agenda

Activitats del mes d’OCTUBRE
CASAL DE JUBILATS

ACTIVITATS FIXES

• Dia 13 d’OCTUBRE. Excursió a ESPINAVELL - Baixada de
mulats. Tota la informació al Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt

• Caminades saludables: dilluns de 09.00 a 10.30h.

• A partir del dia 10 de setembre i cada 15 dies, ball al Casal
de Jubilats i Simpatitzants de Salt els dissabtes a les 5 de
la tarda.

• Manualitats: dilluns i dijous de 16.30 a 18.30h.

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS

1r grup de 16.30 a 17.15h i 2n grup de 17.15 a 18.00h.

• 7 d’octubre - 17:30h. - Club de lectura juvenil - Sessió de
presentació del club de lectura juvenil, a càrrec de Cristina
Fernández.

LA MIRONA-CONCERTS

• 10 d’octubre - Horaris de biblioteca - Fragments de memòria
- Exposició de Carles Torrent Fajardo (Carlets).
• 11 d’octubre - 17:30h. - Club de lectura infantil - Sessió de
presentació del club de lectura infantil, a càrrec de Cristina
Fernández.
• 15 d’octubre - 11:00h. - Storytime - Hora del conte en anglès
a càrrec de Kids&Us.
• 21 d’octubre - Horaris de biblioteca - Un disparo a l’autor La fotògrafa Ana Portnay presenta la seva mirada personal
a través de prestigiosos escriptors de novel·la negra, en el
paisatge de la ciutat de Barcelona, aprofitant les diverses
edicions de BCNegra....
• 21 d’octubre - 18:00h. - “Conte va, conte ve, la biblioteca
mil contes per a tu té ! “ La biblioteca és un espai màgic. Hi
ha els contes que més ens agraden i a més a més, ens els
podem emportar a casa! Dins la biblioteca hi viuen amics
ben coneguts, els follets, les fades, els llops......
• 22 d’octubre - 10:00h. - Trobada de col·leccionistes i intercanvi de punts de llibre - Trobada de col·leccionistes i intercanvi de punts de llibre organitzada per Mondopunts. Hi
col·labora la biblioteca.

• Alfabetització: dimarts de 10.30 a 11.30h. Cal inscripció prèvia.
• Entreteniments de memòria: dimarts de 16.30 a 18.30h.
• Taller de fisioteràpia: dimecres a càrrec de Julia Vilà.

• Dia 7 d’octubre- SERCH – BÈCQUER - ROOMS – Hora:
21:30- Preu: 6/8 €.
• Dia 8 d’octubre- OBÚS + TABÜ – Hora: 22:00- Preu: 16/20 €.
• Dia 14 d’octubre- CONCERT BENÈFIC en favor d’Oncolliga
Girona | THE HOLY SINNERS + LILITH + GIRONA ROCK
VS CÀNCER + DJ’S DRINKIN’BROTHERS – Hora: 22:00Preu: 20 €.
• Dia 15 d’octubre- OKTOBERFEST 2016 | XEIC! · DOCTOR
PRATS · AUXILI – Hora: 21:00- Preu: 14/16 €.
• Dia 21 d’octubre- MARCOS FRANZ + EDWARD ESTLIN –
Hora: 23:00- Preu: 8/10 €.
TEATRE DE SALT
• Dia 8 d’octubre - 18:00h.- F.R.A.U. - Lloc: Teatre de Salt Preu: 28,18 €.
• Dia 12 d’octubre - 12:00h.- Pell de llarinté, cua de tiré - Lloc:
Teatre de Salt - Preu: 10 €.
• Dies 14 i 15 d’octubre - 21:00h.- Davant la jubilació - Lloc:
El Canal - Preu: 36 €.
• Dia 21 d’octubre - 21:00h.- Un obús al cor - Lloc: Teatre de
Salt - Preu: 30,22 €.

CENTRE DE RECURSOS DE LA GENT GRAN

• Dia 22 d’octubre - 10:30h.-12:00h.-16:30h.- Concert per a
nadons - Lloc: El Canal - Preu: 10 €.

• Xerrada: Que cal saber de la hipercolesterolèmia dimarts 11
d’octubre a les 16.30h, a càrrec de Rosmery Gonzalez del
Col·legi de Farmacèutics de Girona.

• Dia 23 d’octubre - 18:00h.- Terrenal-Pequeño misterio ácrata- Lloc: Teatre de Salt - Preu: 28,18 €.

• Dia 23 d’octubre - 10:30h.-12:00h.-16:30h.- Concert per a
nadons - Lloc: El Canal - Preu: 10 €.

• Xerrada: “La enfermedad y su origen emocional” dimarts 18
d’octubre a les 16.30h, a càrrec d’Antoni Mondejar.

• Dia 28 d’octubre - 22:00h.- Mitleid (Compassió) - Lloc: Teatre de Salt - Preu: 28,18 €.

• Taller: Caminada + bus urbà per a gent gran dilluns 10 d’octubre a les 09.00h, a càrrec d’ATM Àrea de Girona.

• Dia 29 d’octubre - 21:00h.- Children of Nowhere (Els nens
d’enlloc) - Lloc: El Canal - Preu: 36 €.

• Sortida: Panoràmica per Barcelona i musical de DAGOLL
DAGOM “SCARAMOUCHE” dimecres 26 d’octubre. Cal
inscripció prèvia.

• Dia 31 d’octubre - 21:00h.- La ira de Narciso - Lloc: Teatre
de Salt - Preu: 28,18 €.

• Exposició: Manualitats de costura del 3 al 31 d’octubre, per
gentilesa de Pilar Dilmé.
ACTIVITATS TRIMESTRALS
• Taller de teatre: dimarts de 10.30 a 12.00h a càrrec de Pilar
Prats. Cal inscripció prèvia.
• Taller de memòria: dimecres o dijous de 11.00 a 12.00h a
càrrec d’Anna Bonmatí. Cal inscripció prèvia.
• Taller de Qi Gong, gimnàstica xinesa: dilluns i dijous de
10.00 a 11.15 h a càrrec d’Albert Benítez. Cal inscripció prèvia.
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SALT SARDANISTA
• Dia 12 d’octubre, doble audició de sardanes per les cobles
Principal de Porqueres i Flama de Farners. Hora: 2/4 de 5
de la tarda a la pista Poliesportiva.
• Dia 13 de novembre, doble audició de sardanes per les cobles Baix Empordà i Tres Vents. Hora: 2/4 de 5 de la tarda
a la pista Poliesportiva.
• Dia 6 de desembre, doble audició de sardanes per les cobles Bisbal Jove i Flama de Farners. Hora: 2/4 de 5 de la
tarda a la pista Poliesportiva.

editorial
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Editorial

Salt capital
En la diada nacional més decisiva, Salt ha esdevingut per una vegada una de les cinc capitals del país. Un acte que formarà part
de la nostra història, per una noble causa, i que ens situa al mapa
de la reivindicació nacional. Una decisió encertada de les entitats
organitzadores, l’ANC i l’Òmnium Cultural, en una convocatòria que
ha volgut simbolitzar amb aquestes cinc concentracions cinc valors
d’una nova república: la llibertat, la cultura, l’equilibri territorial, el
progrés i la solidaritat.
Catalunya serà de tots o no serà. Si la nova república no integra tot
el conjunt de la ciutadania, parli el que parli, sigui d’on sigui, pensi el
que pensi, no tindrà futur. Salt ha estat escollida per la seva diversitat, per simbolitzar un país de tots, socialment just, respectuós amb
la immigració, solidari amb els refugiats i integrador. I per mostrar a
qui viu i treballa a Catalunya quin país som i quin país volem, i fer-ne
partícip a tothom.
A Salt s’han mobilitzat desenes de milers de persones de sis comarques gironines, en un acte lluït. Hem donat una bona imatge de
civisme, organització i lluita, per això cal felicitar a tots els responsables i a tots els voluntaris que ho han fet possible. Gràcies a ells
Salt es mostra al país tal i com és, un poble unit, treballador, lluitador
i sobirà.
‘A punt’ ha estat el lema de la reivindicació. Per primera vegada tenim un parlament amb una majoria independentista i un govern amb
un mandat clar sorgit de les urnes. La societat civil està a punt, Salt
està a punt. Ara la feina és dels polítics, però nosaltres no defallirem.
Mai. Salt, tot i les nostres dificultats, mai ha defallit en la defensa de
les llibertats col·lectives i la justícia social, i una vegada més ho ha
demostrat.
La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.
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“Escoltar les persones sovint és mig guariment”

entrevista

Nom: Santiago Bosch i Arbusé
Edat: 62 anys
Nascut a Salt
Resideix a Montfullà
Professió: Ginecòleg de l’equip de l’Hospital Santa Caterina de Salt
on també és responsable de la consulta de dol perinatal, a banda de
tenir una consulta privada també a Salt.
A més a més, en Santi és gran aficionat a la música gospel i forma
part del grup Gospelians de Girona on fa de solista i amb el que va
participar al programa Oh Happy Day de TV3.

Diu la dita allò que qui canta el seu mal espanta. Tot i que en Santi ens assegura que no canta a les pacients, “cal separar cada cosa” ens diu, el que sí que aplica tant a l’hora d’exercir la seva professió com el seu
hobby és la passió a l’hora de fer les coses. Al parlar es mostra com una persona apassionada, expressiva,
que gesticula amb força i s’explica amb intensitat. Amant de la música gospel, a la seva professió també ha
aprofundit en una part molt lligada a l’espiritualitat i és l’atenció al dol perinatal. Ens explica com la societat
en que vivim ens fa amagar el dolor i per això cal fer tot un procés d’acompanyament perquè la gent autoritzi
les seves emocions. Per ell s’ha perdut una mica aquell esperit xamànic de doctors antics que sobretot escoltaven i acompanyaven als pacients. En aquells càntics que ajudaven a treure els mals segurament, música i
medicina, no quedaven tan lluny l’una de l’altre.
· Música i medicina. Comencem per la primera, d’on
li ve l’afició de cantar?
-De ben petit. A Salt tothom em coneix per en Santi, el
fill de l’Angelina de les monges perquè els meus pares
van ser durant molt temps els porters del convent de les
Bernardes. Però la meva mare va fer també de modista
molts anys i ella sempre cosia i cantava, encara a vegades li dic que potser d’aquí em ve l’afició. Amb 5 o 6
anys recordo que quan anava a comprar a les botigues
de Can Genís o Can Combis, sempre em deien “Santi,
canta’ns alguna cosa!” i em posaven damunt uns sacs i
els cantava alguna cobla, cançons d’en Joselito, el que
sonava a la ràdio aquella època. Al viure amb les monges també vaig fer d’escolanet fins que vaig ser massa
gran. Després va ser quan les misses van passar a ser
en català i va sortir el cançoner de Montserrat perquè es
cantés a totes les esglésies el mateix. Vaig fer un curs
sobre aquest cançoner i vaig passar a ser animador de
cant a l’església.
-Caram. Podria haver entrat a l’escolania de Montserrat
-O ser capellà! Però això no em va fer mai el pes a mi.
En part, això demostra que no em van ‘menjar tant el
coco’ per dir-ho així. Perquè tota la meva educació va
ser confessional, dels Hermanos de la Salle de Salt –
perquè les monges li deien a ma mare que no em portés
als Nacionals perquè tenien els nens tot el dia al pati que
no feien res...-, i després als Hermanos de la Salle de
Girona. I tot i així, ara no sóc religiós. M’agrada aquesta
música religiosa, entenc molt bé que la gent que canta i
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és creient, és d’una energia molt forta i ho respecto però
no és el meu cas. No sóc religiós però igualment em
sento una persona molt espiritual.
-Per això potser connecta amb la música gospel?
-No ho sé, la veritat que sempre m’ha agradat el gospel,
però aquest gènere aquí no s’estilava abans. Hi ha més
tradició de grups corals que interpreten cançó catalana,
que ho trobo molt bé, però a mi m’agrada més la música
d’arrels folk, soul, negres en definitiva. El meu primer
contacte va ser fa anys quan va venir a Girona un grup
de Mississippi i va sortir la possibilitat de crear un grup
i van fer càstings a Blanes. Però era molt confessional,
tenia vinculació amb l’església protestant, que no passa
res, però a mi no m’interessava. Va ser un temps després que es va fer un taller de gospel a la Mirona, l’abril
passat va fer 10 anys, i aquí sí que m’hi vaig enganxar.
-Així el grup va néixer a la Mirona?
-Al principi ens dèiem Cor Gospel Mirona, i estàvem dins
els Casals de Música Popular, però després per qüestions internes ens vam desvincular i des d’aleshores que
assagem a Taialà i ens diem Gospelians. Assagem cada
dilluns i per mi és fantàstic perquè és un gran inici de
setmana!
-I com va ser participar a Oh Happy Day, el concurs
de TV3?
-El més important és l’experiència personal que en
treus, vull dir que no n’hem pas tirat cap tros a l’olla, que
diuen, ni era l’objectiu tampoc. Personalment em vaig
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sentir molt afalagat perquè, a la meva edat, qui m’havia
de dir que sortiria en un programa de televisió, i si hi
penso gaire em dic: “ets ben beneit!”. Va ser una bona
experiència, i un orgull també pel grup passar els càstings de televisió. Em vaig divertir molt, la veritat. Una
experiència per gaudir-la.
-Què li deien les pacients que el veien a la tele?
-Algunes se sorprenien, però és normal que, a part de
metge, sóc persona i tinc les meves aficions. Una cosa
no és excloent de l’altra. Separant les coses, sent sempre professional, en el fons crec que aquestes coses
també poden aportar un valor afegit perquè t’acostes
a la normalitat. Tampoc cal entronitzar els metges, una
cosa és respecte, així sí, i jo em sento respectat com a
metge i com a persona. Si ets apassionat amb allò que
t’agrada, ets apassionat amb tot el que fas i també molt
auto exigent. I si alguna cosa no veig clara, sóc molt
prudent, tant en una vessant com en l’altra.
-Com és que es va decidir a estudiar medicina?
-Doncs al principi jo volia estudiar per ser enginyer aeronàutic. M’agradaven molt les matemàtiques. Però quan
estava acabant els estudis secundaris recordo que va
haver-hi unes notícies molt impactants sobre mortalitat
infantil a Biafra i això em va fer decidir a voler estudiar
pediatria. Després, al començar a estudiar medicina, se’t
va obrint l’horitzó i la ginecologia em va agradar molt,
perquè és una especialitat que, tot i que actualment està
molt subespecialitzada perquè hi ha moltes branques,
en aquell moment era una especialitat tant mèdica com
quirúrgica. Després de fer la carrera vaig aprovar el MIR
i vaig poder triar l’especialitat que volia, per tant, sempre
dic que sóc molt afortunat.
-Dedicat a la salut de la dona, veu encara molts tabús i masclismes?
-Pel que fa a la professió, hi ha hagut un canvi, i avui dia
gairebé hi ha més ginecòlogues que ginecòlegs, cosa
que està molt bé i que a la meva època no passava. En
general, la medicina és gairebé femenina. A nivell personal, he intentat buscar l’ànima de la dona, sí entendre-la.
I en alguns moments he arribat a dir a algunes pacients

