


2

agendaActivitats del mes de DESEMBRE

CASAL DE JUBILATS
•  Dia 15 de DESEMBRE. Excursió  PRE-NADAL A PERPINYÀ - 

MERCATS NADALENCS. Sortida a les 10:00 hores del matí. Preu: 
43 €. Tota la informació al Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt

•  QUINA de Nadal al Casal de Jubilats i Simpatitzants. Organitzat pel 
Club Bàsquet Salt. Els dies 25 i 26 de desembre, i 1 i 6 de gener, 
de les 6 de la tarda a les 9 hores del vespre.

SALT SARDANISTA
•  Dia 6 de desembre, doble audició de sardanes per les cobles Bis-

bal Jove i Flama de Farners. Hora: 2/4 de 5 de la tarda a la pista 
Poliesportiva.

BIBLIOTECA PÚBLICA IU BOHIGAS
•  3 de desembre - 11:00 h. - Storytime - Hora del conte en anglès a 

càrrec de Kids&Us.
•  13 de desembre - 17:30 h. - Club de lectura infantil - Trobada del 

club de lectura infantil.
•  16 de desembre - 17:30 h. - Club de lectura juvenil - Trobada del 

club de lectura juvenil.
•  16 de desembre - 18:30 h. - Concert de Nadal - Concert de Nadal, 

a càrrec de la Coral Rossinyol i Alimara de Salt.
•  16 de desembre - 20:00 h. - Presentació dels llibres Me’n vaig a 

l’est, apunts de Belgrad, Moscou i Chisinau, de Laura Bohigas i, 
Risc de pluja, contes clàssics, relats mòrbids i maquinacions es-
pontànies, de Miquel Bohigas. Jordi Artigal presentarà l’acte.

• 22 de desembre - 20:00 h. - Club de lectura d’obres de ficció. Tro-
bada del grup de lectura. Comentarem: “Temps difícils”, de Charles 
Dickens.
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LA MIRONA-CONCERTS
•  Dia 2 de desembre- 8è Concert de Recollida de Joguines a favor 

de LA CREU ROJA | KOMODOR + ALADECORB + MAX POWER 
– Hora: 22:00.

•  Dia 3 de desembre- PIMP FLACO · KINDER MALO – Hora: 20:00- 
Preu: 12/14 €.

•  Dia 5 de desembre- MEN IN BLACK (Tribut a Johnny Cash) + GIR 
– Hora: 22:30- Preu: 10/12 €.

•  Dia 7 de desembre- ÀPEIRON – Hora: 23:00- Preu: 8/10 €.
•  Dia 9 de desembre- THE BLACKOUT FEST · MorphiuM · Hide Ab-

bey · Olvido · Donuts Hole · Dominium · Shouting Last – Hora: 
20:30- Preu: gratuït.

•  Dia 10 de desembre- ALBERT PLA | A PLENO PULMÓN – Hora: 
22:00- Preu: 18/21 €.

•  Dia 16 de desembre- 15è ANIVERSARI DE LA MIRONA AMB OR-
QUESTRA DI-VERSIONES – Hora: 23:45- Preu: 7/10 €.

•  Dia 17 de desembre- DORIAN “10 AÑOS EN UN DÍA” CONCERT 
FINAL DE GIRA + MARION HARPER + DJ ELEKTRIK – Hora: 
22:00- Preu: 18/22 €.

•  Dia 18 de desembre- MIRONADAL 2016 | EL POT PETIT + EVA-
RISTO & CIA  – Hora: 17:00- Preu: 6/8 €.

•  Dia 23 de desembre- IMPERIAL JADE – Hora: 23:00- Preu: 10/12 €.
•  Dia 31 de desembre- REVETLLA DE CAP D’ANY 2016 amb DJ 

OGT – Hora: 00:45- Preu: 16/22 €.

TEATRE DE SALT - EL CANAL
•  Dia 3 de desembre - 21:00h.- Amors & humors. Shakespeare, Cer-

vantes i música- Abel Folk/Pep Planas- Lloc: El Canal - Preu: 28 €.
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Els anys que passen  
Ja torna a ser Nadal i hom s’adona de com de ràpids passen els anys. I amb 
ells les  nostres vides i els temps que ens han tocat. Per alguns els fa man-
dra aquestes festes, cada cop més comercialitzades. Dies de celebracions, 
d’àpats i regals, de moltes despeses. I que passi de pressa. Per molts altres 
el record nostàlgic dels que ja no hi són, en el fons un mal pas. Pels petits, 
la il·lusió de la innocència d’un engany màgic. Per altres una tradició, o un 
temps de ser bons i d’estar contents, perquè toca. Per alguns altres, menys, 
temps de recull espiritual o de pràctica religiosa, sincera o no.
S’acosta el final de l’any i amb ell un pensament inevitable. Repassem 
mentalment què ens ha passat de bo i de dolent, la situació actual de les 
nostres pors, dels nostres reptes personals i professionals. De nosaltres i 
dels éssers que ens envolten. I ho fem a nivell íntim i a nivell col·lectiu. Ana-
litzem l’estat de la nostra societat, d’on venim i on anem, de com funciona 
el nostre municipi, de com s’albira el futur del nostre país, ara tan incert 
com decidit.    
I la qüestió, sempre, és tirar endavant. Ser-hi i intentar millorar el nostre 
petit món, viure més bé i intentar ser més feliços, aquest concepte tan en-
ganyós que es podria resumir en passar més bones estones, trobar-se bé 
i assolir alguns dels nostres reptes, no patir gaire. I preguem sense creure 
en gaire res perquè l’any que ve hi tornem a ser, tots, tots i en millors con-
dicions, després de sobreviure un temps que desitgem que siguin bons i 
profitosos.  
Els anys passen i nosaltres també. És fins i tot imprescindible per a ser 
persones humanes, íntegres i honestes, que conservem els nostres valors 
intrínsecs i ens esforcem a ser millors. Però també evolucionem. I això no 
ens ha de fer témer. Qui no evoluciona és qui no ha après res de la vida i 
qui no ha llegit res. Tots soms fills del nostre temps i del seu ritme omnipo-
tent. Cal seguir-lo, però amb consciència i reflexió.
Però només de nosaltres mateixos depèn fer certa alguna mena d’il·lusió, 
treballar per alguna idea, que és el que de veritat ens fa avançar sense 
viure només arrossegats.
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Quin espai té la gent gran en una societat que cada vegada vol 
ser més ràpida, dinàmica i jove? Alguns estudis parlen de l’eda-
tisme, la discriminació per edat, un mal contemporani que hauria 
començat a finals del segle XIX quan neix una percepció negativa 
de la vellesa i que no ha fet més que empitjorar. No parlem de 
maltracte ni situacions extremes, simplement d’una mena d’ig-
norància que ens fa oblidar que la gent gran són el nostre nexe 
amb la història, aquells que poden posar color a les fotografies en 
blanc i negre, els que poden donar vida a les paraules inertes de 
documents antics. La Ramona, amb 92 anys i besàvia, conserva 
encara una memòria privilegiada i un sentit de l’humor envejable 
per molts a qui doble o triplica l’edat. “Miro les fotografies antigues 

i és com si encara veiés aquell poble i mentre penso això sembla que se me’n van una mica les cabòries”, em 
diu. Viatgem una estona a aquest refugi del record, abans que el temps no ens ensorri les parets. 

-Vostè és de Salt de tota la vida? I la seva família?
-Sí, ja ho crec. Els meus dos germans i jo som fills del 
carrer Sant Joan. De part del meu pare també eren de 
Salt, de part de la meva mare eren de Constantins, però 
des que ella tenia 7 anys que van venir a viure aquí a Salt. 
La meva mare a aquesta edat ja treballava a la fàbrica 
Gassol.
-Amb 7 anys treballava a la fàbrica?
-Sí. Explicava que quan li tocava de nits, ella i altra mai-
nada s’amagaven i es posaven dins una capsa de cotó o 
de fil i dormien. Fins que els enxampava l’encarregat i au, 
fora d’aquí! Hi va treballar tota la vida la mare, com també 
la meva germana Coloma.
-Com ha canviat Salt en aquest sentit, de tres fàbri-
ques a cap.
-Molt. Hi havia tres fàbriques aquí a Salt i una altra a San-
ta Eugènia. Quan la gent plegava de treballar aquí a la 
Gassol, semblava que passava una riuada, de tanta gent 
que hi havia al carrer. A dins del recinte recordo que hi 
havia uns pisos molt grans, hi vivia la portera, el mecànic, 
l’encarregat principal, força gent. 
-I el seu pare a què es va dedicar?
-El meu pare era picapedrer. Treballava en convents i es-
glésies i la meva mare patia perquè sempre deia algun 
renec. Com que ell menjava i dormia a la rectoria, la mare 
li deia: “qualsevol dia se t’escapa un me cagu’m...” Ell li 
deia que no patís, que no se li escapava pas res! Des-
prés, amb la República, van treure la paga dels capellans 
i li van reduir la feina, només treballava dos o tres dies. 
Llavors el van agafar a treballar a can Vidal de les gaso-
ses i s’ho combinava. Després d’un parell d’anys, però, a 

la pedrera tornava a haver-hi feina i es va quedar a tre-
ballar allà perquè cobrava 25 pessetes més per setmana. 
-Quants anys tenia vostè quan va començar la guer-
ra? Com ho recorda?
-Tenia entre 10 i 12 anys. Vam estar aquí a Salt ben bé 
fins al final de la guerra. Vivíem al carrer Sant Gregori i 
recordo que una nit la vam anar a passar a les Deveses. 
La veïna no es volia quedar a casa i li va dir al seu marit, 
en Francisco Serra, que anéssim a dormir a les Deveses, 
que estar dins de casa no era segur. Ens va cridar per 
darrera els patis i així vam anar tots plegats cap allà. El 
pobre Francisco tenia unes angines de cavall! Però tot fos 
per salvar les criatures. Allà vam estar abrigats amb unes 
mantes tots plegats, però cap a la matinada feia una fred 
insuportable i en Francisco va dir: “tant me fot morir d’una 
bomba si igualment moriré d’aquestes angines, me’n vaig 
cap a casa!” i vam tornar cap al poble. Per sort, no van 
bombardejar en tota la nit. Al final de la guerra, per la reti-
rada, recordo com tiraven obusos i bombardejaven Giro-
na,.Això sí que feia molta por i vam marxar a Constantins. 
-Van anar a casa de la família de la seva mare?
-Sí, vam anar a casa d’uns familiars. Nosaltres i altres 
famílies d’aquí Salt. No hi vam estar pas massa, una 
setmana o així. Per tota la zona de Vilanna i la Pilastra 
bombardejaven les cases de pagès. Per això ens havíem 
de quedar a la part de darrera i no podíem pas sortir ni a 
la llera. El meu pare, com que en aquell temps treballava 
a can Vidal i era del sector alimentació, no havia anat a la 
guerra, se n’havia lliurat. Amb la retirada, però, el nostre 
parent li va dir que millor que s’amagués pel bosc, pel que 
pogués ser, i així ho va fer. El va acompanyar a una bar-

El refugi del record

Noms: Ramona Buvé i Mutjé
Edat: 92  anys
Nascuda i resident a Salt                                                       

Professió: la Ramona va treballar durant alguns anys a 
la Impremta de Can Font de Santa Eugènia, després va 
fer de peixatera fins al 1970, en què van obrir l’Estrada, 
del qual va ser la mestressa durant 20 anys.

entrevista
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raca i va passar allà algunes nits. 
-I vostès a casa dels parents
-A la masia vam tenir també uns soldats 
durant uns dies. I al cap de poc de ser-hi 
aquests van arribar-ne més, d’una altra 
companyia, que es volien endur el besti-
ar. Era durant la retirada i els rojos mar-
xaven cap a la frontera. Va sortir el capità 
dels que havien vingut primer i els van 
dir que no s’ho podien endur, que allà 
érem molts i que necessitàvem allò per 
menjar. I van marxar. Els que van estar a 
la casa alguns dies dormien a la pallissa 
i, la veritat, és que no ens van fer mai 
matar cap animal, menjaven una olla de 
farro amb una mica de cansalada i au. 
Un d’aquests nois era del carrer del Car-
me de Girona i, quan va saber que érem 
de Salt, ens va demanar si podíem fer 
arribar una carta a la seva família perquè 
no sabien res d’ell de feia molt de temps, 
ni on era, ni si era viu. Una senyora de la 
família Mutgé els hi va portar. 
-Recorda haver passat gana a la guer-
ra o a la postguerra?
-Vam tenir sort que la iaia tenia un tros de terra, tot i així, 
la mare pobreta ens preguntava “heu quedat tips?” i tots li 
dèiem que sí, encara que tinguéssim gana, si sabíem que 
no ens podia donar res més! Per la postguerra ja érem 
tots més grans i vam començar a treballar, així que vam 
anar-la passant. 

