editorial

www.revistalafarga.cat

lafarga@revistalafarga.cat

Índex
Breus
2
Editorial
3
Entrevista
4
Col·laboració
7
Cuidem les mascotes
12
Cultura
13
Bellesa
14
Entreorelles
15
Teatre i Cinema
16
Notícies
17
Opinió
21
Pessics d’art
22
Ensenyament
24
El camí ral
28
El temps
32
Gastronomia
33
Demografia
34
Poti-poti
35

Editorial

Carregar o encarregar
Un conegut i amic saltenc va tenir un petit accident laboral als voltants de
l’any 2007 que li va comportar un període de baixa laboral. Durant aquest
temps de baixa temporal la mensualitat li pagava directament la mútua
Fremap, entitat col·laboradora amb la Seguretat Social.
Repassant els fulls mensuals del pagament de la mútua va observar que la
quota a la Seguretat Social que li descomptaven era el doble del que corresponia. Va reclamar per escrit diverses vegades a la mútua. Segons ells
la causa era un error en el nou programari informàtic. El tema va acabar
buscant-se un advocat i anant als tribunals, que a primers del 2008 li van
donar indiscutiblement la raó i va recuperar més de tres- cents euros.
No va ser l’únic que li van aplicar aquest error en el descompte de la quota
mensual a la Seguretat Social, desconeixem si els van retornar els diners
o també varen haver de recórrer als tribunals.
Això ve al cas d’una sentència del Tribunal Suprem sobre un recurs que
va fer la mútua Fremap d’una sentència de l’Audiència Nacional, en la qual
aquesta obligava a la mútua retornar a la Seguretat Social 68.000 euros de
diners públic gastats entre els anys 2007 i 2008 comprant peix i marisc de
luxe (caviar, angules,...), que segons la mútua era per a l’Hospital que té
a Majadahonda. Considerant l’Audiència Nacional difícilment creïble que
el peix i marisc anés destinat als pacients de l’hospital, com tampoc es va
arribar a justificar quin va ser el destí dels productes.
Segons la mútua, assenyala a un treballador la compra del marisc, en càrrec a la mútua, pel restaurant d’un familiar seu. Altres fonts diuen que eren
famoses les mariscades en el menjador dels directius de la mútua.
Ara el saltenc, i també altres saltencs que varen estar de baixa laboral temporal, es pregunten si podria tenir relació l’error informàtic en el programari
de la mútua Fremap, en duplicar la quota de cotització a la Seguretat Social
del treballador, i el subministrament de marisc i peix de luxe per part de
“Pescaderias Coruñesas” a la mútua Fremap, en aquests coincidents anys.
N’hi ha que diuen que “es carreguen la Sanitat” i altres que “encarreguen
el marisc per a la Sanitat”.
La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.
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Entrevista als premiats amb el Tres de Març
2017: Pili Alonso i Comissió de Festes

entrevista

Nom: Pili Alonso i Xavier Solà (com a representant de la Comissió de Festes)
Edat: 60 i 56, respectivament
Nascuts i residents a Salt
La Pili Alonso i la Comissió de Festes han estat els guardonats amb el Tres de Març 2017. La Pili ha estat mestra i directora del Silvestre Santaló i d’El Gegant del Rec, una escola que va inaugurar el 2004. El
premi ha volgut destacar la seva tasca en l’ensenyament des dels anys 80 i per ser una “persona innovadora
en el món de l’educació i pionera en els projectes educatius basats en els emocions”. Pel que fa al reconeixement a la Comissió de Festes, el jurat n’ha destacat “la seva tasca tenaç i constant perquè els ciutadans
de Salt puguin gaudir de les festes” organitzant la Festa Major, la rua de Carnestoltes, la desfilada dels
Tres Reis, la Revetlla de Sant Joan, entre altres.

Els premis Tres de Març d’enguany han volgut reconèixer la tasca de la Pili Alonso en el camp de l’ensenyament
i la feina que fa la Comissió de Festes perquè a Salt puguem celebrar festes i tradicions. Educació i festa, al començar aquesta entrevista-diàleg fem broma dient que semblen una representació del seny i la rauxa! (tot i que
cap dels dos està massa segur de qui representa què). A banda d’aquest premi, que reconeix des del 1989 les
persones i entitats que han treballat més per Salt, tant la Pili com en Xavier són persones vinculades a diverses
entitats i que fa anys que participen activament de la vida de Salt. Per tot plegat, parlem una estona amb ells
sobre què ha suposat rebre aquest distintiu i també sobre altres temàtiques locals.
-Us esperàveu rebre el premi Tres de Març?
-Pili (P): La veritat és que no.
-Xavier (X): Nosaltres tampoc. En el nostre cas, com
a entitat per on ha passat molta gent diversa, creiem
que és un reconeixement a totes les persones que han
passat per la Comissió de Festes. Fins i tot per aquells
que, ja abans que l’entitat estigués constituïda, prepa-
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raven la Festa Major. De fet, és des dels últims anys,
del 2012, que s’està canviant la manera d’organitzar la
Festa Major i anirà evolucionant cap a la privatització.
-Però això no fa perdre l’essència del que ha de ser
una festa major?

Entrevista a Pili Alonso i Comissió de Festes
-X: Això passa perquè des de les administracions hi ha
por de fiscalitzar, de tenir responsabilitats pròpies, i per
les entitats és molt complicat gestionar depèn de què,
sobretot quan hi ha pressupostos elevats. Una empresa privada té més recursos a l’hora de gestionar tot
això.
-P: Des del meu punt de vista, tot plegat s’ha burocratitzat molt. També ha passat en el sector de l’educació.
-Però els interessos privats són uns i els que haurien de regir una festa major són uns altres...
-X: Aquest any creiem que sí que es notarà més aquesta privatització. Abans era diferent, la Comissió era formada per gent de diverses entitats i tenia més marge
de maniobra. En el meu cas, per exemple, jo estava
de president del Club de Bàsquet Pompeu Fabra quan
vaig entrar a la Comissió de Festes. La comissió intentava copsar les opinions de tothom i aquí a Salt sempre
s’havia fet molt bona festa. Però és clar, ara hi intervenen factors polítics, l’empresa privada, etc., és tot diferent i més complex.
-En el cas de l’educació, quin marge de maniobra
local hi ha? Gairebé tot depèn del govern de la Generalitat?
-P: És veritat que cada vegada pesa més Barcelona i
les delegacions cada vegada tenen menys poder. Fins
i tot la calefacció ve gestionada des de la capital: escoles on toca el sol tot el dia queden rostits, mentre
les que estan de cara nord es pelen de fred! Aquí hem
tingut la visita de diversos Consellers i de paraula tots
es comprometen amb Salt, però després hem hagut de
buscar solucions nosaltres. Per donar algun exemple,
els ordinadors en la seva majoria els hem hagut d’anar
a buscar a les delegacions d’Hisenda o de TV3, on hi
teníem coneguts. De tota manera, tot i dependre de la
Generalitat, també hi té molt a veure les voluntats polítiques que hi hagi a nivell local.

-Parlem una mica d’El Gegant del Rec, una escola
que coneixes bé!
-P: El Gegant del Rec la vam inaugurar el 2004 i em
vaig comprometre a ser-ne la directora només per tres
anys. Ja havia estat directora molts anys al Silvestre
Santaló i el que volia era fer de mestra els últims anys
de vida laboral. El dia que vam inaugurar érem sis nens
i tres mestres i tot ple d’aigua perquè havia plogut i allò
sempre queda inundat. L’escola ja havia d’estar construïda en aquests tres anys. I ves per on, m’he jubilat
i l’escola encara segueix en barracons. En el cas del
Gegant hi ha un projecte de construcció d’escola espectacular, fet pels mateixos pares i sostenible, però la
Generalitat va dir que no era segur i que no podia ser
homologada perquè no n’hi havia cap altra. Ara, però,
sembla que sí que s’ha desencallat la situació.
-Des dels anys 80 al Salt actual, s’han viscut molts
canvis tant pel que fa al poble com també en l’ensenyament
-P: A mi ja em va aquesta marxa! El més important és
tenir sempre present el nen o nena que tens davant.
Independentment del tipus d’escola, del tipus d’alumne, al final, el que has de pensar és que tens una persona davant. I 23 nens i nenes són 23 individualitats
diferents. No pots dedicar-te exclusivament a cadascú,
està clar, però sí que has de tenir aquesta visió de cada
cas. Recordo molt bé un nen de 7 anys que una vegada em deia: “Ai Pili, si hubieras vivido lo que he vivido
yo...” Per tant, l’escola és un lloc on aquests nens que
ho tenen difícil per sortir de la carcassa que porten, s’hi
han de sentir a gust.
-Heu pensat en algun moment anar a viure o a treballar en un altre lloc?
-X: No, jo no. Tenim una casa a Conca de la família
de la meva dona i molts em diuen que quan em jubili
m’instal·laré allà. Jo ja els dic que no, que
una temporada ja m’està bé, però que per
viure-hi sempre no, a mi m’agrada el bullici de Salt!
-P: Jo podria haver anat a treballar a Girona en qualsevol moment perquè tenia
molts punts per tenir un canvi de plaça
i no ho vaig fer, ni se’m va passar pel
cap. A mi m’agrada anar pel poble i que
la mainada em cridi i em vingui a saludar, que em diguin ‘fes-nos una abraçada
d’aquestes que fas tu’ o fins i tot recomanar a un pare o mare que veus que no
para gaire atenció al seu fill: ‘perquè no
li fas una abraçada? Pregunta-li com ha
anat el dia’. Un mestre ha de tenir això.
I aquí a Salt la majoria de mestres són
vocacionals, sinó no ho aguantarien, sobretot per les entrades i sortides que hi ha
constantment.
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Entrevista a Pili Alonso i Comissió de Festes
-Això que en diuen ‘matrícula viva’?
-P: Explosiva, en diria jo! Això és dels temes més complexos de gestionar. Ara ha canviat una mica, però fa
tres o quatre anys era constant. I això com a mestra
t’estressa molt. Si arriba un alumne que no t’entén de
res, encara que tinguis aula d’acollida també ha d’estar
amb la resta de companys, llavors quan més o menys
s’ha ubicat, torna a marxar... El més important és el
nen, i aquest nen ha de ser feliç i si no és feliç no es pot
fer res. Un nen que té al cap els problemes de família,
com li vols demanar que aprengui a llegir?
-Com valoreu que s’escollís Salt com a un dels centres de la Diada?
-X: És una qüestió política.
-P: Sí, tot i que de diversitat no en vaig veure gaire, de
tota manera, penso que ja ens mereixem tenir aquestes activitats també, perquè si no, Salt sempre surt per
notícies negatives. Així es va veure que som un poble
cívic, com qualsevol altre poble del món.
-Salt i la premsa, una relació complexa
-P: Si jo fos política, una de les feines que crec que
faria primer seria la de treballar per treure la imatge
negativa que hi ha de Salt.
-X: Això és molt necessari. La gent que ha marxat de
Salt no ens ha fet cap favor perquè sovint n’han parlat
molt malament. Jo ho entenc, que en determinats blocs
de pisos hi ha problemes amb les comunitats, però ens
han fet molt mala premsa. I als diaris, a mi em fa la sensació que només destaquen la nacionalitat dels delinqüents si són d’origen immigrant i si són de Salt. Quan
són de nacionalitat espanyola ni ho diuen.
-P: Caldria també dinamitzar el centre de Salt, fer-hi
més activitats. Ara que estic a Caritas veig que es podria fer molta feina a través, per exemple, de fer tallers
de manualitats o intercanvis del que sigui. Però no
es tracta d’haver d’ensenyar res a ningú, sinó
d’aprendre els uns dels
altres. Crear un ambient
distès, des de la companyia. Igual que passa amb
els nens, han d’estar relaxats i a gust per poder
aprendre.
-Des de quan vau sentir
la necessitat de participar en la vida associativa de la vila?
-P: De sempre, a través
de les associacions de veïns, també amb els Escoltes, sempre m’ha agradat
participar de la vida del
poble.
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-X: En el meu cas, com que vaig estudiar al BELL –
LLOC de jove, no vivia tant el poble, però després un
cop casat vaig recuperar-hi la relació. Vaig començar
a col·laborar amb la parròquia, després amb l’AMPA i
el bàsquet del Pompeu Fabra i allà va ser quan també
vaig entrar a la Comissió de Festes. Ara sóc delegat
d’Oncolliga, també.
-Com veieu el futur pròxim de Salt? En el teu cas,
Xavier, del món associatiu?
-X: Les entitats s’haurien d’agrupar perquè no hi ha un
consens. Crear una mena d’agrupació que tingués diferents seccions. Això podria funcionar.
-En aquest sentit, recentment s’ha creat la Federació d’Entitats Socioculturals de Salt!
-X: Sí, a veure, tant de bo funcioni. Perquè a Salt el
que passa és que hi ha massa ‘capelletes’. Sí que ens
ajudem en un moment donat, col·laborem, però no hi
ha una unitat. I sovint s’hi barreja també la política i això
no hauria de ser.
-I pel que fa a l’educació, Pilar?
-P: És complicat però jo sempre he estat una persona molt optimista. Perquè allà on no ha arribat l’administració hi han arribat les persones. El premi Tres de
Març, tot i que me l’han donat a nivell personal, el vull
estendre a totes i tots els mestres que treballen per vocació, que aquí a Salt són molts. També vull destacar
que un dels avantatges de treballar aquí a Salt era que,
tot i les mancances que hi pogués haver, la gent s’aglutinava. En un determinat moment vam fer molta pinya
totes les escoles, anàvem totes a una. Això però, de
mica en mica, ha anat canviant i sembla que tothom ha
anat mirant una mica més cap a casa seva. Això a mi
em sap molt de greu perquè a la fi som totes escoles