que em sentia més feminista que elles! Aquí veus com
funcionen les coses i, malgrat que es parli d’igualtat, les
relacions encara funcionen molt pels estereotips i perquè les coses s’han fet sempre així. I això afecta l’autoestima, sovint incapacita per ser elles mateixes, per fer
valdre l’opinió amb la parella, no transigir en fer coses
que no volen fer per buscar l’aprovació de l’altre. I amb
això parlo tant de parelles heterosexuals com homosexuals.
-Amb la seva experiència diria que el nostre estat
d’ànim afecta clarament el nostre estat físic?
-A veure, no voldria pas fer una tesi amb aquesta resposta, però és lògic pensar que possiblement algú que
té l’autoestima baixa, que té una rutina que li desagrada,
a la llarga tampoc tindrà interès a cuidar-se. Per tant,
no és que el fet d’estar malament psicològicament automàticament ens faci emmalaltir però segurament pot
portar a un deteriorament. La majoria de malalties físiques –exceptuant les molt greus- es poden curar, però
i aquell mal emocional? Si no ho has pogut expressar,
allò et pot amargar tota la vida perquè no deixa de ser
una ferida, però que no es veu. La societat ens fa amagar els sentiments perquè ens han dit sempre que si els
mostrem serem vulnerables. Per això tothom diu “estic
bé”, encara que molts no ho estan. I si algú diu “no estic
bé”, a vegades pitjor, perquè tothom comença a donar
consells per treure el dolor. No s’ha de treure res, només s’ha d’acompanyar en el procés, escoltar, autoritzar
aquells sentiments, validar el que està passant. La no
autorització dels sentiments és molt perjudicial perquè
estem creant persones que viuen amb cuirasses.
-Vostè i la infermera Lluïsa Vilardell de l’Hospital Santa Caterina van ser els autors d’ una Guia
d’acompanyament a l’avortament i la mort perinatal
del 2006. Expliqui’ns en què consisteix
-Vam detectar que hi havia la mancança d’un protocol de
dol quan hi ha casos d’aquest tipus. Tant la Generalitat
com el Ministeri de Sanitat de Madrid ens van donar un
premi a les bones pràctiques per aquesta feina. Quan hi
ha la mort d’un nascut recentment o una dona ha donat
llum a un bebè mort, el dolor que sent aquella família
és tan immens i davant la impossibilitat de la medicina
de curar allò, els mateixos professionals no sabien com
actuar. De manera que només es preguntava pels aspectes físics: “ha vomitat? Té febre?”, etc. Mires enrere
i veus que ho fèiem molt malament. No en sabíem més.
-Quan comenceu a prendre consciència d’això i es
comença a crear aquest protocol?
-Va començar amb un seminari de mort perinatal que es
va fer aquí a Girona amb la psicòloga Alba Payàs, que
per mi és la pionera de tot això. Els companys m’hi van
fer anar a mi i d’entrada era una mica ‘un marrón’, per
ser-te franc. Però un cop entres en aquest món veus lo
important i necessari que és i ara sóc el responsable de
la consulta del dol perinatal i és una feina que faig molt a
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gust. Jo no sóc psicòleg, i els hi dic, però intento acompanyar el procés que és el que necessiten. Després de
tant de dolor, encara reps les gràcies de la gent, és molt
reconfortant veure que pots ajudar la gent en aquests
moments. Això forma part de la vida també.
-Així la guia s’ha implementat a nivell pràctic
-En part sí. Ara s’estan intentant crear unes directrius per
seguir a nivell de tot Catalunya, però jo sempre dic que
això s’hauria d’ensenyar des de principi de la carrera.
No hi ha cap assignatura a la carrera de Medicina que
t’expliqui com donar una mala notícia, com acompanyar,
com autoritzar sentiments. Podem saber una tècnica
quirúrgica moderníssima, ser grans cirurgians, però i la
part de l’ànima? Operar ja hi ha robots que ho fan amb
gran precisió però el tracte humà no es pot substituir.
Sovint parlar les coses, escoltar la gent, que sentin que
estàs amb ell, això ja és mig guariment. És una mica
aquella medicina xamànica que s’ha perdut i que potser
hauria de tornar una mica.
-Diuen que els metges no solen ser massa bons pacients... és el seu cas?
-En el meu cas justament vaig viure un canvi personal
important a causa d’una malaltia. Vaig tenir un problema de cervicals que va acabar derivant en un problema
pulmonar. En una radiografia em van veure una taca al
pulmó i, en un primer moment, molts companys meus
van pensar que tenia un càncer de pulmó, que finalment
no va ser així. Però fixa’t, mentre estava de baixa per
tot plegat, vaig tenir moltes trucades de suport, no vaig
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sentir-me mai sol. Però després de la radiografia, el telèfon va deixar de sonar, ningú volia donar-me la notícia.
Això em va fer començar a pensar en tot això que parlàvem: què m’hauria agradat que em diguessin, què no,
què necessitava expressar... Em va anar molt bé estar a
l’altra banda per aprendre tot això, per mi va ser un procés molt alliçonador. I després de tot plegat, com són les
coses, necessitava fer una mica de fisioteràpia o alguna
activitat per recuperar la mobilitat del diafragma i quina
va ser aquesta? Cantar! O sigui que per mi, cantar, ha
estat una teràpia, no només a nivell emocional i espiritual, sinó per moure el diafragma i recuperar una bona
respiració. Per això sempre dic que em considero una
persona molt afortunada, perquè les coses que m’han
passat, m’han passat quan havien de passar.
Agnès Cabezas Horno

col.laboració
E

ra l’any 2004. Han passat més de dotze anys i el
text que vaig publicar a la revista La Farga, i perdoneu la personalització, relatiu al retard acumulat ja
aleshores de la remodelació del barri vell, continua vigent. De fet, han estat diversos els que s’hi han publicat al respecte durant la seva història. I això que han
passat tota mena de governs, alcaldes i regidors, de
tots colors i residències. És per això que reprodueixo
part d’aquell text i així ho continuaré fent, incansablement, si la vida ens dóna salut i revista. I això sense
menystenir, que consti, la remodelació de quatre dels
nostres carrers.
A la dècada dels vuitanta, moltes poblacions del nostre
entorn iniciaren un procés de remodelació dels seus
barris vells, amb l’objectiu de recuperar les potencialitats que aquests espais presenten i actualitzar la qualitat de vida dels seus habitants. Ha calgut, tanmateix,
voluntat política. És cert que hem passat per una crisi de grans dimensions, però trenta anys després les
excuses pressupostàries, i més quan observem les inversions que s’estan executant, ja no poden dissimular
més una qüestió de deixadesa. No crec que se’ns pugui titllar d’impacients, quan alguns dels nostres veïns
ja han traspassat sense poder-ho veure.
Totes les obres d’infraestructura són necessàries, però hom
té la sensació que el
gruix de les inversions
sempre ens passen de
llarg. Es va remodelar
el carrer Major, el sector
centre, el passeig dels
Països Catalans, s’han
construït de bell nou
barris residencials que
han demanat nous serveis que cal mantenir, i
diverses infraestructures i instal·lacions, però
de moment al barri vell
continuem de convidats
de pedra.
Ens pot contestar l’alcalde, i els seus com-

Ep, qui se’n recorda del Barri Vell?
panys de govern, com és que en aquestes alçades de
segle encara hem de baixar de les voreres, estretes i
tortuoses i de més de cinquanta anys, per deixar passar una persona gran, un cotxet o una persona amb
mobilitat reduïda, i baixar a una caçada amb un trànsit
infernal, impropi d’un barri vell? I això sense comptar
alguna zona que de voreres no n’ha tingut mai. És que
no som tots els saltencs iguals? És que no paguem tots
impostos, és que no tenim els saltencs de tota la vida
els mateixos drets que qualsevol altre saltenc?
El nostre és un cas estrany, tot i tenir un barri del segle
XVIII i un altre d’industrial del segle XIX, el del Veïnat,
que no ha tingut molta més sort que nosaltres, tot i la remodelació del carrer Sant Dionís (fins just abans d’entrar al nostre sector). Nosaltres només veiem l’alcalde
i els regidors de torn per les campanyes electorals, els
sopars de la festa major i per la fira del cistell, això sí,
sempre amb molt bones paraules per la col·laboració
esforçada. Per cert, ens consta que enguany hi ha diversos veïns que es negaran a engalanar els balcons
com a mode de protesta. I és què ja n’hi ha prou. La
gent del barri vell ha treballat molt per la identitat de
la vila, i ho continuarà fent perquè s’estima el poble. I
ha votat tradicionalment les formacions polítiques que
més hi han estat a favor, però a la pràctica passen les
dècades i els governs i no pas les obres, que sempre
s’acaben fent en altres llocs, més o menys necessaris.
Potser ja ha arribat l’hora de pensar en alguna mena de
reivindicació més contundent, i en el cas que continuï
la desatenció, pensar en la conformació d’alguna plataforma política que de cares a les properes eleccions
municipals defensi de veritat, i no de boqueta, la solució de les nostres necessitats. Només fa trenta anys
que esperem, tot i l’esforç de moltes famílies, velles i
noves, per remodelar els seus habitatges i façanes i
per aconseguir, en definitiva, fer una ciutat més digna
i més amable.
I no ens volem morir, no senyor, sense aconseguir un
barri per a la gent que hi viu, que sigui residencial i no
de pas, i que sigui també per a tota la gent de la vila,
que hi pugui passejar amb tranquil·litat, que sigui una
zona de transició entre la part urbana i el parc de les
deveses, perquè els nostres carrers, per la seva estructura, no donen per més. I la nostra paciència tampoc.
Joan Corominas
El blog de Joan Corominas.blog
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Més de 100 premis Nobel defensen els transgènics
Greenpeace i l’arròs daurat
El passat mes de juliol, 109 premis Nobel de països i disciplines diferents –la majoria de Medicina i Biologia- van
publicar un manifest o carta oberta denunciant la improcedència de certes teories i creences relacionades amb l’ús
dels aliments transgènics.
La carta, tot i estar firmada per tantes persones de prestigi
científic extraordinari –entre elles James Watson, descobridor de l’estructura de l’ADN, i Mario Molina, descobridor
del forat de la capa d’ozó-, va restar força silenciada pels
mitjans, ja que el que popularment està de moda és precisament tot el contrari, anar contra els transgènics.
La denúncia anava dirigida especialment a l’organització
internacional ecologista Greenpeace per la seva campanya en contra del cultiu de l’arròs daurat, una varietat d’arròs que, a diferència dels altres i gràcies a l’enginyeria
genètica, porta un precursor de la vitamina A.
Expliquen en la denúncia que aquesta varietat transgènica
podria reduir o eliminar les morts i malalties causades pel
dèficit de vitamina A en les poblacions més pobres d’Àfrica
i del sud-est asiàtic que tenen l’arròs com a aliment gairebé exclusiu. Fent servir dades de l’Organització Mundial
de la Salut, expliquen que uns 250 milions de persones,
de les quals el 40% són nens menors de 5 anys, sofreixen
aquest dèficit que causa prop de 2 milions de morts cada
any i que és la principal causa de la ceguesa infantil. Uns
500.000 nens queden cecs cada any i la meitat moren
l’any següent d’haver perdut la visió.
Els 109 savis, basant-se en una evidència experimental,
afirmen que els aliments transgènics són tan o més segurs que els altres aliments, que no s’ha produït cap cas
confirmat d’un efecte negatiu sobre la salut dels humans
o animals i que la posició en contra es basa en “emocions i dogmes”. La denúncia acaba amb una pregunta molt
dura: “¿Quantes persones pobres hauran de morir en el
món abans que considerem això com un crim contra la
Humanitat?”
Què són els aliments transgènics?
Per entendre què són haurem de recordar de forma senzilla conceptes elementals de Biologia.
En primer lloc, la gran unitat de la Vida, la gran semblança
de tots els éssers vius. Des d’un bacteri a una persona
tots estem formats per cèl·lules que tenen en el seu nucli la mateixa substància: les llargues cadenes de l’ADN
(l’àcid desoxiribonuclèic), una mena de filaments enrotllats
on estan escrites en clau les característiques d’aquell ésser viu. A diferència de l’escriptura gramatical, en la qual
amb 25 lletres, ordenades de diferents maneres, es poden
representar totes les paraules, en la clau de l’ADN solament es fan servir 4 “signes”, que són 4 bases nitrogenades (adenina, citosina, guanina i timina) contingudes en
l’ADN. Les molècules d’aquestes bases nitrogenades es
van repetint en els filaments de l’ADN amb diferents “seqüències” (diferents ordenacions). El nombre i longitud de
les cadenes i l’ordenació de les seves bases nitrogenades
determinen l’espècie i totes les característiques de l’ésser
viu a qui pertany la cèl·lula. D’això se’n diu el genoma. A
partir d’una sola cèl·lula, de qualsevol lloc del cos, es pot
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saber el genoma i, per tant,
l’espècie i característiques de
l’individu.
Un gen és un trosset del genoma que es pot caracteritzar
bé i que és responsable d’alguna funció, per exemple de
la síntesi d’una determinada
proteïna que necessita l’organisme. En el genoma humà
s’han caracteritzat uns 28.000
gens, repartits en 46 cadenes d’ADN que reben el nom de
cromosomes.
Com que en un organisme viu les cèl·lules es divideixen
moltes vegades per renovar-se, en cada divisió s’han de
fer rèpliques de l’ADN. En aquestes rèpliques existeix la
possibilitat molt poc freqüent de produir-se un error, un
canvi de lloc d’alguna base nitrogenada i, per tant, una alteració del genoma. D’això se’n diu una mutació. Si aquesta mutació es produeix en les cèl·lules sexuals, per exemple en el pol·len o en l’òvul d’una planta, es transmet a la
planta filla, que tindrà alguna propietat diferent.
En l’agricultura, des de fa 10.000 anys, els humans hem
aprofitat les mutacions de les plantes per fer una “selecció
artificial”. A partir de plantes naturals s’han anat seleccionant i deixant per llavor les que donessin millor fruit i més
abundant. D’aquesta manera i després de moltes generacions, la majoria de plantes cultivades tenen el genoma
diferent i no s’assemblen a les seves antecessores naturals. La majoria, si no fossin cultivades, no podrien viure i
propagar-se lliurament.
Una altra forma de canviar el genoma és la hibridació, o sigui, la reproducció entre espècies diferents. Així s’han obtingut, per exemple, muls a partir d’ases i eugues. Amb les
plantes també es poden produir híbrids per pol·linització
forçada entre flors de dues espècies diferents. Això s’ha
fet amb moltes fruites, per exemple en les taronges sense
pinyol i els pomelos. És curiós el cas de la menta (Mentha piperita). No fa llavors, solament es pot reproduir per
esqueixos, perquè és un híbrid aconseguit fa molt anys a
partir de dues plantes semblants.
Veiem doncs que des de fa molts segles els agricultors,
sense saber-ho, han practicat “enginyeria genètica” canviant per selecció artificial o per hibridació el genoma de
plantes i animals. Doncs bé, actualment els biotecnòlegs
poden fer això molt més ràpidament, introduint en el genoma d’una planta un gen procedent d’un altre organisme. Així es pot millorar la producció o la qualitat del fruit
o també obtenir plantes resistents a les plagues o a les
sequeres. S’anomenen transgènics els aliments obtinguts
d’aquestes plantes. L’arròs daurat n’és un exemple, però
se’n podrien citar molts més i la investigació continua amb
molta força.
Ben segur que l’agricultura del segle XXI anirà cada cop
més per aquest camí. Tant de bo això pogués servir per
eliminar d’una vegada la fam i les deficiències alimentàries
de tot el món.
Joan Serrat