-Passats els moments més difícils, com era el dia 
a dia dels anys 50-60? Què fèieu el jovent per pas-
sar-ho bé?
-Sobretot anàvem al cinema a Girona. Feien sessió con-
tínua, però nosaltres quan ja ens semblava que era l’hora 
de marxar ja retiràvem. I abans –ara no sé si encara es 
deu fer, perquè tot ha canviat tant...-, la joventut es pas-
sejava amunt i avall de la Rambla. Començàvem a una 
punta i quan arribàvem al Pont de Pedra, au, cap a casa. 
-I al ball, no hi anaven?
-Jo no hi vaig pas anar gaire. Ja t’ho explicaré. Tenia una 
amiga que ens volia ensenyar a ballar, a mi i a una altra 
que no en sabíem pas. La veritat és que no n’he sabut 
mai, de ballar, no sabia pas mai què tocaven, però com 
que sempre ballàvem amb els mateixos, ja et deixaves 
portar i seguies. Doncs bé, el cas és que aquella noia ens 
en volia ensenyar i vam quedar per anar un diumenge 
al Grapat, un ball que hi havia a Girona i on tocava una 
orquestra. Portava dues cues amb llaços i com que no 
era gaire alta, només d’entrar, els nacionals em van mirar 
de seguida, perquè abans ho miraven molt a quina edat 
anaves al ball, perquè era pecat! Total, que em van dir 
que era massa nena i que no podia entrar. Em vaig posar 
vermella com un pebrot i vaig tornar cap a casa. El se-
güent diumenge em van dir que em fes monyos, que no 
em fes les cuetes, i així ho vaig fer. I res, tampoc no em 
van deixar entrar. Vaig dir que no hi volia anar més, per 
passar vergonya. Al que sí que havia anat alguna vegada 
era al ball de la piscina, perquè el meu pare coneixia el de 
la porta i em deixava entrar.  
-La Festa Major de Salt era molt important abans, oi?
-Sí, i tant. I també ho eren les festes de carrer. Gairebé 
tots els carrers tenien la seva festa. Compràvem una oca 
i la rifàvem. La setmana abans de la festa anàvem a ven-
dre els números pel sorteig de l’oca i arribàvem fins al 
Veïnat. I amb els diners que trèiem pagàvem l’ofici, l’or-
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questra –la Panots, que no arribava ni a la Iris, però vaja, 
feia fressa i ja en teníem prou-, i fèiem també sardanes a 
la tarda i després ball. Tampoc fins molt tard, perquè, clar, 
hi havia una hora per plegar a la nit.  
- D’on era el seu marit? Com es van conèixer?
-El meu marit era d’Anglès. Va venir a treballar al taller 
dels Riera, al costat de l’impremta on jo treballava. Allà al 
cosidor de cala Otilia, a la plaça del Pi, que hi anava mig 
Salt, moltes noies deien “allà a can Riera hi ha un home 
que tot el dia està de juerga!”. Jo no en feia ni de més, ni 
de menys. Però un any per la festa del Pedal es va orga-
nitzar una sortida en camió a Santa Coloma de Farners 
i ell va pujar a Anglès. Anava amb en xal i jo vaig pensar 
“on va aquest?” i ves per on era en Jaume. També venia 
a la piscina i fins que un dia em va demanar per ballar.
-I així va començar!
-Vam festejar tres mesos i ja ens vam casar. Va anar així 
perquè el seu germà marxava a Cassà i deixava la casa 
on s’estaven aquí Salt i li va dir a en Jaume que si es 
casava li deixava la casa. En aquell temps no hi havia 
cases, la gent anaven rellogats d’un lloc a l’altre i aque-
lla era una bona casa, amb un bon tros de jardí, valia la 
pena. Hi vam viure 15 anys, allà. 
Després ja vam venir a viure aquí 
sobre l’Estrada. 
-Quan van decidir fer el restau-
rant a l’Estrada?
-Els dos socis de la impremta on 
treballava es van discutir i van tan-
car. Així que vaig quedar sense fei-
na. Primer vaig muntar una peixate-
ria. No ho havia fet mai abans, però 
ja en vaig aprendre. Més endavant, 
com que el meu marit no tenia mas-
sa salut, sempre tenia bronquitis i 
la feina al taller no li anava massa 
bé. Ell sabia una mica de bars per-
què a Anglès havia estat sempre 
per allà can Gubau, que tenien bar 
i cinema, perquè el seu pare n’era 
el porter. I al final ens vam decidir a 
muntar el bar-restaurant aquí sota 
casa, l’Estrada. A mi ja m’estava 
bé treballar en un bar, però no volia 
pas que hi hagués jocs de cartes, 
perquè després hi havia batusses 
i crits. En Jaume també va estar-hi 
d’acord.
-I els va anar bé
-Vam obrir el dia de Sant Roc del 
1970. Per aquesta carretera hi pas-
sava tothom que anava a l’aplec i 
va ser de bojos. Pobra de mi, que 
no havia entrat mai en un bar, ni he 
begut mai vi, i de cop estava allà 
enmig de tantes ampolles. Sort 
que el fill d’una meva cosina era 
cambrer i va venir el dia abans a 

ensenyar-me una mica com anava tot plegat i també es 
va quedar per l’obertura. Va ser un no parar, jo no m’ho 
hagués pensat mai. 
-I també feien menjar. Havia fet mai de cuinera?
-No, només de cuinera de casa. De seguida va començar 
a venir gent a preguntar si fèiem menjar i en pocs dies 
vam haver de córrer a comprar plats i baixar els coberts 
de casa. Normalment teníem sempre els muntadors que 
es quedaven a menjar i a dormir, perquè també llogàvem 
habitacions, però quan hi va haver l’aiguat que es va es-
botzar un canal i va inundar la Gassol, vaig carregar el 
barri de treballadors preguntant a tothom si tenien un llit 
de sobres per llogar. Havíem arribat a fer 150 dinars cada 
dia. Amb el temps vam llogar una dona que cuinés perquè 
jo ja no podia més. També teníem una senyora que feia 
els llits i rentava llençols i tovalloles. Vam haver d’anar 
contractant gent perquè si no, hi haguéssim deixat la pell. 
Vam dur el bar-restaurant cap a 20 anys. Ja he treballat 
ja... a vegades penso que no sé com he arribat a aquesta 
edat! 

Agnès Cabezas Horno
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Diàleg intercultural

Només es valora allò que es coneix. Salt s’ha anat 
transformant en un poble en el qual cultures i tra-

dicions religioses diverses viuen en el mateix espai. La 
necessitat i l’anhel d’un futur millor per a la família ha 
impulsat milers de persones a desplaçar-se del Sud 
cap al Nord, de l’Est cap a l’Oest i de Llatinoamèrica 
cap a Europa. Això porta a la trobada, relació i convi-
vència entre persones de mentalitats, cultures, creen-
ces i estils de vida molt diferents.
El fet de trobar-nos junts, en un mateix poble, persones 
amb una pluralitat tan gran és un desafiament per a 
tots i, al mateix temps, exigeix trobar punts en comú. 
Això demana, per una banda, la voluntat de conviure 
junts i d’acceptar les diferències, i per l’altra, excloure 
tant els prejudicis com la pretensió de pensar que uns 
tenim més drets que els altres.
Fent un cop d’ull a les maneres de coexistència entre 
autòctons i nouvinguts en altres llocs del nostre món, 
podríem sintetitzar-les en tres:
1.-La integració forçosa. El nouvingut es veu obligat a 
perdre la seva identitat cultural per adquirir-ne una al-
tra.
2.-El gueto. Els nouvinguts s’han d’agrupar en barris de 
grans ciutats per ètnies o països d’origen.
3.-La interculturalitat. Tant les persones autòctones 
com les nouvingudes van establint espais de coneixen-
ça, diàleg, valoració mútua i convivència gratificant.

A Salt, des del començament, hem optat per la inter-
culturalitat, des de les escoles, instituts, associacions 
esportives i culturals, fins a les entitats solidàries i soci-
als, institucions públiques, etc. Ningú ens estalvia alts i 
baixos, tensions i conflictes, però és afrontant-los ober-
tament i amb esperit de diàleg que es va avançant.
El diàleg intercultural va íntimament unit al diàleg inter-
religiós. Sense tractar ara les ideologies i doctrines de 
les múltiples religions, que sempre n’hi ha de nefastes 
i destructives, totes les tradicions i creences religioses 
han anat destil·lant al llarg de la història tresors cultu-
rals exquisits que ningú pot menysprear ni ridiculitzar, 
per poca sensibilitat que tingui.
En aquest sentit, pensem en la literatura religiosa, des 
dels poemes indús i budistes o les versions de la Bíblia i 
l’Alcorà fins a les escenificacions teatrals i dramàtiques 
o les danses religioses ètniques i tradicionals. Pensem 
en l’art religiós, en la pintura, l’escultura i la imatgeria, 

des de l’antiguitat fins als nostres dies. Pensem en l’ar-
quitectura religiosa, els temples de totes les creences i 
estils arreu del món. Pensem en la música religiosa, ja 
sigui de l’Àfrica, del Tibet o de Haendel, Bach o Mozart. 
Tots aquests tresors culturals són una base magnífica 
de coneixement, d’intercanvi i de diàleg intercultural. 
De fet, la religió ben entesa sempre genera cultura.
A la Taula de Diàleg Interreligiós de Salt, composta pels 
representants de la gran varietat de tradicions religio-
ses, incloses les parròquies, temps enrere vam cons-
tatar que l’anomenada “Regla d’Or universal”, que en 
l’Evangeli de Mateu diu: “Feu als altres tot allò que vo-
leu que ells us facin a vosaltres” (Mateu 7,12), apareix 
en les grans religions mundials:
-A la mateixa Bíblia, a l’Antic Testament, llegim: “Allò 
que tu no vols que et facin, no ho facis tampoc a ningú” 
(Tobit 4,16).
-A l’Islam: “Ningú no es pot considerar creient si no de-
sitja pel seu germà allò que desitja per si mateix” (Sun-
na).
-Al Judaisme: “No facis al teu veí allò que és dolent per 
a tu” (Talmud).
-Al Budisme: “No facis als altres el que a tu et faria mal” 
(Udanavarga).
-A l’Induisme: “No facis mai als altres allò que a tu et 
perjudicaria” (Mahabbarata).
-Al Taoisme: “Has de saber que el teu veí guanyarà el 
que tu guanyis i perdrà el que tu perdis” (Tai Shan Kan 
Ying Pien).
Si la religió ben entesa genera cultura, genera també 
convivència, valoració de l’altra persona i de les seves 
diferències. Treure conseqüències de la “Regla d’Or 
universal” vol dir aplicar-la no només al comportament, 
sinó també al pensament, que és l’origen de les pa-
raules i de les actituds: “Penseu dels altres allò que us 
agradaria que ells pensessin de vosaltres”.

Fèlix Mussoll 
Rector de Sant Cugat

col.laboració
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Parlem de tu

Hi ha situacions a la vida que et deixen sense pa-
raules. De cop quelcom canvia de manera ràpida 

i ens endinsa dins una realitat desconeguda, en ocasi-
ons una realitat de la que es vol fugir. A l’inici de curs 
vam rebre la notícia que una nena de El Gegant del 
Rec de sis anys havia mort després d’ofegar-se a la 
piscina municipal de Salt. 
Perdre algú que estimem resulta molt dolorós i els que 
hem viscut aquesta experiència ens resulta impossible 
mostrar-nos indiferents. Com a persones tenim la ca-
pacitat d’entrar en ressonància amb les emocions dels 
altres i aproximar-nos a l’aprenentatge d’una situació 
difícil.
El dol és el camí cap al dolor, el camí de les llàgrimes, 
on cada persona pot decidir com acomiadar-se, com 
afrontar la pèrdua, quan deixar-se portar per les emo-
cions o quan esforçar-se per reinventar la seva vida.
“No hi ha camins o dreceres que et tornin al passat, 
tampoc no hi ha segons, minuts, hores o dies per arri-
bar-hi. S’hi és o no s’hi és, ningú no t’hi pot portar”, J. 
Llompart.
Tota la comunitat educativa ha quedat commocionada 
per la mort de la nostra estimada alumna i volem acom-
panyar la família en aquest procés tan dolorós sense 
parlar massa, sense avançar-nos, acompanyant amb 
silenci, ja que sabem que el llenguatge de les mirades 
i els gestos són més convincents que mil raonaments.
“Escoltar significa molt més que sentir. Significa voler 
comprendre i tenir en compte que hi ha un món més 
gran darrera les paraules” F. Torralba.
Per treballar el tema de la mort, la nostra escola vol 
donar un espai de confiança i seguretat. Un lloc adient 
per expressar afectes, emocions i per sentir-se empa-
rats per sentiments de suport i comprensió. Busquem 
la reflexió i la millor gestió possible de les emocions 
pròpies.
L’afecte és el vehicle imprescindible perquè els mis-
satges arribin als nens i nenes de forma convenient. 
L’Educació que deixa empremta no és la que es fa de 
cap a cap, sinó de cor a cor.
La Comunitat està profundament commoguda. És una 
pèrdua molt dolorosa. La mort d’una criatura està re-
vestida d’impotència, de tendresa, d’enyorança que 
ens deixa un buit irreemplaçable. La mort costa d’ac-

ceptar i entendre. Pensem que 
hem d’afrontar col·lectivament la 
seva pèrdua, el sofriment i el dolor 
sense por, sense neguits i de for-
ma oberta i amb naturalitat:  per-
què som una escola que creiem 
en la formació integral dels nos-
tres alumnes i no es pot passar de 
puntetes com si no hagués passat 
res. La mort i el dol formen part de 
la vida dels infants i tenen dret a 
rebre informació perquè el desco-
neixement els genera més insegu-
retat, por i ansietat; perquè hem 
de poder atendre els nostres infants amb els recursos 
necessaris per afrontar el dol per diferents pèrdues de 
la mateixa manera que ho fem amb altres àmbits; per-
què a nivell emocional també és molt enriquidor parlar 
a les nostres aules del que pensen els uns i els altres, 
els dubtes que es poden resoldre, les qüestions que es 
poden plantejar,... El dolor necessita ser escoltat, acollit 
i acompanyat.
“A un nen que existeix, mai no se’l pot obligar a ser diferent 
de com és. No es pot triar com és, perquè tots els nens, 
cadascun d’ells, són diferents i només ells decideixen com 
són”, J. Llompart.

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te, de les teves
coses, parlem i també dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena. 
I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.