Entrevista a Pili Alonso i Comissió de Festes
del poble que hem de lluitar juntes perquè estem educant el futur de la vila. Però això és una mica un reflex
de la societat, en què cada vegada tothom està més
tancat en el seu àmbit.
-Pels lectors que no ho sàpiguen, també hem
d’anunciar que la Comissió de Festes són els nous
editors de La Farga!
-X: Sí, així és. En aquest cas, però, la Comissió se’n
cuidarà de la gestió administrativa i farà de paraigües
legal, per dir-ho així, però que estiguin tranquils els lectors que La Farga seguirà sent exactament com fins

col.laboració
A

mb els anys aprenem a valorar les petites coses
que ens envolten, les sensacions que s’amaguen
rere cada objecte quotidià i de cada gest senzill, que
són els que ens permeten escriure històries.
Transmeto en lletres les observacions del pas del temps,
les mirades a persones anònimes que passen pel meu
costat; escolto converses agafades al vol, moments intensos, tristos, sensibles, riallers.... espurnes viscudes
que em conviden a començar a escriure buscant ajuda
en l´horitzó dels meus somnis, en el laberint de la meva
memòria, en la inspiració del moment i, sobretot, endinsant-me en la meva ànima. Asseguda davant d’un
cafè amb llet fumejant, segueixo amb la vista els dibuixos capritxosos del fum que s’emporta l’aire. Com un
titella, el fa ballar, giragonsar cap allà on vol el més fort.
El fum es deixa balancejar, es deixa anar, és com un
fantasma en pena buscant un lloc per amagar-se.
M’he fixat en aquell home assegut davant d’una taula amb els ulls
perduts i amb
la companyia d’
una copa buida,
d’un llibre inacabat; he comprovat que el que la
lectura ensenya
és a estar sols.
.. Un grup de dones
conversen
animadament.
Escolto
amb
atenció , dissimuladament... la
xerrameca va de
trobades; ”jo els
dilluns no puc, he
de cuidar la Sira”.
”Doncs a mi em
passa els dimarts, he d’anar

ara, no ens posarem pas en res que tingui a veure amb
els continguts.
-Per acabar, a qui donaríeu el pròxim Tres de març?
-P: Jo penso que hi ha moltes persones anònimes que
estan fent molta feina que segur que se’l mereixerien i
que potser no són conegudes.
-X: Sí, i tant. Hi ha persones sempre disposades a donar un cop de mà quan les necessites, aquelles que
sempre pots comptar-hi i que sovint no se’ls reconeix.
Agnès Cabezas Horno

Confessions confessables
a buscar els néts a l’escola, i no els vénen a recollir
fins havent sopat.”; “Doncs jo, - deia una altra veu- els
dimecres els tinc ocupats, al matí faig la caminada i a
la tarda vaig a patchwork...” “Renoi, si que estem enfeinades!!! Tota la vida esperant la jubilació, i ara que
la tenim ens manca temps! Cal dir-ho en veu ben fluixa,
que si algú ens escolta, es pensarà que ens hem begut
l’enteniment.”
Els anys s’assequen com les fulles, diria un nostàlgic.
Enyoro l’agilitat d’altres moments, tenim el cap ple de
projectes, ple de ganes de sortir, de fer... però físicament ja no tenim l’empenta de la joventut. Com enyoro
les gambades, les feines acabades, els cuinats fets en
un moment. Els viatges a l’altre costat de món, el cos
sense cap dolor. Enyoro les rialles, els descobriments,
les il·lusions, les novetats. Enyoro trobar-me més sovint amb les amigues, els amors platònics, i sobretot
enyoro la meva germana, se la va endur un mes de
maig. El maig, ja no ha tornat a ser el que era. Enyoro
el seu somriure i les seves ganes de viure.
Ara és temps de calma, de reflexió, de veure les coses amb càmera lenta, però sense distreure’s. Ara
és temps de lectures fàcils, de sabates còmodes, de
colors càlids, és temps de mirar des d’un altre angle,
de fugir dels sofriments evitables, de cobrir-se amb
capes impermeables, d’ escollir paraules amables, de
tenyir-se el cabell del color que més ens plau, de posar-nos el barret del “m’és igual”. És temps de passar
de comentaris insolents, mullar-se amb la pluja que
duu el vent, cansar-se amb llargues caminades.. . Ara
és moment de desprendre’ns de les obligacions i de
cuidar-nos, i anar on ens porti el cor.
Ara és temps de repòs de l’ànima, de destriar les amistats impagables, de retrobar-se amb records inesborrables, de gaudir dels éssers estimats, de dormir plàcidament acaronant els pèls blancs de la gosseta, perquè
ella ens torna amb escreix l’amor que li donem.
Júlia Pujolràs Casadevall
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Presentació del llibre Fesomies, un paisatge humà, de Lluís Mateu

L

luís Mateu i Riera és saltenc per allà on se’l
miri, proper en el terreny personal, antic mestre
de l’EMBA i un artista polifacètic: pintor, dibuixant,
escultor, escenògraf, cartellista i ninotaire o gargotaire,
en paraules de Miquel Berga. Conegut i reconegut per
la seva implicació a la vida cultural del poble. Va ser un
dels fundadors de la nostra revista i n’és col·laborador
habitual amb l’acudit foll, que signa amb el pseudònim
“el Bugarac”.
Segons l’Antoni Sant, és el seu artista de capçalera,
o de guàrdia, a qui recórrer quan algú requereix
col·laboració, ja sigui per il·lustrar una obra escrita,
com per fer un cartell de qualsevol esdeveniment.
La seva obra és ben present a la nostra vila, aquarel·les,
dibuixos o escultures en llocs públics o privats. Seu és el
conjunt escultòric “Retaule de 1714” que està instal·lat
a Les Bernardes des de 2014 i seves són les llúdries de
la plaça de la Vila, esdevingudes imatge emblemàtica

i reproduïdes a bastament.
Fa uns anys, en Lluís
va anar enviant per
mail un piló de retrats
i caricatures que tenia
escampats pel seu
estudi. Segons ell, eren
apunts fets a més córrer
en trobades, reunions i
àpats. Volia compartirles: “veureu que n’hi
ha que els coneixeu i
que no els coneixeu,
que hi són i que no hi
són, però, en definitiva,
són La meva gent”.El
recull d’aquests apunts
és el que ha donat peu
al llibre Fesomies, un Lluís Mateu signant llibres
paisatge humà, que
es va presentar el passat 6 d’abril a l’auditori de la
Coma i Cros. Són prop de tres-cents retrats fets al
llarg del temps, alguns quan el pintor i dibuixant tenia
només 15 anys. Hi ha autoretrats, familiars, polítics,
representants culturals i d’entitats, gent d’ofici, amics,
companys de pedalada. Gent d’aquí i algun forà.
Tots significatius i importants per qui els dibuixa i que
conformen el seu paisatge humà. La nostra identitat
es construeix gràcies a la consciència que tenim dels
altres, que diu en Berga. Som entre altres.
No cal dir que el lloc era ple de gom a gom. Entre el
públic, cares conegudes, els mateixos retratats i
amics i familiars dels que hi són i dels que ja no hi
són. A l’acte van fer parlaments l’alcalde Jordi Viñas,
la regidora de Cultura Eva Rigau, Miquel Berga, com a
prologuista, Antoni Sant i el mateix autor.
El llibre, editat per l’Ajuntament, ha comptat amb la
col·laboració, a més a més, de Jaume Bosch, Xavier
Corominas, Martí Fita, Josep Valls i Francesc Pérez.
Lluís Mateu diu que l’instant de captar una expressió
és un moment màgic que no es pot explicar. Va fer
referència a Ramon Casas, pintor, dibuixant
i sobretot retratista de finals del segle XIX,
que deia que calia captar l’ànima primer,
interioritzar-la i ser capaç de fer el retrat
sense ni mirar. Al llibre, la rèplica a l’obra
del tàndem d’en Ramon Casas i Pere
Romeu en la qual apareixen en Lluís i en
Fonsu, el seu germà, és una picada d’ull al
pintor modernista, alhora que reflecteix la
seva afició per la bici.
Per arrodonir la vetllada, molts vam cercar
la dedicatòria personalitzada del llibre, a la
qual en Lluís es va prestar amablement, tal
i com sol fer.
Pilar Velázquez

Miquel Berga, l’alcalde, Lluís Mateu i la regidora de Cultura
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Goal line technology

T

ambé es coneix com a ” ull de falcó “, o “ tecnologia
de la línia de gol “, és un sistema que permet veure
o detectar si la pilota travessa la línia de gol. Estem
habituats a veure`l en els partits de tennis, però no en
la lliga de futbol espanyola.
Aquest sistema tecnològic indica bàsicament si una pilota traspassa completament o no una línia. En el cas
del futbol, la línia de porteria o de gol. El sistema va
ser desenvolupat l’any 1999 pel Dr. Paul Hawkings,
especialista en intel·ligència artificial i permet analitzar
la trajectòria d’una pilota en l’aire en un alt grau de precisió. El sistema parteix del principi de la triangulació i
de les imatges i dades que proporcionen diverses càmeres situades en el camp. Les imatges es processen
en temps real i són enviades a un processador central
programat per analitzar aquestes jugades. Aquesta informació es pot fer servir per detectar si la pilota traspassa o no la línia de gol o per analitzar altres jugades.
Per exemple si un jugador cau o no dins l’àrea o li fan
la falta a dins o fora de l’àrea, etc.
Una característica molt important d’aquesta tecnologia
és que pot superar la visió de l’ull humà. Perquè una
pilota sigui percebuda per l’ull humà si traspassa la
línia de gol han de passar 60 milisegons, i això no sempre es així. De fet, si una pilota passa una línia 20 cm
només passaran 4 milisegons, per tant és impossible
que sigui detectada per l’ull humà.
El sistema actual empleat per la Fifa és òptic i disposa
de 7 càmeres per porteria, a més d’una sèrie de sensors instal·lats a cada una d’elles.
Es va provar l’any 2012 en el mundial de
clubs, després l’any 2013 a la copa federacions, l’any 2014 al mundial i finalment a
l’europeu del 2016. Algunes grans lligues
s’han sumat a aquest sistema per aclarir en
pocs instants els gols fantasmes, com són:
la premier al 2014, la bundesliga al 2016,
i també aquest any la ligue 1 francesa i la
sèrie A italiana.
La lliga Santander – la lliga de futbol de primera espanyola – a pesar de ser una de
les més importants del mon no disposa
d’aquests recursos en els partits. Segons la

federació espanyola, el problema d’implantació radica
en el seu cost, uns 500.000 € per club. Si existís aquesta tecnologia, molts partits haurien acabat amb altres
resultats i molts títols no s’haurien guanyat.
Aquest sistema també es pot aplicar a tot el camp dividit
en trams i analitzar moltes fases, com pot ser els fores
de banda, els fora de joc i els corners. Es per això que
molts creuen que podrien prescindir dels liniers en els
partits. Altres més avançats creuen que amb aquesta
tecnologia i els programes informàtics adequats també
serien capaços de discernir les faltes i arbitrar partits,
per tant prescindir dels àrbitres. Us imagineu un partit
sense arbitres. A qui cridaríem i li diríem el nom del porc
quan el nostre equip perd i totes les faltes són injustes
i contra nosaltres. Crec que aquest sistema pot ser una
gran ajuda als àrbitres, però sincerament encara que
tecnològicament sigui possible no ho veig viable, perdria molt del seu encant i passió. No us oblideu que el
futbol és un espectacle – segurament el més gran de
tots – que mou milions de persones a animar els seus,
però també és una vàlvula d’escapament que serveix
per evadir-se dels problemes diaris.
Per tant, com a conclusió, crec en aquests sistemes
que poden ajudar a fer que el futbol i l’esport en general sigui més just, però mai podrem substituir la passió
d’uns colors per més programes informàtics i tecnologies que vulguem aplicar-hi.
Rafel Sala
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Celebrem els 10 anys de Càritas Salt

