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Un canvi inesperat  
Des de La Farga condemnem enèrgicament la violència policial de l’1-O, desmesura-
da i desproporcionada, contra milers de ciutadans que no tenien més armes que les 
paperetes i més intenció que exercir el seu dret a dipositar-les  a les urnes. Vam acon-
seguir votar, però no  en les condicions adients. Malgrat això, llargues cues esperaven 
pacientment davant dels centres de votació, frisant per aconseguir-ho i amb el neguit 
de què en qualsevol moment podien arribar els cossos policials i arrabassar-ho tot. El 
que hauria estat la celebració d’una jornada festiva i democràtica, va esdevenir en una 
trista experiència pròpia de temps que ja haurien d’estar superats, amb la diferència 
de què al segle XXI, les xarxes socials i els dispositius electrònics, van ser testimonis 
inqüestionables d’una realitat, que encara que es vulgui, ningú  pot distorsionar.
Aquest ús de la violència només justifica el fracàs del no fer res  i la manca de diàleg 
per escoltar el clam de la societat civil catalana d’ençà del 2010. 
La nostra solidaritat amb totes les persones agredides, moltes d’elles conegudes nos-
tres de Girona i rodalies: Sant Julià de Ramis, CEIP Verd,  Bruguera, Tailà, Aiguaviva, ... 
No tot s’hi val a l’hora de restablir la “seva legalitat”. La vulneració de drets fonamentals 
per part de l’Estat no és la solució contra els que no pensen com ells. Ben al contrari, 
es fa més gran la fractura.
Aquesta repressió ha tingut ressò i rebuig per part de mitjans i organitzacions interna-
cionals. L’Eurocambra n’ha fet una tébia condemna i a Madrid, com sempre, sense 
gaires  fissures defensant la política del Gobierno contra la “barbàrie separatista”.
A hores d’ara no s’han atès les diverses peticions de mediació ofertes des de diversos 
col·lectius, per contra, el discurs del Cap de l’Estat adreçat només  a una part de la po-
blació i sense fer esment dels ferits,  no ha fet sinó remarcar com ni s’intenta entendre 
la realitat que pren el carrer i que demana un canvi pel nostre futur. 
Vivim moments irrepetibles i intensos d’emocions desfermades que no ens han de fer 
perdre l’horitzó: la nostra lluita per la democràcia i la llibertat  ha de ser pacífica.”La 
violència és la por als ideals dels altres”, que va dir en Gandhi. Uns ideals que topen 
amb la inacció dels qui no en volen sentir a parlar. No els donem ni una excusa per la 
repressió. 
Ens ha d’omplir d’orgull la implicació i el civisme del poble català, manifestat dia rere 
dia i ens hem de conjurar perquè es mantingui així per encarar els esdeveniments que 
estan per venir.  
“Keep calm and carry on”, lema britànic davant la 2a. Guerra Mundial, mantingueu la 
calma i tireu endavant, plenament  vigent i aplicable a la nostra realitat. 
Que així sia.

El Consell de redacció
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L’escriptor nord-americà Henry David Thoreau, en plena vigència aquests dies, és considerat el pare de l’eco-
logisme i la desobediència civil. En un moment de la seva vida va decidir allunyar-se de tot i viure dos anys en 
una cabanya en ple bosc, només amb allò més bàsic i fonamental. Aquesta era per ell l’única manera de “viure 
profundament” i “aprendre allò que havia d’ensenyar i no descobrir, al morir, que no havia viscut”. En Robert 
ens cita aquest autor en diverses ocasions i reflexiona sobre com sovint cal allunyar-se del “mundanal ruido” 
per prendre consciència d’allò que el brunzit del dia a dia no ens deixa veure. Després de 12 anys a la política 
local, en Robert ha trobat en la gestió cultural i la literatura un nou camí i la seva particular cabanya de Thoreau.

-Tot en marxa per l’inici de curs?
-Bé, aquí ens trobem amb dos temps. Les activitats 
que es fan a les Bernardes segueixen el curs escolar 
i efectivament hem iniciat ara el setembre. Pel que fa 
a les exposicions, en canvi, es programen de manera 
anual, és a dir que aquest últim trimestre finalitzarem 
les previstes pel 2017 i ja estem preparant les del 2018. 
Fins el 26 d’octubre tenim una exposició amb diferents 
obres que tenen a veure amb les Deveses, després in-
augurarem una exposició d’un artista mexicà que agafa 
les figures de Disney i les versiona amb imatges força 
impactants, a Estats Units està funcionant molt bé. I 
pel gener vinent tindrem una exposició sobre la Bata-
lla de l’Ebre a partir d’un treball fotogràfic i també una 
composició musical que serà molt potent. I el demés, 
sorpresa.
-Quines línies s’han seguit per renovar les Bernar-
des?
-El primer va ser analitzar què es feia a Bernardes i 
quin panorama hi havia a l’àrea metropolitana. Quan 
Bernardes va néixer només existia la Casa de Cultura 
de Girona mentre que ara hi ha centres cívics, espais 
privats i públics, etc. per això vam haver de repensar 