-Miquel Martí i Pol-

Amb nosaltres sempre.  Gràcies per existir.
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L’església es troba citada en documents del segle 
IX, el 882, però de l’edifici original no en queda 

res. En diverses obres de pavimentació van aparèixer 
restes d’una senzilla planta rectangular i un absis qua-
drangular. L’actual església data de dues ampliacions, 
la de 1635 i la de l’any 1913. D’estil neoclàssic, està 
dedicada a Sant Cugat màrtir, un Sant originari del nord 
d’Àfrica que va venir a predicar a les nostres terres a 
finals del segle III. Va morir a Sant Cugat del Vallès, lloc 
on es troba el monestir que porta el seu nom. Vingué 
en companyia de Sant Feliu, amic o parent seu, el qual 
s’adreçà a Girona on també sofrí martiri.
El culte religiós a Salt té per centre aquesta església, 
a l’entorn de la qual s’originà la trama urbana de la vila 
en època tardana, al segle XVIII. Fins abans aquesta 
estava conformada per un conjunt de masos i molins 
disseminats. És significatiu que el temple hagi estat 
patrocinat per aquest sant, ja que és un dels primers 
predicadors cristians a Catalunya. Per tant, se suposen 
uns orígens primerencs d’una església d’arquitectura 
preromànica, de l’època visigòtica, anterior a l’arriba-
da dels carolingis, quan pagesos cristians ben primitius 
edificaren el seu lloc de culte. 
El nou temple de 1635 fou construït aprofitant del pre-
cedent una gran part de les parets laterals i de l’absis. 
L’església, d’arquitectura senzilla, segueix un model de 
nau central amb coberta de volta de canó, de diferents 
trams marcats per arcs faixons, a la qual s’obren cape-
lles laterals comunicades entre sí. Destaca per un cam-
panar bastit sobre una base quadrada però acabada 
en forma octogonal i coronat per una balustrada. Abans 
de la perllongació de 1913 el campanar era l’extrem del 
temple. 
Comprenia un primitiu cementiri adossat i conté se-
pultures interiors al paviment, procedents d’importants 
famílies i personal eclesiàstic, datades en diferents se-
gles. Els que no eren tan distingits s’enterraven al vol-
tant del temple. El cementiri ocupava l’espai ara interior 
on hi ha el Sant Crist, l’altar del Sagrat Cor, l’altar de la 
Mare de Déu de Fàtima, el baptisteri, l’escala de pujar 
al cor i el cancell. També s’enterraven al llarg del mur 

exterior i al voltant de l’absis, on ara hi ha la casa del 
Campaner. 
Corresponent a l’ampliació d’inicis de segle XX seria 
el coronament piramidal que conté el rellotge. Des de 
llavors la façana principal, de decoració senzilla, està 
situada a ponent, al costat del mas Llorens, per la qual 
cosa resta amagada. Per això s’entra al temple per una 
porta lateral, a la base del campanar, coronada per una 
fornícula que conté una escultura recent del Sant. De 
l’interior, d’una gran austeritat ornamental, després del 
salvatge desmuntatge del retaule, destaca una talla 
actual de fusta de Sant Cugat i una Memòria dels ger-
mans Estrader de 1362, esculpida en una columna.  
L’església de Sant Cugat resa la història de Salt. És 
molt més que un patrimoni religiós. És el testimoni viu 
d’un patrimoni històric, social i cultural de moltes gene-
racions de saltencs durant un mil·lenni i mig. Avui dia 
l’estudi del passat, la seva recuperació i difusió, és part 
del nostre futur. En el marc d’una remodelació del barri 
vell i de l’espai ocupat per l’antiga fàbrica Gassol, que 
llinda amb el temple, cal considerar aquest element 
com a principal i pensar-ne amb cura la seva conserva-
ció i restauració. 

Joan Corominas 
El blog de Joan Corominas.blog

Sant Cugat de Salt, patrimoni de tots
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La Plaça d’Isfahan (Iran)

Anomenada Naqsh-e-Jahan  ( mapa del món), diuen 
que és la segona més gran d’arreu; es diu també,  

que és la bellesa portada al màxim  nivell.  La plaça, a 
simple vista, ja t’enamora, et fa embadalir, et fa sentir 
petita, no hi ha imatges que li facin justícia; s´ha de 
trepitjar, se l´ha de veure, s‘ ha  de viure;  aleshores és 
quan dius allò de “ les paraules no són res , quan el que 
vols dir traspassa l’ànima.” 
Intentarem descriure, a cops d’emoció, aquesta mera-
vella; està situada al cor de la ciutat i és de forma rec-
tangular. Envoltada d’edificis, un dels seus nombrosos 
accessos dóna al gran basar, amb una gran concentra-
ció de botigues d’artesania, antiquaris, establiments de 
venda de catifes Perses,  exquisides peces de ceràmi-
ca, miniatures, joieries I records del  bressol d’art Iranià.  
És també el centre social on es donen el “rendez-vous” 
marxants i compradors durant tots els dies i a totes ho-
res (menys els divendres, que és festa  religiosa).  Es 
diu d’Isfahan que és ciutat de poetes, tresor de l’orient 
mitjà, però la seva plaça és més que això,  és  la que fa 
que la ciutat sigui única. 
Presenta uns edificis amb una gran solemnitat; l’aca-
ronen construccions monumentals, per un costat la 
gran mesquita del Shah, amb la seva cúpula de color 
crema , que  adopta segons la llum del dia diverses to-
nalitats; talla amb  la seva figura , la resta de la façana 
recoberta de mosaics arabescos amb motius florals , 
pintats de colors turqueses i grocs (evocant el cel i el 
sol), llums divines i indescriptibles. També s´hi troba el 
palau Ali Qapu, revestit de pintures murals de colors 
que ja els voldríem per nosaltres. Al bell mig de la pla-
ça es pot gaudir de la frescor de diverses fonts, on la 
mainada, en temps de calor, juguen amb els sortidors 
d’aigua fresca. De  nit la plaça ens embruixa,  ens atra-
pa. Quan el sol es prepara per amagar-se, els habitants  
també es preparen per anar a gaudir de la seva plaça. 
El seu traçat actual data de l’any 1602, i les mesures 
són descomunals   (510x165metres). La plaça d’ Isfa-
han,  bonica, i impressionant, acull (tots els estius, fins 
que arriba el fred) milers dels seus habitants.  Allà, es 
troben  cada capvespre famílies senceres per sopar; 
com un ritual, on ningú gosa trencar el seu encant, les 
famílies arriben i paren taula , sobre la gespa, avesa-
da a ser utilitzada per aquest fet. Porten les estovalles 
(moltes vegades estores que fan aquesta funció), les 
cassoles plenes de vianda, les begudes i sobretot piles 
de síndries petites. Aquesta fruita és molt abundant i 
deliciosament dolça, madurada en una terra  que sem-
bla feta per adorar-la.  Obren  el fruit per la meitat i es  
mengen la deliciosa polpa amb cullera.
Les nits que vam passar a Esfahan, vam poder gau-
dir d’aquest espectacle  insòlit, festiu, i entranyable. 
Ells ens miren, ens conviden al seu festí, somriuen i 
ben al contrari de sentir-nos molestes, ens sentíem 
estranyament emocionades per la seva bona acollida.  
Assegudes en un dels  múltiples bancs, silenci, pau...  
no volíem  trencar l’encant dels moments màgics que 
estàvem  vivint. La lluna, tafanera, cap al voltant de la 

mitja nit, treia el cap per darrera la gran cúpula de la 
mesquita.... se’ns acostaven  nens, ens saludaven en 
llengua Farsi ( idioma Iranià) i amb Anglès ens pregun-
taven d’on veníem i quin era el nostre nom.  Molta gent, 
tímidament, se’ns acostava per poder parlar una esto-
na;  tenien curiositat per saber què hi feien dues dones 
soles per aquell seu món.  Ens feien  mil preguntes, vo-
lien saber coses  d’occident i què en pensàvem del seu 
país. La gent, molt  respectuosa, desprèn  en cada po-
rus de la pell  l’ansietat  d’aprendre.  Les dones, fantas-
mes invisibles, sempre tapant se la boca amb el xador,  
no gosaven  dir gaire res.  Les joves, amb la mentali-
tat més oberta, somriuen , amb el mocador al cap, els 
ulls pintats i pantalons texans , caminen coquetament  
vers un futur , esperem, més  tolerant, políticament par-
lant.  Al nostre costat teníem una senyora que, de tant 
en tant, deixava veure els seus ulls grossos, vigilants, 
...ens feia signes amb les mans. No vàrem entendre si 
és que no li semblava bé que parléssim amb homes  
(dones d’occident provocant el sexe masculí )  o que 
valia més que fugíssim d’ells? Les nostres cultures són 
tan diferents, tan desconegudes...  Després d’una bona 
estona de conversar , decidim marxar, no sense abans 
acomiadar-nos de tot el personal que teníem al nostre 
voltant.  A la senyora gran, li vaig agafar les mans i li 
vaig fer un petó al rostre, ella, molt agraïda, amb un 
gest que no esperava de mi, es va posar les mans al 
cor. Sense paraules, va ser un moment afectuós i en-
tranyable. Són aquests petits gestos que fan que les 
persones tan diferents ens puguem entendre;  i és que 
el llenguatge del cor és universal.  Sota el cel d’Isfahan, 
ens vam sentir estimades, no  teníem  son, no volíem  
que s’acabés la nit. 
Al matí, abans de marxar, vàrem fer  un últim recorregut 
per la plaça, no hi havia quasi bé ningú, l’espai estava 
netíssim, ni un sol paper a terra, ni un sol bri de brutícia. 
Com si la nit abans no hagués existit.  La llum era  tè-
nue, trista...  o pot ser érem  nosaltres que ho estàvem? 
No volíem marxar;  la plaça, com un imant ens atreia, 
no podíem deixar de mirar-la.  El seu record restarà 
impregnat en nosaltres fins a la fi dels nostres temps. 

Júlia Pujolràs Casadevall
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L’Exposició de l’àvia Pilar

La Pilar Dilmé sempre ha estat una dona amb empen-
ta, lluitadora i feinera com la que més.  Va aprendre 

a tallar i cosir de jove espigolant hores lliures que tenia, 
mentre feia de minyona en cases benestants. Un cop 
casada va treballar molt temps com a mestra cosidora 
a l’aula taller de la Fàbrica Coma-Cros, ensenyant a les 
dones i noies treballadores de la fàbrica a tallar i cosir 
els seus propis vestits o els de la seva canalla. Entre 
totes també confeccionaven manualitats de tot tipus: 
centres de taula amb pinyes per Nadal, estovalles pels 
dies assenyalats, puntes i brodats per la roba de llit, 
per les bosses del pa… Però un dia aquesta feina es 
va acabar i de nou es va tornar a reinventar. Com que 
li havia agradat molt de sempre la mainada va trobar 
feina en una guarderia del poble fins a la jubilació. Amb 
les criatures ja sabeu que és un no parar, però a l’àvia 
el que més li agradava eren les estones que dedicaven 
a les manualitats, especialment quan venien les dates 
especials: Nadal, Carnestoltes i Pasqua. 
Ja veieu doncs que la vena artística ha acompanyat 
sempre l’àvia Pilar. I cal dir que com tots els artistes ella 
també és única i irrepetible. La seva visió del món i la 
realitat que l’envolta es crea i recrea constantment. El 
temps se li escurça o se li allarga segons surti bé el jer-
sei, el vestit, el tapís, el brodat o el ganxet que l’ocupa 
en aquell moment. Totes les emocions s’entrecreuen al 
llarg del procés creatiu. I finalment, la delectació i l’eu-
fòria se li disparen contemplant la bellesa de les peces 
més estimades.
És aquest geni i figura d’artista que l’ha acompanyada 
tota la vida,  que l’ha empès també a voler organitzar 
una exposició-mostra de les seves creacions més re-
presentatives. Durant tot el mes d’octubre, al Centre de 
recursos per la gent gran de davant de l’església Sant 
Cugat de Salt, l’àvia Pilar ha tingut exposats: coixins 
de ganxet, tapissos, vestits, davantals, llençols bro-
dats, jerseis de llana, estovalles brodades, cobretaules 
de ganxet... L’exposició ha estat un èxit de públic. Les 
usuàries del centre l’han visitat, però també la família, 

les amistats i els coneguts. I per tots aquells que no vau 
poder venir a l’exposició,  però us hauria agradat, aquí 
teniu algunes fotografies. 
   Gràcies a tothom que l’ha fet sentir especial al llarg 
d’aquest dies. I per molts anys puguem veure la Pilar 
Dilmé, la nostra àvia Pilar, enfeinada entre fils, llanes i 
roba!

Marcel i Paul McCullough Figueras
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Cotxes sense conductor

Abans d’arribar als cotxes sense conductor, faré un 
repàs de com han evolucionat les ultimes presta-

cions - les més importants -  que els cotxes han anat 
incorporant. 
Els cotxes elèctrics, funcionen amb bateries. 
Els cotxes híbrids, funcionen alternativament amb ga-
solina o amb bateries.
L’aparcament automàtic, funciona amb sensors de 
proximitat i càmeres. Presenta problemes en carrers 
estrets i amb poc espai. 
La direcció electrònica, amb una barra de direcció 
entre les rodes.
L’escut de protecció, Els para-xocs estan integrats en 
la carrosseria del vehicle. Sistemes de càmeres peri-
metrals que donen una visió  de l’entorn. Els sensors 
de proximitat. Els sensors de canvi de carril. Involuntari.
Suspensions adaptables i autoanivellables segons el 
terreny. També que eleven el vehicle en cas de sortir 
de la carretera.
Llums LED, a tot el vehicle. Sensors que canvien de 
curtes a llargues segons necessitat.
Transmissions, el canvi automàtic s’està imposant, i 
també amb més marxes amb 9 i 10 velocitats.
Sistemes automàtics de control per a tot, velocitats, 
llums, climatització, risc de col·lisió, obstacles, canvi de 
trajectòria, obertura de portes, cansament del conduc-
tor i molts més.
Sistemes GPS, als coneguts gps se sumen la connec-
tivitat amb els smartpone del conductor i copilot, El de-
nominat Big Data i l’internet entren a les pantalles del 
cotxe a traves del telèfon intel·ligent.
Totes aquestes millores són passos previs que ens 
duen a lo inevitable, que és la conducció autònoma que 
donarà pas al cotxe sense conductor. 
La conducció autònoma es basa en una sèrie de sen-
sors, com són les càmeres i els radars, que donen in-
formació a un programari informàtic i aquest dóna les 
ordres al vehicle.
A l’any 2005 un enginyer alemany de l’empresa google 
va aconseguir un premi atorgat per al departament de 
defensa dels EEUU sobre la conducció autònoma. 