Mirades sàvies

A

prenem a mirar, no amb la vista, sinó amb la mirada de la consciència. Anem descobrint que la
vida tanca moltes portes, però obre finestrals deixant
entrar rajos de llum d’esperança i de renovació. La mirada de la consciència és la que ens fa més humans,
més responsables , és la que ens permet donar i rebre
informacions i compartir sentiments, tot onejant entre
paraules i lletres, és deixar entrar la llum del finestral
obert.
El passat ens informa de la història, ens fa ser crítics,
ens fa ser el que volem ser. El present ens fa actuar,
ens fa moure, ens fa sentir, ens fa escollir, ens fa prendre decisions pel nostre futur. Com una bona modista,
primer cal fer el patró, després tallar, encarar, embastar i, finalment, emprovar ...
Un país també es fa com un vestit, a mida; fins que no
està ben cosit i ben planxat, no el podem donar per
acabat.
Fins ara tots els intents centralistes han derivat a confondre el públic. Quanta més confusió, quantes més
mentides, quantes més baralles, més divisions. El
que es vol és capgirar-ho tot, distreure els sentiments
de la gent, i sobretot jugar a la política de la por. És
aquí on surt la nostra mirada de la consciència: pensar
en claredat, reflexionar i estar més units que mai. La
construcció d’un nou país és molt complexa i les persones que no estan posades dins els àmbits polítics
necessiten ser informades. Els jubilats volen saber què
serà de la seva paga. La gent pregunta que serà de
la seguretat social. Els funcionaris volen saber de qui
dependrà el seu sou... Hi ha moltes preguntes a l’aire
i pel bé del nostre futur país, pel bé dels indecisos, repeteixo: ens cal saber tot això. Ens calen respostes.
La informació és molt important, però depèn de qui la
dóna pot ser poc fiable i sobretot poc correcta, tot dependrà de l’interès de qui l’escriu. Cal saber destriar,
cal saber llegir entre línies, cal ser prudent
Per què la independència? Algú, molt sàviament , va
dir “La meva existència no me l´ha de reconèixer vostè, perquè és meva, i jo tinc el deure de reclamar-la, i
a partir d’ara crearé el meu futur, perquè hi tinc dret,
perquè la meva llengua i el meu país vostè se’l va carregar, vostè me’l va prendre, i ARA vull que em tornin

el que era meu”
Són molts els voluntaris que tenen les natges gastades de moure’s, d’escoltar, d’aprendre i d’ajudar. Cal
anar als debats, a les xerrades informatives, preguntar,
preguntar i preguntar. ...Dieu que no se’n parla? O potser sou vosaltres els que no sortiu de la vostra zona de
benestar? És més fàcil, sempre, donar les culpes als
altres. Es diu que la gent està cansada. Cansada de
què? D’ escoltar informatius!? D’anar a votar el 9N? De
passar de llarg a les parades on es dóna informació?
De llençar fulletons informatius a la paperera sense llegir-los? De celebrar onzes de setembres? De què està
cansada la gent?
Els catalans, d’entrada, sempre hem sigut cagadubtes,
ens manca confiança, encara que el nostre equip guanyi per quatre a un, fins que no ha acabat el partit, no
ens ho creiem. Amb el que es refereix a la Independència, ens passarà el mateix, la tindrem a sobre i no
ens ho creurem... també va caure el mur de Berlin i
ningú s´ho esperava.
Jo m’estimo el meu país. I com si fos el meu fill, em
preocupa que li facin mal, que diguin barbaritats que
no són certes, em preocupa la impassibilitat davant
d’aquest tema. Em preocupa que sempre siguin els
mateixos que surtin a donar la cara, em preocupa la
gent que critica sense estar informada, em preocupa la
que només veu i escolta segons quines cadenes de televisió, que el que fan és enverinar-nos. Em preocupa
que no respectin la meva llengua, el meu pensament,
el futur dels joves. Em preocupa la inèrcia, la poca voluntat, el passotisme. Em preocupa la poca estimació
que tenen els Catalans envers Catalunya.
Deixem fer als entesos, deixem que treballin “els caps
pensants” . No ens esverem davant de problemes polítics maquillats de propagandes jurídiques. El govern
central és totalitari, “mando y ordeno” . Deia la meva
mare que en la vida tot es pot arreglar, tot, menys la
mort. Era una dona que, per desgràcia , no va poder
anar a l’escola, però tenia la mirada sàvia. No hi ha
societat humana en què no hi hagi conflictes; amb això
tothom hi està d’acord, però una cosa són els conflictes
i l’altra, les provocacions.
Sempre cal anar el més a prop possible a l’entesa, a
les decisions de la majoria, als no enfrontaments.
Tothom vol un país lliure de corruptes, de lleis que
afavoreixen els més rics, volem una sanitat justa,
eficaç, de qualitat i que ens atenguin adequadament, perquè hem cotitzat tota la nostra vida, perquè paguem toooots els impostos. Volem viure amb
tranquil·litat, volem ser el que som: Catalans de ple
dret.
Si les coses s’haguessin fet amb tolerància, equitativament, amb respecte i “ amb seny”, el poble català no s’ hauria mogut “perquè som gent de pau i no
ens agrada cridar! ”, però ara sí, ara toca moure´ns,
lluitar i reclamar el que és nostre. Ara sí, ara toca
viure tot escrivint la nova història. És ara o mai!
Júlia Pujolràs Casadevall
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Onze de Setembre a Salt
Avui, des de Països Catalans
i des de l’alçada del meu balcó,
veig un poble que unit en el record d’una derrota
camina amb les mans entrelligades
mostrant-li al món que la somiada unitat
no és ja una utopia i sí una clara realitat.
I per fer palès aquest sentiment que ens ennobleix
i ens dóna dignitat, un sol clam pren vida i esclata
llençant al vent el crit de llibertat.
Veig cors enfervorits mostrant la seva joia;
cors que no defugen lliurar al món llur pensament;
cors que, abraçant germanor i companyonia,
cavalquen pels Països Catalans lluint el més
antic i novell sentiment: “l’amor per un país i
una terra”, perquè la terra és mare i la terra ens empara,
perquè l’aire és bressol on l’espai és cel,
perquè el foc és la flama del coratge que agermana
i l’aigua que brolla de l’esforç és més dolça que la mel.
I per tot això avui aixecarem la nostra ensenya,
orgullosos de naixença i tradició, llençant un clam
per una Catalunya lliure que volem forjar amb
paraules de pau i amb ideals de serena transició.
Avui farem sentir, tots junts, el crit de la terra Catalana
i tots junts farem pinya en l’emboirat temps de tardor;
avui caminarem tots junts per forjar una terra sobirana
sota una sola ensenya i a l’ombra protectora d’una nova nació.
Josep Martinez i Cots

Diada Salt 2016
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Diada Salt 2016
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Diada Salt 2016

Fotos: Javier Mtz. i Toni Moiset
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casal de jubilats

La Junta informa

Excursió a Barcelona amb golondrina

Excursió a Barcelona amb golondrina

Dia 19 d’agost. Gran cantada d’Havaneres

Dia 19 d’agost. Gran cantada d’Havaneres

Dia 2 de setembre. Dia del Teatre “Postres a la cuina”
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Per tu Fermí!

E

n plena canícula de Juliol, el matí del dissabte 30,
ens sobtava la noticia de la mort de Fermí Sidera
i Riera com a conseqüència d’un accident de trànsit.
En Fermí era col·laborador habitual de la Farga des de
l’octubre de 2004, esperonat per en Ramon Torramadé
amb qui va compartir amistat i activisme en diverses
accions reivindicatives. Així doncs, durant els últims 12
anys hem pogut llegir els seus articles de crítica social
i política, amanits amb un especial toc d’humor i fina
ironia.
En Fermi nascut a la Cellera de Ter, filòleg, primer cap
de traducció en els inicis del Punt Diari, activista, defensor de la llengua ... va patir diversos problemes de
salut que mai el van privar de viure una vida plena i
farcida de projectes. Actualment, ja prejubilat, estava
cursant un grau en Humanitats, feia dos mesos que
havia tornat d’un viatge solidari per Guatemala i Nicaragua, col·laborava amb una ONG que proporcionava
materials ortopèdics a països subdesenvolupats i mantenia el bloc “L’Hereu Riera”, on penjava regularment
els seus articles, acudits i tires còmiques que signava
com a “MIN”
Podríem dir moltes coses d’en Fermí i segur que a ell
li encantaria saber que les seves filles opinen “que era
una persona activa, vital i el millor pare del món”. Però
els companys del Consell de Redacció hem decidit publicar (com a homenatge i a títol pòstum) l’article autobiogràfic que va escriure per la Revista de Girona l’estiu
de 2004, on explica la seva trajectòria vital i com vivia
la discapacitat amb un activisme sempre compromès.
I per acabar només quatre reflexions i donar-te les gràcies Fermí per mostrar-nos:
Que a la vida no tot són flors i violes però hem de viurela amb força i passió.
Que quan tot es torça podem alçar-nos i seguir avançant amb energia renovada.
Que la nostra revista no hagués estat la mateixa sense
els teus articles de tarannà crític i a voltes polèmics.
Que la teva biografia traspua humanitat i un amor incon-

Fermí Sidera, periodista

E

m dic Fermí Sidera Riera, i vaig néixer (el setembre de 1954, això és, el segle passat) i créixer a la
Cellera de Ter (la Selva), fins que als 11 anys em van
enviar a estudiar el batxillerat amb els pares claretians,
a Sant Boi de Llobregat i Montgat (que, val a dir-ho,
eren un oasi de catalanisme enmig de la insuportable
grisor agressiva d’aquella època). Vaig fer COU nocturn a l’institut de Girona, i després em vaig arrossegar
quatre anys per la Universitat de Barcelona, sense gaire profit (eren temps de corredisses policials patrocinades pel pare de l’exministre Valdecasas, de continues
vagues en solidaritat amb les causes obreres, de manis
i pancartes, d’engatjament i passotisme, de politització
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dicional per aquest petit país que aviat veurem lliure.
Fermí ens has deixat curull d’idees, projectes i amb Catalunya al cor ! però no dubtis que en cada edició de
la revista La Farga trobarem a faltar el buit de la teva
petjada. Descansa en pau!
(Agraïm a la Revista de Girona que ens hagi autoritzat
la publicació de l’article : Sóc en Fermí Sidera que podeu llegir a continuació)
Carme Garriga i Verdaguer
(en representació dels companys/es del Consell de
Redacció de la Revista La Farga)