què volíem ser. Nosaltres estem fora de l’àrea metro-
politana, per tant juguem amb la idea de marge, de pe-
rifèria. Hi ha molts discursos que aquí hi tenen cabuda 
i que difícilment podrien estar al centre de Girona. Per 
tant, anem a buscar també una mica la provocació. A 
vegades no som conscients que són les perifèries qui 
acaben nodrint les capitals perquè actuen amb una lli-
bertat i un tipus de població diferent, més potent. Per 
altra banda, també hem consolidat la part de cursos 
i també hem renovat l’aspecte físic de l’edifici: la il-
luminació és nova, s’ha renovat també tot el mobiliari 
de les aules, diposem de wifi, tenim pàgina web, estem 
a les xarxes socials, etc. Hem fet una tasca de renova-
ció molt important de la imatge. 
-El públic saltenc ha entès aquestes propostes més 
trencadores?
-Pels comentaris que m’arriben, que no sé si son sin-
cers, sembla que tant usuaris, com artistes, com polí-
tics, valoren en positiu els canvis, que es nota aquesta 
nova energia que li hem volgut donar i que treballem 
amb il·lusió. El que és un fet és que tenim una llista 
d’espera llarga de gent que vol exposar aquí. També 
tenim opinions bones de directors d’altres centres cul-

La cabanya d’en Robert

Nom: Robert Fàbregas Ripoll    
Edat: 39 anys  

Nascut i resident a Salt                                                                 

En Robert és director de Les Bernardes 
de Salt des de fa sis anys, després de 
passar-ne dotze a la política local, els úl-
tims com a regidor de Cultura i Educació. 
També és escriptor i autor dels llibres Èol 
o la vida al vent (2015), Les banyes del 
Capricorn (2016) i En un grapat de llu-
na (2017). 
Per a més informació: 
www.bernardes.cat
i www.robertfabregas.com

entrevista
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Entrevista a en Robert Fàbregas

turals que ens han visitat i tampoc és casualitat que El 
Mundo ens dediqui un article al suplement cultural. El 
que hem d’intentar és que els saltencs entrin més a les 
Bernardes, que encara no ho fan prou. Obrir els dissab-
tes al matí ha millorat certa cobertura però encara hau-
ríem d’abusar més de Bernardes. Hem tingut exposici-
ons de molta qualitat visitades per gent d’altres ciutats 
i, en canvi, veïns d’aquí no han vingut a veure-les. I són 
oportunitats que s’han d’aprofitar perquè difícilment les 
tornarem a tenir tant a l’abast. Encara hem de fer una 
mica de pedagogia amb aquest tema.
-Es prioritza alguna tècnica/estil en concret?
-No, no especialment. A Bernardes hi tenim quatre 
sales: La Sala Central on programem les peces més 
provocadores; l’Espai 29m2, que sol haver-hi videoart; 
Bernardes Photo, l’únic espai d’exhibició permanent 
de fotografia a les comarques gironines; i la Sala Sant 
Jordi-Lab, que no sabem mai què serà, hi entra una 
mica tot. Ens interessa sobretot treballar molt amb els 
processos de treball, gestionar tot el procés de creació. 
Són projectes molt interessants i complexos, per això 
en fem un a l’any o un cada dos anys. I el que tenim 
previst és que la part de l’església-sala d’actes també 
es converteixi en un espai expositiu, però aquesta part 
s’ha de renovar encara, s’ha de canviar el terra, pintar 
parets i també s’ha de preparar tecnològicament. Ha de 
quedar clar que Bernardes no és un museu ni ho serà. 
És un espai d’exhibició, evidentment, però sobretot de 
creació, amb la voluntat de generar idees, pensament, 
impuls. 
-Parlem una mica de Salt, enllaçant amb la teva ex-
periència d’educador social, hi treballaries com a 
tècnic de joventut?
-Jo treballava de tècnic de joventut a Serinyà, un poble 
de 1.000 habitants, per tant una situació completament 
diferent, tot i que al final les necessitats dels joves so-
len ser les mateixes. El que passa en un poble petit, 
però, és que tothom es coneix i la xarxa social és dife-
rent, les dinàmiques són diferents. Crec que treballar 