I

més de 60 de Càritas a Salt
A l’assemblea de Càritas de l’any 2007, es va aprovar la unificació de les Càritas parroquials de St. Cugat i St. Jaume amb el nom de CÀRITAS SALT Agrupació de Parròquies.
L’objectiu era clar: després d’un llarg recorregut de les
Càritas a les dues parròquies, era bo sumar esforços
en el nostre treball a favor de les persones més desafavorides que viuen a Salt. Ser una sola junta amb
projectes compartits, una sola economia i un sol interlocutor amb l’Ajuntament i Administració ens podia
ajudar a ser més eficaços. I no ens vam equivocar i
per això ho volem celebrar.
En aquests 10 anys, hem consolidat projectes i serveis i n’hem començat de nous, ha augmentat el nombre de voluntaris i amb el suport dels professionals de
Càritas, hem pogut fer costat i acompanyar a moltes
de les persones en situació de pobresa i marginació
agreujada per la crisi i les seves conseqüències.
Hem intentat pal·liar algunes de les seves necessitats
urgents però, sobretot, hem volgut oferir mitjans que
els permetin viure de manera autònoma i digna, treballant al mateix temps per la justícia, la defensa dels
drets de totes les persones i l’eradicació de la pobresa,
denunciant, quan ha calgut, les causes del seu origen.
I aquest segueix sent el nostre programa de futur.
Amb motiu d’aquesta celebració, ens ha agradat mirar
enrere i buscar informació dels primers anys de la presència de Càritas a Salt. Hem regirat papers a l’Arxiu
de Salt, al diocesà, a les parròquies, i a diverses publicacions. I així hem pogut comprovar que l’esperit
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que encara mou a moltes persones a ser voluntàries per ajudar-ne a
altres de més necessitades, ve de lluny. Aquest
esperit el veiem tant en
senzills documents de la
postguerra o en l’antiga
revista LA FLAMA dels
anys 50, com en escrits
dels anys 90 i altres de
més recents publicats a
la nostra revista LA FARGA. I la lectura d’aquests
documents ens mostra,
també, l’evolució que ha
sofert Càritas des de la
concreció de formes caritatives purament assistencials i de beneficència fins a la Càritas que
avui coneixem.
Celebrarem el 10è aniversari de Càritas Salt
el proper 18 de maig a
les 20h., a la sala d’actes de les Bernardes, amb la
presentació d’un petit recull de la nostra història i
la participació d’Antoni Puigverd, periodista i escriptor.
Hi esteu tots convidats
L’equip de Càritas Salt

Els meus amics refugiats

L

’horror de veure les corrues de refugiats intentant
arribar a un lloc d’acolliment, els filats amb punxes,
els milers d’ofegats al Mediterrani, el nen mort a la platja... em porten el record de dos amics d’infància que
van ser també refugiats, que varen patir l’exili durant la
Guerra Civil.
El Diego
El vaig conèixer a Els Prats de Rei, un poblet de l’Alta
Anoia, on el pare m’havia portat, amb l’àvia, per protegir-me de les bombes i la fam de Barcelona.
Era un nen madrileny que havia arribat al poble a través
d’alguna organització humanitària, potser del “Consell
Nacional d’Infància Evacuada” de la Generalitat, que
intentava recollir nens de les ciutats més castigades
per la guerra portant-los a pobles més tranquils, sobretot nens que havien quedat orfes o que, amb el pare a
la guerra, passaven fam. Eren atesos en colònies organitzades per la Generalitat, però s’invitava que tothom
qui pogués n’acollís algun.
El Diego va ser acollit per uns oncles meus, pagesos
del poble, i va passar amb ells gairebé tota la guerra.
Eren un matrimoni gran que no havien tingut fills i el
tractaven com si ho fos. Aprenia les feines de pagès i
aviat va parlar en català.
El Diego tenia l’edat del meu germà i es van fer amics,
però, com que venia molt a jugar a casa, jo, encara que
fos més petit, també m’hi ajuntava.
Va ser el meu primer mestre de castellà. Recordo quan
em deia que “colgar la pelota” no vol dir enterrar-la, que
“las camas” no serveixen per córrer sinó per anar a dormir i que “poner algo en el suelo” no vol dir portar-lo a
que li toqui el sol.
Quan la guerra es va anar acostant al poble, sovint
passaven avions franquistes que anaven a bombardejar al front de Lleida. Aleshores el Diego, el meu germà
i jo, amb un tronquet a la boca per no quedar sords si
queia una bomba a prop, ens ajèiem a l’hort amagats
sota les cols per mirar els avions “sense que ens veiessin”. El Diego, que hi entenia més, ens explicava els

tipus d’avions. Recordo que parlava de les “paves” i
dels “mosques”.
Poc abans que els franquistes entressin al poble, el
Diego va marxar, potser evacuat a l’estranger, i no en
vam saber res més.
Però al cap de molts anys, 25 o 30, un dia un cotxe
amb matrícula de Madrid va parar davant de la casa
dels meus oncles, que ja eren morts. En va baixar un
senyor amb la seva dona i dos fills preguntant per ells.
Va explicar que era el Diego i que volia que la seva
família coneguessin el poble i la casa on el van acollir i
mostrar el seu agraïment als qui li havien fet de pares.
També va preguntar pels seus amics, el meu germà i jo.
El Carlos
El vaig conèixer a Barcelona quan teníem 12 o 13 anys.
Anàvem a la mateixa classe, vivíem al mateix carrer i
ens vam fer amics.
Al col·legi, en aquell batxillerat antic de set anys, fèiem francès. Però ningú en sabia gaire, ni el mestre.
Solament llegíem, traduíem amb diccionari i apreníem
verbs. El Carlos era l’únic que sabia conversar en francès. Però en canvi sentia una gran antipatia als francesos.
Un dia em va explicar els records amargs que tenia
de França. Durant la guerra el seu pare era oficial de
marina al servei de la República. Per tant, ell i la seva
família eren dels “rojos” i quan els franquistes s’acostaven a Barcelona van haver de fugir.
El Carlos, que tenia 5 anys, la seva germana que en
tenia 7, i la seva mare van emprendre el camí a peu
cap a França enmig de riuades de refugiats en aquell
tràgic exili del febrer del 1939. Van passar gana, set,
fred, esgotament, por..., però esperaven que a la frontera serien acollits.
El desengany va ser molt gran. Van concentrar els
milers de refugiats a la platja d’Argelers, al ras, sobre
la sorra, sense tendes ni barracons, sense aigua corrent ni latrines, barallant-se pel poc menjar que els hi
tiraven, tancats amb filat de punxes i vigilats per soldats africans que solament sabien dir “allez,
allez...”. Van veure morir nens i ancians.
Suposo que amb el temps la família se’n va
sortir perquè el Carlos va anar uns quants
anys a una escola francesa, però el terrible record el va marcar.
Penso que el Diego i el Carlos són exemples
de bon i mal acolliment dels refugiats de la
nostra Guerra Civil. Però han passat 78 anys
i el que està passant ara amb els refugiats
de la guerra de Síria és vergonyós. On és el
progrés? On són els valors d’Europa, que es
considera bressol de la democràcia, dels drets
humans, de les polítiques socials, de les lleis
igualitàries? Hi podem fer alguna cosa nosaltres?
Joan Serrat
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cuidem les mascotes

Coses a tenir en compte
a l’adoptar un gos considerat perillós.

I

nicialment, un gos no és perillós, el fan perillós. Quan
una persona vol adoptar un gos moltes vegades desconeix la seva raça, les condicions i les responsabilitats
que assumeix. Per aquesta raó seria bo que la persona
que vol adoptar un gos s’assessorés primer de la raça
a què pertany, i en segon lloc ser conscient dels requeriments legals i personals per tenir-lo.
A la revista de La Farga, núm. 279 de març de 2011,
vàrem exposar la normativa que hi ha sobre la tinença
de gossos considerats perillosos. Des de l’any 1999
han sortit diverses lleis i decrets que regulen la tinença
de gossos perillosos, tant a la normativa estatal com a
l’autonòmica.
Primer de tot cal saber que el nostre gos és considerat
perillós si:
· Pertany a una de les següents races o els seus
encreuaments: Akita Inu, Bullmastiff, Dobermann,
Dogo Argentí, Dogo de Burdeus, Fila Brasiler, Mastí
Napolità, Pit bull Terrier, Presa Canari, Rotweiller,
Staffordshire bull Terrier, American Staffordshire i
Tosa Japonès.
· Presenta totes o gran part de les següents característiques: forta musculatura, marcat caràcter,
pel curt, perímetre toràcic de 60-80 cm, altura de la
creu entre 60-70 cm, pes superior a 20 kg, mandíbules grans i fortes, boca robusta, coll ample, pit
ample i robust....
· Té caràcter marcadament agressiu o ha tingut algun episodi d’agressivitat.
· És un animal ensinistrat per l’atac i defensa (només estan autoritzats aquells que realitzen tasques
de vigilància per empreses de seguretat i cossos
de seguretat)
Si l’animal és, doncs, considerat com a potencialment pe-
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rillós, cal complir una sèrie de normes per poder-lo tenir:
· Identificació amb microxip (obligat per llei per a
totes les races)
· Estar inscrit en el cens d’animals potencialment
perillosos del municipi de residència
· Posseir una assegurança de responsabilitat civil
pel gos
· Posseir la llicència per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos (que emetrà
l’ajuntament on resideix el propietari). Per poder
demanar-la cal ser major d’edat, tenir un certificat
de capacitat física, certificat de penals en ordre i
no haver estat privat de la tinença d’aquest tipus
d’animals.
Per a més informació sobre aquests tràmits, es recomana dirigir-se al vostre ajuntament.
Complint tots aquests requisits, ja podem tenir legalment un animal de raça perillosa, però cal recordar,
com a mesures de seguretat, que:
· No poden ser conduits a la via pública per menors
de 16 anys
· A la via pública han d’anar lligats amb corretja de
màxim 2 metres de llarg
· A la via pública han d’anar amb morrió
· Les instal·lacions on estiguin aquests animals
han d’estar senyalitzades i complint el que indica
la llei al respecte (tancaments suficientment alts,
etc...)
És important que, si tenim un gos potencialment perillós, complim tots els requisits que se’ns demanen per
tal d’evitar sancions molt elevades i sobretot accidents
que perjudiquin terceres persones.
Informació proporcionada per Vetxarxa

cultura
T

Recomanació de llibre.
El seté àngel

ítol: El setè àngel
Autor: David Cirici
Editorial: Proa
Premi Sant Jordi 2016
Aquesta novel·la ens presenta dues històries en una, la
d’un pare angoixat i carregat de culpa per la pèrdua del
seu fill i la del drama dels refugiats que volen entrar a
Europa. L’acció es desenvolupa al mar Egeu, enmig de
les idíl·liques illes gregues, on els refugiats es barregen
amb els turistes.