Fermí Sidera
(Revista de Girona,Núm. 25.
Juliol-Agost 2004, pàgs 71 a 73)
extrema i de hippisme descordat, tot barrejat) i sense
completar la carrera de filologia, que vaig abandonar
per muntar amb uns amics un negoci, un bar-llibreria,
que va acabar com el rosari de l’aurora.
Era la segona meitat deis anys setanta, en què la mort
del dictador va comportar uns canvis polítics radicals
(va anar en aquest ordre, no pas al revés}, i l’efervescència d’aquell temps em va agafar de ple. ¿Potser si
no m’hi hagués ficat tan a fons i m’hagués cuidat una
mica no hauria tingut els problemes que vaig tenir, o
n’hauria tingut menys? No ho sé, però la vida passava per allà davant, i era molt difícil resistir-s’hi, i a vegades costa molt pensar en la factura que hauràs de

Fermí Sidera, periodista
pagar, sobretot si no consta en el guió. Als 26 anys,
després de caure’m a sobre l’espasa de Damocles que
m’havia estat amenaçant des de feia temps, en forma
d’amputació d’una cama, vaig casar-me i vaig entrar en
un llarg període d’estabilitat, durant el qual treballava
de corrector al diari El Punt, fins que al cap d’uns anys
se’m van reproduir els problemes a l’altra cama i, tot
i els esforços de tota mena que vaig fer -amb l’ajuda
incondicional de la meva dona i de les meves filles- per
impedir-ho, van acabar amb el mateix resultat. Però
amb els efectes multiplicats -un augment espectacular
de les famoses barreres arquitectòniques-, com és fàcil
d’endevinar.
Aquest problema de salut m’ha acompanyat de manera
irregular però persistent, i a temporades cruel, al llarg
de mes de trenta anys. Quan en tenia quinze se’m va
començar a manifestar una malaltia diguem-ne exòtica,
el nom de la qual no vull recordar. Els metges, com deia
aquell famós estadista amb el problema del terrorisme,
en coneixien les conseqüències però amb prou feines
les causes. (“Etiologia desconeguda», i sense antecedents a la família, i amb una incidència infinitesimal en
la població. Amb tot plegat, la pregunta és inevitable:
“Què he fet, jo, per merèixer això?». Un altre efecte
colateral és que se’t posi cara d’interrogant quan sents
algú que deixa anar aquell tòpic que diu que la naturalesa és sàvia...). El cert és que em va anar convertint el plaer de caminar (en els meus anys joves havia
participat bastant activament en el moviment escolta, i
vaig arribar a futbolista juvenil i tot) en una tortura, i al
cap d’uns anys i d’unes quantes visites al quiròfan, a
càrrec de diferents equips mèdics, va acabar, com he
dit mes amunt, amb l’amputació de la cama esquerra,
primer, i mes tard de l’altra. Explico això per fer notar
que, a efectes de mobilitat, hi ha una diferencia enorme, abismal, entre ser coix o haver d’anar amb cadira
de rodes: mentre vaig caminar, amb una cama ortopèdica, no vaig parar mai atenció a l’existència, i ni tan
sols al concepte, de les barreres arquitectòniques, que
ara m’és tan «familiar»...
Amb el temps he aprés, tanmateix, que aquest salt

qualitatiu és insignificant comparat amb
un altre que, per a
mi, marca l’autèntic
drama de ser discapacitat: que hagis de
dependre o no d’una
altra persona. Tenir
una discapacitat, sigui
la que sigui, és objectivament una putada,
però si et pots espavilar sense necessitar
imperiosament l’ajuda d’algú altre, a la
llarga t’hi adaptes, si
ets prou fort d’esperit
(em penso que es diu
així), i pots superar mes o menys bé molts obstacles.
Diuen que els homes tenim una capacitat prodigiosa de
resistència i de superació, i pel que jo he vist deu ser
veritat: ens adaptem al que fa falta, per sobreviure i tirar
endavant. I els discapacitats presenten un extens mostrari, en aquest sentit. (Per la mateixa raó em posa molt
nerviós el suïcidi, tan reivindicat per alguns escriptors, i
en canvi em sembla respectable l’opció de l’eutanàsia:
hi ha un matís, entre l’un i l’altra; però això seria un debat molt llarg, i aquest no és el lloc ni el moment).
Hi ha una altra qüestió, prou important, lligada amb
l’adaptació al medi (una capacitat comuna a totes les
especies animals, d’altra banda), i és el temps en què
aquesta té lloc. Hi ha dues classes de discapacitats, a
banda dels que en son de naixement: els que hi queden
al llarg de la vida, per malaltia, i els que s’hi troben de
sobte, per accident. Tots els casos tenen la seva pròpia
duresa, i cadascú pot decidir què creu que és menys
pitjor: si veure-les venir, però haver de suportar tot el
sofriment inherent a la falta de salut, o trobar-t’hi de
cop i volta, per exemple despertant-te en un llit d’hospital després de patir un accident fatal, i haver d’assumir
mentalment en cosa de segons, en el transcurs d’una
estona terrorífica, que t’has convertit irremissiblement
en un minusvàlid... La reacció, en un i l’altre cas, serà
decisiva per a la resta de la vida. Com seran decisius,
en aquesta reacció, el suport i la comprensió que l’afectat trobi o deixi de trobar en les persones que l’envolten, siguin familiars, amics o el personal sanitari que
l’atengui. No sé com està el tema exactament, enfocat
des de les institucions, però, pel que jo sé, em sembla
que aquest suport és bastant aleatori.
I després hi ha la qüestió econòmica: en el cas que
hagis de deixar la feina que feies, si hauràs cotitzat
prou temps per tenir dret a algun tipus de pensió, si en
faràs prou, si t’arribarà per pagar-te les ajudes que et
faran falta en endavant... Entre els discapacitats circula
aquesta dita, mes clara que l’aigua: «Per ser minusvàlid s’ha de ser ric”...
I la qüestió social: les amistats, les relacions socials -I
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Fermí Sidera, periodista
dins d’aquestes les sexuals: poca broma-canvien..., i
de sobte et trobes formant part d’un col·lectiu, un collectiu amb unes quantes coses en comú, amb unes necessitats compartides, però amb uns interessos molt
diferents, amb una gran disparitat de punts de vista
sobre les mateixes qüestions... I descobreixes que
aquest col·lectiu el componen una gran quantitat d’organitzacions, d’associacions, que van a la seva, i enmig d’aquesta selva, sobretot quan hi acabes d’arribar,
t’hi trobes completament perdut.
El procés normal és que, precisament buscant orientació, la persona afectada s’apunti a l’associació més
propera -a vegades en sentit geogràfic-, i a partir d’aquí
ja entren en joc molts factors diferents.
En el meu cas, aquesta associació va ser Mifas, que és
la mes gran de les comarques gironines, en nombre de
socis, i per això i per la seva trajectòria, la que té mes
força, per exemple davant de les diferents administracions. A partir d’un moment determinat m’hi vaig implicar
mes, entrant a formar part de la comissió de barreres
arquitectòniques, precisament, i també de l’equip de
bàsquet del club esportiu, des de l’any 92 (una activitat, l’esportiva, recomanable per a tothom, però encara
mes per a les persones discapacitades: l’esport allunya els fantasmes i evita el rovell del cos i del cap); i
des d’aquell any fins al 96 portant reedició, amb altres
socis, del butlletí de l’entitat, que va agafar format de
revista trimestral, amb el nom de Nova ítaca.
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L’experiència va ser molt
positiva, i al cap d’un parell
d’anys vam decidir, amb
uns quants companys, de
reprendre-la, però reorientada, en una nova revista que fos independent,
deslligada de qualsevol
associació, precisament
perquè hi poguessin participar totes lliurement, amb
la intenció d’anar contra
la gran dispersió que hi
ha dins aquest col·lectiu,
que nosaltres pensem que
debilita qualsevol plantejament seu davant de la
societat, en general, i mes
concretament davant de l’Administració.
Aquesta revista es diu L’Atípic, i fins al moment present
n’hem tret nou números. Si el projecte es consolida,
com sembla, voldrà dir que els seus destinataris, els
discapacitats, en son també usuaris, és a dir, que hauran entès que es tracta d’una eina útil (les eines son
per fer-les servir), un instrument que faci de pont entre les diferents associacions de discapacitats, i entre
aquests i les altres persones que no han tingut la mala
sort de ser-ne, però a les quals no els cauen els anells
per ser solidaris quan convé.

Veïns d’arreu.
Conreus africans a les Hortes

A

questa imatge podria ser de qualsevol país
subsaharià, però és de Salt, a la zona de les
Hortes. Una dona de Mali amb el seu fill a l’esquena treballa un petit hort. Com ella, hi ha cap a una
dotzena de ciutadans del mateix país, de Gàmbia o
Senegal, que conreen verdures i hortalisses de la
seva terra d’origen. La majoria són gent que viu a
Salt des de fa anys, alguns amb fills grans, nascuts i
escolaritzats aquí, que paguen un petit lloguer anual
per treballar un tros de terra. N’hi ha que fan d’altres
feines, alguns són jubilats i d’altres estan a l’atur.
Els seus camps són fàcilment identificables si passeu per la zona. No tenen tomaqueres, enciams o
mongetes tendres; les seves plantes canvien el paisatge habitual de les hortes.
Dediquen molta extensió a l’ocra (els noms són en
llengua fula, una de les 6 que es parlen al Senegal),
que és una planta d’un metre d’alçada, amb flors gro-

Ocra

Yakatu

gues molt vistoses, que fa un fruit allargat de color
verd i que se’l mengen fregit o guisat en diversos
plats. També tenen yakatu, que fa un tomàquet més
petit i més compacte que el nostre, i dos tipus de
verdures: el keren keren, que té les fulles semblants
a les de l’api i es menja triturat, com el julivert o
com els espinacs, i el bissap, que és una espècie
d’hibiscus del qual fan servir les fulles guisades. Les
flors assecades les utilitzen com a herba remeiera i
també per preparar la infusió nacional del Senegal.
També es pot veure blat de moro, que recullen tendre
i cuinen les panotxes al forn.
Al ser un cultiu més extens, les llavors de l’ocra les
troben fàcilment a Salt, de les altres plantes n’han
de portar les llavors de la seva terra d’origen. El treball és estacional, de mitjans primavera i estiu. Els
homes contribueixen més a preparar la terra i fer la
sembra. La collita, però, la fan més les dones, ajudades de vegades pels fills i filles
grans. Els excedents d’aquestes
verdures i hortalisses els reparteixen entre els familiars o els venen.
Amb conreus comuns als d’aquí,
també hi ha uns quants horts de
ciutadans magrebins, en menys
quantitat, però, i treballats bàsicament pels homes. També fan cilantre, menta, algun pebrot picant autòcton i un tipus de nap del Marroc,
més cap a l’hivern. Una de les parades del mercat dels divendres és
de marroquins que venen els seus
productes, a més a més d’ocra i
d’altres hortalisses de Paquistan o
l’Índia.
Pilar Velázquez

Keren keren

Bissap
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Al·lèrgies - Atòpia

cuidem les mascotes

L

’atòpia és una al·lèrgia a substàncies inhalades del
medi ambient. Les substàncies que poden provocar
reaccions al·lèrgiques són denominades antígens.
L’atòpia pot afectar gossos i gats, tot i que és més freqüent en gossos. Es pensa que pot ser congènit (adquirit genèticament), ja que passa més comunament
en certes races i línies. Entre els antígens que poden
desencadenar una atòpia es troben el pol·len, fongs,
cèl·lules mortes, pols de la casa, fum del tabac i una
gran varietat de substàncies.
El símptoma principal és la picor, i s’observa quan la
mascota té entre 6 mesos i 3 anys. Els símptomes immediats solen incloure llepar-se els peus, rascar-se la
cara, problemes d’oïda i rascar-se darrere els colzes.
En general el problema és temporal. A mida que passa
el temps, l’al·lèrgia empitjora i s’estén a altres parts del
cos, i la picor, que només passava temporalment, pot
fer-se present durant tot l’any.
Els gats amb atòpia poden mostrar diferents tipus de
lesions a la pell. En alguns s’observa una pèrdua de pèl
a l’abdomen (ventre) i a la cara interna de les cuixes o
bé al llom. Aquesta pèrdua de pèl es deu a un excés
de neteja (llepades, mossegades) per culpa de la picor.
Altres pot ser que es gratin al voltant de la cara i al
voltant del coll.
El diagnòstic d’atòpia pot ser desafiant perquè molts
altres problemes de pell produeixen el mateix nivell de
rascat, pèrdua de pèl i enrogiment de la pell. Perquè
el seu veterinari arribi a la conclusió que l’atòpia és
present (és a dir, efectuar el diagnòstic d‘atòpia), per
norma general, és necessari que s’observin una combinació d’elements: la típica història del començament de
la picor (amb freqüència temporal, a causa del pòl·len
són una causa comuna de l’atòpia), a més de trobar
un patró de lesions de pell sobre les zones afectades, i
l’exclusió d’altres possibles causes de picor.
El seu veterinari farà un examen físic minuciós i amb
freqüència necessitarà fer diversos exàmens per descartar problemes com àcars de la sarna, tinya, infecció
bacteriana, al·lèrgia a puces, qualsevol dels quals pot
ser idèntic a l’atòpia en els tipus de lesions. Una vegada efectuat el diagnòstic, es pot començar el tractament per disminuir la picor i notar una millora, o poden
portar-se a terme exàmens més precisos per determinar quines són les substàncies de l’ambient que estan
causant aquesta atòpia.
Com conviure amb el diagnòstic
L’atòpia no es pot curar, així que els esforços han
d’anar encaminats a manejar els símptomes de la seva
mascota.
L’atòpia pot ser un trastorn profundament frustrant tant
per a la mascota com per al propietari, ja que rosegar-se i llepar-se sense parar poden ser extremadament molestos per a tots dos. Sens dubte, amb el diagnòstic adequat i amb el tractament adequat, la majoria
de mascotes amb atòpia estan més còmodes.
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Tractament
El tractament es pot enfocar de diverses formes.
La millor opció per a la salut de la mascota és fer exàmens per determinar quins al·lèrgens estan causant
l’al·lèrgia. I si és possible, minimitzar o eliminar el contacte (en general el problema és per via inhalatòria)
amb els al·lèrgens.
Si els al·lèrgens no poden ser evitats, una sèrie d’injeccions de petites quantitats d’al·lèrgens (vacunes) poden utilitzar-se per desensibilitzar la mascota. També
és important buscar altres problemes que puguin estar
contribuint a la picor. Moltes mascotes amb atòpia també tenen altres tipus d’al·lèrgies, com al·lèrgia al menjar o al·lèrgia a picades de puça.
Cal tenir en compte que la pell inflamada a causa del
rascat i mossegades que provoca l’atòpia té més tendència a infeccions bacterials o per llevats que encara
poden agreujar més la picor. Per tant, eliminar tantes
causes de picor com sigui possible pot controlar els
símptomes de la mascota, fins i tot si l’atòpia en sí no
és tractada.
Diversos medicaments són utilitzats per al tractament
de la picor. Consulteu el vostre veterinari sobre els diversos medicaments disponibles. Sovint, la millor resposta és individualitzada, per això és necessari tractar
cada mascota de forma individual.
Coses a fer
- Administreu tots els medicaments exactament com us
indiqui el veterinari.
- Si s’ha examinat la mascota per determinar a quines
substàncies té al·lèrgia, intenteu evitar el contacte amb
aquestes substàncies.
- Elimineu tantes causes de picor i inflamació de la pell
com us sigui possible.
Quan cal trucar al veterinari
- Si els símptomes empitjoren sobtadament.
- Si noteu senyals de malaltia de l’oïda (sacsejada de
cap, tocar-se les orelles amb les potes, dolor en tocar-li
les orelles).
Estigueu atents als següents indicis
- Alguns medicaments que s’utilitzen en problemes
d’al·lèrgia poden produir alguns
efectes secundaris que ja us
comentarà el veterinari.
- Un augment sobtat de la picor;
això pot aparèixer des del principi en infeccions del tipus bacterial o per llevats.
- Els problemes d’oïda, com
l’enrogiment, sacsejada de
cap, olor; moltes mascotes allèrgiques són propenses a malalties d’oïda.
Informació facilitada per Vetxarxa

