la meitat i retireu les llavors.
Un cop rentades la pera i la poma, talleu-les amb 8 trossos grossos, 
traieu els cors i les llavors, i llavors acabeu de fer-ne trossets fi ns.
En un bol barregeu la pasta amb el formatge, les nous, la fruita i la salsa 
de iogurt. 
Cobriu el fons d’una safata amb escarola tallada i poseu l’amanida de 
pasta al damunt i ja la podreu servir.

Recepta de la Sra. MARIA LOURDES SOLER SOLER
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació pel rosbif:
Preescalfar el forn a 220 graus. Es tallen les pastanagues per la meitat i 
es posen al centre de la plata. S’assaona la carn amb sal i pebre, s’unta 
amb oli i es posa al cim de les pastanagues. Es cou al forn a 220 graus 
durant 15 minuts. Després es baixa la temperatura del forn a 180 graus 
durant uns 25-30 minuts més, regant regularment la superfície de la carn 
amb el suc de la carn. Es treu la carn del forn i es deixa reposar durant 
20 minuts com a mínim en un lloc calent. 

Ingredients: 
· 250 g de pasta de colors
· 2 litres i mig d’aigua
· 1 culleradeta de sal
· 250 g de iogurt desnatat
· 3 cullerades de suc de llimona
· 2 culleradetes de sucre
· una mica de sal

Ingredients pel púding: 
· 135 g de farina
· 3 ous
· 200 ml de llet
· 50 ml d’oli
· sal i pebre

Ingredients pel rosbif: 
· 1 kg de fi let de vedella
· 30 ml d’oli
· 2 pastanagues
· 15 g de sal gruixuda
· pebre picat

Amanida de pasta amb fruites i formatge

Púding de Yorkshire amb rosbif (Anglaterra)

gastronomia

cuina internacional

· 1/8 de litre de crema de llet es-
pessa

· 200 g de formatge emmental
· 75 g de nous
· 250 g de raïm negre
· 1 poma vermella
· 1 pera
· escarola al gust

Preparació pel púding de Yorkshire:
Preescalfar el forn a 210 graus. Es barregen els ingredients amb una batedora fi ns que quedi una massa 
homogènia. Colar-ho tot per treure els grumolls. S’aboca l’oli en els motlles i s’escalfen al forn durant 5 minuts. 
S’aboca la barreja en els motlles i ràpidament  se’ls torna a posar al forn per no perdre temperatura. Es couen 
de 10 a 15 minuts a 210 graus, sense obrir el forn, fi ns que cada púding hagi crescut i quedi daurat. S’abaixa 
el forn a 180 graus i es deixa coure durant 15 a 20 més. Es pot regar l’interior del púding amb el suc del rosbif.
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demografi aNaixements, casaments i defuncions

Casaments
Osaigbovo Mike Aigbinaru
Ildiho Debreczeni  07/03/2016
Francisco Heredia Maldonado
Soraya  Silva Prudencio 09/03/2016
Jordi Ruano Cortés 
Alma Segarra Roca 12/03/2016
Jhon Sneider Henao Arias
Ana Baleska Elvir Cerrato 18/03/2016
Yassine Jbilou Malouki
Hanae Hammouch Khouri  19/03/2016
Jordi Pedro Hidalgo
Jenifer Flores Carnicas 01/04/2016

Naixements
Mariamu Jabbi Jabbi 01/03/2016
Mahamadou Jagiteh 09/03/2016
Aissetu Diakite 10/03/2016
Chloe Ozalla Bueno 11/03/2016
Abdenaser Boughassal 11/03/2016
Imrane Yakhloufi  Douri 12/03/2016
Romayssa B. Youssef M. 14/03/2016
Aitana Cortés Fernández  14/03/2016
Abril Montalban Cáceres 15/03/2016
Mohamed Ceesay  16/03/2016
Iñaki Gil Cervià 16/03/2016
Ariel Alejandro Romero 17/03/2016
Axuel José Almendarez Girón 18/03/2016
Ciara Valeria Rivas 19/03/2016
Anas Ben Yezzou 20/03/2016
Aissatou Diakite 20/03/2016
Joan Gil Darder 21/03/2016
El Mahdy Boukarta Saadani 22/03/2016
Marc Sala Plantalech 22/03/2016
Dulce C. Semino Espinoza 22/03/2016
Daniel Jiménez Garcia 23/03/2016
Rania Jaghou 28/03/2016
Aichata Coulibaly 28/03/2016
Khadija Ceesay 29/03/2016

Defuncions
Egundo Puntada Ayala, 87 anys 29/02/2016
Jaume Puebla Gironés, 92 anys 01/03/2016
José Pérez Delgado, 85 anys 06/03/2016
Raimundo Ortega Romero, 50 anys 09/03/2016
M. Dolores González González, 50 anys 11/03/2016
Rosa Pla Roquer, 91 anys 12/03/2016
José Castillo López, 63 anys 14/03/2016
Maria Nieves Domingo Bautista, 64 anys 17/03/2016
Rafael Monterrubio Herrera, 69 anys 19/03/2016
Fco. Domingo Velasco Martín, 64 anys 21/03/2016
Josefa Antequera Barrero, 64 anys 22/03/2016
Jose Luis Santamaria Cano, 70 anys 21/03/2016
Josep Pijoan Pons, 90 anys 24/03/2016
Bernarda Vila Gironella, 89 anys 27/03/2016
Joan Ventura Julià, 80 anys 02/04/2016
Teodulfo Hervas Sánchez, 79 anys 05/04/2016