L’Ernest, el protagonista i publicitari com l’autor, navega amb el seu veler entre les illes de Patmos i d’Icària en companyia del seu fill de set anys, Marc, de la
seva parella, Sophie, i del petit Max, fill de la Sophie. Fa
mala mar i el veler topa amb les restes d’un naufragi
i en Marc cau a l’aigua. La desesperació del pare arriba gairebé a la bogeria. És una història commovedora
sobre el sentiment de culpabilitat i el lligam entre pare
i fill.
“Penso que com a escriptor he estat massa pendent
dels arguments i poc dels sentiments, i creia que era
hora de canviar”, comenta David Cirici. El setè àngel
és la novel·la del canvi i acaba de ser recompensada
amb el 57è premi Sant Jordi de novel·la, dotat amb
60.000 euros i convocat per Òmnium Cultural i la Fundació Enciclopèdia Catalana.
David Cirici és un bon contador d’històries. El setè
àngel enganxa de seguida l’atenció del lector, pel seu
caire emocional i pel retrat que fa dels esdeveniments,
que són una realitat que passa a tocar de casa nostra i
que Europa no sap afrontar.
Carme Torrent

Després de més de 20 anys a Cassà de la Selva, ara ens trobareu a Salt
Al carrer Pla de Salt, 15. Prop de l’Espai Gironès
Pots fer els teus encàrrecs i consultes a:

690 06 07 21

CONSELLS
SALUDABLES

972 44 10 01
farmacia@farmaciabalerisalt.com
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Operació biquini

C

om cada any en aquesta época, un allau d’anuncis a
tots els mitjans, premsa, radio, televisió..., ens arriben
proclamant que ve el bon temps i és l’hora de començar a
treure’ns la roba i lluir tipet.
Els gimnasos s’omplen i els parcs tot són gent corrent
amunt i avall intentant cremar aquelles calories que ens
sobren.
Coneixem tot tipus de dietes: la de la poma, la de la pinya,
la de la carxofa, proteíniques, dissociades... i mil mètodes
d’aprimar. Cremes que ens aprimen mentre dormim, d’altres mentre parem el sol, pastilles que ajuden a perdre pes,
fins i tot pastilles que ens treuen la gana... Segurament tot
hi ajuda, però cal triar
la millor opció.
El més important és
fer una bona dieta que
sigui fácil de seguir i el
máxim d’equilibrada
possible.
Tenim la sort d’ésser
un país mediterrani,
doncs aprofitem els
productes que ens dóna la nostra terra i deixem-nos de dietes miraculoses. Fruites, verdures, peix, cereals, llegums,
oli d’oliva, carns ( reduint el consum de les vermelles) i aigua és tot el que ens cal per una nutrició adequada rica
amb proteïnes, vitamines, minerals i hidrats de carboni.
Evitem productes processats que ens aporten moltes calories i pocs nutrients, així com l’excés de sucres i alcohol.
Es bo anar amb un nutricionista. Encara que normalment
sabem en què pequem a l’hora d’ escollir els aliments, de
vegades necessitem algú que ens guiï i animi a seguir una
dieta. El fet que algú ens controli ens fa ser més constants.
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bellesa
Hi juga un paper molt important l’excercici físic. Practicar
30 minuts d’excercici intens o
caminar 1 hora al dia ajuda a
cremar calories i a mantenir el
cos en forma.
També ens podem ajudar de
tractaments mèdics o estètics
per poder eliminar grasses localitzades que són més complicades.
Parlem d’un d’aquests tractaments. Sempre partint d’un
cos amb sobrepès en una persona sana i no d’una obesitat, tenim mitjans per treballar aquests greixos. Un d’ells i
molt eficaç és la vacuumteràpia.
LA VACUUMTERÀPIA
És una tecnica dissenyada per tractar i solucionar problemes de circulació sanguínia, tot tipus de cel·lulitis, modelar
la figura i reafirmar la pell.
El tractament es basa en la mobilització de la grassa a nivell superficial i profund mitjançant massatges, empenyent
els teixits des de dins cap a fora, al contrari de com actuen
els massatges manuals tradicionals.
L’acció produïda provoca un millor drenatge limfàtic, ajudant l’organisme a eliminar de forma ràpida i natural tot el
sobrant adipós, acció bàsica per a una bona evolució en el
tractament anticel·lulític.
Els resultats obtinguts són visibles a partir de la primera
sessió.
Informació facilitada per Estètica Venecia

entreorelles

Àngela Maria! (tercera part)

Fent i desfent aprèn l’aprenent (La pràctica és molt
important per formar els treballadors).

Quan el trobi, li passaré el raspall per l’esquena
(Forma d’amenaça a algú que ha molestat).

Va callar perquè tenia culpa (Contesta quan algú
pronuncia la paraula “bacallà”).

On no n’hi ha, no en pot rajar (D’on no hi ha
intel·ligència no es pot esperar res de bo).

En aquest negoci farem més badalls que rots
(Iniciar un negoci amb la impressió que no resultarà
beneficiós).

En “tu rai” és mort! (Resposta al qui diu “tu rai” per
considerar afortunat amb el qui parla.

Ser un baliga-balaga (No tenir gaire criteri).
Fer-se la barba d’or (Ocupar-se en un negoci que
proporciona molts diners).
Es nega en una bassa d’oli (Quan algú en tot troba
dificultats).
Té una bena davant dels ulls (Es diu a qui no vol
reconèixer la realitat).
Xiular les orelles (Tenir indicis vagues. També per la
persona de la qual altres han parlat).
Xarop de bastó (Verdelagues -amb nom de medicina-,
per a qui se les mereix).
No tocar vores (No encertar-ne ni una).
A les verdes i a les madures (S’ha de mantenir la
bona relació tant en temps bons com en els difícils).
Tenir pa a l’ull (No adonar-se de la realitat de les
coses).
Fer els ulls grossos (Deixar fer, com si no es veiés
res).
Somiar truites (Fer-se il·lusions sense motius).
Ésser un tros de carn batejada (Algú, sense iniciativa,
incapaç de fer gaire res de bo).
Porta un trajo de menjar fideus (S’aplica a la persona
que va més mudada que de costum).
Tossut com una mula (Equival al màxim de tossuderia).
Acabar els torrons (Es diu d’aquell que ha quedat
sense diners o sense forces).

La balla puta (Que la passa molt justa).
Fer més pudor que la merda (Si es tracta d’un
assumpte molt brut).
Poc a poc i bona lletra (Recomana no actuar massa
de pressa, per a fer millor la labor).
La pilota a l’olla (Es diu als aficionats al futbol).
Tancar els ànecs (Anar cap a dormir).
Arramblar l’àpit (Aplicat a qui, en el ball, ho feia molt
arrapat).
Caminar fent pela i deu (Desplaçar-se com si es
tingués una cama més llarga que l’altra).
Sentir tocar campanes (Qui sap alguna cosa d’un
esdeveniment, però no del tot).
Qui canta a taula i xiula al llit, no té el seny gaire
eixerit (Opinió que a taula s’ha de menjar i al llit s’ha
de dormir).
Tu saps una cançó i jo en sé una altra (Quan
existeixen dues formes oposades d’interpretar les
coses).
Canta com una “almeja” (S’aplica a errors en el gust
artístic).
Portar-ne més al cap que als peus (Tenir el cap ben
boirós, per haver begut massa).
Carrers molls, calaixos eixuts (Ve a dir que, quan
plou, les botigues quasi no tenen clients).
Manel Oliveras-Planas

No tenir un pèl de tonto (Ser molt espavilat i despert).
Tenir un cap com un timbal (Mal de cap fort, causat
per sorolls continuats).
Amb el temps i una canya (Amb la canya de pescar
treballant i paciència, sempre es pescarà).
Ni suc, ni bruc (No deixar ni senyal d’haver estat en
un lloc).
Sord com una perola (Tenir una sordesa màxima).
Sense solta ni volta (Sense ordre ni concert).
Més val un que sap que deu que busquen (És més
valorat el qui té un coneixement de certa cosa).
A cadascú el que sigui seu i robar tot el que es pugui
(En negocis, aparentar gran honradesa, procurant
perjudicar el contrari).
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L’electe

E

l dia 4 de març, en dues sessions, una a les 6 i
l’altra a les 8 de la tarda, se’ns presenta al Teatre
de Salt una comèdia de Ramon Madaula amb el títol
de l’Electe. Interpretada pel mateix Ramon Madaula i
en Roger Coma. Els dos molt coneguts tant a la petita
pantalla com al teatre.

teatre i cinema
És una comèdia sobre els polítics, les seves fòbies i
els seus comportaments psicològics. Un jove polític
acaba de ser escollit president i ha de pronunciar el
seu primer discurs. Però cada vegada que l’assaja un
tic li deforma una part de la cara. Visita un psiquiatra
per resoldre aquest terrible trastorn i evitar que faci un
ridícul espantós en la seva compareixença pública.
L’obra transcorre en una aparent batalla entre el
psiquiatra i el president.
Una obra entretinguda i uns diàlegs molt fluids que
posen en evidencia la pujada al poder del polític. La
transformació del seu diàleg, ja que creu que el poder
li dona la raó.
Una gran actuació d’aquest dos professionals que ens
han entretingut durant un parell d’hores i el públic els
ha premiat en forts aplaudiments.
Josep Pla

El bar

d

’Alex de la Iglesia, és d’entrada una pujada
d’adrenalina. Una pel·lícula que entra dins dels
paràmetres d’una realitat possible però no probable.
L’acció passa en un bar on conflueixen diferents
personatges que iran teixint el fil de la història:
La mestressa d’un bar de barri. Terele Pávez. La
seva veu, els trets facials tan marcats i el seu físic la
converteixen en el personatge idoni per aquest tipus
de paper.
Una dona “pija”, Blanca Suárez, que de cap manera
entraria en un bar com aquell a no ser que se li acabi la
bateria del mòbil.
Un hipster, amb l’estètica associada a aquest tipus
de tendència alternativa, amb barba, ulleres de pasta
gruixudes, roba vintage o de segona mà, i de classe
mitjana-alta, que s’estableixen en barris en vies de
recuperació econòmica. Un paper ben interpretat per
Mario Casas.
Un venedor de productes que ni ell mateix sap com
vendre. Sol, divorciat i sense perspectives.
Joaquin Climent, un policia retirat que enyora la feina.
De caràcter radical i violent. Un artista
que ens té més acostumats a veure’l a
la petita pantalla que al cinema.
El cambrer, Secun de la Rosa, amb
més de 15 anys de servei al mateix
bar. Fidel a la feina, treballador i per
damunt de tot, bona persona.
Jaime Ordóñez, l’indigent, és el
paper que té més joc. Interpreta un
personatge apocalíptic, un il·luminat,
que recita versets de la bíblia i que
desprèn molta força tota la pel·lícula.
I una magnífica Carmen Machi, que fa
d’una mestressa de casa que juga a
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les maquinetes per escapar-se de la realitat del seu dia
a dia. Amb la seva interpretació, ens deixa molt clar
que és molt més que Aída.
Tots aquests personatges, tan radicalment diferents
entre sí, acaben tenint un denominador comú: la por.
Una por que condiciona les seves accions, manipula
el seu comportament i els fa sentir indefensos davant
d’una situació perillosa.
Un dels personatges ho diu en veu alta i clara: la por
ens converteix en la persona que som en realitat.
L’altra cara del film és la versió de notícies basades en
la mentida i la manipulació ben tramades. Es constata
com els canals de comunicació visuals són controlats
per grups de poder que expliquen els fets segons els
seus propis interessos.
La pel·lícula porta segell espanyol. Enmig del caos de
la trama, hi ha pinzellades de comèdia amb diàlegs
absurds que donen un respir a un ritme trepidant.
L’espectador acaba esgotat.
Núria Heras Colomer

notícies
D

Més de quatre mil persones van participar
a les diferents activitats de la SAFIS 2017

el 3 al 8 d’abril la salut i l’activitat física van ser els protagonistes de l’actualitat a Salt. Més
de quatre mil persones de totes les
edats, des d’alumnes de P5 a persones grans de fins a 102 anys, van
poder participar en diferents activitats destinades a fomentar l’activitat
física de tots els ciutadans i l’adquisició d’hàbits saludables.
En total els participants van ser
4.300 persones, 2.700 de les quals
eren escolars, des de P5 a 4t
d’ESO dels centres de la vila, el que
representa un 60 % dels alumnes
dels centres de Salt. Les activitats
més multitudinàries van ser les curses escolars que es van fer al parc
Monar el primer dia de la SAFIS i
que van aplegar prop de 800 joves
del municipi.
Durant la setmana es van fer a diferents llocs de Salt un total de 40 activitats per a tots
els gustos i edats, amb la voluntat de fer arribar a tots
els saltencs els beneficis de la pràctica de l’activitat física. Caminades, sessions d’spinning al carrer, curses
escolars, jocs, divulgació d’hàbits saludables, gimcanes, txikung, dansa, xerrades...Tot enfocat a aconseguir

conscienciar els ciutadans de la necessitat de ser actius.
La Setmana de l’Activitat Física i la Salut es fa anualment coincidint amb el dia mundial de l’activitat física,
per tal de conscienciar la població de la necessitat de
portar una vida activa i fer com a mínim 30 minuts d’activitat física al dia.
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La Fira del trasto i la ganga