El forat negre
X

avier Oliveras, saltenc (de la banda del Veïnat, que
consti). L’afició pel dibuix li ve des d’abans d’aprendre a caminar. “Una habilitat que va aflorar precoçment
d’una vida anterior”, afirma convençut. La il·lustració,
les caricatures i el còmic són els camps on més treballs
ha desenvolupat, publicant regularment en el Diari de
Girona (a finals dels anys vuitanta), el Nou Diari (any
1993) i en diverses revistes d’àmbit català i estatal. Un
d’aquests treballs són les tires que us presentem avui
amb el títol d’ “El Forat Negre” en un format de tira de
còmic típica de la premsa diària. Van ser publicades
l’any 2007 a la revista “Conciencia Global” amb un estil

i guió que busquen donar una mena de remei de rescat
pels cors que busquen veure la vida amb una certa profunditat. D’aquí ve el títol “El Forat Negre”. Els místics,
que hi entenen més que els físics i que cada vegada
s’apropen més mitjançant la física quàntica, saben que
els forats negres actuen com una mena d’aspiradors
de l’univers, com un comandament de neteja on les
estrelles que es van apagant i morint són portades novament a la matèria amb el naixement de nous astres
o bé a un estat físic més elevat, igual com succeeix al
morir amb el nostre cos i amb la nostra ànima...

Vaig demanar

L’energia de l’amor

Guanyadors vs perdedors
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Al Pompeu Fabra, compartim l’experiència

A

mb el lema “Compartim l’experiència”, es van celebrar a Salt les III Jornades d’Aprenentatge Cooperatiu els dies 4 i 5 de juliol, amb la participació d’uns
150 docents de totes les etapes educatives, vinguts
d’arreu de Catalunya, Castelló i Andorra.
Les Jornades van ser organitzades pel Grup del CIFE
de la UVic sobre Inclusió, Cooperació entre alumnes
i Col·laboració entre professors, en col·laboració amb
l’Ajuntament de Salt, la Casa de Cultura Les Bernardes,
el Col·legi Pompeu Fabra de Salt i el CRP Gironès.
Els intercanvis d’experiències, presentacions de comunicacions i tallers participatius van tenir lloc a les
aules i espais comuns del col·legi Pompeu Fabra. Les
sessions per posar en comú i exposar les conclusions
es varen fer a l’aula magna de la casa de cultura Les
Bernardes.
El primer dia, després de l’acte institucional (amb la participació de l’alcalde i la regidora d’educació de l’Ajuntament de Salt, així com l’inspector d’ensenyament de
la nostra zona escola), es va fer un emotiu homenatge
a en Pere Pujolàs, amb el record de l’empremta que
ha deixat a les escoles que han tingut la sort de treballar amb ell. Necessàriament les III Jornades d’Apre-
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notícies

nentatge Cooperatiu havien de començar compartint
el record d’aquest gran mestre i amic, un dels creadors
del Programa CAAC, impulsor de la Xarxa Khelidôn
per a l’Aprenentatge Cooperatiu i que va finar el mes
d’agost passat.
El bon ambient que es va generar al llarg d’aquests
dos dies de treball no és fruit de la casualitat encara
que ho pugui semblar, és gràcies a la dedicació de
tots aquells que es varen implicar en la seva organització: l’equip directiu i docent de l’Escola Pompeu Fabra, l’Ajuntament de Salt i l’equip organitzador, que han
treballat de valent per facilitar el funcionament de les
jornades i l’assoliment dels objectius.
S’ha d’agrair als assistents que, amb l’esforç de preparar els materials per aportar la seva experiència, van
fer que tots els participants tornessin a casa amb noves
idees, interrogants, experiències i amb moltes ganes
de posar-les a la pràctica per continuar-les compartint i
aprenent els uns dels altres.
Podem dir, ben fort, perquè així ho estem demostrant, que...
La cooperació funciona!

informació municipal
E

n Jaume fa cinc anys que viu a Salt. A l’informe de
la revisió mèdica de la feina li ha dit que té el colesterol alt i que té sobrepès. El seu metge de capçalera
també li ha comentat que ha de canviar els hàbits de
l’alimentació i fer més activitat física per aprimar-se i
corregir els nivells alts de colesterol i així, reduir el risc
de patir malalties cardiovasculars. Si no aconsegueix
baixar el nivells de colesterol és possible que necessiti
medicació. També li va recomanar que donés un cop
d’ull a les activitats que es feien al municipi que el podien ajudar a canviar d’hàbits. Com que fa poc que viu a
Salt no coneix gaires persones del municipi però un dia
quan pujava amb l’ascensor amb un veí que anava carregat amb enciams , carbassons, mongetes...li va dir:
- Quin goig aquestes verdures, d’on són?
- D’aquí Salt, les cullo jo mateix. Si vols, tu també pots
fer-ho.
Aleshores va recordar que el metge li havia comentat la
possibilitat de fer aquesta activitat. Es va posar en contacte amb els responsables dels horts i en pocs mesos
va aconseguir aprendre a cultivar verdures, fer més activitat física , canviar hàbits alimentaris i conèixer més
gent del municipi.
Tradicionalment, la societat ha esperat que el sector
sanitari s’ocupés de les qüestions que afecten la salut
i les malalties. Però, avui sabem que l’atenció a la salut que presten els serveis sanitaris a la població quan
emmalalteix no és el factor principal que determina la
salut de les persones, sinó que n’és un determinant
més i pot influenciar només en el 20% de la salut d’una
comunitat. Els determinants que condicionen la salut
d’una població es poden representar com una sèrie
d’estrats concèntrics (figura 1) al voltant d’unes característiques individuals com ara l’edat, el sexe i alguns
factors constitutius que no són modificables.
Al seu voltant, però, hi ha una sèrie d’influències modificables.
En primer lloc, hi ha els estils de vida individuals, entre els quals s’inclou el consum de tabac, alcohol, drogues, l’alimentació, l’activitat física, conductes sexuals,
estrés, entre d’altres.
En segon lloc, les persones interaccionen entre elles i
amb el seu entorn integrades en xarxes socials i comunitàries. Sabem que les persones que disposen d’una
bona xarxa social gaudeixen de millor salut.
Al tercer estrat hi ha les condicions de vida i de treball,
l’accés a béns i serveis fonamentals, com ara l’educació o els serveis sanitaris.
Finalment, com a mediadors de la salut, les influències
econòmiques, culturals i ambientals actuen sobre totes
les altres capes.
Molts dels problemes de salut més rellevants estan
subjectes a la influència d’aquests determinants i de
les condicions de vida de les persones. Per tant s’estima que un 80% dels determinants de la salut són fora
del sistema sanitari.

El projecte
COMSALUT a Salt

Figura 1: Model de determinants de la salut de Dahlgren i Whitehead,
1991. Modificat per l’ASPB (Agencia de Salut Pública)

Un altre concepte a tenir en compte és el de Salutogènesi que es centra en els factors que recolzen la salut i
el benestar, en lloc dels factors que causen la malaltia.
Ens ajuda a identificar les fonts claus de salut: Per què
les persones es mantenen saludables tot i estar exposades a tantes influències perjudicials? Com ho fan per
recuperar-se de les malalties? Què tenen d’especial les
persones que no emmalalteixen tot i estar en una situació de tensió extrema?
El Model d’Actius reconeix que cada comunitat té talents, habilitats, interessos, recursos i experiències que
constitueixen una valuosa caixa d’eines que es pot utilitzar i que avala que les persones son capaces de fer
coses per la seva salut aprenent a respondre als reptes
de l’ambient.

Model de Hernán, Lineros & Morgan.

El municipi de Salt coneixedor de la importància de
tots aquests determinants en la salut de les persones
té una amplia tradició en el treball comunitari a través
de les associacions, entitats i serveis de la comunitat.
Com a exemple podríem agafar, entre molts d’altres, el
Projecte dels Horts Socials i Comunitaris de Salt que
ha millorat la salut del nostre veí Jaume. El projecte treballa de forma transversal una necessitat bàsica com
són els aliments des de la formació, la responsabilitat
personal, la cooperació, la participació, la cohesió social, les relacions interveïnals i les relacions intergeneracionals, des d’una vessant educativa i comunitària.

21

El projecte COMSALUT a Salt

Amb l’objectiu de millorar el benestar i la salut de les
persones, hem iniciat un procés participatiu de Salut Comunitària (COMSALUT) en el que està implicat el centre
d’Atenció Primària, l’Ajuntament de Salt, l’Agència de
Salut Pública, entitats, associacions i ciutadans.
Una de les fases del procés consisteix en identificar les
principals necessitats de la gent del poble que afecten a
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la seva salut, així com els actius i recursos de què disposem. Aquesta identificació es fa de manera conjunta, entre tots ( veïns i veïnes, entitats, professionals de l’Àrea
Bàsica, de Salut Pública, de l’Ajuntament), durant una
trobada en la qual es debaten aquests aspectes. Posteriorment es prioritzen les necessitats sobre les quals es
treballaran i s’implementaran les intervencions comunitàries que millor responguin a aquesta necessitat i siguin
possibles amb els recursos disponibles.
Actualment ens trobem en la fase d’identificació de necessitats, d’actius i recursos del nostre poble que puguin
estar incidint en la salut i el benestar dels veïns i veïnes.
S’ha fet una primera reunió amb algunes entitats i en
breu es faran trobades amb les entitats restants.
Creiem que aquesta es la millor estratègia per millorar la
salut de la nostra comunitat de Salt amb la participació
activa de tots els agents comunitaris i de les persones.
Comissió Projecte COMSALUT

cultura

Recomanació de llibres

T

ítol: L’estiu que comença
Autora: Sílvia Soler
Edició: Planeta, 2013
Pàgines: 224
Premi Ramon Llull 2013
Ara que l’estiu s’acaba, sembla
que el títol d’aquesta obra no hi
digui, però us la recomano. És
una novel·la intimista amb un
bon domini de les emocions, on
les vivències de tota una generació molt ben narrades transcorren entre la dècada del 50 i
arriba a la dècada del 2000.
Els esdeveniments són fets de
la vida que qualsevol de nosaltres ens hi podem veure emmirallats: casaments, divorcis, fets
polítics, accidents, el treball, ...
La novel·la comença amb dues
mares embarassades que són

cinema
É

s la meva primera col·laboració a la revista. Per
això, i abans de res, voldria agrair molt especialment a la Carme Garriga i a l’equip de redacció en general per haver-me donat aquesta oportunitat. Espero
estar a l’alçada de les expectatives.
Dit això, començaré el meu debut parlant de Ben-Hur.
La pel·lícula se situa a l’any 33, any de la mort de Crist,
quan es va començar a fonamentar les bases de la religió cristina i entrar en conflicte amb la religió romana tradicional. Contràriament al que moltes persones
pensen no és una història bíblica. Es una novel·la de
Lewis Wallace, publicada el 1880. Es una interpretació
personal d’un fet religiós que va arribar a convertir-se
en un best-seller mundial.

amigues de sempre i davant del seu mar blau es
fan confidències, segueixen essent amigues a
mesura que s’amplia la família, comparteixen l’arribada
dels fills, i com el pas del temps que transcorre de manera plàcida però inexorable va afectant a cada un dels
personatges.
L’estiu que comença! És el brindis que fan les dues famílies per la Revetlla de Sant Joan i que amb els anys
es converteix en una tradició fins que... tot es torça.
Llibre ple de tendresa, de petits moments màgics, la
rebel·lia de l’adolescència, el dia a dia feixuc, l’enamorament, la pèrdua...
Carme Torrent