amb la diversitat de Salt ha de ser extraordinari, també 
complex i difícil, però el que és segur és que el tècnic 
de joventut no ha d’estar en un despatx, ha de patejar 
els carrers, conèixer les realitats i intentar fer accions 
que puguin anar dirigides a les franges d’edat diferents 
i circumstàncies diverses. Potser el que passa és que, 
a Salt, necessitaríem 10 tècnics de joventut... perquè 
tenim una massa de població jove molt alta, fruit de la 
immigració, amb una piràmide que segueix els criteris 
normals i que encara no està invertida; per tant, hi ha 
un boom a ESO brutal. Tota aquesta gent cap on els 
dirigim?
-Teniu públic adolescent a les Bernardes?
-La veritat és que poc. Salt s’ha de començar a dotar de 
serveis de barri per arribar als joves, són fonamentals. 
El que passa és que políticament sol haver-hi molta 
pressa per obtenir resultats i quan treballes amb perso-
nes no pots córrer. El responsable polític ha d’entendre 
que es necessiten anys, que és un camí que ha de se-
guir el seu procés. Has de persistir per generar confian-
ça i poder acabar sent un referent. Per això tampoc és 
bo que, per problemes econòmics de contractació, els 
tècnics vagin canviant molt sovint. Salt té un potencial 
extraordinari però hi ha d’haver la valentia, la il·lusió 
i la paciència dels gestors del municipi per entendre, 
acceptar i dotar econòmicament en aquest sentit. És la 
meva opinió, que no sempre ha servit... 
-Amb la nova Plaça Llibertat hi ha hagut certa polè-
mica. Com ho heu viscut des d’aquí? 
-D’entrada, la nova plaça ha donat més visibilitat a les 
Bernardes. Nosaltres, però, no som aquí de nit que és 
quan hi ha hagut problemes. Jo recordo que de petit 
anava a jugar a la plaça 11 de Setembre i també hi 
havia problemes amb les pilotes i els veïns, és a dir, 
que tot això passava igual, però és clar ara passa amb 
major nombre de persones. Els espais públics han de 
servir per utilitzar-los, sempre respectant els veïns, i 
també cal veure si són els més adequats per les ac-
tivitats que s’hi porten a terme. Salt ha estat sempre 

un poble de carrer, això és així, és una 
part del dia a dia de la vila molt important, 
ara bé, s’ha de compatibilitzar això amb el 
benestar dels veïns, lògicament.
-Parlem ara de lletres. Com comença el 
teu interès per la literatura?
-Són moltes les influències però la pri-
mera bàsica i fonamental és un patiment 
interior. El motor és la pregunta, que pot-
ser em va venir massa jove, de qui sóc, 
què faig aquí i per què em puc arribar a 
sentir diferent, on s’hi barreja també una 
sexualitat per descobrir. Després, un fac-
tor que recordo com a punt d’inflexió va 
ser la pel·lícula El Club dels Poetes Morts. 
Vaig anotar tots els autors que sortien a 
la pel·lícula i vaig llegir tants llibres de ca-
dascun com em va ser possible. Suposo 
que aquestes sensacions ens han passat 
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a molts de nosaltres en l’adolescència, però jo no he 
deixat que aquella sensació es perdés, que es diluís, 
cosa que sol passar amb la vida adulta i les responsa-
bilitats. També, des de principis dels 90, vaig començar 
a escriure un dietari i això va ser una mica el principi 
de tot plegat. 
-Fins que el 2015 publiques el primer llibre
-Publicar el primer llibre no és fàcil perquè és com 
despullar-se. Hi ha la por de com ho rebrà la gent, si 
agradarà o no, si escrius bé o no. Però la veritat és 
que, després del tercer llibre, estic molt content, sem-
pre amb molta precaució, amb molta por, amb molta 
humilitat. Per això sovint dic que jo no sóc escriptor, sóc 
escrivent, només transcric la sensació que m’arriba i 
que el lector entendrà com vulgui. A la primera novel·la 
Èol o la vida al vent justament hi ha part d’aquest dietari 
i explica una mica tot aquest periple; tot i que no és bio-
gràfic però sí que hi apareixen alguns llibres que m’han 
influenciat, records d’infància i sobretot les Deveses i el 
riu Ter. El descobriment de la natura com a ésser que 
viu, que creix i que es comunica, per mi és molt impor-
tant i també influeix aquesta sensibilitat. El món hauria 
d’anar més cap aquí, quan l’economia guanya l’esperit 
és que tenim un problema com a societat. Ja sé que 
aquestes reflexions poden sonar estranyes venint de 
mi perquè se’m relaciona sempre amb la política però 
precisament vull oblidar-me de tot això.
-La lletres ha estat el teu recés de la política?
-La política m’ha fet patir molt. Hi ha una part en la qual 
em vaig sentir bé, i encara m’hi sento, per les coses 
que es van poder tirar endavant. Sobretot de l’última 
etapa en educació me’n sento molt satisfet, però des-
prés hi ha tot el que envolta la política que és bastant 
desagradable.
-Estàs totalment desvinculat de la política?
-Absolutament, no milito en cap partit ni vull saber res 
més de política. En primer lloc perquè m’ha desgastat i, 
en segon, perquè és un entorn prou antipàtic. Des que 
vaig sortir de l’ajuntament el juny del 2015 que estic 
molt tranquil en el meu anonimat. La sensibilitat que 
m’ha acompanyat sempre ha estat un prejudici. Per 
una banda perquè sovint no saps entomar els cops, les 
crítiques, els comentaris a les xarxes socials; i per altra 
perquè sóc bastant crític amb aquest punt de manipu-
lació que qualsevol polític té: ell sempre té la raó i fa el 
que toca. No en guardo massa bon record, més aviat 
un regust desagradable. I insisteixo, no em refereixo 
a la feina feta, a la tasca diària, sinó a tot el que ho 
envolta. Quan entres a la política amb un plantejament 
bucòlic i t’hi trobes el que t’hi trobes, després te n’ado-
nes que t’ha servit per veure què és el que no volies. 
I ara em dol una mica que sempre porti l’etiqueta de 
‘com que ha estat polític’ i tot passa per aquest sedàs, 
tant pels que et critiquen com pels que t’alaven, i això 
només és una part de la meva vida. 