D

iumenge 9 d’abril feia goig de veure la plaça dels
Peixos i els carrers adjacents. Hi havia de tot i
molt: roba, llibres, dvd’s, aparells elèctrics, eines, joguines, bijuteria, ... un bon sol i una munió de gent a la
recerca de gangues.
Ara que ja estem, o hauríem d’estar-ho, conscienciats
sobre la necessitat de fer reciclatge de gairebé tot, ens
cal fer un altre pas per donar oportunitat als productes
de 2a mà. Encara no hi estem prou avesats en la reutilització de segons què, com la roba.
Potser n’haureu sentit a parlar de la japonesa Marie

Kondo, famosa
perquè
ha fet
un llibre que es
diu “La màgia de
l’ordre”, en què
recomana
que
s’ha d’endreçar
en vertical perquè tot estigui a
la vista. Tot ben
plegadet i enrotllat, en calaixos
i prestatges. Ens
diu que els objectes tenen ànima i que cal desfer-nosen dels que ja no ens produeixen alegria, donar-los les
gràcies i acomiadar-los.
El dia de la Fira, algú va fer molts comiats i fins i tot,
després, va haver de recular i tornar a acollir els que
no van tenir sortida. Però, molts d’altres tindran una
segona vida. Cal, doncs, fer el cerimonial: donar-los la
benvinguda i gaudir-ne fins que ens facin feliços.
Pilar Velázquez

Premi FLIC 2017 per a l’equip de la Biblioteca Massagran de Salt:
Eva Rull, Eulàlia Morer i Jordi Artigal.

E

l FLIC Festival ha decidit atorgar-los aquesta distinció com a reconeixement a la seva trajectòria i per
la seva manera d’entendre i portar a terme la tasca de
bibliotecaris i per la seva especial cura d’aquest espai
de lectura.
El Premi FLIC 2017 es va lliurar el passat 10 de març al
Museu del Disseny de Barcelona, en el marc de la Jornada Professional del FLIC. Va fer entrega del Premi,
la cap del Servei de Biblioteques del Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Carme Fenoll.
«Som una petita biblioteca pública infantil i juvenil situada al cor de la ciutat de Salt, al Gironès. De titularitat
municipal i gestionada en conveni amb una empresa
de serveis, és filial de la biblioteca central i està integrada a la Xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya. També formem part del grup de biblioteques
catalanes associades a la UNESCO. Inaugurada l’any
1990 hem viscut des de primera línia la transformació
humana del nostre municipi. En formem part. La nostra
és una història d’acollida de nens i nenes de procedència familiar d’arreu. Salt és un poble d’immigrants.
De fet, totes les ciutats estan constituïdes per històries
personals de desarrelament, però en el nostre municipi
el volum i la rapidesa d’aquests canvis demogràfics,
gairebé bé sempre envoltats per la pobresa, són la
característica que el distingeixen. Immigració, mainada i lectura són la realitat diària de les nostres tardes
dels darrers quinze anys, però en aquest període de
temps no sempre tot ha estat igual ni ho hem viscut
sempre de la mateixa manera. Detectar les constants,
els punts forts que ens han ajudat en aquest recorregut
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i també detectar les
debilitats, els canvis
que la realitat ens
ha obligat a fer. Com
hem anat modificant
les nostres pràctiques i la nostra forma
d’entendre la feina
de mediadors entre
els textos i els nens,
la feina de bibliotecàries […] Les biblioteques
públiques
són espais privilegiats que ens ajuden a
defensar-nos davant
de determinades construccions socials. És amb les biblioteques que podem transformar la nostra illa en un
espai obert per igual a tot el veïnatge, lloc de cruïlla, on
el sentiment de la por és substituït per la confiança que
dóna la paraula i el pensament compartit. Espais privilegiats que ens acullen i ens fan sentir de la comunitat
de la qual formem part i que ens poden oferir la possibilitat de reconstruir-nos en les persones que volem ser.
Sense pors, sense exclusions ni categories. I en segon
lloc, aquestes biblioteques no només han de ser acollidores i tenir les millors històries mai escrites, els millors
textos i les grans pel·lícules, la música més excelsa,
sinó que també han de ser portades per bibliotecàries
que siguin bones mediadores.»
Equip Biblioteca de Salt

Presentació de la remodelació del Museu de l’Aigua de Salt

A

mb motiu de la celebració del Dia Internacional de
l’Aigua el dimecres 22 de març, l’Ajuntament de
Salt va presentar la remodelació del Museu de l’Aigua
després de les obres d’adequació de l’any passat.

Aprofitant aquesta ocasió, el Museu de l’Aigua va presentar un audiovisual que serà a partir d’ara l’inici de
la visita al museu. L’audiovisual fa un recorregut per
la importància de l’aigua, des de la seva composició
química i l’ús que se n’ha fet al llarg dels segles, fins
arribar a Salt i veure com la vila va aprofitar els recursos hídrics que els proporciona el riu Ter i la sèquia
Monar per fer aparèixer grans indústries tèxtils, com la
Coma-Cros, en un municipi fins llavors de tradició emminentment agrícola.
El documental ha estat realitzat per l’estudi de Josep
Maria Oliveras.
En el museu també es podran veure noves imatges
que recorden l’antiga fàbrica Coma Cros i els seus treballadors i treballadores. Amb aquestes noves incorporacions es busca dinamitzar els continguts de museu i
traslladar a la ciutadania la passió per l’aigua.

Millores a l’enllumenat de la plaça Pau Casals de Salt

L

’Ajuntament de Salt va presentar, el dia 21 d’abril,
als veïns de la Plaça Pau Casals la proposta de
millora de l’enllumenat, una llarga reivindicació que es
remunta a ara fa uns 4 anys, quan en aplicació de la
nova normativa de contaminació lumínica es va substituir l’anterior enllumenat.

El disseny de la plaça, amb enllumenat únicament a la
part central i sense faroles a les voreres exteriors, afegit al creixement natural dels arbres ubicats a aquestes
voreres fa que pràcticament no arribi llum a la zona perimetral de la plaça, just la zona on hi ha les voreres i
l’entrada dels habitatges de la gent. La poca llum de les
lluminàries actuals, quedava a més a més tapada per
les branques i fulles del arbres, creant una zona fosca
amb valors d’entre 2 i 4 lux, quan segons normativa
vigent haurien d’estar com a mínim a 7 lux.
Es va exposar als veïns la proposta que contempla
dues línies d’actuacions. La primera consisteix a eliminar una part de l’arbrat exterior malalt (bàsicament mèlies i algun til·ler) i esponjar la vorera que actualment
presenta una densitat molt alta d’arbres i reordenar i
substituir part de l’arbrat interior de la plaça. La segona
actuació consisteix en fer arribar nous punts de llum a
la zona perimetral que permetin assolir la intensitat lumínica necessària, arribant a valors d’entre 14 i 16 lux,
complint d’aquesta manera la normativa actual que els
situa entre 7 i 18 lux.
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Convocat el concurs per dissenyar els gots
de la Festa Major de Salt 2017

R

GB Músic amb el suport de l’Àrea de Joventut ha
publicat les bases del concurs dels gots per a la
Festa Major de Salt 2017. El concurs és obert a tots
els joves de 15 a 35 anys i el disseny és lliure, l’únic
element comú que ha de tenir és el següent text: ‘Festa
Major de Salt 2017’.
Cada participant pot presentar un disseny original en blanc i negre i en format vertical. El
disseny guanyador, premiat amb un ordinador
portàtil, formarà part del got de la Festa Major
d’enguany, i els drets d’autor es cediran a l’organització.
Els treballs s’hauran de presentar a l’Estació
Jove de Salt (Passeig dels Països Catalans
s/n., de dilluns a divendres de 16h a 20h). El
termini per a la presentació del disseny finalitzarà el 9 de juny a les 20h. El veredicte del jurat
es farà públic abans del divendres 23 de juny,
el dia concret en què es farà públic el veredicte

del jurat, es comunicarà a tothom que hagi participat,
tanmateix es farà un cartell difonent-ho per a tothom
que estigui interessat/da en conèixer la proposta guanyadora. Duran el mes de juliol es mostraran tots els
dissenys presentats a l’Estació Jove de Salt.

Xerrada col·loqui sobre segregació escolar

E

l passat dijous dia 20 d’abril va tenir lloc a l’auditori de la Coma Cros la primera xerrada organitzada
pels directors/es de primària i secundària dels centres
públics de Salt, amb els suport de l’ajuntament. Portava per títol SEGREGACIÓ ESCOLAR I DESIGUALTAT

D’OPORTUNITATS A CATALUNYA i la va impartir l’expert en la matèria Xavier Bonal, sociòleg i professor de la
UAB, amb un extens currículum relacionat amb el tema.
Unes 70 persones (mestres, educadors, membres de
diverses AMPAs, regidors de l’ajuntament...) van escoltar amb atenció l’exposició d’en Xavier i van
participar activament en el col·loqui posterior.
En un context com el nostre, la xerrada va desvetllar un especial interès. Bonal va clarificar el
concepte de segregació escolar i va presentar
dades que corroboren el perjudici de la situació de segregació en l’èxit escolar dels infants
més desfavorits. Va explicar que estudis sobre
el tema realitzats en diversos àmbits conclouen
que el fet que hi hagi en un grup menys d’un
25% d’alumnes amb especials dificultats afavoreix molt més els aprenentatges dels alumnes
molt més que qualsevol metodologia de treball,
per bona que sigui.
Com a propostes per revertir situacions com la
del nostre municipi va apuntar cap a una aposta
valenta i conjunta de les administracions, tant la
municipal com el departament d’ensenyament.
Esperem que aquest espai de reflexió sobre el
tema ens esperoni a anar trobant vies de millora de l’educació del nostre poble.
Montse Palau i Xevi de Vega
Seminari de directors/es
dels centres públics de Salt
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opinió
A

l segle XXI les societats democràtiques resolen les
qüestions de sobirania sotmetent-les a referèndums
Un Estat està format per un conjunt d’institucions que
han de vetllar per solucionar els problemes col·lectius
de la seva gent: prestar serveis públics, garantir ordre i
justícia, construir infraestructures.
Una bona part de la població catalana ha arribat a la conclusió que l’Estat espanyol no està interessat a resoldre
aquests problemes dels catalans, tot i que els catalans
contribueixen com ningú a finançar les institucions espanyoles. L’experiència els diu que dins l’Estat espanyol
sempre patiran greuges econòmics; que la seva llengua
no serà defensada, i que la sanitat, l’educació i les rodalies seguiran
patint un finançament
amb insuficiència crònica. Amb
tota la lògica del món,
aquests
catalans
voldrien tenir un Estat

És així de senzill
amic, i com que a Espanya no el veuen possible, desitgen un Estat català.
Naturalment, hi ha altres catalans que no ho veuen així, i
preferirien seguir com fins ara, dins l’Estat espanyol. Les
dues posicions són igualment legítimes. Però com que
en un territori no hi pot haver simultàniament dos estats,
caldrà triar.
Fins ara no hem pogut triar, perquè els estats, abans
del segle XX, es conformaven a partir d’enfrontaments
militars, matrimonis entre reis o atzars dinàstics. Al segle
XX tampoc vam poder triar, perquè vam passar d’una
dictadura (la de Primo de Ribera) a l’altra (la de Franco)
amb un interludi molt crispat (la II República), i, en morir,
Franco ho va deixar tot “atado y bien atado”.
Però ara som al segle XXI, i tot això ha passat a la història. Al segle XXI, les societats democràtiques resolen
aquestes qüestions sotmetent-les a referèndums democràtics. És així de senzill, i tot el món, dins i fora d’Europa, ho entén. Quan els partits polítics d’Espanya diuen
que no en volen ni sentir parlar, demostren que segueixen amb la mentalitat del segle XIX: una mentalitat prepotent, d’arrels militars, autoritària. Una raó de més per
votar a favor de separar-nos d’un Estat així.
Enric Casulleras, professor de la Universitat de Vic