Ben-Hur
Se n’han fet diverses versions. La més coneguda és la
protagonitzada per Charlton Heston i dirigida per William Wyler. Va aconseguir onze premis Oscar.
Tot i que el llistó estava molt alt, en aquesta última versió, i amb la tecnologia actual, han sabut crear unes
imatges i uns efectes especials que convencen i donen
llum a una època a on estava de moda assistir a uns
espectacles fastuosos amb lluita de gladiadors, exhibicions amb animals, execucions i cursa de quàdrigues,
a on la vida del vencedor quedava en mans de la multitud amb el simple gest d’abaixar o aixecar el polze.
La música és la gran aliada de les millors escenes de
la pel·lícula, la de les galeres i la cursa de quàdrigues.
Ben-Hur és una història d’esclaus i senyors, de venjances, d’amors i desamors, d’amistat i de
família. Plena de tòpics: el malvat porta
cavalls negres, el bo els porta blancs,
la bellesa estereotipada de les dones
i la bondat incorruptible de les persones.
El final és de proporcions bíbliques. Es
una història molt cristiana, on l’amor i
el perdó guanyen la batalla a l’odi i la
venjança. Per aquesta raó és a la graella televisiva, invariablement, cada any
per Setmana Santa.
Núria Heras
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Bossetes triangulars de paper

pessics d’art

Rumiant sobre quina activitat proposaria en aquesta edició de pessics d’art, vaig recordar la
confecció d’unes petites paperines o bossetes triangulars que resulten molt útils per posar les
castanyes ara que s’apropa el temps de tardor. I a mi més d’una vegada m’han servit per regalar caramels, fruits secs o llaminadures als més petits de la família i també per guardar tota
mena de petits objectes que sovint costen de classificar.
Així doncs partirem d’un quadrat de paper que varia de dimensions, depèn de la grandària de la bosseta que es vol confeccionar, i pot ser d’un, de molts colors o amb estampats
diversos. Podem emprar paper de textura fina i fàcil de plegar, però amb resultats poc consistents, o bé plegar cartolina de poc gramatge per aconseguir una bossa gran i ben resistent.
Però si voleu realitzar un piló de bossetes com a regals de bateig, aniversari i altres... us
aconsello utilitzar el paper de scrapbook, que es caracteritza per disposar de colors i textures
ben interessants i compta amb un ampli catàleg de dissenys decorats per les dues cares que
asseguren bossetes creatives, úniques i ben diverses. L’únic inconvenient és que aquesta
tècnica ara s’ha posat de moda i s’han encarit molt els materials....però sempre ens queda el
recurs de decorar creativament el suport de paper amb tècniques pictòriques o de collage.

i ecologia

Bossetes triangulars de paper

Anem per passos! i seguim tot mirant el diagrama
de plegats les diferents fases d’elaboració d’aquesta
original bosseta-paperina:
1. Es col·loca el quadrat de paper en la posició que
marca l’esquema gràfic i es doblega amb cura pel centre tot formant un triangle.
2. Es pleguen, procurant marcar molt bé els plecs,
les dues puntes inferiors de la figura fent-les coincidir
amb la punta superior del triangle tot marcant amb
força les línies doblegades.
3. Un cop obtinguda la forma reflectida en el diagrama, cal obrir amb cura la punta del costat esquerra
(figura 4) i a continuació fer el mateix amb la punta
del costat dret (figura 5)
I ara si observeu amb atenció els gràfics 4, 5, 6 i 7
veureu com s’agafen les dues puntes i s’entrecreuen, passant amb compte la part dreta per sota de
la part esquerra fins a obtenir la figura en volum que
s’observa en el disseny.
Les dues puntes superiors que es formen a la part
davantera de la bosseta cal plegar-les i amagar-les
amb cura dins les butxaques que es formen entre els
dos papers plegats, i si el paper és rígid i ofereix resistència també podeu enganxar-les amb
cola.
I ja tenim elaborada la bosseta triangular a la qual podem donar diversos usos, ja que poden
servir per contenir llaminadures, objectes d’escriptori, poms de flors, agulles d’estendre roba,
gomes pels cabells....Les podeu enganxar amb xinxetes als prestatges, amb imants a la nevera o penjar com si fossin mòbils.... Au va, poseu-hi un xic d’imaginació ! i aprofiteu les tardes
de tardor per confeccionar bossetes creatives per decorar, posar les castanyes de Tots Sants
i alhora guardar aquell munt de petits elements que sovint corren perduts o oblidats en els
calaixos.
Carme Garriga i Verdaguer
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ensenyament

Les Arrels acomiada el curs
amb la gran festa del circ. I el comença amb grans novetats!

L

es Arrels és una escola activa, dinàmica i creativa
que té com a objectiu que l’infant sigui feliç.
Ofereix un gran ventall metodològic. A cada curs se
selecciona un eix temàtic amb el qual es treballa durant tot l’any i s’aprofundeix en una setmana temàtica.

Enguany ha estat EL CIRC i a final de curs s’ha fet la
cloenda amb la gran festa del circ, on cada classe ha
demostrat tot el que ha anat treballant. Així hi han hagut pallassos, mags, domadors, acròbates i ballarins.
Mireu que bé que ho fan!

El curs 16-17 el començarem amb moltes novetats. A
educació infantil s’introduirà EL TREBALL PER AULES
TEMÀTIQUES. Es tracta de plantejar aules més obertes, agrupant i optimitzant els materials i especialment
el treball per racons. A primària volem iniciar un projecte que fusioni totes les ARTS – l’educació musical,
visual i plàstica, el teatre - amb la poesia. I a cicle mitjà
aprofundirem en l’aprenentatge de la llengua anglesa a
través de les ciències. Aquest curs 16-17 reprendrem

el projecte d’escola EL NOSTRE PATI, que el vam dur
a terme el curs 14-15, per tal de millorar aquest espai lúdic i d’aprenentatge. I continuarem dinamitzant la
nostra biblioteca…
Comencem el curs amb molta il·lusió i volem la vostra
participació!
I si voleu més informació, visiteu el nostre bloc:
http://lesarrels.blogspot.com.es/
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Els 125 anys de l’escola FEDAC

L

’escola Fedac Salt es va fundar, amb el nom de
Dominiques, l’any 1892. Era una casa col·legi que
estava situada al costat de la fàbrica Monar i com diu
el seu nom la portaven unes Germanes Dominiques de
l’Anunciata.
Dos anys més tard es va traslladar al Carrer Llarg on
encara és actualment. Durant la guerra civil les escoles
de Salt varen romandre tancades. Entre els anys 1940 i
1960 és quan l’escola de les Dominiques es consolida.
El nostre centre atenia a moltes famílies de la vila mateix i també dels pobles veïns; s’escolaritzava a nenes
des dels 3 fins als 14 anys i els nens fins als 6 anys.
Esdevé un important referent a la vila de Salt, tant des
del punt de vista educatiu com social, i en el pati de les
Dominiques es va iniciar el bàsquet Salt.
Entre els anys 60 i 70 es porta a terme una gran ampliació i es construeix en el pati un edifici annex per acollir
noves aules. Es comença a contractar professorat seglar i ja s’inicia una tímida renovació pedagògica. En la
dècada dels 80 l’equip del professorat continua endavant amb la renovació iniciada i marquen ja una manera
pròpia de fer i concebre l’educació.
L’Any 1990 es fa una important remodelació del pati impulsada per l’AMPA. A partir d’aquí les reformes no han
parat fins a l’actualitat, condicionant l’escola als nous
corrents pedagògics. És en aquests moments, a l’any
1992, que celebràrem el centenari amb moltes activitats.
El curs 2009-2010, les germanes, mogudes per la
manca de vocacions però amb la generositat de voler
continuar endavant, creen la Fundació Educativa Dominiques de l’Anunciata Pare Coll (FEDAC). Canviem el
nom a FEDAC Salt i les 24 escoles que formem part de
la fundació comencem a treballar en xarxa.
El curs 2012-2013 ampliem la nostra oferta educativa
per poder cursar l’ESO. El projecte tira endavant i aquest
curs 2016-2017 sortirà la primera promoció d’alumnes
que ja hauran fet tota l’escolarització obligatòria a l’escola. Estem molt il·lusionats de poder acompanyar els
nostres alumnes un tros més en el seu camí cap a la
maduresa.
Enguany celebrem el nostre 125è aniversari i hem preparat un munt d’activitats per gaudir-ne amb els alumnes, les famílies, els exalumnes i tota la Vila de Salt. Una
pedalada per les Deveses, un dinar al pati, una exposició de la nostra història amb records i curiositats, una
revista feta pels nostres alumnes, tallers i xerrades... per
celebrar 125 anys de servei al poble. Ens agradaria que
tots en fóssim protagonistes! És per això que us convidem a participar en les celebracions que farem!
Som una escola familiar, inclusiva i oberta a la realitat,
que segueix l’estela de Francesc Coll. Estem compromesos amb l’educació d’alumnes que viuen al segle XXI
i, per tant, els preparem per adaptar-se a tots els canvis
que hauran de viure.
Tenim molta història darrera de la qual ens sentim orgullosos, però sobretot caminem amb molta il·lusió cap al
futur.
Per cert, ens podeu seguir al web www.fedac.cat/salt.
També a Facebook i Twitter FEDACSalt
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Formació internacional Erasmus+ per al professorat
de l’Institut Espriu

D

urant el curs 2016-2017 els docents de l’Institut
Salvador Espriu poden accedir a beques de formació docent als països de la Unió Europea. És el que
es coneix com un Projecte Erasmus+ KA1. En aquest
cas, la proposta inclou objectius de millora acadèmica,
competència lingüística, integració cultural i internacionalització de la comunitat educativa sota el títol “Superar fronteres invisibles: cohesió social i excel·lència”.
La Unió europea concedeix aquestes beques amb estrictes controls de qualitat i de coherència formativa.
Les ajudes van als docents que s’impliquen en el projecte i també al centre (com a recolzament organitzatiu
i per a promoure més formació), ja que es pretén millorar la qualificació en idiomes i en continguts pedagògics específics, així com obrir noves perspectives en
la planificació docent i d’apertura internacional (l’Espriu
té també ara en marxa un 2n projecte, un Erasmus+
KA2 d’associacions escolars, amb altres cinc països
europeus).
Aquestes iniciatives suposen un incentiu per als docents implicats i per a tot el claustre. Entre els objectius
fixats, i que avaluarem, hi ha: la millora de qualitat en
la pròpia docència, la motivació i l’aplicació de mètodes
innovadors, una atenció creixent a l’alumnat desfavorit,
la gestió d’iniciatives d’excel·lència i, en breu, la il·lusió
per a fer bé i millor la feina docent.
De moment, s’han ja realitzat cinc cursos, els resultats dels quals es disseminaran en els propers Equips
docents del centre. La professora Teresa Palou va fer
el curs “Grand Tour en Europe: créativité, innovation,
citoyenneté active et dialogue interculturel” a París, al
juliol. Un curs que posava al dia els professors participants en metodologia educativa, a través de la recerca, l’acció i la formació. La temàtica va girar entorn a
l’Europa plural d’avui i el paper que aquest continent té
en la vida cultural, acadèmica i personal dels nostres
alumnes. Hi eren presents també altres docents: italians, portuguesos, romanesos i espanyols.
El professor Xavier Serra ha fet cursos a Anglaterra:
un a Canterbury al juliol, amb el títol “British Culture,
Language and Life”, centrat en qüestions lingüístiques i
culturals, que es va desenvolupar al campus de la University of Kent amb docents de més de deu països diferents; i un segon curs, a l’agost, a la ciutat de York. En
aquest cas es va tractar d’un seminari de treball al voltant de temes pedagògics, amb el títol “Spice up your
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teaching Ideas”. En aquest curs hi havia professorat de
Txèquia, Lituània, Grècia, Suïssa i Bèlgica.
La professora Imma Serra va aplicar la seva beca al
curs “C’est comme ça que ça se dit”, al Campus International de Cannes (França): en la pràctica, l’activitat
li va permetre treballar sobre l’argot, el llenguatge familiar, el llenguatge del joves, les sigles, neologismes,
el llenguatge políticament correcte, el llenguatge de la
missatgeria electrònica i força temes de la literatura
contemporània francesa. Va ser-hi dues setmanes a
l’agost.
També la professora Anna Figueras va seguir un curs
de formació a Bournemouth (al sud d’Anglaterra). En
aquest cas, el seminari sobre “EFL Methodology” li va
permetre, a més de millorar la seva pràctica de la llengua anglesa, assolir eines, estratègies i recursos per
utilitzar amb els alumnes i també per a gestionar la motivació i la diferència de nivells dins de l’aula.
En tots els cursos, a més dels continguts específics,
que han estat avaluats i certificats de manera detallada, els docents han discutit i compartit idees i experiències amb professors d’altres països i han posat en
pràctica les habilitats lingüístiques i comunicatives en
anglès o en francès.
Ara s’intentarà completar aquest projecte i, ja des de
mitjan curs, sol·licitarem una nova aplicació de beques
de formació “Erasmus+”: si se supera l’exigent avaluació del projecte permeten un benefici professional evident i també un estímul per a la docència de l’Institut.
Xavier Serra

entreorelles

Àngela Maria! (Segona part)

En el Suplement d’estiu de La Farga varem publicar unes quantes frases fetes utilitzades pels saltencs i a moltes
comarques gironines. En posem algunes més de molt conegudes:
Perdre la xaveta (Perdre el domini de sí mateix o per
algú, en cas d’enamorament).

Quedar vermell com un pebrot (Quan a algú se li
descobreix una falta, que mantenia secreta).

Vas que xutes! (Es diu a algú que s’ha d’acontentar
amb el que li ha estat donat).

Fer Pascua abans de Ram (Situació d’una parella
que, en casar-se, ja van camí de tenir un fill).

Tirar de veta (No tenir mirament en les despeses).

Tenir pardalets al cap (Fer-se excessives il·lusions).

N’ha fet de verdes i de madures (Aplicat a qui no ha
parat de donar disgustos a un altre).

Fer el paperot (Esforçar-se en ser atent, sense tenir-ne ganes).

Fa un vent, que no se sent res (Resposta que es
dóna quan no es vol correspondre a una pregunta).

No n’hi ha un pam de net (Quan en un assumpte hi
han intervingut mala fe i interessos aliens).