Sergi Sala Amer 
Anna Plantalech Serrallonga 02/04/2016
Morad Taouil Jiach
Laila El Haouzi Nouihal  05/04/2016
Marlon Ramón Cruz Oseguera
Beidi Gissela Zuniga Velásquez  11/04/2016
Jaime Millan Barba
Montserrat López Jiménez 14/04/2016
Hassan El Boudouhi 
Najima Zahaf Zian 18/05/2016
Carlos Cabeza Pérez 
Priscila Lourdes Pesantes Cedeño 18/05/2016

Adela Maria Cioban 29/03/2016
Amadou Jammeh 30/03/2016
Sira Massaguer Bonet 30/03/2016
Hawa Sawaneh Ceesay 01/04/2016
Mariam El Hlafi  02/04/2016
Rayan El Qasmy 03/04/2016
Sebastian J. Medina Amador 03/04/2016
Rocío Quesada Guardia 03/04/2016
Sikhou Sawaneh 05/04/2016
Sojod Moulay El Amriti 06/04/2016
Salma Nafi a 06/04/2016
Patricia Asue Nsue Ntutumu 07/04/2016
Sararhta Sillah Jawara 08/04/2016
Brarlin Aaron Rosario Carias 09/04/2016
Iker Martínez Carrasco  11/04/2016
Maria Casadevall Olcina 12/04/2016
Ishaq Ben Karta Ben Amar 13/04/2016
Logan Jafet Valle Martínez 16/04/2016
Judit Peinado Martín 17/04/2016
Blai Serena Arnau  19/04/2016
Haimadou Conteh 20/04/2016
Aminata Sidire 20/04/2016
Hafssa Hayyani 20/04/2016
Mohamed Amin El Hitani  20/04/2016

Jose Polinario Álvarez, 54 anys 08/04/2016
Dolores Arenal Antunez, 92 anys 08/04/2016
Idriss Gieyed, 77 anys 08/04/2016
M. del Castillo Dorantes Arriaza, 87 anys 10/04/2016
Isabel Cuenca Fernández, 91 anys 12/04/2016
Joaquima Ribas  Palahí, 82 anys 13/04/2016
Josep Bach Masó, 84 anys 14/04/2016
Pere Mas Frigola, 78 anys 14/04/2016
Francisco Delgado Romero, 91 anys 15/04/2016
Jordi Lloveras Puig, 58 anys 15/04/2016
Josep Rocasalva Quer, 88 anys 19/04/2016
Pilar Trill Moral, 52 anys 21/04/2016
Carme Dalmau Simón, 93 anys 22/04/2016
M. Carmen Ekaka Asue Peris, 26 anys 19/04/2016
Joan Ferragut Teixidó, 83 anys 23/04/2016
Juan Cerro Galvan, 91 anys 30/04/2016

Sarah Ticona El Jaddaoui  21/04/2016
Nil Alonso Alba 21/04/2016
Juan José López Morales 21/04/2016
Yanis Ochen 22/04/2016
Adam Ouahi  22/04/2016
Cristian Andrei Chis 23/04/2016
Hafsa El Ouassidi  23/04/2016
Cesc Casellas Segura 25/04/2016
Anas El Gharisi 28/04/2016
Isaac Flores Marmol 28/04/2016
Rim El Khabbazi  29/04/2016
Elsa Aguilera Vila  02/05/2016
Amaro Heredia Campos 02/05/2016
Alba Domínguez Sala  03/05/2016
Oumorou Cisse 03/05/2016
Ayman Madani 03/05/2016
Abdullah Kalai 05/05/2016
Iria Bernal Hernández 06/05/2016
Aisetu Danso 06/05/2016
Nahomy Velázquez Vásquez 06/05/2016
Morian Sdibe 07/05/2016
Amira Zriguitou 08/05/2016
Biyagi Jabbi Jabbie 10/05/2016
Nicolas Ruiz Osorio 10/05/2016
Noah Bermúdez Baca 12/05/2016



35

Escacs

Sudoku

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit foll

bocamoll
carallot
capsigrany
llepafi ls

poti poti

cagadubtes
tafaner
galifardeu
llepaculs

fi gafl or
fatxenda
titella
primmirat

borinot
bandarra
garrepa

DAVESA, Major, 20  972230568
Dies: 9 - 19 - 29 
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103
Dies: 3 - 13 - 23
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                          
Dies: 10 - 20 - 30
PEYA, Pla de Salt, 15 972441001
Dies: 5 - 15 - 25
DOMENECH, Llevadores, 7-9           972439935
Dies: 4 - 7 - 17 - 27

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645
Dies: 1 - 11 - 21
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704
Dies: 2 - 12 - 22
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412
Dies: 14
ROCAS, Major, 269 972231249
Dies: 8 - 18 - 28
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578
Dies: 6 - 16 - 24 - 26

FARMÀCIES de guàrdia: mes de JUNY

Juguen blanques i fan mat amb tres 
jugades

1.Dxb6, axb6 2.Cc6+, Ra8  3.Cxb6++
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