Al 2011 l’estat de Nevada emet una llei que permet la 
circulació de cotxes sense conductor. Al 2012 donen 
la primera llicencia a un Toyota Prius amb tecnologia 
Driver de Google.
Tesla és una empresa líder en el desenvolupament 
dels programes informàtics dels cotxes sense conduc-
tor. Han introduït novetats, com són la desconnexió del 
pilot automàtic si el passatger conductor no està atent 
a la carretera.
Són moltes - per no dir totes -  les empreses de cotxes 
que estan investigant o presentant models de cotxes 
sense conductor. Per tant, sembla que el seu desen-
volupament serà possible i  inevitable. Concretament 
a Espanya, la Peugeot-Citroen ha fet circular un cotxe 
599 km de Madrid a Vigo amb èxit. 
També circulen autobusos sense conductor. A la capi-
tal Finlandesa n’hi ha dos que funcionen regularment 
en estat de proves. A la ciutat Suïssa de Sion al cantó  
de Valais, circulen  en qualitat  de proves en una línia 
regular. També a Sant Sebastià, al parc tecnològic cir-
culen tres autobusos autònoms intel·ligents. Aquests 
vehicles són petits i tenen una capacitat entre 9 i 12 
passatgers i circulen a una velocitat entre 11 i 20 km/h. 
També el bitllet és gratuït per als viatgers.
Espero que tardin  una mica a arribar aquí a casa nos-
tra, sincerament no sé si seria capaç de pujar-hi fent el 
trajecte de Salt a Girona.

Rafel Sala
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Els nous curanderos

Els curanderos d’abans
De petit –estic parlant dels anys 40- vaig viure força 
temps a Els Prats de Rei, un poblet de l’Alta Anoia. Re-
cordo que allà hi havia persones de les quals es deia 
que “curaven de gràcia”. Si tenies un herpes, un gra 
infectat, un mal d’orella... el “senyaven” (li feien creus) 
amb saliva murmurant  oracions o conjurs. Si estaves 
“espatllat de pit”, que no he sabut mai quina mena de 
malaltia era, et fregaven l’esquena i t’aixecaven aga-
fant-te per les axil·les. Recordo que a mi m’ho van fer 
perquè, comparat amb els xicots del poble, era un nen 
esprimatxat i amb poca gana.
Però, a més a més d’aquestes persones “saludadores”, 
amb un poder màgic atribuït a alguna estranya circum-
stància (haver nascut la nit de Nadal, tenir una creu 
sota la llengua...), al poble hi havia un curandero molt 
famós. Es deia Manel i la seva fama s’havia estès per 
tota la comarca, de manera que cada matí hi havia da-
vant de casa seva una fila  de taxis amb persones que 
venien d’altres pobles per visitar-se.
En Manel era un home gran, molt ric, que sabia par-
lar i escoltar la gent. Donava bons consells i receptava 
coses inofensives que no podien fer mal a ningú. Per 
exemple, a qui es queixava d’un problema digestiu li re-
ceptava carbó vegetal (en deien el carbó d’en Manel), 
un producte farmacèutic que és absorbent de gasos 
intestinals i que per tant podia anar-li bé. Per als dolors 
de qualsevol mena recomanava fregues amb el líquid 
obtingut posant romaní i espígol en alcohol i deixant-ho 
uns quants dies a “sol i serena”.  Aquets remeis no fe-
ien cap mal, però imagino les malalties greus que res-
taven entretingudes sense un tractament adequat. 
Recordant això penso que era comprensible la popu-
laritat que tenien els curanderos d’aquella època. El 
nivell cultural de la majoria de persones era baix, es 
creia en tota mena de supersticions i la Medicina, enca-
ra molt endarrerida, era impotent per curar moltes ma-
lalties greus. El curandero representava una alternativa 
una mica màgica o sobrenatural.
El curanderisme modern
Però ara, en ple segle XXI, sembla incomprensible 
que el curanderisme continuï existint. El progrés  de 
la Medicina en la segona meitat del segle XX  ha estat 
extraordinari. Amb els antibiòtics es poden combatre 
la majoria de malalties infeccioses com la tuberculosi, 
que tantes persones joves matava, el tifus, endèmic en 
moltes poblacions, les pulmonies, les malalties venèri-
es...  Les vacunes han eradicat la verola, el xarampió, 
l’escarlatina, la diftèria, el tètanus i la terrible poliomi-
elitis, que deixava criatures invàlides per tota la vida. 
La cirurgia pot arribar a qualsevol part del nostre cos. 
Es fan transplantaments i es  col·loquen pròtesis fins i 
tot dins del cor. La mortalitat infantil i els riscos del part 
han disminuït extraordinàriament. La paraula càncer, el 
“mal dolent” d’abans, ja no és una sentència de mort. 
En un segle gairebé s’ha duplicat l’esperança de vida 
i aquest progrés no s’atura, milers d’investigadors de 
tot el món des de centenars d’universitats i laborato-

ris continuen investigant i 
avançant en la lluita contra 
les malalties i el dolor humà 
en totes les seves formes.
Catalunya hi és molt pre-
sent en aquesta recerca. 
Metges investigadors ca-
talans tenen prestigi a tot 
el món i des de fa 25 anys 
cada desembre la popular 
Marató de TV3 ens mostra 
un exemple d’aquestes in-
vestigacions i ens convida a 
recolzar-les.
Però malgrat tot això, el curanderisme continua existint 
i, fins i tot, creixent amb el nom de “medicina alternati-
va”. Homeopatia, naturopatia, fitoteràpia, flors de Bach, 
aromateràpia, hidroteràpia, ozonoteràpia, gemmaterà-
pia, cromoteràpia, musicoteràpia, imants terapèutics, 
quiropràctica, reflexologia, reiki, shiatsu, teràpia bio-
magnètica, medicina ayurvèdica, etc, omplen de pro-
paganda el Google i de clients les consultes dels que 
s`hi dediquen.
L’efecte placebo
Penso que aquest curanderisme modern aprofita pot-
ser les ganes de molta gent de seguir modes i d’estar 
al que ara es porta. També la curiositat per les coses 
exòtiques o la necessitat de tenir fe i creure en ener-
gies misterioses, o potser de pensar que anar contra 
la medicina convencional és una mica anar contra “el 
sistema”. 
Però crec que el seu èxit  es basa sobretot en l’anome-
nat  efecte placebo. Si un té confiança en una persona 
i  creu que li anirà bé el que li recepta, el seu cervell 
segrega substàncies (endorfines, dopamina...) que do-
nen benestar i el fan sentir millor. No importa quina si-
gui la cosa receptada: herbes, floretes, fregues, pressi-
ons amb els dits, aromes, músiques o boletes de sucre 
homeopàtiques. L’acció curativa ja comença en l’entre-
vista, en l’empatia i confiança que saben guanyar-se 
els qui ho practiquen, que solen dedicar als pacients 
una consulta llarga, interessant-se pel seu historial mè-
dic, fent-los parlar molt de la seva vida i miracles. I no 
cal dir que l’efecte placebo creix quan més elegant és 
el consultori i més elevat el preu de la consulta.
Comprenc que aquest efecte placebo pot ser benefi-
ciós per a algunes persones i que la seva pràctica es 
pot justificar com a “teràpia complementària”, sobretot 
en molèsties cròniques, petites depressions, malalties 
incurables... Però crec que dir-ne “medicina alternativa” 
és un engany i repugna que s’enganyi en el tema de la 
salut. Hi ha el perill d’entretenir perillosament malalties 
greus que agafades a temps podrien ser curables.
Penso que no hi ha Medicina alternativa com  no hi 
ha Matemàtica alternativa, Física alternativa, Química 
alternativa, Biologia alternativa... La Medicina és úni-
ca i universal i les seves especialitats són branques 
del mateix arbre. Qualsevol descobriment curatiu nou, 
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Els nous curanderos

Nadal 2016

Benvolguda gent del poble: 
novament el desembre ens 

porta la Nadala. Per als que ja 
hem viscut molts Nadals, pot-
ser l’associem a una dama 
antiga de pell rugosa i roba 
desgastada que ens rememo-
ra temps de finestrals gebrats 
i  sobretaules compartides amb 
veus, gestos i mirades que ja 
no hi són. A voltes ens atrapa 
la malenconia i el record ens 
reviscola un passat joiós que 
sempre aflora. Per sort, aquests petits rebrolls, hereus 
de la nostra tradició, que garrotegen el tió i ens obse-
quien amb comparses de fanalets dansaires esperant 
la cavalcada!, ens reafirmen que tot segueix i ens es-
peronen en un nou horitzó... farcit de joiosos Nadals! 
FELICES FESTES!

L’ESTEL DE NADAL
El vell estel ja s’apropa,

amb ses espurnes
ens refrega la pell i els sentits,

ens provoca desitjos de renovades promeses
i ens batega amb més força, el cor dintre del pit.

I ja ets aquí, estel lluent
per dar-nos llum dins la fosca,

per esvair-nos febleses i retrobar-nos tendreses
fent esmenes i propostes

d’un demà més resplendent.
Oh, estel!

Tu que ens portes la Nadala, tota plena d’il·lusions, 
prenguem-les si ens les dóna!

guardem-les dins el cor
i quan el germà que plora ens mostri son dolor

diguem-li amb veu ben dolça:
Per a tu les dugué  la Nadala

Per a tu les guardí jo!
Dolors Vilagran i Amat

vingui d’on vingui, és assajat per diferents grups d’in-
vestigadors i, després de comprovar-ne l’eficàcia i va-
lorar-ne els possibles efectes nocius, és incorporat a 
la Medicina universal. Així s’han incorporat moltíssimes 
substàncies curatives extretes de les plantes, antibiò-
tics extrets dels fongs i mitjans físics com  els raigs X, el 
laser, els ultrasons, la ressonància magnètica, els raigs 
gamma, l’anàlisi cromatogràfica...

Però també penso que és una llàstima que aquest be-
neficiós efecte placebo dels curanderos no sigui més 
utilitzat pels metges autèntics que treballen a la Segu-
retat Social. Esclaus del poc temps disponible, n’hi ha 
que semblen prestar més atenció a l’analítica que al 
malalt que tenen davant.
Ja ho sé que no tots són així. Sento admiració i agraï-
ment als metges que he conegut, que no es dediquen 
a curar malalties sinó a curar persones.

Joan Serrat



15

el forat negre
Blowin in the wind

Camino pel carrer

La font seca

Il·lustracions de Xavier Oliveras
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La Junta informa casal de jubilats

Com tots sabeu, la nova Junta va començar amb empenta i pocs diners. Per part nostra hem 
mantingut, intentant millorar-la, l’oferta d’activitats per als socis; hem fet sopars, teatre, havane-

res, sardanes, balls, petanca, futbol per TV, procurant recollir noves aportacions econòmiques amb 
sortejos i porres.
En aquesta determinació per superar el dèficit econòmic que teníem, hem pogut comptar amb l’ajut 
dels socis i la col·laboració de l’Ajuntament, la Caixa, Mèmora i altres col·laboradors que ens per-

metran tancar aquest exercici havent superat el mal tràngol.
Tenim molts projectes per a l’any vinent, per això esperem poder comptar, com sempre, amb l’ajut dels 
socis, en concret busquem socis que vulguin convertir-se en Soci Protector amb una quota de 25€ l’any.
La quota anyal ordinària, per a l’any 2016, continuarà essent de 15€.
ESTEM MOLT AGRAÏTS A TOTHOM.

La Junta

Benvolguts saltencs i saltenques,
Després de gairebé un any de funcionament de la nova Junta del Casal, en un context molt difícil per 

la greu crisi econòmica en què estava immers el Casal, crec que podem afirmar que ens n’anem sortint i 
que estem revertint el dèficit acumulat, fet que ens permetrà oferir altres activitats als nostres socis.
Un any més estem a tocar de les festes de Nadal i Reis, festes que habitualment faciliten el retrobament 
familiar i que ens conviden a participar en els tradicionals dinars o sopars d’aquestes festes, amanides 
amb la il·lusió de grans i petits fent Cagar el Tió o obrint regals de Reis.
Així doncs només puc acabar aquestes ratlles desitjant-vos, en nom meu i dels meus companys de la 
Junta, que gaudiu d’aquestes festes amb salut, harmonia i felicitat i que aprofitem, tots plegats, aquestes 
dates tan assenyalades per tenir a prop la família i els amics.
Bon Nadal i feliç Any Nou!

Jordi Ribas Colom
President del Casal 

Visita guiada a Les Bernardes del RETAULE DE 
1714 de l’artista saltenc LLUÍS MATEU.

El passat 21 de setembre i dins dels actes de la semana 
cultural del Casal vàrem visitar en grup EL RETAULE 
DE 1714.
El mateix artista ens va explicar tot el procés d’elabora-
ció,  que va durar 10 mesos. Ens va explicar i ensenyar 
els materials , maquetes i dibuixos que va fer servir per 
aquest interessant  conjunt escultòric que representa la 
Guerra de Successió  de 1714. Està ubicat dins l’antiga 
església  de les Bernardes i ocupa una de les voltes 
laterals.
Es colpidor l’efecte que fa el conjunt de personatges, 
dividits en dos bàndols, que són atacants i defensors, 
presidits per un personatge central que és anomenat 
GUILLEM DE PALERA, que ha guardat durant 300 anys 
tota la saviesa, la cultura, la ciència i el saber del nostre 
poble.
 Els que no l’hàgiu vist,  és recomanable que aneu veure 
EL RETAULE DE 1714, que està permanentment expo-
sat a les Bernardes.
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Excursió a Espinavell, per veure  la baixada i la tria de Mulats.

La Junta informa

Setmana del Casal. Torneig de 
petanca del 19 al 23 de setem-

bre.
Hi van participar els Casals de Vila-
blareix, Bescanó, Celrà, Sant Dalmai, 
Fornells, Anglès, Les Bernardes i el 
nostre Casal. El dia 23 va finalitzar el 
torneig amb l’entrega de premis i un 
aperitiu per a tots els participants.