Tenir-li el dit a l’ull (Es diu a qui observa tots els defectes que pot tenir una persona).

Pel pa et voldria i per la coca et deixaria (Abandonar
algú o certa cosa, per altra de millor).

Ésser un ni tu, ni vós (No tenir criteri propi).

Més llarg que un dia sense pa (Aplicat a una persona
molt alta. També, inacabable, pesat).

Embolicar la troca (Buscar relacions innecessàries en
qualsevol tema).
Estar calent com un torró (Després d’estar una estona al costat d’una estufa).
Tenir mala peça al teler (Qui pateix una malaltia molt
greu, amb poques esperances de solució).

El més calent és a l’aigüera (Quan arriba l’hora del
repàs i el menjar encara està per coure).
Qui no té un all, té una ceba (Que no hi ha ningú que
sempre es trobi del tot be).
Fer l’ànec! (Aplicat a la persona que fa bogeries).

Ésser un roda-soques (Persona que mai està quieta,
sense anant d’un lloc a l’altre).

Àngela Maria! (Total acord a qui expressa quelcom
d’una forma molt encertada).

Ser un somiatruites (Il·lusionar-se en coses impossibles).

Anar just d’armilla (Ve a dir que es va molt just de
diners).

Primer és el segar que el batre (Hom ha d’actuar ordenadament).

Te conozco bacalao, aunque vayas disfrazado (Es
diu a qui et vol enganyar).

Saliva en dejú (Tipus de saliva que es creia que tenia
dots d’enganxar).

Manel Oliveras Planas

És més fàcil badar un sac que aixecar un pal (Relatiu a la preparació de l’acte sexual).
No es pot fer un pet que no pudi (Qualsevol acció,
per petita que sigui, sempre es descobreix).
En Pepito va de curt (Qui vesteix un pantalons aprofitats de quan era més petit).
Dels pecats dels pares, els fills en van geperuts
(Els descendents reben les conseqüències dels error
greus).
Les patates fan tornar sord (Excusa d’aquell a qui li
feien menjar patates cada dia).
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el temps

Temperatures i pluviometria

maig de 2016

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies
1
2
Temperatura Mínima 4,5 5,2
Temperatura Màxima 18,8 24,4
Mínima Parc Monar 3,1 3,3
Pluja/mm.

3
5,8
24,5
3,4

4
5
8,1 8,4
25,6 23,5
6,1 5,8

6
11,2
21,8
10,4

7
13,2
23,2
12,7
1

8
9
10
11
12,4 15 10,2 10,3
17,5 15,9 22,1 23,3
11,9 14,7 9,5 10,7
9,1 18,2 8,2 0,5

12
13
14
15
7,8 10,1 10,6 9,6
24,6 22,3 24,4 24,5
6,8
9
9,9 9,1
7
11,7
1

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

18
11,2
24,9
10,1
21,5

19
20
12,1 11,7
18,5 24,8
12,2 11,1

21
12,3
27,8
11,2

22
11,6
24
12,9
20

23
8,4
22,1
7,2

27
28
29
30
13,2 14,5 14,5 10,7
28,9 22,5 26,4 24,4
11,3 13,5 13,5 9,2
4
5,3

16
17
12,4 14,7
23,3 23,1
11,4 14,2

juny de 2016

Dies de pluja: 13
Màxim en un dia: 21,5 (mm)

3
12,7
27
11,3

4
5
14,1 12,9
27,9 27,9
12,6 11,7
18,2

6
15,4
30
14,5

7
15,1
30,8
13,7

8
9
10
11
16,7 17,7 17,7 17,2
31,4 31,8 31 26,5
15,7 16,5 15,9 16,9
1,1 3,6

12
13
14
15
16,3 17 17,4 16,9
26,8 28,2 25,7 24,8
15,7 16 16,5 16,5
3

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

16
17
14,8 11,5
25,7 24,5
13,7 9,8
0,6

18
12,8
20,1
13,4
13,6

19
20
9,8 11,3
27,2 28,8
8,7 9,8

21
15,1
33,3
13,6

22
16,2
33,4
14,6

23
24
25
26
16 15,3 20,6 15,9
33,3 32,3 32,6 28,8
13,9 13,3 18,8 15

27
28
29
30
20 16,6 18,9 20,2
30,2 30,4 31,8 31,9
17,8 15,4 17,3 18

juliol de 2016

Pluja acumulada: 65,4 (mm)
Temperatura màxima:
33,4° el dia 22 de juny

Temperatura mínima:
9,8° el dia 19 de juny

Dies
1
2
Temperatura Mínima 19,2 19,2
Temperatura Màxima 32,7 31,9
Mínima Parc Monar 17,4 17,2
Pluja/mm.

3
20,2
30,9
19,7

4
5
17,9 19,5
34,7 34,4
15,9 17,7

6
19,6
33,7
17,1

7
20,3
33,6
18,1
0,6

8
9
10
11
22,2 18,5 20,6 20,9
35,2 35,7 36,4 35
22,2 17,6 18,7 18,7
4

12
13
14
15
20,5 18,8 16,5 12,3
32,4 26,8 25,8 29,7
19,3 16,9 15,9 10,7

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

18
15,9
32,6
13

19
20
15,3 16,1
33,7 34,4
12,8 13,5

21
22,3
34,4
20
0,6

22
20,3
28,1
19,5
2,2

23
24
25
26
18,4 18,6 20,4 19
31,2 33,8 35,3 35,6
16,5 16,7 18,5 15,7

27
28
29
30
20,1 19,1 19,6 21,5
34 33,3 33,6 36,3
17,5 16,9 17,9 19,5

16
17
14,7 15,2
31,1 33
12,4 12,7

Pluja acumulada: 18 (mm)
Temperatura màxima:
36,4° el dia 10 de juliol

3
19,8
35
18,4

4
5
20,8 19,5
37,3 30,5
18,8 18,4
3,8

6
19,5
33,7
17,7

7
16,8
32,3
15,1

8
9
10
11
17
18 17,2 15,8
35,9 33,8 29,2 29,3
13,2 16,1 16,5 14,7
64

12
13
14
15
15,8 15,4 15,4 17,4
31,1 31,6 32,4 32,7
14,5 13,6 15 15,5

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

18
19
32
17,6

19
20
20 20,3
34 30,6
19,6 18,9

21
19,6
29,8
18,1

22
15,7
33,3
15,5

23
24
25
26
16,5 15,8 15,7 15,6
33,9 35,5 34,5 34
13 12,2 12,6 12,4

27
28
29
30
16,3 18,7 19,6 19,1
32,8 33,3 31,3 28,4
14,1 17,1 19,9 18,3
22,5

Dies de pluja: 4
Màxim en un dia: 64 (mm)

Pluja acumulada: 92,2 (mm)
Temperatura màxima:
37,3° el dia 4 d’agost

31
20,6
35,3
20
10,6

Temperatura mínima:
12,3° el dia 15 de juliol

Dies
1
2
Temperatura Mínima 20,1 19
Temperatura Màxima 30,7 32,7
Mínima Parc Monar 18,5 17,5
Pluja/mm.
16
17
18,7 17,3
33,2 34,9
16,8 15,7
1,9

31
11,2
23,4
11,1
10

Temperatura mínima:
4,5° el dia 1 de maig

1
2
13,2 14,4
23,8 25,2
13 14,3
25,3

Dies de pluja: 5
Màxim en un dia: 10,6 (mm)

agost de 2016

Pluja acumulada: 117,5 (mm)
Temperatura màxima:
28,9° el dia 27 de maig

25
26
13,2 15,3
26,2 25,8
12,1 15

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

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 25,3 (mm)

30

24
9,3
24
8

Temperatura mínima:
15,4° els dies 13 i 14 d’agost

31
16,9
31,3
15,3

Resum meteorològic maig, juny, juliol i agost 2016

E

l mes de maig s’ha caracteritzat per unes temperatures inferiors a les normals, -1º d’anomalia, no hi ha
hagut cap onada de calor i la temperatura màxima no ha
arribat a 30ºC, cosa poc freqüent en un maig des de l’inici
de la sèrie, juliol de 1999.
La temperatura mínima absoluta al centre de Salt és la
més baixa de la sèrie, 1999-2016, 4,5ºC, 0,1º-c inferior
a l’assolida l’1 de maig de 2001. Pel que fa a les precipitacions ha sigut un mes plujós. El maig de 2002 és el
més plujós, 197,2 mm. En aquell mes va haver-hi força
llevantades. En canvi aquest maig ha estat irregular, ja
que han proliferat les tempestes. Ha plogut força més al
centre urbà de Girona, 141,8 mm a Girona-Santa Clara,
que a Salt, 117,5 mm.
El mes de juny ha estat un mes irregular meteorològicament parlant, especialment pel que fa a les temperatures
amb canvis sobtats. Les temperatures han estat un xic
inferiors a la mitjana climàtica fins al dia 16, tot i que eren
suaus, amb màximes lleugerament inferiors a les normals
i mínimes típiques de l’època. Però entre el 17 i el dia
20 l’entrada de vents del nord al nord-oest en nivells alts
de la troposfera ha produït una important baixada de les
temperatures, en primer lloc de les màximes, així només
vam tenir 20,1º de màxima el dia 18, mentre que quan va
passar el front fred que va provocar les pluges i la baixada
de la màxima del dia 18, la mínima va baixar fins a 8,6º el
dia 19, i 9,8º el dia 20 a Salt-Monar. Al centre de Salt la
mínima fou de 9,8º el dia 19. Cal remarcar que ha estat

un juny un xic més fresc del normal, així la temperatura
mitjana ha estat de 22,3ºC a Salt-Plaça Sant Cugat, quan
la mitjana històrica, dades des del juliol de 1999, és de
22,7ºC. Pel que fa a la precipitació ha estat un mes més
plujós del normal, les tempestes no han estat tan abundants com al maig i no ha estat un mes tan plujós, però
tot i això la precipitació total, 65,4 mm, supera el promig
climàtic de 44,0 mm.
El mes de juliol s’ha caracteritzat per tenir entrades càlides a Salt, però cap onada de calor, almenys important,
tot i això ha sigut un mes més càlid del normal, 28 dies
per damunt de 30º no és normal, al segle XX en teníem
16 de mitjana. La temperatura màxima absoluta de Girona
i rodalies ha estat molt més baixa que altres indrets de
clima similar o més fred, probablement per efecte de la
marinada que aquí refrescava i en altres indrets escalfava
l’aire o era vent més de garbí, més sec o càlid com a Santa Coloma de Farners on es va arribar a una màxima de
39,0ºC. El mes més càlid del normal, +0,9º, amb una calor
constant, hi ha hagut pics de calor, entrades d’aire càlid,
però sense veritables onades de calor, i força sec.
Aquest ha estat un mes d’agost força normal tèrmicament,
un xic càlid pel que fa a les màximes i normal pel que
fa a les mínimes. Ha estat un mes humit a Salt. S’ha de
destacar la forta tempesta del dia 9 amb pluja torrencial, i
la pedregada del dia 29, amb pluja forta una estona i vent
un xic fort.
No ha fet cap gran onada de calor, només pics de calor.
Gerard Taulé
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guia de serveis
EMERGÈNCIES
Bombers
Emergències Sanitàries- SEM
Mossos d’Esquadra
Policia Local

085
112
088
972 24 54 46
972 24 91 92

SERVEIS MUNICIPALS
Ajuntament
Biblioteca Iu Bohigas
Biblioteca Massagran
Camp de futbol de Salt
Camp de futbol Coma Cros
Cementiri Municipal
Centre Obert Infantil
Centre recursos Gent Gran
Centre Social Mas Mota
Consorci Serveis Socials
Centre Cultural Coma Cros
Deixalleria
Equipament juvenil El Satèl·lit
Escola Municipal Belles Arts
Estació Jove
Mercat Municipal
Museu de l’Aigua
Oficina d’Acció Social
Oficina Habitatge Salt-70
Oficipa de Promoció Econòmica
Pavelló d’Esports Municipal
Pavelló Gimnàstica Artística
Piscina Municipal
Pista Eslàlom La Pilastra
Pista Poliesportiva Municipal
Ràdio Salt
Sala Auditori La Mirona
Teatre de Salt
Tennis Salt-Les Guixeres

972 24 91 91
972 24 03 22
972 40 50 62
972 42 22 41
972 24 91 91
972 24 05 06
972 40 23 73
972 01 16 55
972 23 51 05
972 23 51 05
972 23 16 81
972 23 88 11
972 40 50 07
972 24 42 35
972 40 50 07
972 23 38 26
972 40 21 48
972 24 15 13
972 40 22 76
972 40 52 95
972 24 00 12
972 23 32 39
972 23 60 21
972 23 31 80
972 24 00 12
972 24 91 51
972 20 01 22
972 40 20 04
972 40 65 28

FARMÀCIES
Davesa
Escatllar
Anna Jubero
Peya
Nieto
Ordis
Muñoz
Rocas
Noguera
Domenech

972 23 05 68
972 23 01 03
972 23 35 18
972 44 10 01
972 23 36 45
972 23 77 04
972 24 34 12
972 23 12 49
972 23 25 78
972 43 99 35

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

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

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

CENTRES UNIVERSITARIS
ERAM
UOC
UNED
EUSES

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

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

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

gastronomia

Coca d’anís
Ingredients:
· 1kg de farina
· 12 g de llevat de París
· 20 g de sal
· 600 ml d’aigua tèbia