-Si poguessis tornar enrere canviaries alguna 
cosa?
-No canviaria res perquè no seria qui sóc. He fet coses 
bé i altres malament, com tothom, i jo sóc el resultat 
de tot això i és la meva biografia. Ningú està per sobre 
de ningú per donar lliçons, cal saber veure que la gent 
canvia i respectar que tothom faci allò que li sembli, 
sense fer mal a ningú, evidentment. El gener faig 40 
anys i el meu propòsit és gaudir més del temps. M’he 
passat bona part de la vida fent tota mena d’activitats: 
monitor de lleure, tocar la gralla amb els gegants, entre-
nador de bàsquet, implicat en política i amb ONG. Ara 
crec que em toca viure d’una manera més reservada. 
Com deia Thoureau, cal aïllar-nos una mica d’aquesta 
societat mecanitzada per deixar de ser un engranatge i 
començar a ser persona.

Agnès Cabezas Horno
Fotos: Martí Artalejo
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Pere “Peret”...

14 octubre de 2016

Molts i molts anys de gran veïnatge -portes obertes a 
tothom-, persona de coratge, optimista, emprene-

dor... amb records llunyans  d’aquella primera festa on 
vàrem conèixer la teva estimada Fina...Pere, avui, dia 
13 de setembre, quietament, amb un aire que escam-
pa la pau en els cors, ens has deixat “plantats” -sense 
fer remor-,  com en els manerons dels teus horts, o 
com en les caixes del florent planter de la teva era! Te 
n’has anat a la vida de Déu  en qui ben confiaves amb 
aquesta  teva expressió “fins que Déu vulgui!”. I ets la 
persona que, probablement, ha assistit a més acomia-
daments de final de vida: agafaves el teu cotxe i, ben 
ple, feies via cap allà on fos del nostre petit-gran país. 
Tenim el record de moltes vivències al voltant d’aques-
ta immensa era de Can Maret, on hem ballat, menjat, 
rigut, cantat, compartit...  aquest any també, tot i que 
la salut feia figa... vares voler  que “…el tiempo pas-
sará...”. No et descuidaves de felicitar en l’onomàstica 
dels veïns i t’acomiadaves amb “adéusiau i fins Nadal”. 
I les visites a la mare centenària: t’asseies  i comença-
ves el reguitzell d’acudits que enxarxaves un darrere 
l’altre i, entremig de cadascun,  esclafies amb aquella 
rialla tan personal, tan característica, ben sonora,  però 
sense estridències. Eres un pou de saviesa popular, 
coneixies totes les vides d’abans del teu estimat i sem-
pre honorat poble de Salt, I, nosaltres, els veïns, no 
badem i mantindrem en els nostres cors la vida d’un 
home savi, un home bo, un primer i segon pare, un avi 
gros -de categoria superior-, un veí amb majúscula... 
Pere, “Peret”... “quan arribis a dalt la carena...”

Dolors Cabratosa Teixidor  
i tots els veïns del teu “Barri”

col.laboració
Una melodia de l’ànima sona i s’expressa mentre 

jo deixo relliscar l’eina sobre el paper. La música 
destapa els meus sentiments íntims i els fa ressorgir 
amb una potència que m’aclapara. De la mateixa ma-
nera que la tardor es va fent realitat al nostre voltant 
allargant la màgica nit i escurçant, lentament, la llum 
del dia.
La tardor és un temps ben especial i meravellós si estàs 
al costat del bosc. Llargament m’he queixat del divorci 
entre els homes i la natura en aquests dies de la nostra 
història. Aquesta separació és l’origen del desordre, del 
nostre sentit de desorientació. No ens trobem còmodes 
—encara que alguns creguin que sí— entre els prefa-
bricats, el ciment, el metall i els colors manufacturats 
entre químics i falsedats.
Som resultat de ser natura i de viure entre les herbes 
i els arbres del bosc. Hem de celebrar l’arribada dels 
equinoccis, la caiguda de les fulles i la mort de la vege-
tació. I ho hem de fer perquè són l’energia dels brots 
que vindran, del verd que s’escamparà quan hagi pas-
sat l’aclaparador refugi de l’hivern.