Teisa, una companyia al servei del públic sense sensibilitat

U

na de les raons que han fet que em decideixi fer
aquesta reclamació ha estat per la falta de dignitat que
jo crec que té aquesta companyia en relació a l’usuari.
És incomprensible que en un dia com la diada de Sant
Jordi només circulés un bus cada tres quarts d’hora a la
línia de Salt a Girona.
Després de la llarga espera, el bus de la línia anava ple
a “tope”, no hi cabia ni una agulla, a més arribava tard i
el conductor, per
cert, amb molta
mala educació,
exigia que la gent
circulés i s’estrenyés perquè ell
havia de marxar.
El més trist de
tot això, és que
en les següents

parades, com la de la Rodona, després que el personal
estès tres quarts d’hora esperant, veia com passava de
llarg sense aturar-se.
Senyors meus de la Teisa, us demano que això us ho feu
mirar. Si no podeu donar un servei com mana i com es
mereixen els usuaris, deixeu la concessió a una altra empresa que sigui capaç de donar un servei com cal. Això
és intolerable, ja que no és només en un dia com Sant
Jordi, sinó que sol passar també a les Fires de Girona -no
soms xais ni ramats, som persones- i com a tals volem
ser tractats.
Espero que l’ajuntament de Salt prengui bona nota i assumeixi la seva responsabilitat. De què serveix que ens diguin que deixem el cotxe a casa i agafem el bus si el servei
és nefast? El que volem i exigim és una mica de sensibilitat
amb els ciutadans.
Josep Maria Pla Prats
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La taca màgica

pessics d’art

L

a que anomeno TACA MÀGICA és una de les tècniques pictòriques que més m’agrada practicar a l’hora
d’elaborar dissenys ràpids, es poden fer fons de targes i boniques figures d’origami, decorar papers, enqua-

dernar capses, crear tapes d’àlbums, folrar llibres i quaderns. I destaca per la seva senzillesa, vistositat i riquesa
de formes que combinades amb els capriciosos designis del color i de l’atzar converteixen simples taques de
pintura en una veritable obra d’art.

Es una tècnica amb moltes possibilitats pedagògiques que us recomano proveu d’experimentar amb
els vostres fills, néts, alumnes... Plegats gaudireu fent d’artistes tot executant una sèrie de procediments bàsics com plegar, esquitxar, pintar, doblegar, fregar... i us sorprendreu amb el disseny obtingut
tot imaginant noves formes i possibilitats entre els diversos traços i colors.

Som-hi doncs ! Només ens fa falta cartolina o paper, temperes líquides de diversos colors, pinzells, o
espàtules i comptagotes si es vol.
· En primer lloc ens caldrà un suport de paper o cartolina blanc que prèviament doblegarem per la meitat en posició vertical o bé horitzontal.
· A continuació agafarem pintures temperes de diversos colors i amb els pinzells les esquitxarem o
escamparem en forma de punts, línies i taques només sobre una de les parts doblegades.
· Tornarem a plegar la part blanca del suport sobre la part pintada, i molt suaument amb la mà anirem
acaronant el paper mentre anem escampant la pintura que es va imprimint i enganxant simètricament
sobre les dues parts.
· Tornem a obrir el plegat amb compte (ja que a l’estar la tempera humida el suport podria estripar-se)
i ja ens podem preparar per deixar anar un crit d’exclamació, perquè el disseny resultant i els efectes
de la mescla de formes i colors gràcies a l’atzar són espectaculars, imprevisibles, únics i molt difícils
de repetir.
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i ecologia

La taca màgica

Cal deixar que la pintura s’assequi completament i ja podem emprar aquesta vistosa creació per emmarcar com a pintura o per reutilitzar-la pels múltiples usos que us he citat al principi d’aquest escrit.
Ara que... una de les activitats més interessants quan es treballa amb infants és fer-los observar el
disseny creatiu obtingut i engrescar-los a verbalitzar quines formes i elements ocults són capaços de
trobar-hi. La imaginació infantil no té límits i un munt de papallones, cares, ocells, objectes i animals
fantàstics cobren vida dintre d’aquestes enrevessades línies tan acolorides com suggeridores.
Fins i tot en alguns tests de personalitat els professionals de psicologia empren aquest exercici com a
prova per detectar el grau de fluïdesa, imaginació i creativitat dels seus pacients.
A continuació podeu veure uns quants exercicis d’alumnes de segon curs d’educació primària que van
realitzar l’activitat de la TACA MÀGICA partint de la següent consigna:
· Només es podia utilitzar pintura d’un o dos colors.
· Amb el resultat obtingut després de plegar i imprimir el disseny s’havia de composar un rostre.
· L’únic que es permetia dibuixar o afegir amb retolador eren els ulls i la boca.
Com podeu comprovar els resultats tot i la seva curta edat són sorprenents i dignes de qualsevol artista
contemporani. Us animeu a provar-ho?
Carme Garriga i Verdaguer
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Congrés Escoles FEDAC

A

l llarg del curs 16/17 la Fundació d’Escoles FEDAC
està portant a terme un any congressual iniciat
per un gran congrés amb més de 1.500 assistents el
mes de setembre i amb sis sessions congressuals
repartides per tot el territori català.
La nostra escola, FEDAC Salt -que forma part d’aquesta
fundació juntament amb 23 escoles més-, també està
prenent part en l’organització d’aquests esdeveniments
oberts a professionals i a públic en general, on es parla
d’educació, d’innovació i d’interrelació entre escola i
societat.
Fórem especialment protagonistes el dia 17 de febrer
en la sessió congressual que es va fer a Girona. En
aquesta trobada l’especialista en eines Google, Marc
Sanz, va fer una interessant exposició de com aplicar
la tecnologia a l’ensenyament. També vàrem poder
assistir a una taula rodona amb professionals destacats
del món de l’educació, com Roser Batlle, Juan Manuel
del Pozo, Julio Andreu..., que donaren el seu punt de
vista sobre com cal educar els nostres alumnes i fills.
Per a nosaltres, el punt més emotiu de l’acte fou la
presentació que feren els nostres alumnes Aina i Biel.
Davant de 1.200 persones, explicaren i compartiren
la seva experiència a la nostra escola. Decidits,
amb naturalitat i amb molta simpatia foren capaços
de transmetre l’essència de FEDAC Salt a totes les
persones que omplien l’Auditori de Girona.
Estem molt orgullosos de la seva tasca i també de la
tasca que porten a terme tots els alumnes del nostre
centre. És un goig i un orgull poder participar en la seva
educació.
A continuació us deixem el text que varen comunicar en
Biel i l’Aina al congrés. Moltes gràcies als dos!
-Molt bona tarda a tothom! Som l’Aina i en Biel,
estudiants de 4t de secundària de l’escola FEDAC
Salt. Estem molt contents de participar en aquest acte
de Girona en representació dels alumnes de totes les
nostres 24 escoles.
-Nosaltres acabem aquest any la secundària. Fa, per
tant, 13 anys que vam començar a l’escola i hem volgut
mirar enrere i recordar la nostra infantesa...
-Te’n recordes, Biel, quan vam arribar amb 3 anyets a
l’escola que havien triat els nostres pares? Portàvem
una motxilla petita, però en tots aquests anys s’ha
anat fent més i més gran... I s’ha anat omplint de
molts aprenentatges! Però no us penseu que s’ha fet
feixuga... També hem sabut
buidar-la quan ha calgut i canviar-ne el que calia. Els
mestres ens hi han ajudat, ens han acompanyat, ens
han animat, ens han rectificat... Tots plegats hem fet
pinya, hem avançat en coneixements, ens hem enfadat,
ens hem divertit... I així, com si res, ja estem a punt
d’acabar una etapa important de la nostra vida escolar!
-Però fixa’t, Aina, l’escola ha canviat moltíssim des
d’aleshores... Quan fèiem educació infantil no teníem
les classes tan boniques com ara, noves, de colors,
amb pissarres interactives, envans mòbils ... I els més
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ensenyament
petitons ja utilitzen les tauletes digitals, les bee-bots... i
aprenen mates entusiasmats! Qui ho hagués dit!
-Sí, i a primària les taules estan distribuïdes en grups
perquè els alumnes puguin parlar entre ells i així
aprenguin entre tots. S’ha acabat seure al final de la
classe! I si entrem a l’aula a l’hora de mates els podem
trobar jugant a escacs i aprenent de manera divertida.
-També treballem el silenci i la interioritat, amb la
relaxació que fem cada dia en diferents moments.
Sense oblidar l’educació emocional, que des de petits
ens ajuda a identificar les emocions, saber expressarles per poder-les gestionar ara que som grans.
-I l’anglès... Ara el parlem en moltes situacions, i a més
a més tenim l’auxiliar de conversa, que ajuda molt a
perdre la por de parlar i expressar-se bé. Com que ella
no ens entén, bé prou que ens espavilem a parlar-li en
anglès.
-No t’oblidis de la implicació de les famílies dins
l’escola... Ara els pares comparteixen projectes amb
els fills i els mestres.
-Ufff! I fins arribar a secundària. Nosaltres en sabem,
de tot això, hem buidat la motxilla de llibres i els hem
canviat per l’ordinador, que ens permet investigar,
conèixer, descobrir… ens obre una finestra al món!
-Les nostres classes també han canviat molt: nosaltres
també fem aprenentatge cooperatiu, treballem per
projectes, estem en contacte amb l’entorn, fem treball
bimodal, flipped-classroom, practiquem oratòria,
aprenem una segona llengua estrangera… ens
preparem des de l’AVUI per avançar cap al DEMÀ.
-I tots aquests canvis no serien possibles sense la
passió per educar de tots els mestres i professors! I
de nosaltres… els alumnes, la voluntat d’aprendre i
deixar-nos acompanyar.
- Quants records que no volem oblidar...!
-Sí... els guardarem a la memòria i ens ajudaran a
encarar el nostre futur!
Moltes gràcies!

A l’escola fem intel·ligència emocional

E

l professorat de l’escola El Gegant
del Rec estem convençuts que
perquè hi hagi un aprenentatge eficaç
i fructífer és necessari saber el perfil
de la personalitat de cadascú dels nostres alumnes. És a dir, com funciona
a l’esfera cognoscitiva (com adquireix
l’aprenentatge), però també com funciona a altres esferes de la personalitat (com gestiona les seves emocions,
impulsos,...). Per tant, és molt important conèixer com aprenen per donar
respostes i quina càrrega emocional
tenen de les pròpies vivències, per tal
d’ajudar-los a trobar el seu benestar i
equilibri tan necessari per la vida. Per
aconseguir aquest benestar i aquest
coneixement emocional des de l’escola treballem la intel·ligència emocional.
Segons Goleman (1995) “La intelligència emocional és la capacitat de
reconèixer els nostres propis sentiments i els dels altres, de motivar-nos i gestionar adequadament les relacions”. Això es divideix en 2 blocs: capacitat per l’autoreflexió (identificar les pròpies emocions i regular-les
de forma apropiada) i l’habilitat per reconèixer el que
els altres estan pensant i sentint (habilitats socials, empatia, assertivitat, comunicació no verbal, entre altres).
L’Empatia és una capacitat on els mestres hi posem
major èmfasi, atès que és la capacitat d’experimentar
i comprendre les emocions que una altra persona està
sentint, entendre perquè els altres se senten com se
senten constitueix un fonament bàsic de les capacitats
per establir relacions socials i així evitar molts conflictes dins la comunitat educativa.
A l’escola la treballem a partir dels Tallers d’Intel·ligència
Emocional. Cada setmana tots els alumnes fan 1 hora

d’agrupaments d’intercicles, en grups reduïts 10/11 de
nens, on treballen el coneixement de les emocions,
de si mateixos, dels altres i l’adquisició d’aquelles eines, estratègies de la gestió i control dels impulsos i
les emocions. Cada curs escolar, el Claustre es reuneix i consensua quins temes es treballaran amb tots
els alumnes de l’escola, com per exemple, resolució de
conflictes, pensament positiu, higiene, respecte, la por,
assertivitat, interculturalitat,... Aquests tallers comencen amb un acte d’obertura i cloenda conjuntament
amb tots els alumnes i el Claustre de l’escola.
A més, el Claustre utilitzem la intel·ligència emocional
com a metodologia per tal de poder ajudar aquells alumnes que tenen problemes d’autogestió de les emocions
i això els hi dificulta l’adquisició de les competències
que es treballen a l’aula. L’escola disposa de la figura
del tutor emocional, el qual acompanya aquells alumnes que necessiten una
atenció individualitzada.
El tutor emocional ajuda
a trobar unes ulleres més
positives de la realitat a
l’alumne i el guia perquè
pugui trobar aquells recursos per sentir-se més
bé.
Per últim, ens sentim
molt afortunats de ser un
Claustre cohesionat i unit
amb l’objectiu d’ensenyar i escoltar els nostres
alumnes. Per caminar
per la vida és molt important tenir formada tota la
part integral de la personalitat, tant a nivell cognitiu, emocional i social.
Equip Pedagògic.
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EDUCACIÓ EMOCIONAL: un alumne feliç aprèn millor