DINAR DE GERMANOR 25 de setembre
Durant la celebració de la DIADA DEL CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT, el 25 de setembre 

de 2016, es va fer el tradicional Dinar de Germanor a la Terrassa de Platja d’Aro, amb companyia de l’alcalde 
Jordi Viñas, la regidora Isabel Alberch i el mossèn Fèlix Mussoll,  durant el qual es va homenatjar dues parelles 
casades fa més de 50 anys: 
Jaume Coll - Maria Casellas i Quim Cugat - Consol Bosch.
Com cada any, també es va fer l’homenatge als avis més grans del Casal.
Padrí del Casal: Agustí Martí. Padrina del Casal: Corona Viñals.
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Del 14 d’octubre al 5 de novembre hem pogut veu-
re aquesta exposició  a la biblioteca Iu Bohigas. 

El seu títol, “Fragments de memòria”, ja evoca records 
que perduren al llarg de la vida. En  Carlets 
fa memòria de moments viscuts amb dues dones molt 
importants per a ell: la mare, que li va ensenyar de lle-
gir, i l’àvia que li va obrir els ulls a tot el món de fantasia 
que s’amaga en els contes. A la seva botiga de vetes 
i fils, a Puigcerdà, hi tenia una escala de cargol amb 
prestatges farcits de llibres. Ella, lectora empedreïda,  
l’agafava de la mà i l’ajudava a triar el conte més adient. 
Els primers llibres que recorda, i que encara conserva, 
són d’en Josep Ma. Folch i Torres: “Les aventures d’en 
Massagran” i “ Les aventures d’en Pere Virolet”, amb 

il·lustracions entranyables  de J. G. Junceda, un dels  
ninotaires  de la revista “Patufet”.
Les peces de l’exposició, doncs, havien de ser … lli-
bres! Sí, 7 llibres de ceràmica, fets amb pasta de paper, 
fang de baixa temperatura i sals solubles, amb transfe-
rència de pàgines i imatges dels seus contes preferits.
La idea d’aquesta mostra va sorgir quan li van fer l’en-
càrrec de fer una peça per al guanyador del concurs 
literari “Setè Cel”. Aquesta peça va ser el primer llibre 
que dóna origen al contingut de la mostra.
Si heu fet tard, encara podreu veure aquesta exposició,  
fins el 9 de desembre, a la biblioteca de St. Gregori.

Pilar Velázquez

artFragments de memòria.  
Exposició d’en Carles Torrent Fajardo (Carlets)

La Junta informa
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solidaritat Càritas. Les veus de Salt.

LES VEUS de SALT,  molt més que un recital de po-
emes amb interludis musicals

S’acosta Nadal i un any més el recital LES VEUS DE 
SALT és una de les propostes que l’Oficina de Català 
de Salt del CPNL,  l’Escola d’Adults  i Càritas Salt us 
oferim. 
La poesia és el llenguatge universal per expressar sen-
timents, emocions, records, paisatges, pensaments o 
il·lusions,  i poder escoltar-los  en les diferents llengües 
que conviuen a Salt  en versió original o amb la seva 
traducció catalana, juntament amb  diferents  poemes 

catalans traduïts a diferents llengües és un bon motiu 
per animar-vos a assistir-hi  en aquestes dates. Aquest 
any ja serà el cinquè recital de LES VEUS DE SALT i 
en LLUÍS LLACH en farà la presentació.
LES VEUS DE SALT  va néixer fruit de la col·laboració 
entre el l’Oficina de Català del Consorci per a la Nor-
malització Lingüística i Càritas Salt, que ja havíem 
organitzat diferents recitals de poemes per separat. 
L’objectiu de crear lligams,  establir relacions humanes 
entre diferents col·lectius  i afavorir  la cohesió social 
utilitzant la poesia i la llengua com a signe identitari de 

tots els pobles, ens va en-
grescar.  L’Escola d’Adults 
aviat es va sumar al projec-
te, i també l’Institut Vallvera  
amb  col·laboracions puntu-
als i, aquest any, el Salvador 
Espriu.
Per altra banda, aconse-
guir  la solidaritat voluntària 
a favor de Càritas  de tots 
els participants, recitadors, 
músics , dibuixants, tècnics 
de so i imatge, així com de 
persones significatives per a 
la presentació de l’acte, ha 
estat un veritable plus afegit. 
I la col·laboració de l’Ajunta-
ment ha fet possible que les 
aportacions econòmiques 
voluntàries que es poden 
dipositar a la sortida del re-
cital  es puguin destinar ín-
tegrament a les necessitats 
de Càritas a Salt.
Volem agrair  a totes les 
persones i institucions que 
han fet i fan possible la re-
alització d’aquest acte, i 
d’una manera especial la 
col·laboració d’en Salvador 
Sunyer  que en va acceptar 
amb molta il·lusió  la direcció 
artística  i que durant 4 anys, 
amb la seva dedicació,  ha 
estat una veritable VEU ani-
mant  i fent costat als recita-
dors,  alguns experts i altres 
més novells, donant  aquells  
consells seus tant savis com 
efectius.  
Us esperem, doncs,  el pro-
per dijous 15 de desembre, 
a les 20 h al Centre d’Arts 
Escèniques EL CANAL de 
Salt. Segur que us agrada-
rà!
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Agressivitat canina

L’agressivitat en els gossos és un problema de com-
portament que cal tenir present, ja que no només es 

pot donar entre animals, sinó també redirigir-se cap a per-
sones. És un problema rellevant que si no és possible so-
lucionar pot dur a l’abandonament de l’animal en un refugi 
per part del propietari i/o l’eutanàsia.
Com que l’agressivitat és un problema comportamental 
en la gran majoria de casos, es diagnostica per exclusió, 
és a dir, que primer cal descartar una causa mèdica: tu-
mors intracranials (sobretot els que afecten el sistema 
límbic, que poden provocar modificacions de caràcter), 
processos dolorosos (l’animal pot manifestar agressivitat 
per evitar una manipulació dolorosa), infeccions com per 
exemple la ràbia, dèficits sensorials, hipotiroïdisme, etc.  
Un cop excloses aquestes causes que sí  que podem di-
agnosticar de manera més objectiva, hem de pensar en 
un problema comportamental i es pot donar per dominàn-
cia (ja sigui entre gossos o bé cap a persones), per por, 
territorial, etc.
Davant d’un problema d’agressivitat del nostre gos, cal-
drà doncs visitar el veterinari per descartar problemes 
mèdics i a partir d’aquí consultar un educador o un etòleg 
per corregir les alteracions comporta-
mentals. La part principal és fer una 
correcció de la conducta, cosa que 
implica una col·laboració important 
per part del propietari, cosa més com-
plicada en casos d’agressivitat cap a 
humans, ja que sempre hi ha  la pos-
sibilitat que es reprodueixi l’atac. 
Caldrà evitar els estímuls que desen-
cadenen l’agressivitat i, a més,  inter-
posar un sistema de premis amb els 
quals l’animal ha de veure que tot té 
un preu i que per obtenir coses bàsi-
ques com menjar, atenció del propie-
tari, joguines, etc., haurà de respon-
dre a una ordre, cosa que reforçarà 
el respecte vers l’amo. Després cal 
intentar, davant de l’estímul que de-
sencadena el problema, que l’animal 
obeeixi una ordre que l’impedeixi ma-

nifestar la conducta agressiva, com per exemple seure, 
premiant-les sempre. D’aquesta manera aconseguim un 
reforç positiu de les conductes que eviten l’agressivitat.
Hi haurà casos en què, a més de la teràpia conductual, 
caldrà donar algun medicament per ajudar, sobretot en 
els casos en què hi ha ansietat, ja que quan la disminuïm, 
l’aprenentatge de l’animal és beneficial.
Cal tenir molt en comte que la castració no sempre serà 
la solució en casos d’agressivitat, i pot ser que hagi d’anar 
acompanyada d’algun altre tractament.  Serà molt efecti-
va en casos d’agressivitat per dominància entre mascles 
de la mateixa espècie i millor com mes jove sigui l’animal.
Davant d’un problema d’agressivitat, recordem que no 
cal castigar físicament l’animal i que caldrà consultar amb 
un professional, ja sigui veterinari, etòleg o educador, per 
decidir quina serà la millor manera d’actuar davant d’un 
problema prou greu com aquest..

Informació facilitada per Vetxarxa

cuidem les mascotes
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bellesa
Les causes principals de la deshidratació de la pell són 

el fred i la calor. El fred produeix vasoconstricció i per 
això disminueix el reg sanguini de la pell; això provoca que 
la pell tingui menys oxigen i nutrients i tendeix a assecar-se.
A l’hivern, la calor de la calefacció fa que la pell perdi aigua 
directament per evaporació. Externament, també provoca 
deshidratació en la pell les agressions químiques a què 
estem diàriament exposats: detergents, productes alca-
lins, cosmètics inadequats, etc. També internament hi ha 
factors que provoquen pèrdua d’aigua com per exemple: 
malalties, alguns medicaments diürètics, laxants... i, per 
descomptat, el pas del temps.
La hidratació és necessària per mantenir la pell en condici-
ons saludables, protegir-la d’agressions externes i mante-
nir l’elasticitat i la seva funció barrera
Per tenir una hidratació adequada és necessari beure sufi-
cient quantitat de líquids i aplicar productes cosmètics amb 
regularitat.
Caldrà que els productes siguin el màxim d’aquosos 
possible (fase hidròfila), tipus fluid o gel, lliures de grei-
xos, perfums i colorants.

L’àcid hialurònic és un ingredient molt comú en produc-
tes cosmètics i nutricosmètics, ja que és un component 
que ajuda  a recuperar la hidratació. Per aquest motiu, 
molts l’incorporen  en la seva fomulació.
La nutricosmètica ha incorporat l’àcid hialurònic en els 
últims temps en diferents modalitats (pols, pastilles, lí-
quid... ) com a complement  d’hidratació.
Així,  doncs, si voleu tenir una pell ben hidratada se-
guiu tots aquests consells.

Informació facilitada per Estètica Venecia

Hidratació: un bàsic essencial
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pessics d’artAvets de paper fi

“Era la nit del 24 de desembre. Havia nevat durant tot el dia i feia molta fred. Al vespre va parar 
de nevar i el cel es va omplir d’un munt de lluminoses estrelles. En una casa a prop del bosc 
hi vivia un llenyataire i la seva família: la dona i tres fills ben trapelles que sempre tenien gana. 
El llenyataire va decidir anar al bosc a cercar llenya per poder cuinar i escalfar-se.
Quan ja tornava va descobrir un petit avet. Tenia les branques cobertes de neu i amb la llum 
de la lluna semblava ple d’estrelletes brillants. Li va agradar tant que el va tallar i el va portar 
cap a casa. Les estrelletes de les branques van il·luminar el seu petit menjador durant tota la 
nit de Nadal. Al matí, quan es van despertar, la neu de l’avet ja s’havia desfet però tenia les 
branques plenes de petits regals i llaminadures”.
Tot i no ser una tradició popular catalana sinó d’origen celta, l’ornamentació de l’avet al costat 
del típic pessebre ja forma part de la nostra dinàmica nadalenca. Aquesta senzilla llegenda 
me la van explicar de petita i l’he anat transmetent com una curiositat més de les que tant ens 
sorprenen i enamoren per Nadal.
I precisament en aquests pessics nadalencs us volia mostrar una tècnica molt senzilla i agraï-
da de crear petits avets emprant cercles de paper, cartolina o, més fàcil encara, petits motlles 
de pastisseria. Aquestes bases que semblen de paper vegetal es caracteritzen per la seva 
textura: fina, lleugera, resistent i molt rica en colors i dissenys (ara els anomenats cupcakes 
estan de moda i podem trobar a bon preu els elements per confeccionar-los).
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i ecologia Avets de paper fi

Si observeu les imatges veureu com en són de senzills els passos a seguir per crear aquests 
bonics avets: 
· Aplaneu els motlles de paper escollits i doblegueu-los primer en sentit horitzontal i a continu-

ació en vertical (això sí, cal marcar molt bé les línies de plegat i repassar amb les ungles).
· Mireu amb atenció la fotografia i sostingueu amb els dits el motlle plegat en horitzontal, alhora 

aneu pressionant fins que vagi sorgint la figura que s’assembla a un triangle de doble capa. 
· Agafeu un primer motlle plegat en forma de triangle. Introduïu entre les dues capes una part 

del següent i així successivament amb les diferents peces que han de formar l’avet. 
· Finalment encoleu les parts que representen el brancatge i amb un rectangle de cartolina o 

bastonet de fusta confeccioneu la part del tronc. El podeu decorar amb estrelles i altres ele-
ments però personalment em decanto per la senzillesa i el saber combinar gammes de color 
harmòniques o ben contrastades.

Aquests petits, acolorits i lleugers avets són d’una simplicitat extrema i m’han servit per usos 
ben diversos: per fer divertides garlandes i mòbils tot enfilant-los en fil de cuca o filferro, per 
confeccionar boniques felicitacions de Nadal o per decorar portades d’àlbums escolars, per 
penjar en les manetes o poms de portes i armaris, per regalar punts de llibre d’esperit nada-
lenc i  també per embellir embolcalls de regal o originals taules pels àpats nadalencs...
Ja sabeu que la imaginació no té límits! A veure doncs que se us acut a vosaltres. Us desitjo 
que gaudiu d’un dolç i creatiu Nadal ple de sentiments positius.