Per què ens allunyem del que som? Per què ens des-
humanitzem?
Retornem a la vida, si us plau. Recuperem la natura i 
l’essència de les coses. Fem-ho pel bé de la terra, l’uni-
vers i pel futur dels nostres —i vostres— brots.

Robert Fàbregas Ripoll
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Pàgines viscudes amb Salvador Sunyer i Aimeric

Ara que fa tres mesos del traspàs del bon amic i 
mestre Salvador Sunyer i Aimeric, m’agradaria dir-

hi la meva en honor i homenatge a la seva persona. 
Recordo moltes coses brillants, entre elles l’estiu de 
1959, en què a tres joves de Salt, Joan Maria Vilagran 
Puigdemont, Joan Canals Pigem i un servidor, que era 
el més jovencell de tots, en Salvador ens va convidar a 
can Dalmau de Domeny, a un sopar i reconeixement a 
Jordi Pujol Soley, que eren amics i que ell ja conside-
rava profèticament el futur líder de Catalunya. Aquest 
esdeveniment s’havia de fer d’incògnit, ja que en Jordi 
Pujol estava desterrat a Girona i els seus moviments 
molt vigilats. El local estava atapeït i després de l’àpat 
hi va haver el seu enardit parlament, que ens va reafir-
mar en la defensa de la llibertat de la nostra terra.
El dia abans de Sant Jordi de 1967 teníem previst fer 
un recital poètic amb una selecció de versos de Salva-
dor Espriu, llavors en plena i fecunda vitalitat literària. 
En Salvador Espriu era per en Salvador Sunyer un mi-
rall, tant en la vessant literària com en la nacionalista. 
Aquest recital el va promoure la llavors bibliotecària 
Maria Carme Bover, l’esposa d’en Salvador. El bo del 
cas és que mitja hora abans de la vetllada, el primer 
tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Salt, visiblement 
“acollonido”, ens va dir que acabaven de comunicar-li 
des del Govern Civil de Girona que l’acte quedava sus-
pès. Davant d’això el recital es va haver d’ajornar “sine 
die”. Però no van passar gaires dies quan ens vam as-
sabentar que allò del Govern Civil no era cert.
El 27 de juliol del mateix any, a la sala gran del primer 
pis de la rectoria, el grup de teatre “Estil”, més conegut 
amb el nom de “La Pastera”, hi vam representar “La 
pell de brau”, del mateix Salvador Espriu, que va des-
bordar totes les expectatives d’assistència: no hi cabia 
ni una agulla. Cal subratllar la fermesa i coratge del 
llavors rector de Salt Mn. Joan Riu, que ens va dir que 
aturaria, si convingués, la Guàrdia Civil, però que l’obra 
s’havia de representar.
Recordo també que en Salvador Sunyer ens va reco-
manar vivament “Ronda de mort a Sinera”, obra teatral 
que feien al vespre al teatre Romea de Barcelona. Jo 

conduïa el cotxe de casa, en el qual hi anaven el mateix 
Salvador, amb en Fonsu i en Lluís Mateu. A l’arribar a la 
plaça de Tetuán se’ns van fondre els fusibles del cotxe. 
Ja ens vèiem vençuts, però sortosament els coneixe-
ments tècnics d’en Fonsu van fer ressuscitar el cotxe i 
vam poder arribar, encara que molt just, al Romea.
Darrerament, amb motiu del 90è aniversari d’en Salva-
dor, l’any 2014, una colla de deixebles seus vam sug-
gerir a l’Ajuntament de Salt celebrar “l’Any Sunyer”. Va 
ser un any fecund i farcit de creativitat, com el propi 
Mestre. Cal destacar-ne l’excel·lent col·laboració d’en 
Robert Fàbregas i d’en Joan Ribas, amb el suport dels 
Ajuntaments de Salt i Girona, la Planeta i la Casa de 
Cultura Les Bernardes.
Per evidenciar l’estret lligam entre els dos Salvadors, 
Espriu i Sunyer, a Salt el primer Institut porta el nom de 
Salvador Espriu i el darrer el nom de Salvador Sunyer. I 
potser com a anècdota de caire més personal i familiar, 
remarcar que en Salvador Espriu va morir el mateix dia 
en què es complien 25 anys de la mort del nostre pare, 
el 22 de febrer de 1985.
Han passat tres mesos sense en Salvador Sunyer, però 
la seva personalitat i la seva obra es van dilatant i prenent 
un relleu més gran, ja que són immortals. Amic i mestre 
Salvador: gràcies per tot, encara que em quedi curt.