L

’educació emocional és un aspecte imprescindible del creixement personal i social de les persones i és important treballar-ho des de l’escola,
ajudant a crear una societat justa, solidària, cooperativa i a la vegada competitiva a tots nivells. Amb
aquest objectiu, l’equip docent del col·legi Pompeu
Fabra hem iniciat un procés de formació en neurociència aplicada a l’educació; al mateix temps, estem implementant a les aules activitats d’educació
emocional.
Educació emocional vol dir aprendre a expressar
les emocions, qualsevol emoció que sentim. Sovint
ens és més fàcil expressar les emocions que vivim
com a positives: alegria, il·lusió, motivació…, i les
que entenem com a negatives: ràbia, por, frustració, tristesa… ens costa més de fer-les conscients
en el moment que les percebem, i expressar-les en
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veu alta.
Això pot acabar derivant en un conflicte o, a la llarga, ens pot crear bloquejos, transformant-los en
problemes físics.
Amb l’educació emocional els nens i nenes aprenen a fer conscient qualsevol sentiment i a expressar-lo sense ferir els altres ni a ells mateixos, buscant de manera assertiva resoldre els conflictes, i
això vol dir, també, ser conscient de com se senten
els altres, sentir empatia.
Per a això és important l’educació emocional,
perquè els nens de la societat del futur sàpiguen
parlar, dialogar, treballar en equip… I això exigeix
en tot moment ser conscients dels nostres sentiments, els positius i els negatius, saber-los gestionar i entendre també els dels altres.
Dolors Sala (psicòloga) - Col·legi Pompeu Fabra

Els processos de desenvolupament comunitari a St Isidro de Pereira
(Colòmbia)

C

ENTRO COMUNITARIO DE ARTES Y OFICIOS:
“EL COMIENZO DEL ARCO IRIS”. “La força per
moure el món”. Dia 20 de gener de 2017, un divendres
com qualsevol altre, plujós, fred, amb les ganes d’anar
a casa habituals... Però aquest divendres és diferent,
tenim una xerrada que potser ens canviarà la manera
com ens mirem la vida.
Entrem a la biblioteca i ens trobem quatre persones,
dues noies i dos nois, amistats d’en Marc, vénen de
Colòmbia, els nois són originaris d’allà, les noies fa uns
anys que hi viuen. Ens asseiem totes a les cadires, collocades en forma d’U, però això no dura gaire, un cop
fetes les presentacions, un dels dos nois ens fa aixecar
i fem uns exercicis per treure’ns de damunt els pensaments, per entrar en un altre món, en el seu. Ballem,
ens relaxem i tornem a asseure’ns. Trenca amb el que
sabem del país, que és poca cosa més que Narcos i
cocaïna. M’adono que realment és molt poca la informació que ens arriba d’altres llocs del món, que el mateix ens deu passar del nostre país cap a fora, que els
mitjans de comunicació ensenyen només el que volen
que veiem i que tenen un país molt ric en felicitat.
Comencem a entrar en el tema dels projectes que tenen muntats per les situacions adverses en les que
es troben, com ara, la violència, l’atur, la salut, el sistema educatiu o bé el
clavegueram. Decideixen muntar un centre
comunitari al “barri”
de San Isidro amb la
finalitat de dignificar la
vida de les persones,
que es mou per les
següents línies d’actuació: projectes productius, temes de nutrició,
art, educació i defensa
dels Drets Humans.
Dins de cada línia tenen diferents projectes
per fer, com una escola de vida, batucada,
classes de música,
restaurant comunitari,

etc. Tenen també un projecte d’economia solidària,
que consta d’un hort agroecològic, gallines ponedores,
un taller de confeccions, un de fusteria i artesanies.
La gent del barri es mou per fer la seva vida i la de la
resta una mica millor dia rere dia, amb petites accions i
amb d’altres de molt grans. Van pensar de donar color
al lloc on viuen i es va decidir que gent professional voluntària i les persones que hi habiten pintarien murals a
les façanes de les cases. El que fan els veïns i veïnes
és quelcom que amb tristesa dic que em sorprèn, perquè abans de decidir què volen tenir pintat a casa seva,
pregunten a qui viu davant què vol veure cada matí
quan es llevi. I amb aquest petit gest, totes les persones, quan miren per la finestra al matí, veuen pintada a
la façana de la veïna una cosa que els fa felices. Penso que és genial la manera com amb senzilles accions
pots fer la vida d’algú un xic més bonica.
Se’ns reparteix un tros de paper per fer un petit helicòpter, però va més enllà de l’origami, va més enllà
d’una acció mecànica. En aquest paper que volarà hi
posem els nostres somnis i les persones que volem
que ens acompanyin per fer-los realitat. Quan tothom
el té fet, el fem volar alhora, és molt bonic veure les
quimeres de tanta gent volant plegades.
Per dues hores deixo d’estar a Salt, a l’institut, fent una
xerrada, estic en un lloc a part, volant, somniant i gaudint d’un país de colors molt i molt vius. Aquestes persones m’han transportat amb la seva il·lusió, emoció i
motivació per canviar el món. Si ja ho tenia prou clar,
ara ho tinc més clar encara: no cal tenir moltes coses
materials per ser ric, només necessites somriure i esforçar-te pel que vols, per viure el dia a dia el millor que
puguis, amb tantes ganes de ser feliç i de crear felicitat
per la resta com siguin possibles.
Sens dubte puc afirmar que aquesta xerrada em va
arribar molt al cor, d’una manera punxant i dolorosa,
i com un dard de felicitat acumulada. Només puc donar-los les gràcies per haver vingut i haver-nos donat a
conèixer una cosa tan meravellosa. Em quedo amb un
nus a l’estómac de les ganes de poder viatjar a Colòmbia. Molta força companyes!
Anna Clarió
Institut Vallvera
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el camí ral

Un camí oblidat: el que anava de Girona
a Aiguaviva per Vilablareix (Ricard Teixidor i Palau) - 2a. part
Testimonis orals

Figura 6. Camí fondo passat cal Curt

La informació per dur a terme l’estudi d’aquest camí l’hem treta, a més de documentació escrita i
mapes antics, de testimonis orals que viuen a tocar el camí; en són, per tant, bons coneixedors.
Manel Esparch, propietari de can Pi del Pla, ens ha dit que el camí que passava per la Maçana
abans era tan fondo que des de casa seva no veia els carros que hi passaven. Hi havia un corriol que
resseguia el rec on hi transitaven aquells que anaven a peu. També ens ha comentat que un camp
del mas afronta amb la carretera de Girona i que abans era la carretera que anava a Manresa. El seu
fill Xavier és qui ara mena les terres del mas i manté el camí en bon estat. Ens ha ensenyat tres fites
de terme de les quals en té cura. Ens diu: “Si no me n’hagués preocupat, totes estarien enterrades
o haurien desaparegut”. I afegeix: “Amb la instal·lació d’Ikea en aquesta zona, no sé com quedarà el
camí; amb sort, potser serà un carrer o un vial”. Tomàs Bitlloch de can Llinàs ens ha dit que ell mateix
hi havia passat amb carro. Transportava els pots de llet de les seves vaques fins a can Carrasquet,
on hi venia el camió cuba. També hem parlat amb Salvi Aliu de cal Curt, una casa de Vilablareix
situada al costat del camí a mitja pujada de la muntanya de Sant Roc. “Jo hi baixava a peu fins a
l’església i després continuava pel corriol que resseguia la Maçana fins a Salt, on anava a estudi al
col·legi de la Salle”.

Sant Menna de Vilablareix, cruïlla de vies romanes
Si bé sobre quest camí no hem trobat cap descripció anterior a la nostra, sí que se n’han fet estudis.
El primer data de l’any 1986 i l’autor és Enric Moreu-Rey (Barcelona 1917-1992), filòleg, escriptor i
fundador el 1980 de la Societat d’Onomàstica, la Secretaria General de la qual ostentà fins a la seva
mort. A més d’exercir de professor a la Universitat de Barcelona, és conegut principalment per les
seves obres de divulgació sobre l’onomàstica (toponímia i antroponímia, principalment). Interessat
per l’existència d’una possible via romana que unia Girona amb Vic, va arribar a la conclusió que
passava per Vilablareix i no pel veïnat del Perelló. Seria, per tant, el primitiu camí que comunicava les
dues ciutats conegut com “el camí de Vic”. Va estar a Vilablareix, Aiguaviva i Sant Martí Sapresa on
va fer enquestes in situ. A Vilablareix es va informar que a tocar el rec de les Maçanes (camí fondo) a
l’altura de can Llinàs existeix un camp anomenat l’Estrada, nom prou significatiu que es referix a una
via antiga, i un avi d’aquesta casa li va dir que el camí fondo menava a Manresa. Moreu-Rey encara
apunta més elements per refermar la realitat de la seva existència; perllongant en línia recte el rec de
les Maçanes, hom arriba a poques passes a migdia de l’església de Sant Menna; i, un xic més enllà,
a 50 m al N. del monument funerari romà. En un moment indeterminat aquest “camí de Vic” antic es
va desplaçar a llevant i a l’altra banda del Marrocs, a uns dos quilòmetres de l’església parroquial de
Sant Menna. En el punt on es desviava el camí de Vilobí9 es va formar el veïnat del Perelló. A mig
trajecte cap a Aiguaviva els templers hi van construir el casal fortificat des d’on controlaven el seu
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Figura 7. Plaça de la Constitució d’Aiguaviva

pas. Com a resultat de la seva investigació, Moreu-Rey va escriure l’article Topònims i arqueologia.
Un gran itinerari romà ignorat?, que va ser publicat al Butlletí interior de la Societat d’Onomàstica
l’any 198610 . Pensem, seguint en la línia de l’autor, que el “camí vell, de Vic” devia coexistir amb “el
nou” durant un cert temps, fins que el segon va substituir definitivament el primer11 . Si bé la distància
dels dos fins a Aiguaviva és, aproximadament, el mateix, 6,5 quilòmetres, el que passa pel Perelló és
de més bon fer (cf. Figura 8).

Figura 8. Xarxa de camins antics al Pla de Girona
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Un segon estudi sobre el camí més antic, de Vic, va aparèixer al llibre Girona, de Carlemany al
feudalisme (785-1057). El trànsit de la ciutat antiga a l’època medieval, escrit per quatre autors
i publicat l’any 200312 . En el capítol sobre les vies de comunicació, diuen que aquesta strata és
molt antiga, ja que comunicava la Gerunda romana amb una vil·la romana suburbana de grans
dimensions situada dessota mateix a l’actual església de Sant Menna i entorn. L’existència d’una
casa de camp romana en aquest indret ja es pressuposava pel mateix topònim antic de Villa Ablares,
prospeccions, fotografies aèries i, sobretot, per l’existència de la torre sepulcral situada en un camp
proper, anomenada popularment la Torratxa. Unes excavacions posteriors a la publicació de l’obra,
a finals de 2008, ho van confirmar del tot; van mostrar les restes d’unes termes que formaven part
d’una vil·la romana del segle I a.C. (cf. Figura 9). Ocupava tota la terrassa on actualment hi ha
l’església parroquial i els camps de l’entorn i va ser activa, almenys, fins al segle V d.C.13 . Donat que
a l’actual nucli urbà d’Aiguaviva (aqua viva = aigües ràpides o mogudes) i entorn no s’hi han trobat
restes de cap vil·la romana, els autors del llibre no diuen res de la possible continuació de la via
romana cap a Aiguaviva.