Carme Garriga i Verdaguer
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Nadal llatí veïns d’arreu
Del 38% d’immigrants  a Salt, la població llatina re-

presenta un 15%, els  hondurenys són els més 
nombrosos ( per darrera dels marroquins). Molts de 
nosaltres de ben segur que som veïns, coneixem algú 
o hi tenim lligams d’amistat amb gent que procedeix de 
qualsevol país de Sudamèrica o l’Amèrica Central. La 
proximitat idiomàtica els ha fet més fàcil la integració 
tant a nivell social com laboral. És ben evident la seva 
presència en els sectors econòmics del poble. 
La majoria són de tradició catòlica, i ara que s’acosta 
aquesta època tan entranyable de  Nadal  hem volgut 
conèixer la seva  manera de  viure les Festes.
Hem parlat amb la Maria d’Equador, la Marta de Co-
lòmbia, l’Adriana de l’Uruguai, en Sergio de l’Argentina 
i l’Ania d’Hondures. Tots són de mitjana edat, menys 
l’Ania, que té 23 anys, i treballen, excepte la Maria. 
S’estan a Salt des de fa més de 5 anys i tenen fills. 
Ens han parlat de les diferències bàsiques de la cele-
bració, a la seva terra és a l’estiu i aquí és a l’hivern, hi  
troben a faltar, a més de la calidesa climàtica, el caliu 
humà que aquí els manca: la família extensa i els amics  
i el fet que allà és més compartida per tothom.
Malgrat provenir de diferents països, tenen molts trets 
comuns d’arrels espanyoles, per influència de l’època 
colonial. Així, se celebren pràcticament a tots els pa-
ïsos de parla hispana “las Posadas”, des de Mèxic a 
l’Argentina, amb petites variants com “La novena de 
aguinaldos” de l’Equador i Colòmbia. Són festes po-
pulars que es fan 9 dies abans de Nadal, del 16 al 24 
de desembre, simbolitzen els nous mesos d’embaràs 
de la Verge i  recorden el pelegrinatge de Jesús i Ma-
ria per trobar hostatge abans del Naixement. Resen i 
canten nadales a l’entorn del pessebre  i es fan tant a 
les esglésies com a les cases que s’ofereixen. Cada 
jornada acaba trencant la “piñata” i els assistents reben  
“el aguinaldo”, un cistellet amb dolços. 

La pinyata,  present a l’actualitat  en moltes festes i 
aniversaris, té el seu origen a  la Xina, on  la feien ser-
vir per donar la benvinguda a l’Any Nou. A  Marco Polo 
se li atribueix la difusió d’aquesta tradició a Itàlia, on la 
van anomenar “pignata” (olla fràgil) i d’aquí va passar a 
Espanya, on es trencava el primer diumenge de Qua-
resma.
Es creu que els missioners espanyols la van portar a 
Mèxic a principis del segle XVI.  
Una altra versió dels fets és que els asteques ja tenien 
una tradició similar. Celebraven a finals d’any el naixe-
ment del déu del Sol i de la guerra col·locant una olla 
de fang dalt d’un tronc, amb plomes de colors i plena 
de petits objectes de valor, després es trencava amb 
un pal i els objectes eren l’ofrena pel déu. Els maies 
també feien un joc en què els participants, amb els ulls 
tapats picaven una olla de fang suspesa d’una corda.
Com a part de l’estratègia evangelitzadora dels indíge-
nes, els missioners es van valdre de la pinyata  per a 
representar la lluita del cristià per a vèncer el Diable i 
el pecat. La tradicional era una olla de fang decorada 
amb paper de colors i tenia la figura d’una estrella de 
7 braços, que representaven els 7 pecats capitals, els 
colors,  la temptació del pecat; colpejar amb els ulls ta-
pats simbolitzava la fe i la força de voluntat per superar 
el mal i els regals de dins eren la recompensa.  
El 24 de desembre, la gent passa  per les cases per 
oferir petits obsequis de joguines o dolços per als nens 
(Equador) i es reuneix la família per sopar gaudint de 
la gastronomia típica de cada país per aquestes dates. 
Són comuns els “tamales” i “asados”, i postres diver-
sos: amanides de fruita, “baleadas” “torrejas”,”ayote 
en miel”,  bunyols, natilles  i begudes com el “clericó” 
argentí  (semblant a la nostra sangria) i el “pozole” hon-
dureny, fet amb blat de moro. 
A l’Argentina, cap a la mitjanit, comencen els focs d’ar-
tifici i s’obren els regals dipositats sota l’arbre. A Colòm-
bia és el Nen Jesús qui els porta.
El dia de Nadal continua la celebració  amb àpats familiars. 
Fan pessebres com aquí i s’ha estès la celebració dels 
Reis,  però també han adoptat costums més saxones 
com Santa Claus i  l’arbre de Nadal.
A casa nostra, gaudeixen igualment de l’esperit de les 
Festes, reduït al seu nucli familiar i d’amics. Preparen 
els menjars  tradicionals de la manera més fidel pos-
sible, ja que poden trobar al comerç local molts dels 
productes adients, encara que han adoptat alguns cos-
tums d’aquí com els torrons i els dolços típics i si hi ha 
nens petits, també celebren el Tió. 

Pilar Velázquez
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cultura
Aviat farà set anys que en Pere Joan Sureda i Ca-

nals donava a conèixer el llibre intitulat Del bressol 
a la cuneta, on narrava la biografia i la tràgica mort del 
seu pare, el delineant saltenc Pere Sureda i Coromi-
nas, durant la guerra civil. Amb aquest nou llibre, Giro-
na sota el Consell Municipal Revolucionari. 16 d’octu-
bre de 1936-30de juny de 1937. Homenatge a Girona 
(II), es pot dir que Sureda tanca un cicle, una autènti-
ca trilogia sobre la Girona revolucionària (1936-1937) 
i que s’afegeix a la sèrie iniciada amb  l’orwellià títol 
d’Homenatge a Girona.  Aquest llibre és la continuació 
de Girona sota els comitès. 20 de juliol-15 d’octubre de 
1936. Homenatge a Girona (I), del qual es va publicar 
la seva presentació, a la biblioteca Iu Bohigas, en el 
número 296 de la Revista La Farga. 
“Com el llibre primer, aquest tampoc no és, ni ho pretén 

ser, la història de la guerra civil 1936-1939; no és un 
llibre d’investigació  global de l’enfrontament de les 
dues espanyes; per tant tampoc no pretén senyalar 
els dos contendents en bons i dolents. Els apartats 
dedicats als fronts de lluita, o a donar referències de 
l’altre costat, són les mínimes necessàries per fer 
entenedor el conjunt del capítol.

El seguiment  dels fets me l’han proporcionat, no cal 
dir-ho, els periòdics d’aquella etapa i el gran nombre –
inabastable en la seva totalitat- de bibliografia existent 
sobre la situació de la rereguarda catalana durant 
aquella etapa bèl·lica. Certament, m’han merescut 
major atenció els llibres de memòries  o de records 
escrits per persones que van  viure aquells mesos i que 
formaven part de l’entorn lleial i companyista. 

Tanmateix, el més important, i el que configura la primera 
raó de ser del llibre, són el seguit de converses que he 
mantingut al llarg del temps amb gironins que van patir 
aquella etapa dels consells municipals revolucionaris. 
Són testimonis personals o de famílies gironines  que 
foren perseguides, marginades, intimidades per la 
Girona oficial, aquelles que pels guanyadors el 20 
de juliol a Catalunya, van ser marcades de deslleials, 
desafectes, enemigues, feixistes, antirevolucionàries,... 
Són aquestes  famílies a les que, modestament, es vol 

homenatjar amb el subtítol 
Homenatge a Girona II.”

Pere Joan Sureda  
i Canals

Recomanació de llibre.
Girona sota el Consell Municipal Revolucionari

L’ escriptor Miquel Aguirre ha rebut el premi Setè Cel 
de Salt per la seva novel·la Els morts no parlen,  en 

un acte que es va portar a terme el dia 18 de novembre 
a la biblioteca Iu Bohigas de Salt.
El jurat del premi, reunit el passat 21 d’octubre, era 
presidit per Vicenç Villatoro i format per Jordi Viñas i 
Xifra, Guillem Terribas, Albert Rossich, Miquel Berga i 
Eva Rigau, que actuà com a secretària amb veu però 
sense vot. El jurat va comptar amb la participació del 
Club de Lectura de Salt i les valoracions del Club de 
Lectura de Palamós.

Premi Setè Cel de Salt
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teatre i cinemaUn espectacle sobre la Guerra Civil

El perfum

1938. Tenen 17 anys i els envien a primera línia de foc 
de la batalla de l’Ebre. La Kompanyia Lliure debuta 

recordant la lleva del biberó  a partir del testimoni d’al-
guns supervivents. 
La batalla de l’Ebre fou la mes decisiva de tota la guerra, 
ja que les tropes de Franco eren incapaces de conquerir 
Madrid, que era el que volien per obtenir un reconeixe-
ment internacional. A l’abril de 1938 l’exercit republicà a 
l’Aragó acaba desbandat i Negrín veu perillar la capital 
catalana, que és Barcelona. Franco incomprensiblement 
no ataca directament Catalunya, mesura que està en 
contra dels seus generals, i decideix allargar la guer-
ra cap al territori valencià. Aquesta maniobra franquis-
ta permeté reorganitzar l’exèrcit republicà a l’Ebre.  La 
base d’aquest nou exèrcit foren el V Cos  dirigit per Juan 
Modesto i format per les divisions 3ª Tagüeña, l’11 Lister, 
i la 45 Internacional Hans Khaler. Per cobrir les nombro-
ses baixes, s’ordenà la realització de noves lleves, entre 
elles la de 1941, que en aquell moment tenien 17 o 18 
anys. A Federica Montseny se li atribueix la frase que 
eren tan joves que encara prenien el biberó. Envelliren 
els que tingueren la sort de sobreviure, però van pagar 
un alt preu en vides, molts d’ells creien que combatien 
per la causa de la llibertat. 
Aquesta obra vol ser un homenatge a la lleva del biberó.  
Com a començament de Temporada Alta a Catalunya, 

Girona i Salt, pre-
senten al munici-
pal de Girona un 
espectacle digne 
d’admiració i bon 
fer, ja que ens ha 
fet vibrar d’emo-
ció i ràbia contin-
guda pels esde-
veniments pas-
sats (quinta del 
biberó), ja que és 
molt trist recordar 
la guerra civil i esperem que tots prenguem consciència i 
no torni a passar mai més.
Tots els supervivents que tenen entre 95 i 100 anys par-
len  de l’absurd de tot allò. Recorden la set i la gana, les 
malalties  i el tracte amb l’enemic que tenien a 180 m.
Com a director, en Lluís Pascual ha estat obsequiat amb 
molts premis. Amb uns intèrprets que ens han fet vibrar 
d’emoció, destaquen en Joan Amargós, Enric Auquer, 
Quim Àvila, Eduardo LLoveras, Lluís Marqués i en Joan 
Solé.  Els felicitem per la seva gran actuació, així el pú-
blic ho ha entès amb un ple de gom a gom i obligant a 
sortir diverses vegades a l’escenari tots els actors. 

Josep Pla

La passada tardor vaig tenir l’oportunitat de fer una 
visita guiada Girona Plató, un recorregut cinemato-

gràfic i televisiu per la ciutat de Girona.  Un itinerari pels 
escenaris on van tenir lloc les filmacions de diverses 
pel·lícules i sèries televisives.
Des de “Pandora i l’holandès errant”, del director Albert 
Lewin, amb la guapíssima Ava Gardner i l’actor James 
Mason, el 1950, fins a la tan aclamada sèrie “Joc de 
Trons” el 2016, s’hi han filmat 20 pel·lícules, la majoria 
al barri vell, sobretot a la zona de la Catedral.  
Va ser durant aquesta visita quan vaig decidir de tri-
ar “El perfum. Història d’un assassí” per parlar-ne a la 
revista, bàsicament per dues raons: la primera perquè 
s’hi reconeix Girona a moltes de les escenes i la sego-
na perquè em va semblar una pel·lícula molt fidel a la 
novel·la del mateix títol escrita per Patrick Suskind.
La pel·lícula té com a fil conductor l’olor, les olors, per 
desenvolupar una història de crims. El protagonista, 
Jean-Baptiste Grenouille, experimenta 
el món a través del seu olfacte, que el 
té tan desenvolupat que és capaç de 
seguir un rastre a molts quilòmetres de 
distància. Paper interpretat per l’artista 
Ben Whishaw, amb cara d’àngel i ànima 
de dimoni. 
El director, Tom Tykwer, aconsegueix 
traslladar a l’espectador les sensacions 

olfactives de la pel·lícula a través de descripcions molt 
detallades i d’imatges suggerents de dones, essències 
i perfums.
La brutícia, la fam i les penúries, propis d’aquella èpo-
ca, tenen el seu clímax en l’escena del mercat  del Pa-
rís del segle XVIII, quan el protagonista neix enmig de 
la pestilència del peix podrit. 
La diferència entre classes socials està molt ben refe-
renciada, amb un vestuari molt adequat i una correc-
ta ambientació de l’època. Brillant l’actuació de Dustin 
Hoffman en el seu paper de perfumista en decadència. 
Poc convincent, en canvi, l’escena de l’èxtasi col·lectiu, 
quasi al final del film.
La pel·lícula és, en definitiva, una fascinant història 
d’olors, perfums i crims que cal llegir abans que visi-
onar.

Núria Heras Colomer
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ensenyament Fem de padrins lectors 
a l’escola Les Arrels!