Miquel Casellas Casals 
Defensor emèrit del Ciutadà a Salt.
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L’ÚLTIMA GRAN DIADA (Onze de Setembre de 2017)

La diada nacional de Catalunya d’aquest 
any 2017, tot i l’alt grau de crispació que 

fomenta el govern de l’Estat espanyol recol-
zat per un seguit de mitjans manipuladors 
que li fan de portaveu, ha tornat a demos-
trar que s’ha convertit en la gran festa cata-
lana de la identitat, el seny i la democràcia.
A les portes del desitjat referèndum del pro-
per 1 d’octubre, on per fi tots els catalans 
exercirem el nostre legítim dret a decidir, la 
diada de l’Onze de Setembre a Barcelona 
ha estat un cop més una jornada interge-
neracional, massiva, festiva, emotiva, pací-
fica, reivindicativa ...
MASSIVA: més enllà del ball de xifres que 
pretenen crear confusió, centenars de mi-
lers de ciutadans de totes les contrades 
vam omplir de gom a gom el carrer Aragó 
i el passeig de Gràcia formant un gran sig-
ne més, símbol de tot allò positiu que uneix 
sensibilitats i expectatives de gent ben di-
versa.
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FESTIVA: en un ambient d’il·lusió i alegria comparti-
da i amb el ferm convenciment que assistien a l’última 
gran diada reivindicativa, grans i petits vam gaudir de 
les actuacions de castellers, gegants, timbalers i tot un 
reguitzell de manifestacions del nostre ric folklore po-
pular, realçat gràcies als efectes musicals i a una me-
gafonia excel·lent.

EMOTIVA: i de sobte, enmig del brogit de la festa, ins-
tants de gran emoció continguda durant el minut de 
silenci dedicat a les víctimes del terrible atemptat terro-

L’ÚLTIMA GRAN DIADA (Onze de Setembre de 2017)

rista a la Rambla de Barcelona. I moments inoblidables 
quan vam vibrar tots a la una mentre entonàvem amb 
decisió el cant dels Segadors.
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PACÍFICA: com cada any des del 2012, va ser un goig 
contemplar com tanta munió de gent de procedènci-
es diverses vam viure la gran festa de Catalunya amb 

respecte, ordre, civisme i sense crear ni el més petit 
incident. Va ser un model de manifestació lúdica i alho-
ra d’autoafirmació com a nació completament pacífica.

REIVINDICATIVA: amb la ferma esperança que assis-
tíem a un acte amb un rerefons altament reivindicatiu, 
i que ens trobàvem davant del tret de sortida que ens 
portarà a exercir el nostre legítim dret a decidir davant 

les urnes, el milió de persones assistents a la gran ma-
nifestació vam ser un sol clam i una sola veu a l’hora de 
deixar ben clar que VOTAREM I VOTAREM.

Consell de redacció de la revista la Farga

Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi, 

com bonament li plagui i via fora,
que tot està  per  fer i tot és possible.

Miquel Martí Pol.

L’ÚLTIMA GRAN DIADA (Onze de Setembre de 2017)
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El camí de l´atzar

Quan surts per fer el camí per anar a Ítaca, has de 
pregar que el camí sigui llarg, ple d’aventures, ple 

de coneixences, has de pregar que el camí sigui llarg...* 
Sí, el sender de la vida està ple d’aventures, de co-
neixences i com més llarg sigui el nostre camí,  més 
experiències viurem. Això, sempre que les casualitats 
o el destí ens ho permetin. 
L’atzar, aquesta paraula que, tard o d’hora ens trobem 
de cares, pot modificar el curs de la nostra existència 
tant personal com col·lectiva.  El misteri de la vida i la 
mort és un gran enigma.  L’existència és el nostre camí 
del dia a dia, és on descobrim rosaris de  paraules a 
l’aire incompreses i preguntes sense resposta! Tenim 
¨in mente¨ un munt d’interrogants, de sentiments confu-
sos, de coincidències que es manifesten  molt sovint al 
voltant de fets fortuïts, de trobades que no esperàvem, 
d’incidents insòlits, que ens agafen per sorpresa. Pas-
sen un munt d´eventualitats  al llarg de la nostra vida, 
i aquestes modifiquen la direcció del camí que prèvi-
ament havíem pensat. De vegades, notem la sensa-
ció que quelcom o algú ens acompanya i fa capgirar el 
nostre pensament, és aleshores quan ens sembla que 
la voluntat ve de l’exterior. Les nostres vides estan es-
crites com el guió d’una pel·lícula on hem d’interpretar 
uns personatges que no havíem ni imaginat.  La nostra 
vida és delicada, trencadissa, i per molt que la cuidem, 
surten imprevistos  impensats que pertorben el nostre 
avenir i verifiquen  la nostra  fortuna o la nostra fatalitat. 
Diuen que l’atzar és capritxós, que és curiós! A qui no 
li ha passat mai, fer coses que no tenia pensades? Fer 
quelcom d’inesperat, canviar de camí, canviar d’idea,  
són casualitats inaccessibles a la nostra raó. Qui hi ha 
darrera de cada racó, darrera de cada arbre, al llarg del 
nostre camí? Qui ens porta la sort o la desgràcia? Qui 
governa les nostres vides, què és el que ens fa ser vul-
nerables ...som tan poca cosa!, som una gota d’aigua 
dins un oceà de dubtes. Existeixen les casualitats? Tot 
llegint sobre el tema, em vaig quedar amb aquesta fra-
se: ¨... la casualitat és una informació incompleta¨