· anís
· oli d’oliva verge
· sucre

Elaboració:
Desfeu el llevat amb una mica d’aigua. En un bol, barregeu la farina, la
sal, el llevat i l’aigua. Amasseu-ho fins que tingueu una pasta homogènia
i us quedi com una bola. Enfarineu el marbre i poseu-hi la bola de massa. Tapeu-la amb un drap net de cotó i deixeu-la llevar una mitja hora.
Si voleu una coca gruixuda, deixeu llevar tota la massa. Si no, traieu un
terç de la pasta, que podeu aprofitar per fer panets o coques petites.
Mentre lleva escalfeu el forn a 250º amb escalfor a dalt i a baix i prepareu una safata amb paper de forn.
Passada la mitja hora estireu la massa amb un corró a la mida de la safata. Feu marques amb tres dits a tota la superfície, que hi quedin petits
forats. Poseu-hi oli al damunt intentant que entri als forats. A continuació,
cobriu la superfície amb força sucre i enforneu. Deixeu-la al forn fins que
agafi el color daurat que us agradi.
Just quan la traieu del forn regueu-la amb força anís.
Deixeu-la refredar damunt una reixeta i ja la tindreu a punt. Bon profit!
Recepta de la Sra. MARIÁN CUADRADO SEGURA
del grup de Les Cuineres de Salt.

cuina internacional
Blat tendre amb bolets (Salt)

Ingredients pel púding:
· 250 g de blat tendre
· 700 ml de caldo de verdures
· 200 ml de nata líquida per cuinar
· 250 g de bolets variats
· 200 g de xampinyons

· 1 ceba
· formatge ratllat
· 6 cullerades d’oli d’oliva
· sal i orenga

Preparació:
Piquem la ceba ben petita, o ratllada, i la posem en una cassoleta amb l’oli d’oliva fins que quedi transparent i
no massa rosa. Hi afegim els bolets i els xampinyons i quan s’hagin cuit hi aboquem el blat tendre, remenantlo una mica per tal que agafi el gust, i a continuació hi afegim el caldo de verdures, sense deixar tot sovint de
remenar-ho (com que segons quins caldos de verdures ja porten una mica de sal, caldrà mirar si se n’hi ha
d’afegir). Quan quedi gairebé sense suc hi posem la nata líquida i continuem remenant fins que gairebé la
nata s’hagi absorbit. Ho retirem del foc, emplatem i al cim hi posem l’orenga i una mica de formatge ratllat.
Bon profit.
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Naixements, casaments i defuncions
Naixements

Mariona Boix Aumedes
Arlet Aguilar Saenz
Majda Lafrasni
Luca Claudiu Cosma
Adam Ouchen
Cleyde Yopa Yonke Nguetmi
Xin Yu Ye
Rodayna Moula
Aissata Ly
Timeia Emmanuela Georgiu
Erick Estrada Perdomo
Zainabu Ceesay Ceesay
Fatouamata B. Barry Barry
Rim Boucetta
Aissa Travally
Denys Tsybulyak
Adam Abou
Anouar Boukhrissi Garziad
Mamadou Jawara Touray
Olivia Adutwumwa Darkwa
Insaf El Youssfi Bouknichef
Yasmina El Khabouri
Ian Cañon Valerona
Rayan Boutouil Setta
Yahya Ait Belardi Taligui
Omar Drammeh Tangikora
Yousef Bezghout Soultana
Khadija Zariouh Chafi
Izan Marti Fonseca
Jennifer Gómez Martínez
Mohamed Salim Lamkadem
Akram Khomsi El Bir
Bilal Conteh

11/06/2016
12/06/2016
13/06/2016
13/06/2016
14/06/2016
14/06/2016
15/06/2016
17/06/2016
19/06/2016
19/06/2016
20/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
24/06/2016
25/06/2016
25/06/2016
26/06/2016
28/06/2016
28/06/2016
30/06/2016
01/07/2016
03/07/2016
03/07/2016
03/07/2016
05/07/2016
05/07/2016
06/07/2016
09/07/2016
09/07/2016
11/07/2016

Duaa Noor Naveed
Immanuel Eghosa Aiyanyor
Nasreddine Drissi
Aritz Luis Martínez
Anwar Sahry Jamal
Luis Felipe Nunes Souza
Jessica Beata León Gossa
Iyad Jdaoudi Allaoui
Noa Cañada Pereira
Omar Hydara
Zeynab Ouchribou Kibouch
Amir Fauzi Nachati
Kadijatu Ceesay
Jasum Birdi
Fatima Zhara
Farouk El Asri Barraan
Nahia López Palacios
Mohamed Abdessamie
Naia Ortiz Castillo
Mahamadou Touray
Duna Pointelin Gascon
Mustafa Konteh
Mamadu Aboulaye Djalo
Antonia Mireya Rodila
Zakaria Drssi El Kachari
Raul Corvacho Cruz
Agusti Costa Bataller
Liam Rubio Lagos
Eyra Polonio González
Jana Formatjer Moraguez
Aleix Abad Seguí
Xavier Sánchez Raya
Amir Samadi

demografia
12/07/2016
12/07/2016
13/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
14/07/2016
15/07/2016
17/07/2016
17/07/2016
19/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
20/07/2016
21/07/2016
21/07/2016
23/07/2016
23/07/2016
25/07/2016
28/07/2016
28/07/2016
31/07/2016
01/08/2016
03/08/2016
06/08/2016
07/08/2016
08/08/2016
08/08/2016
09/08/2016
09/08/2016
15/08/2016
16/08/2016
17/08/2016

Maahamadu Tanja Keita
Maia Rebollo Molist
Noel García Rodríguez
Julia Lecha Fuertes
Ikhlas Kada
Modibo Sidibe
Marta De Aquino Da Costa
Constantin Alexandrui Radu
Laia Corominas Puig
Nil Toribio Gómez
Romayssa S. El Marsse
Kalijatou Conteh Conteh
Marina Bosch Aterido
Malak Er Rahmani Jiab
Jorgina Yraola Bragulat
Aran López Fernández
Miracle Barrydaniel
Maria Liebana Raya
Rodrigo David Ibarra Lainez
Lluïsa Wendy Nana Magoue
David Cherif
Mahamadu Nimaga T.
Tesla Ainara El Vir Castro
Nora El Ouasdi
Romayssa Talbi Zaryouhi
Basma Fakhardine
Victor Centurion Delgado
Sineyder Henao El Vir
Martina García Paymans
Djenabou Barry
Mala El Hayani
Nor Jaoudi Belahcen
Anaysa El Bouazzaoui El K.

18/08/2016
18/08/2016
20/08/2016
21/08/2016
21/08/2016
21/08/2016
21/08/2016
22/08/2016
23/08/2016
24/08/2016
25/08/2016
26/08/2016
27/08/2016
28/08/2016
31/08/2016
01/09/2016
01/09/2016
02/09/2016
02/09/2016
03/09/2016
03/09/2016
05/09/2016
04/09/2016
05/09/2016
07/09/2016
10/09/2016
12/09/2016
15/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
17/09/2016
17/09/2016
14/09/2016

Bi Zaouli Guillaume Zaouñi
Rosa Isabel Gómez Flores
Miguel González Fernández
Heidi Joselin Galvez Mejia
Frank Alexis Muñoz Quinayas
Ingrid Yojana Aguilar Gómez
Lluis Batallé Salarich
Deborah Ekiendo Adetayo
Ismael Ramírez Elvia
Silvia Asucena Zelaya Zambrano
Bilal El Attar
Khaloud Haydour
Eduardo Fernando Luque Carias
Nusly Yelixa Ponce Oliva
Fernando Luis Mosquera Casado
Abiodun David
Hicham Atraouch
Noemi Oglesias Vinaza
Bryan Mauricio Rivera Greey
Dixia Alexandra Ordoñez Juarez

29/07/2016

Casaments
Joel Poquet Velasco
Silvia López Hadji
Eduardo Camps Balsalobre
Rosa Maria Plantalech Castañé
Marvin Edgardo Zuniga Valeriano
Soraya Jamileth Ramirez Cerrato
Said El Khoubi Mohamed
Somaya El Ghali
Jordi Clopés Anglada
Carlota Gonzalo Vila
Aniol Figueras Casals
Jésica Martínez Martin
Juan Diego Muñoz García
Lorena Mateos Calvo
Melvin Yanes Medina Martínez
Gloria Virginia Mendoza López
Didac Rodríguez Rodríguez
Mireia Ribas Vicente
Jesús Quiñones Jiménez
Natalia Calduch Barceló
Amenaghawon Ogbeide
Eunice Okhomina Omoragron

Defuncions

21/05/2016
11/06/2016
15/06/2016
16/06/2016
17/06/2016
21/06/2016
22/06/2016
23/06/2016
08/07/2016
08/07/2016
11/07/2016

M. Jesús C. Rodríguez Gz., 62 anys
Joaquim Barrera Grabulosa, 84 anys
Joan Gibrat Planella, 81 anys
Félix Romero Carrasco, 80 anys
Josefa Verdaguer Buixeda, 87 anys
Inocencia Zamorano Barco, 96 anys
Joaquim Roura Horta,88 anys
Rosa Pascual Gimeno, 93 anys
Julià Sánchez Ruiz, 60 anys
Rosa Puig Coll, 92 anys
Antonia Tort Bosch, 94 anys
Josep Palmerola Girbent, 88 anys
Piedad Ramírez Segovia, 90 anys
Maria Fita Artigas, 95 anys
Angel Barchin González, 87 anys
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03/05/2016
05/05/2016
08/05/2016
08/05/2016
09/05/2016
09/05/2016
12/05/2016
14/05/2016
14/05/2016
21/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
26/05/2016
27/05/2016

Jesús Reguero Moragas
Eva Baena Estepa
Jorge Cordoba León
Inmaculada Pedregosa Calvo
Edwin Alexis Nuñez Villanueva
Maria Carolina Funes Nuñez
Aliou Balde
Ana Maria Fabrellas Suria
Oscar Luis Ramiro Quiñones
Marta Meléndez Ylla
Jose Maria Casacuberta Viusa
Ana Isabel Lozano Pareja
Joaquin Navas Mejias
Cristina Lara Jiménez
Francisco Morgado Hernández
Dolores Manzano Montero
Luis Bonmati Garganta
Maria Josefa Jiménez Valenzuela
Ali Camara
Kujeji Tunkara Tunkara
David Marco Diez
Eva Adrian Aymar

15/07/2016
18/07/2016
19/07/2016
21/07/2016
22/07/2016
24/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
26/07/2016
28/07/2016

12/09/2016
12/09/2016
16/09/2016
16/09/2016
19/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
20/09/2016
23/09/2016

29/07/2016

Gertrudis Fariña Soto, 86 anys
30/05/2016
Amparo Atienza Chacón, 92 anys
01/06/2016
Mercedes De la Haza Carmona, 91 anys 02/06/2016
Antonio Martínez Cobo, 73 anys
07/06/2016
Elizabeth JayneTorra, 70 anys
09/06/2016
Juan Abad Conejo, 85 anys
09/06/2016
Concpeción Pueyo Agudo, 80 anys 10/06/2016
Francisco Reyes Muñoz, 64 anys
15/06/2016
Paquita Nonó Serrat, 88 anys
16/06/2016
Francisco Pibernat Dabesa, 84 anys 16/06/2016
Benet Feliu Guitart, 81 anys
22/06/2016
Johann Kremer Romans, 77 anys
23/06/2016
José Ruiz Rueda, 72 anys
24/06/2016
Fidentina González Pericacho, 92 anys
24/06/2016
Maria Privat Oliveras, 91 anys
25/06/2016

Salomó Ferrer Marqués, 83 anys
27/06/2016
Cristobal Valeros Llamas, 91 anys
27/06/2016
Felipa Garcia Barbacil, 84 anys
27/06/2016
Fermí Sidera Riera, 61 anys
30/07/2016
Enrique Bautista Palomares, 77 anys 09/08/2016
Emilio López Sánchez, 65 anys
10/08/2016
Trinidad Hernández García, 78 anys 11/08/2016
Conxita Parnau Casadevall, 87 anys 14/08/2016
Antonieta Pedrosa Pérez, 55 anys
14/08/2016
Esteban Zamora Lozano, 85 anys
15/08/2016
Josep Palou Gayolà, 84 anys
27/08/2016
Elvira Juher Ferrer, 87 anys
27/08/2016
Salvador Roura Bou, 93 anys
28/08/2016
Pilar Muñoz López, 84 anys
29/08/2016
Miguel Hinojosa Almiron, 67 anys
29/08/2016

016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016
016

poti poti

L’acudit foll

Encreuats

HORITZONTALS
1. És aquella ciència que estudia patrons
en les estructures de cossos abstractes
i en les relacions que s’estableixen entre
aquests
4. Representació gràfica de les lleis de variació de certs fenòmens.
5. Reglament de les hores de sortida i arribada de trens, autobusos, etc., del començament i acabament de les classes d’un
centre docent, d’una activitat laboral, etc.
6. Prova escrita o oral a què és sotmès un
alumne, un candidat, per poder declarar si
és apte a entrar en una escola, a obtenir
l’aprovació d’una assignatura o d’un curs,
un grau, un càrrec o una ocupació, etc.
8. tasca a realitzar per l’alumne

Sopa de lletres
adoctrinar
bestiola
carboner
decorador

enfarfegador
filigrana
gebrada
hipocresia

impostor
lectura
menyspreu
nitrogen

opressor
papaorelles
ramblejar

VERTICALS
2. Persona que es dedica a l’ensenyament
d’un art, una ciència o una llengua, etc.
3. Conjunt de ciències que estudien el funcionament de la Terra i els seus ecosistemes tenint en compte totes les interaccions
dels éssers vius, entre si i amb el medi abiòtic i l’energia, les quals integren coneixements pluridisciplinaris de física, química,
biologia, geologia, economia, demografia,
política i etologia, principalment.
7. Instrucció que hom dóna en un establiment d’ensenyament primari.
9. Persona que rep ensenyament

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

972230568

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

972233645

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 7 - 17 - 27

972230103

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

972237704

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 4 - 14 - 24

972233518

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 8 - 18 - 28

972243412

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

972441001

ROCAS, Major, 269
Dies: 2 - 22 - 29

972231249

DOMENECH, Llevadores, 7-9
Dies: 1 - 11 - 12 - 21 - 31

972439935

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

972232578
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