Projecte alumnes-guia a l’Institut Vallvera

L’apadrinament lector és una activitat cooperativa 
que es realitza en parelles formades per alumnes de 

quart que fan de padrins de lectura i els alumnes de P4 
que fan de fillols. El fet de ser padrí de lectura representa 
que l’alumne que fa de padrí adquireix el compromís de 
vetllar per l’aprenentatge lector del seu fillol. L’ajuda a 
aprendre a llegir alhora que intenta encomanar-li el gust 
per la lectura tot engrescant-lo a llegir alguna paraula.
Objectius:
Potenciar els aprenentatges per part de tots els partici-
pants: padrins i fillols.
Crear contextos significatius d’aprenentatge. 
Establir lligams afectius entre padrins i fillols al voltant 
de la lectura.
Generar una experiència positiva i plaent al voltant de 
la lectura.
Portar a terme l’experiència dels padrins lectors parteix 

de la inquietud dels mestres de l’escola per apropar la 
lectura als nostres alumnes.
El primer que van fer els mestres de quart i P4 va ser 
decidir les parelles lingüístiques, una decisió que es 
basa en el nivell de competència lectora d’on parteixen 
els participants. Aquestes parelles treballaran juntes tot 
el curs a excepció d’algun canvi que es consideri im-
prescindible per millorar les parelles.
L’activitat es desenvoluparà mitja hora setmanal. Els 
padrins porten un llibre que consideren adient per atreu-
re l’interès del fillol i els mestres vetllen per la qualitat 
de les obres, varietat de gèneres i tipologies textuals.
Des del moment que comença la sessió, la parella serà 
inseparable; això afavoreix que s’estableixi una relació 
personal afectiva.
Si en vols saber més, visita el nostre blog  
http://lesarrels.blogspot.com.es

Els alumnes-guia tenen una doble funció: són alumnes 
mediadors que  col·laboren en el servei de mediació es-
colar de l’institut i alhora són els alumnes-guia que ajuden 
els alumnes que s’incorporen a 1r. de l’ESO a sentir-se 
acollits i acompanyats en la seva adaptació al centre.
Reben una petita formació prèvia que els facilita tenir una 
actitud activa en les intervencions de mediació, donant 
tant èmfasi als aspectes preventius com als resolutius.
Aquest projecte vol aportar una millora per a la convivèn-
cia en el centre i la cohesió social entre l’alumnat, alhora 
que pot ser un bon element per la detecció i prevenció de 
conflictes.
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Sortida al Pla dels Socs

El divendres 21 d’octubre vam anar al Pla dels Socs 
d’excursió els nens i nenes de P4 i P5 de l’escola 

Les Deveses.
Vam esmorzar galetes a la plaça de l’Ou.
Quan vam arribar al Pla dels Socs les senyoretes ens 
van explicar el conte de “La Fulla que volia volar” i can-
tàrem i ballàrem la cançó de “Les Fulletes”.
No ens podem banyar al riu ni beure aigua del pou de la 
Font del Paradís que va fer en Lluís Mateu.
Vam anar a caminar i vam aprendre que no podem tren-
car plantes ni flors, ni tirar guitzes als arbres, però sí que 

En el marc de les activitats de l’Espriu que ajuden a millorar 
la motivació escolar, la internacionalització del centre i l’ús 

de les llengües modernes en situacions reals, s’ha desenvolu-
pat la 4a mobilitat del projecte europeu Erasmus+ que l’Institut 
Salvador Espriu està duent a terme en el període 2015-2017. 
En aquesta ocasió l’activitat s’ha desenvolupat a Strzelin (Po-
lònia), a on han acudit estudiants i professors dels 6 països 
del projecte.
L’activitat pretén avaluar com l’expressió artística col·labora en 
la motivació dels estudiants i, en aquesta ocasió, s’ha centrat 
en la música i el cant coral. Al web experience-art.eu es poden 
trobar més informacions. Els alumnes catalans van presentar 
elements propis de la música en el nostre àmbit i van partici-
par activament en els diferents tallers.
Durant la setmana Erasmus+ a Strzelin (Baixa Silèsia) els 
estudiants van poder visitar ciutats històriques com Wroclaw 
i Cracòvia, a més de les atraccions locals com ho són les pe-
dreres de granit més profundes d’Europa. Hi va haver confe-
rències i també l’oportunitat d’assistir a múltiples concerts de 
música de diferents estils.
Les valoracions dels alumnes han estat excel·lents pel que fa 
a la convivència entre ells i pels continguts de la setmana de 

El valor educatiu de la música en un Erasmus+  
de l’Institut Espriu a Polònia

treball. Confiem a poder repetir aquestes bones experiències.
Aquesta mobilitat és la continuació de les anteriors, desenvo-
lupades a Nuremberg, a Salt mateix i a Praga. Aquest mes de 
desembre està prevista una nova visita acadèmica, en aques-
ta ocasió a Nîmes (França) i al voltant de l’expressió teatral.

Xavier Serra

podem olorar les flors. 
Vam veure bolets i hem de 
vigilar per no trepitjar-los.
Hem descobert que hi ha 
cartells que ens expliquen 
coses del riu, dels camins, 
el temps que podem tar-
dar en anar d’un lloc a 
l’altre...
Vam estar a punt de tre-
pitjar caques de gos i vam 
trobar gossos sense lligar. 
No ens va agradar!!!
Vam dinar, jugar i córrer 
molt.
En acabat vam tornar a 
l’escola.
Ens ho vam passar molt bé!!!

Nens i nenes de P4 Les Deveses
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Aquest curs la nostra escola celebra els 125 anys de 
servei a la Vila de Salt i ho fem amb un munt d’ac-

tes oberts a tothom.  La primera d’aquestes activitats 
festives ha sigut una bicicletada per les Deveses i una 
fideuada al pati de l’ escola, el diumenge 9 d’octubre. 
S’hi podia participar en tres modalitats: la de 16 km 
(Salt, Sant Gregori, Girona, Deveses de Salt) pels més 
atrevits i en bona forma, la de 10 km (Salt, Bescanó, 
Deveses de Salt) pels ciclistes amateurs i la passejada 
fins al Pla dels Socs amb circuits d’habilitat i jocs vari-
ats pels més menuts de l’escola. Tothom va gaudir al 
màxim de la bicicletada i del bonic paisatge que vàrem 
poder veure en el recorregut. Gairebé 240 persones 
varen assistir-hi. Fou una gran matinal d’esport, de sa-
lut, de cooperació i d’estrènyer llaços entre famílies i 
escola.
El dinar al pati de Les Dominiques també va tenir molt 
d’èxit i va aplegar  210 persones. Després d’haver pe-
dalat i jugat durant tot el matí tots teníem molta gana! 
El menú - fideuada, pollastre amb patates i gelat- va ser 
d’allò més celebrat per grans i petits i tothom se’n llepà 
els dits. Feia goig de veure el pati amb tantes taules, 
feia sensació de festa i alegria. Vàrem gaudir d’un bon 

àpat en la millor companyia,  mentre els nens i nenes 
compartien jocs plegats.
Les celebracions no s’aturen i ja estem preparant l’ex-
posició que farem durant el mes d’abril a la Biblioteca Iu 
Bohigas. És per això que necessitem l’ajuda dels exa-
lumnes! Ens voleu ajudar? A partir del mes de novem-
bre podeu deixar-nos a l’escola (carrer Llarg, 60) tot el 
que ens pugui servir per fer una exposició ben repre-
sentativa de Les Dominiques de Salt. Teniu uniformes, 
bates, xandalls... antics? Encara guardeu butlletins de 
notes, llibres, llibretes... velles? Conserveu manuali-
tats, “labores”, treballs que vareu fer fa anys a l’escola? 
Teniu fotos antigues? Tot això és el que necessitem per 
fer l’exposició i les vostres aportacions són importantís-
simes! Podeu deixar-ho a la secretaria del nostre cen-
tre i plegats farem una exposició molt bonica!
FEDAC Salt (Les Dominiques) ja ha complert 125 anys 
i en complirà molts més. Tenim un gran passat, però 
també un prometedor futur.

FEDAC: Inici de les celebracions del 125è aniversari

Al col·legi Pompeu Fabra treballem el gust per la lectura

A la biblioteca d’infantil i primària del col·legi Pompeu 
Fabra, d’una manera lúdica, intentem despertar el 

gust per la lectura, fomentar l’esperit crític i donar pau-
tes per a la cerca d’informació. Amb aquest objectiu, 
fem diverses activitats que van des de sessions de di-
namització dirigides a cada grup classe, fins a recoma-
nacions, presentacions i exposicions temàtiques.
Disposem d’un fons bibliogràfic amb llibres d’imagi-

nació per a tots els nivells, àlbums il·lustrats, revistes, 
còmics i llibres de coneixement. Aquest fons està cata-
logat amb l’aplicatiu de gestió de les biblioteques esco-
lars ePèrgam (Departament d’Ensenyament), des del 
qual es poden fer consultes i préstecs. El préstec es fa 
a cada tutor d’aula i es renova trimestralment.
A la  pàgina web de la biblioteca presentem novetats, 
recomanacions i fotografies de les activitats realitzades 
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amb els alumnes.
Enguany, i coincidint 
amb el centenari de 
Roald Dahl, hem pre-
parat una petita ex-
posició on els nens i 
nenes poden dispo-
sar dels títols de l’au-
tor. A les sessions de 
dinamització parlem 
de l’autor i expliquem 
alguns dels seus con-
tes. També ens fixem 
en les il·lustracions 
descobrint als nens 
la importància de la 

figura de l’il·lustrador, despertant així  la curiositat per 
treballar la lectura d’imatges a partir d’àlbums il·lustrats.
Una activitat que realitzem des dels darrers anys és el 
Bibliopati, que desperta molt interès entre tots els alum-
nes. En diferents racons del pati hi ha paneres amb 

Al col·legi Pompeu Fabra treballem el gust per la lectura

El “Petit Príncep” apadrina una escultura

contes que els alumnes poden triar i llegir lliurement. 
És molt satisfactori veure com els nens més grans lle-
geixen contes als més petits i com es creen vincles en-
tre ells a través de la lectura.

Conxita Bosch i Cristina Molero 
Bibliotecàries d’infantil i primària 

Col·legi Pompeu Fabra

“Aniversari” (2006), obra d’Enric Sala, és l’escultura 
que l’Associació de Veïns del Grup Sant Cugat de Salt 

ens ha proposat que també  apadrinéssim la Llar d’Infants 
Petit Príncep, participant així en el projecte Apadrinem 
Escultures dels Amics de l’UNESCO de Girona
Ens fa molta il·lusió que persones adultes hagin pensat 
en persones tan menudes per apadrinar i fer seva aques-
ta obra. 
Engegarem un projecte en el que hi participaran els nos-
tres nens i nenes i intentarem implicar-los perquè la co-
neguin.
És un motiu d’alegria intentar desvetllar la sensibilitat ar-
tística envers l’escultura ja des de ben petits i intentar que 
els infants valorin el patrimoni cultural del nostre barri.
Apadrinar vol dir defensar, adoptar, protegir, acollir i com 
que són paraules que contenen molta implicació, des de 
la nostra escola ens comprometem a fer-ho de la millor 
manera possible! Gràcies!
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La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha vi-
sitat l’Institut Vallvera de Salt al llarg de dues ho-

res. Després de la rebuda feta pel director del centre, 
Joan Francesc Simón, l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, 
les regidores de l’Ajuntament, Núria Tió i Eva Rigau, i 
l’inspector de zona, Lluís Monjas, ha fet una visita als 
diferents espais i aules del centre on ha pogut parlar 
amb professorat i alumnat dels cicles formatius de grau 
mitjà i superior, batxillerat i ESO. També ha pogut veure 
com centres com el Vallvera tracten la diversitat  amb 
recursos com la USEE (unitat de suport a l’educació 
especial), les aules d’acollida i les aules obertes. Pos-
teriorment ha tingut una trobada amb l’equip directiu 
del centre, el director dels Serveis Territorials d’Ense-
nyament, Josep Polanco, l’inspector de zona i l’equip 
de govern local, encapçalat per l’acalde. Han pogut 
parlar de les necessitats de centres de la complexitat 

del Vallvera i dels reptes educatius que té la població 
de Salt per al futur proper.

Visita de la consellera d’educació a l’institut Vallvera

La superlluna fotografiada pel 
saltenc Pere Quero i Martí

notícies

El dia 14 de novembre de 2016, la Lluna més 
a prop de la Terra, vista un 14% més gran 

i un 30% més brillant. L’última vegada que es 
va veure així va ser el 1948, i la propera serà 
el 2034.
El terme superlluna s’utilitza per designar una 
lluna plena o nova que coincideix amb una dis-
tància mínima amb la Terra. Es tracta d’un fe-
nomen en el que una lluna es troba a no més 
d’un 10 per cent del seu punt més proper a la 
Terra en el recorregut de la seva òrbita. Això es 
produeix pel fet que la òrbita lunar és el·líptica 
i el seu centre no es correspon amb el centre 
de la Terra. En aquests casos se la sol apreciar 
una mica més gran i més brillant del normal.
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 18 18,3 19,3 19,3 20,4 19,2 19,4 17 18,9 19,1 17,2 18,5 18,2 15,4 12
Temperatura Màxima 34,3 34,5 35,5 36,5 35,5 34,7 31 32,3 32,3 31,4 33,7 33 31,5 28 26
Mínima Parc Monar 16,6 16,3 17,5 16,9 18,1 17,2 17,5 16,4 17 18,3 14,9 16,1 15,8 18,3 10,9
Pluja/mm.         2,9     4,6 1,8
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Temperatura Mínima 14,2 14,7 11 13,8 14,1 16,1 12,7 15,5 13,7 14,3 13,2 14,2 14,2 11,6 14,4
Temperatura Màxima 26,9 22,1 24,9 28,7 26,6 26,1 27,6 27,3 28,3 29,1 26,2 27,2 26,9 27 28,1
Mínima Parc Monar 12,9 13,5 9,7 13,3 12,5 15,6 11,8 14,6 13 13,1 12,1 12,5 13,2 10,4 11,7
Pluja/mm.  30,3    0,1     15,6     

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 30,3 (mm)

Dies de pluja: 13
Màxim en un dia: 60 (mm)

Pluja acumulada: 55,3 (mm) 
Temperatura màxima:
 36,5° el dia 4 de setembre

Pluja acumulada: 136,5 (mm) 
Temperatura màxima:
 27,4° el dia 1 d’octubre

Temperatura mínima:
11° el dia 18 de setembre

Temperatura mínima:
7,2° el dia 29 d’octubre
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Temperatures i pluviometria

Resum meteorològic setembre i octubre 2016

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Setembre
Aquest ha estat un mes de setembre extremadament càlid 
pel que fa a les màximes, superant en 2,0ºC la mitjana de 
1999-2016, i en 2,8º la mitjana del segle XX. És el mes de 
setembre més càlid a Salt pel que fa a les màximes, superant 
en 0,1ºC el setembre de 2011, 29,7ºC. El començament de 
setembre va tenir una temperatura mitjana rècord a Girona, 
26,7º, en la 1ª dècada, 26,3º a Salt. Dades des de 1911 a 
Girona i des de 1999 a Salt. La temperatura màxima absoluta 
a Salt, 36,5º, és la més elevada en un mes de setembre a 
Salt des de 1999, superant els 36,4º de 2006. A Girona-Parc 
del Migdia la temperatura màxima absoluta fou de 37,0º, és 
la més elevada en un mes de setembre des del 25 de se-
tembre de 1983, i la 2ª més elevada, juntament amb el 1983 
des de 1911, només superada pel setembre de 1911, 37,2ºC. 
A partir del dia 14 de setembre les temperatures han baixat 
fins a valors més d’acord amb l’època i aquest setembre no 
ha estat rècord pel que fa a la temperatura mitjana a Girona, 
23,1ºC, però ha quedat molt a prop dels setembres de 1949 
i 2014, els més càlids amb 23,5ºC. A Salt la temperatura mit-
jana de 22,8ºC significa que aquest setembre ha estat el més 
càlid des de 1999, igualant el 2011 amb 22,9ºC. Pel que fa a 
la precipitació ha estat lleugerament més sec del normal. Hi 
ha hagut algunes tempestes importants, però no hi ha hagut 
gaires dies de pluja i per això el mes ha tingut una anomalia 
pluviomètrica negativa.