Més lluny, heu d’anar més lluny dels arbres caiguts que 
ara us empresonen...*
Hi ha moments en què ens veiem immersos en causes 
que se’ns escapen de les mans, són fets involuntaris?  
No podem predir  el que ens passarà d’aquí una esto-
na, d´aquí una hora, demà... som éssers fràgils; i per 
molt que ens ho proposem, per molt que tinguem la 
nostra vida programada, som marionetes amb cordes 
fluixes, molt fluixes. L’atzar és evitable? Aquí apunto 
una resposta d’un gran geni de la matemàtica, Eins-
tein,  que diu: ¨Tot està determinat per forces que 
no controlem, tot està determinat. I això val  tant 
per un insecte, com per un vegetal, com per una 
estrella, i, és clar, per tots els ésser humans¨ Així 
que ballem tots al ritme del misteri.
És que hi ha algú que ens vigila? Que ens porta pel 
camí invisible de la seva voluntat? Però aleshores, amb 
aquesta insinuació, se’ns obre una altra porta a un al-
tre enigma encara més misteriós. Qui és el jugador de 

daus?, qui és el que tira les cartes a les nostres insigni-
ficants,  però molt preuades VIDES? 

Malgrat llur vell combat, que l’amor ompli el seu cos 
generós. Trobin els camins dels vells ombralls, plens 
d´aventures, plens de coneixences*
Ara, el nostre camí incert, el que ens portarà o no a 
un país desitjat per molts i odiat per altres...com serà? 
Quan aquest escrit s’editi, tot recomençarà tant pels del 
SI com pels  del NO...,però del que podem estar segurs 
i segures  és que res serà el mateix després del 1-O. El 
camí escriurà la  nostra història!
 Malauradament, tinc un pressentiment, tant de bo 
que m’equivoqui, i el diré amb veu ben fluixa, no sigui 
que m’escoltin les bruixes de la nit i ens facin un en-
canteri.  El diré amb tota la pena del cor: Tota la  gent 
que s’apuntava al ball, a la festa, a caminar plegats,  a 
l´hora de la veritat, a l´hora de ballar, hi érem tots els 
que dèiem que ballaríem?

Júlia Pujolràs Casadevall
*cites extretes del poema “Viatge a Ítaca” 

de K. Kavafis i interpretada per Lluís Llach
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Estava rumiant, abans d’escriure aquest article, quin 
podria ser l’invent dels últims anys que ha tingut més 

incidència en les nostres vides. Després de pensar-hi una 
mica, crec que tots estarem d’acord que aquest és “ EL 
MÒBIL”. Un aparell petit, diria insignificant, però que ha 
entrat en força i ja no el podem deixar. Abans de sortir 
de casa el primer que fem és mirar si l’hem agafat. Estic 
segur que la immensa majoria no podríem viure sense ell.
Fem una mica d’història. Els antecedents del mòbil comen-
cen als Estats Units als anys quaranta. El 1946 la compa-
nyia ATT instal·la el sistema MTS a la ciutat de Sant Lluís i 
dos anys després està present a 100 ciutats més. A Europa 
comença l’any 1955 per la companyia sueca Televerket. A 
Rússia l’any 1961 van desenvolupar els mòbils per a cot-
xes, els Altay. Aquests telèfons funcionaven com una emis-
sora que cobria una ciutat amb una freqüència fixa. Les 
potències eren molt elevades per cobrir molta més àrea. 
Finalment apareix el sistema cel·lular, consisteix a dividir 
el territori en petites àrees, que es diuen cel·les, cada una 
amb una antena de transmissió, de forma que la mateixa 
freqüència es pot utilitzar en diferents zones d’una ciutat. 
També necessitaven una base de dades i sintetitzador de 
freqüència perquè el senyal no es tallés en passar d’una 
cel·la a una altra. Els primers que el van utilitzar van ser els 
exèrcits de diferents països. Els primers a patentar un sis-
tema comercial per al públic van 
ser els Laboratoris Bell i el primer 
equip cel·lular personal apareix 
l’any 1973 a càrrec de la compa-
nyia Motorola.
L’any 1984 es comença a comer-
cialitzar el telèfon i pesa 1 kg, te-
nia unes mesures de 33 x 4 x 9 
cm. I la seva bateria durava una 
hora de comunicació. Ericsson el 
va millorar i va fer un aparell com 
els d’avui dia, eren els equips 1G, 
la primera generació. Estem ja a 
la quinta generació, és la tecnolo-
gia 5G, i això segueix. Les grans 
empreses com Apple, Nokia i 
actualment Samsung dominen 
el mercat i són les responsables 