Figura 9. Vil·la romana de Vilablareix

Recentment, com a fruit d’una investigació, un grup d’estudiosos hem descobert un antic itinerari de
llarg recorregut i ignorat fins ara. Anava de Sant Feliu de Guíxols a Amer i passava per Sant Menna
de Vilablareix; per tant, aquí es creuava amb el nostre camí. Aquesta vil·la romana i la de Montfullà,
a les quals s’hi pot afegir la de Panedes, els forns romans que donen nom al poble de Fornells i les
torres sepulcrals de Vilablareix i del Temple d’Aiguaviva confirmen que també podria ser d’origen
romà14.
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Figura 10. Grup de persones baixant de la capella de Sant Roc a Salt pel camí de la Maçana en un punt proper a Salt. Fotografia procedent de l’arxiu privat Bohigas-Bosch. Data aproximada 1959-60.

9- Erròniament, per manca d’informació més precisa, creiem, l’autor l’adreça a Riudellots; cf. BALL-LLOSERATEIXIDOR, 2009: p. 373-389.
10- MOREU-REY,1986: p. 8-12
11- TEIXIDOR, 2012: p. 97-120.
12- CANA-CANAL-NOLLA-SAGRERA, 2003: p. 405-406
13- PALAHI, 2013: p. 221-262.
14- Properament, sortirà publicat el llibre Cinquanta-cinc llegües de passos oblidats i xarrabascos, Vol. II, editat
pel Centre d’Estudis Selvatans i en el qual s’hi descriuen catorze camins històrics de la plana selvatana, entre els
quals hi ha aquest.
Cartografia
1928. Mapa de la Zona de Brunyola, Polígono II. Escala 1:25.000. Instituto Geográfico y Estadístico.
1951.Mapa Topográfico Nacional de España. 333 Santa Coloma de Farnés (1:50.000), de l’Instituto Geografico Nacional.
1956. Fotografia aèria del vol americà, del Ministerio de Defensa. ICGC. (www.icc.cat).
1986. Plànol de la toponímia del terme de Vilablareix; cf. GISPERT-SAUCH.
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el temps

Temperatures i pluviometria

març de 2017

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Dies
1
Temperatura Mínima 6,3
Temperatura Màxima 17
Mínima Parc Monar 4,3
Pluja/mm.
Dies
Temperatura Mínima
Temperatura Màxima
Mínima Parc Monar
Pluja/mm.

2
3,7
20,7
1,5

3
6,3
16,9
6,4
15,1

4
5
6
3,2
15,8 18,8
6,7 2,7

6
5,6
25
2,7

7
5,2
18,7
2
0,1

8
9
10
6,2 7,2 6,9
20,8 23,2 25,9
5
4,7 4,2

16
17
4,9 4,9
23,6 23,6
2,2
3

18
6,5
21,4
3,7

19
20
7
7
25,2 22,7
5,4 4,4

21
6,9
19,4
4,7
0,3

22
11
21,6
10

23
24
25
26
7,7 6,5 6,2 3,6
18,8 11,9 16,1 20,3
6,1 5,2 6,2 3,4
22,6 0,2

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 22,6 (mm)

Pluja acumulada: 45,2 (mm)
Temperatura màxima:
25,9° el dia 10 de març

11
6,8
24
3,9

12
7,8
18
5,8

13
14
15
8,9 7,7
4
19,7 23,2 21,8
6,1 4,5 2,8

27
28
29
30
5,4 4,1 6,6 6,8
19,8 21,6 24,9 24,7
3,6 2,2 3,8 4,1

31
10,3
20,4
10,9
6,9

Temperatura mínima:
3,2° el dia 5 de març

Resum meteorològic març 2017
Març
Aquest ha estat el 2n març més càlid des de 1911 a Girona,
amb 14,0º de mitjana a Girona-Sèquia. A Salt, temperatura
mitjana de 13,6º, lluny dels 15,4º de l’any 2001, és el 2n març
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més càlid de la sèrie juliol 1999-2017. Ha quedat 1,7º per
damunt de la mitjana de 2000-2016.

Gerard Taulé

gastronomia

Besuc al forn amb patates
Ingredients:
· 1 besuc d’1kg o 2 de mig kg
· 1 llimona
· 2 cebes gransa
· 2 patates
· 4 grans d’all
· 4 tomates de penjar

· 1 got de vi blanc
· oli d’oliva
· julivert
· 2 fulles de llorer
· pebre blanc
· sal

Elaboració:
Prepareu el besuc, que no ha de tenir escates. Un cop net, eixugueu-lo
bé, i feu-li uns talls marcats per sobre. Salpebreu-lo al vostre gust i poseu a cada tall una llesca de llimona i si voleu un tall de pernil. Millor si
és un besuc de la piga, són més gustosos.
Talleu la ceba a juliana, les patates a talls planers primets, els alls amb
pela aixafats i les tomates partides per la meitat.
Col·loqueu-ho de la següent manera a la safata del forn: primer poseu
la ceba, tireu oli abundant, i ho barregeu, després afegiu-hi els alls, el
llorer, les patates i les tomates, ho salpebreu una mica i ho poseu al
forn 30 minuts a 200º,
Després ho traurem i tireu el got de vi blanc i ho deixeu al forn 10 minuts
més.
Passat aquest temps traieu la safata, incorporeu-hi el peix, i deixeu-ho
de 10 a 12 minuts per cada 500 g de peix, amb el forn a 180º. Si us sembla un xic sec hi podeu afegir mig got d’aigua o brou de peix.
Una vegada cuit hi tirarem una mica de julivert per sobre i ho deixarem
reposar 10 minuts abans de servir-ho.
Recepta de la Sra. CARME VIDAL BURCH
del grup de Les Cuineres de Salt.

un salt enrere

Foto de l’any 1985. Pou aigua del Grup Sant Cugat.
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Naixements, casaments i defuncions

demografia

Naixements
Aissata Cisse
02/02/2017
Haiwa Touray
06/02/2017
Zakaria El Hitani
08/02/2017
Aleix Vila Caballé
09/02/2017
Kedeja Samura
11/02/2017
Aitana Caballero Melgar
11/02/2017
Alisha Jamshed
11/02/2017
Fatouma Keita
12/02/2017
Elsa Plaja Ropero
13/02/2017
Aretha Osarumwense Osagie 14/02/2017
Ishak Garraouj
14/02/2017
Aixa Palomeras Sanahuja
16/02/2017
Geray Marsal Calderón
18/02/2017
Amira El Asri
18/02/2017
Kadijatou Drammed
18/02/2017
Ayrton Tomazi Mohr
20/01/2017
Wiam Zaroual
20/02/2017
Mohamed Rida Medouar
20/02/2017
Sadio Coulibaly
21/02/2017
Amin Souidi
21/02/2017
Miquel Adria Flores Nájera
22/02/2017
Arnau Alonso Torrent
24/02/2017
Amir Ouchan
24/02/2017

Nisrin Chentouf
Emanuelly Dantas Alencar
Saüc Garriga Juan
Yaiza Abigail Mejia Espinal
Marco Dariel Madrid Rosales
Sekenei Konare
Helena Archaga Zuniga
Axel Pupiales Lara
Adam El Kaychouchi
Alba Márquez Valenti
Erik Homs Matas
Khaldia Al Ali
Ismael El Madani
Lucia Osuna Moreno
Mar Sarabia Aznar
Mariwa Kandousi
Aboulaye Diallo
Ckara Alvarez Gallardo
Nora Anglada Pineda
Júlia Rubal Camacho
Seydina Mouhamed Balde
Ian Valentin Zavala
Ismail Abdelmalki

25/02/2017
26/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
01/03/2017
02/03/2017
03/03/2017
04/03/2017
04/03/2017
08/03/2017
09/03/2017
09/03/2017
11/03/2917
12/03/2017
12/03/2017
13/03/2017
14/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
17/03/2017
18/03/2017

Valentina Ortiz Cámara
Noah Arnaiz Domínguez
Martina Pellicer Filella
Killian Aguado Mateu
Daniel López Henríquez
Gil Rubio Juan
Hegoi Somoza Velarde
Manuel López Reyes
Rodayna Houdda
Ismael Doukoure
Thiago Bejarano Merino
Avnoor Kaur
Safae Bouani Daboua
Safae Chammakh
Salimata Diakite
Bruno Villalta Pulido
Max Palou Garanger
Alejandra Giraldo Lasprilla
Samu Sidibe
Ayman Doughli
Nil Cortés Camps
Doae Hannoun

19/03/2017
22/03/2017
25/03/2017
26/03/2017
27/03/2017
27/03/2017
28/03/2017
28/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
30/03/2017
31/03/2017
01/04/2017
02/04/2017
03/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
07/04/2017
08/04/2017
09/04/2017
09/04/2017

José Antonio Albiac Costa
Rosario Ruiz Coca

27/03/2017
29/03/2017

Casaments
Mamadou Coulibaly
Jenny Alcántara De La Paz

01/02/2017

Emilio Abadin Antunez
Nelcina Virgilino Pereira

Soufyan Faraj Gheziel
Nouhaila Khairoun

03/02/2017

Jordi Noguera Freixa
Carolina E. Carcamo Talavera 27/02/2017

Anwar El Khabbazi Rifi
Soukaina El Karrak

Jorge Alberto González Puebla
Anna Jordi Bach
15/02/2017

David Ruiz Velasco
Monica Heredia Carnicas

Guillermo S. Orrala Anastacio
Eloisa De Lourdes Jara Bravo 01/04/2017

Mohamer Lagrimi
Jodie Pérez Bendek

17/02/2017

Antonio G. Estrada González
Alicia Salamaña Castro
17/03/2017

17/02/2017

Sofian El Azzouti
Haiat El Ouarti El Allali

Adelino Rodrígues Simoes
Maria Vergara Valdoviño

20/02/2017

16/03/2017

David Serrano Lorite
Maria José Guerra González

17/03/2017

Defuncions
Margarita Lloveras Merino, 90 anys
Francisco Castaño Carrión, 91 anys
Concepción Mañe Farre, 90 anys
Javier Pino Chico, 50 anys
Agustina Sala Brugue, 85 anys
Raul Del Saz Megias, 58 anys
Antonio Montero Rivera, 46 anys
Jose Dalmau Marce, 63 anys
Severiana Camarero Barba, 86 anys
Antonio López Guerrero, 71 anys
Andrés Ventosa Moratilla, 93 anys
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02/02/2017
08/02/2017
14/02/2017
23/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
27/02/2017
28/02/2017
02/03/2017
03/03/2017
05/03/2017

Gloria Martínez Granell, 55 anys
Lluis Bruns Bonmati, 71 anys
Tesla E. Corrales Reyes, 42 anys
Lorenzo Camós Triola, 85 anys
Antonio Moreno Garcia, 71 anys
Miguel Coll Rigau, 93 anys
Joaquina Ribot Puig, 82 anys
Agustin Castellvi Gispert, 86 anys
Francisco González Valerio, 83 anys
Eulogio Galia Ferrer, 79 anys

05/03/2017
08/03/2017
12/03/2017
16/03/2017
17/03/2017
22/03/2017
23/03/2017
26/03/2017
26/03/2017
26/03/2017

03/04/2017

poti poti

L’acudit foll

Escacs

Juguen blanques i fan mat amb tres jugades

Sudoku

Sopa de lletres
reposacaps
retrovisor
bateria
intermitent
parabrisa

seient
capot
deflector
baca
cilindre

carrosseria
volant
finestra
calandra
llanta

1.- Cxf6 + , Rh8 2.- Th6+, Gxh6 3.- Th7++ mat.

Solucions
FARMÀCIES de guàrdia: mes de MAIG
DAVESA, Major, 20
Dies: 11 - 21 - 31

972230568

NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 3 - 13 - 23

972233645

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 5 - 15 - 25

972230103

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 4 - 14 - 24

972237704

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 2 - 12 - 22

972233518

MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 6 - 16 - 26

972243412

BALERI, Pla de Salt, 15
Dies: 7 - 17 - 27

972441001

ROCAS, Major, 269
Dies: 10 - 20 - 30

972231249

DOMENECH, Llevadores, 7-9
Dies: 9 - 19 - 29

972439935

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20
Dies: 1 - 8 - 18 - 28

972232578
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