Octubre
El mes d’octubre s’ha caracteritzat per la normalitat tèrmica, 
el mes ha tingut una temperatura mitjana molt propera a la 
climàtica, ha estat inferior en 0,2ºC al centre de Salt. El mes 
s’ha caracteritzat per la suavitat tèrmica, sense excessos de 
temperatura ni per valors alts i baixos, tot i que a l’inici del 
mes la temperatura ha estat un xic més elevada del normal, 
les temperatures a finals del mes han baixat per dessota del 
normal. La temperatura màxima absoluta ha estat de 27,4ºC 
(el dia 1), relativament baixa per ser la més elevada d’un mes 
d’octubre, però s’ha de remarcar que força dies del mes (8) 
la màxima ha superat els 25ºC, per tant, les temperatures cà-
lides han sigut persistents. La temperatura mínima ha baixat 
fins a 7,2ºC al centre de Salt el dia de Sant Narcís, 6,3ºC al 
Parc Monar, aquest valor no és excessivament baix, ja que 
el mes d’octubre de 2012 es va produir la mínima absoluta, 
-1,1ºC, precisament el dia de Sant Narcís.
El mes es pot qualificar de plujós, especialment  al Parc Mo-
nar, però hem de dir que la precipitació va ser força elevada a 
la primera quinzena i escassa a la segona quinzena, a més  a 
més la pluja es va concentrar fonamentalment en un temporal 
de precipitació, al voltant del Pilar, amb 112,6 mm.

Gerard Taulé

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 14,5 15,2 15,2 14,1 15,7 12,8 11,1 16,7 13 12,9 11,9 8,9 13,8 12,1 10,7
Temperatura Màxima 27,4 27,1 25,9 25,6 26,7 19,8 25 24,9 21,4 19,5 18,5 20 20,1 21,9 24,1
Mínima Parc Monar 13,3 14 14 13 14,5 14,5 9,6 16,1 12,1 12,3 10,9 8,4 13,8 13,8 10,7
Pluja/mm. 0,4 3,3   2 7,6   0,5   60 33,9 26,8 
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 9,9 14,7 11,8 14,1 12,5 9,8 9,1 12,9 13,2 17,5 15 11,4 8,4 7,2 7,3 11,3
Temperatura Màxima 24,1 20,7 25,1 20,1 20 20 14,9 24,4 25,5 22 25 24,6 23,1 24,6 23,5 20,9
Mínima Parc Monar 8,9 14,5 11,2 14 12,7 10,2 8 12,9 12,1 17,3 14,1 10,1 7,6 6,1 6,6 
Pluja/mm.  0,5 0,2 0,1     0,2 1      



33

Elaboració:
Enfarineu la carn i poseu-la en una cassola, amb meitat oli i meitat man-
tega, fins que quedi ben daurada pels dos costats. Poseu el foc més baix 
i tireu el vi de Madeira damunt la carn. Deixieu-ho coure durant 15 mi-
nuts. A la meitat de la cocció tingueu en compte de girar el tros de carn.
Pressioneu les prunes amb el dit i, en el buit que es formi, poseu-hi un 
xic de «foie-gras». Afegiu-les a la cassola transcorreguts els 15 minuts i 
deixeu-ho coure tot plegat uns cinc minuts més.
Si la salsa queda excessivament clara es pot espesseir amb la cullerada 
de fècula.

Recepta de la Sra. TERESA PALOMERAS BOSCH 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Preparació:
Comencem pelant i tallant a daus les pomes i la pera,  i ho 
posem en un bol.
Hi afegim les panses, que prèviament haurem hidratat, els 
pinyons i les nous.
Trenquem les galetes en trossos molt petits, ho afegim al 
bol i ho empolvorem amb canyella.
Hi aboquem 30 g de mantega fosa i, amb l’ajuda d’una 
cullera, barregem bé tots els ingredients perquè es fusionin 
els sabors.
Sobre una placa de forn estenem la pasta de full i posem la 
barreja  acabada de preparar, més o menys al centre de la 
massa.

Tanquem la pasta de full enrotllant-la i la pinzellem amb la resta de la mantega fosa. Ho posem al forn, 
prèviament escalfat a 200º, i ho deixem coure durant uns 30 minuts o fins que la pasta sigui ben cuita i 
daurada. Ho deixarem refredar abans de menjar.

Ingredients: 
· 1 filet de vedella de 3/4 de kg 
· 50 g de mantega
· 1/4 de litre de vi de Madeira
· 24 prunes confitades sense pinyol
· 1 llauna de «foie-gras»

Ingredients pel púding: 
· 1 làmina de pasta de full
· 2 pomes
· 1 pera
· 10 g de panses
· 20 g de nous picades

· 10 g de pinyons
· 20 g de sucre
· 4 galetes
· 50 g de mantega
· 5 g de canyella

Filet al vi de Madeira

Strüdel tirolès (Àustria)

gastronomia

cuina internacional

· 1 cullerada rasa de farina
· 1 cullerada de fècula
· pebre
· oli
· sal
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments
Miguel Perea González  
Angeles G. Nuñez Pérez 02/09/2016
Juan Jiménez Benitez  
Maria Jesús Jiménez Cañete  03/09/2016
Vasile Oncea  
Estel·la Turró Poquet 21/09/2016
Juan Carlos Pérez López 
Jesica Romero Moreno  24/09/2016
Jalal Bouchal  
Inssaf El Marsse Arbaou  26/09/2016
Carlos Cabana Pérez  
Maria Barrero Reyes   30/09/2016
Luis Alexander Medina Valle 
Luz Eliuth López López  30/09/2016
Youssuf Ouzaina 
Carolina Martínez Estevez   06/10/2016

Naixements
Onkar Singh Hallarin  04/09/2016
Aleix García González  13/09/2016
Anaysa El Bouazzaoui El Kabali   14/09/2016
Mohamed Aoulichki  16/09/2016
Hidaya El Balaizi  17/09/2016
Claudia González Trujillo   20/09/2016
Meryam Berk Allali 20/09/2016
Lluna Nonó Daranas 21/09/2016
Hawa Bajaha Sawaneh 21/09/2016
Alexia Moyano Badet  21/09/2016
Adam Soultana Morante 22/09/2016
Umaru Manneh     22/09/2016
Houyam Karmoudi El Kadaoui 23/09/2016
Sabah Safyoun 24/09/2016
Leia Taulats Rodríguez 25/09/2016
Adam Ait Daoud Salguero 27/09/2016
Marian Lamine    28/09/2016
Eloy Leal Zamora 28/09/2016
Zi Xin Lin   29/09/2016
Stefania Larisa Moise  29/09/2016
Izan Herrera Bercero 30/09/2016
Mariam Maaroufi    01/10/2016
Rayan Azammouri  02/10/2016
Mohamed El Farsifi  04/10/2016
Ayan Jabrou 04/10/2016
Fatoumata Sillah 05/10/2016
Amir Shreir  05/10/2016
Helena Martín Delgado  05/10/2016
Omarou Diakite  05/10/2016
Rachid Amjaid 06/10/2016

Defuncions
Antonio Navarro Meca, 69 anys 01/09/2016
Emilio Casado Fernández, 64 anys 03/09/2016
Ana Corvillo Martínez, 82 anys 03/09/2016
Maria Barrot Gener, 79 anys 04/09/2016
Manuel Molina Lozano, 81 anys 04/09/2016
Israe Abdellaoui, 6 anys 02/09/2016
José Mesa Garcia, 48 anys 06/09/2016
Juan Maria Barragán Catalán, 46 anys 09/09/2016
Haja Trawally, 40 anys 09/09/2016
Fidel Linde Lozano, 63 anys 11/09/2016
Carmen Cuatrecasas Bosch, 89 anys 13/09/2016
Juan Sitjá Colomer, 91 anys 17/09/2016
Carmen Domingo Alsina, 91 anys 19/09/2016
Alberto Reverter Casas, 79 anys 23/09/2016
Nieves Arque Ferre, 91 anys 23/09/2016
Pedro Pont Solé, 59 anys 23/09/2016
Eva Diaz Ortega, 45 anys 28/09/2016

Nordin Boukir El Muagni 
Souhayla Azizi    10/10/2016
Francisco I. Aucapin  Escobar  
Laura I. Benalcazar Palma 15/10/2016
Cristobal Silva Montaño 
Khadija Saber   17/10/2016
David Aristides Castillo Trejo 
Dilia Cristina Nieto Rosales   21/10/2016
Amalio Oyono Nzang Mangue 
Milagrosa A. Mesa Anguesomo  21/10/2016
Gonzalo Grossa Diez 
Sonia J. Hernández Vázquez  21/10/2016
David Majo Timoneda 
Olga Freixas Martín 22/10/2016
David Trias Torrent 
Silvia Vilar Almeda   22/10/2016

Aicha Yagoubi 06/10/2016
Fahd El Khoudri  09/10/2016
Chaimae Kassimi Kassimi 09/10/2016
Nathaly Daniela Clavijo Fontalvo 09/10/2016
Sekou Camara  10/10/2016
Tom Puig Maherula 10/10/2016
Marrey Krubally 11/10/2016
Riham Meziane  11/10/2016
Maysae El Nachati Jaatit  13/10/2016
Isaac Emanuel Ucles Amador 13/10/2016
Marwa Thaous 13/10/2016
Othmane Hannaoui  13/10/2016
Ismail Barghighach 16/10/2016
Lucia Silva Jiménez  16/10/2016
Martina Muñoz Pinilla  19/10/2016
Binitu Sidibeh  24/10/2016
Ritaj Rachyq Ben Aaziz 25/10/2016
Genabu Jawara Ceesay  27/10/2016
Zakaria Hamada 28/10/2016
Muhammad Ayyan Junaid 30/10/2016
Miguel Angel Davila Godoy  01/11/2016
Kaila Tacania Rey 02/11/2016
Marion Huguet Alabau    03/11/2016
Useni Touray 04/11/2016
Axel Espinosa Arco 04/11/2016
Manel Espinar Ribalta  05/11/2016
Jireh Sofia Alvarado Martínez  05/11/2016
Scarlett Pilar Cruz Cruz     08/11/2016
Koniba Sidibe 11/11/2016
Jordi Trilla Martín   11/11/2016

Ana Maria Bancells Lloveras, 63 anys 03/10/2016
Lorena González Benjumea, 41 anys 04/10/2016
Maria Palma Moya, 77 anys 04/10/2016
Luis Sangrá Felip, 65 anys 05/10/2016
Pedro Ventura Massachs, 85 anys 08/10/2016
Manuel Pineda Cárdenas, 75 anys 08/10/2016
Jaime Coll Despuig, 82 anys 10/10/2016
Antonio Ferrer Camós, 58 anys 10/10/2016
José Maria Torrent Mercader, 68 anys 15/10/2016
Simona Figarolas Ripplinger, 86 anys 15/10/2016
Enriqueta Bou Casellas, 91 anys 15/10/2016
Miquel Batlle Pardás, 77 anys 16/10/2016
Antonio Moreno Marmol, 87 anys 19/10/2016
Jaume Masó Nogué, 74 anys 22/10/2016
Khadri Sillah, 59 anys 23/10/2016
Dalia Delgado Llopis, 80 anys 28/10/2016
Sebastian Gironella Rabasseda, 76 anys 29/10/2016

Joan Nicolau Prat Martín 
Ludmila Aparecida Luiza  24/10/2016
KennedyAzuubuike Okagbue 
Salitu Alli Hamend    27/10/2016
Hmida Azghough 
Farida Boussakouki    03/11/2016
Mohammed Ouassar Talbi  
Malika Ahaddad   09/11/2016
Luis Vázquez Paz 
Dunia Maily Beltrán Rodríguez    14/11/2016
Belkacem Mchachti  
Natija Taouati Taaouati    15/11/2016
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Escacs

Sudoku

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit foll

venus
mercuri
terra
mart

poti poti

saturn
lluna
planeta
astronomia

eris
sol
univers
nebulosa

haumea
deimos
fobos

DAVESA, Major, 20  972230568 
Dies: 2 - 12 - 22 
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 16
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                           
Dies: 3 - 6 - 13 - 23
BALERI, Pla de Salt, 15 972441001 
Dies: 18 - 28
DOMENECH, Llevadores, 7-9           972439935 
Dies: 10 - 20 - 30

NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 4 - 8 - 14 - 24
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 5 - 15 - 25 - 26
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 7 - 17 - 27
ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 1 - 11 - 21 - 31
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 9 - 19 - 29

FARMÀCIES de guàrdia: mes de DESEMBRE

1.Dd8+ Rxd8 2.Ag5+ Rc7 3.Ad8++

Joan Nicolau Prat Martín 
Ludmila Aparecida Luiza  24/10/2016
KennedyAzuubuike Okagbue 
Salitu Alli Hamend    27/10/2016
Hmida Azghough 
Farida Boussakouki    03/11/2016
Mohammed Ouassar Talbi  
Malika Ahaddad   09/11/2016
Luis Vázquez Paz 
Dunia Maily Beltrán Rodríguez    14/11/2016
Belkacem Mchachti  
Natija Taouati Taaouati    15/11/2016



Carrer Sant Antoni 1963 - 2016