que els models siguin cada dia més atractius per a la gent.
Ara tenim els SMARTPHONE, els telèfons intel·ligents, 
que, a més de poder parlar-hi, poden fer fotos amb dues 
càmeres, poden navegar a gran velocitat, tenen memòri-
es molt més grans, etc. En el futur suposem que encara 
podran fer més coses.
No totes les coses són bones, alguns estudis ens diuen 
que les conseqüències del seu ús constant poden ser 
perjudicials per a la salut. Però a favor del mòbil diré que 
altres estudis diuen que no tenim prou valors estadístics 
per assegurar els estudis anteriors i que les potències de 
radiació de les antenes són més baixes, etc.
I el futur cap on va? Entre altres destacaria el següent: In-
ternet de les coses, un assistent virtual de veu que podràs 
comunicar-te amb el telèfon de manera natural i que sigui 
capaç de donar-te respostes sobre algunes coses com el 
temps, notícies, resultats esportius, inversions, etc. i tam-
bé amb els elements de la teva llar.
No sé si esteu d’acord amb el meu títol inicial d’aquest 
article, que un dels invents que ha canviat la vida és EL 
MÒBIL. Jo penso que sí, almenys el millor d’aquests úl-
tims 40 anys.

Rafel Sala

Invents que han canviat la nostra vida. El mòbil
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El Jutjat de Pau

A tots els municipis on no hi ha Jutjat de primera 
instància hi ha un Jutjat de Pau. A Catalunya 

n’hi ha 897 i a Girona 212. Van ser creats pel Real 
Decreto de 22/10/1855. 
Al capdavant del Jutjat de Pau hi ha el Jutge de Pau, 
que és proposat per l’ajuntament, d’entre les sol·licituds 
presentades,  i nomenat pel Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya per un període de 4 anys. Per ser-ho 
no cal tenir formació en dret, no es pot tenir adscrip-
ció política, però sí que es valora la implicació social al 
municipi. És un càrrec que s’exerceix gairebé per vo-
luntariat. La retribució que es rep és simbòlica i no com-
pensa ni la responsabilitat ni el temps que se li dedica.
A Salt, el Jutjat està situat al passatge Sagrada Famí-
lia i la Jutgessa és la Francesca Terron Collado, des 
del 2013;  treballadora en actiu al servei d’Atenció a 
la Ciutadania de l’Hospital Josep Trueta, ex regidora 
independent pel PSC i expresidenta de l’AAVV del Barri 
Centre. 
Hem parlat amb Sa Senyoria, - poca broma, el tracte 
protocol·lari el té com qualsevol altre jutge - perquè ens 
faci cinc cèntims d’aquest servei. 
Quina funció té el Jutjat de Pau?
Fa la funció de registre civil: 
naixements, defuncions i casa-
ments; es fan actes de concilia-
ció com a pas previ abans d’anar 
a judici i exhorts, comunicacions 
del Jutjat de Primera Instància 
que es fan arribar als veïns.
El volum de feina és molt impor-
tant, ja que es tracta d’un poble 
gran. El registre s’emporta un 
percentatge considerable del 
treball diari. També sovintegen 
reclamacions de l’SGAE i de 
companyies telefòniques, així 
com confl ictes entre veïns.
El servei està atès per 4 per-
sones de dilluns a divendres: 2 
gestores, una d’elles fa de se-
cretària judicial i un tramitador, 
que són els que supervisen el re-
gistre i preparen els expedients 

690 06 07 21

972 44 10 01

farmacia@farmaciabalerisalt.com

Pots fer els teus encàrrecs i consultes a:

Després de més de 20 anys a Cassà de la Selva, ara ens trobareu a Salt

CONSELLS 
SALUDABLES

Al carrer Pla de Salt, 15. Prop de l’Espai Gironès
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El Jutjat de Pau

matrimonials, i l’agent d’auxili, que és qui fa arribar les 
citacions als interessats. Després de la seva jornada 
laboral, cada dia la Jutgessa ha de signar i donar el vis-
tiplau a tota la documentació que es genera. El dijous 
a la tarda atén el públic i el 3r divendres de cada mes 
fa conciliacions i  celebra casaments. Aquesta  darrera 
tasca la comparteix amb l’Agnès Rigau Porcalla, que 
la substitueix i en celebra, també,  2 dies a la setmana.
Hi ha una mitjana de 8/9 casaments mensuals. Prèvia-
ment cal iniciar un expedient que inclou entrevistar els 
nuvis  i passar-lo després  a la  fiscalia perquè hi doni 
el consentiment. Quan hi ha sospites que es poden 
tractar de matrimonis de conveniència, fan les entre-
vistes per separat, per detectar contradiccions i evitar  
possibles fraus. Hi ha llocs en què només es fa signar, 
aquí es fa una mica de cerimònia el dia de l’enllaç, amb 
un petit discurs personalitzat, algun poema, ... Hi ha 
d’haver 2 testimonis que en donin fe, però de vegades 
s’han aplegat fins a 20 acompanyants. 
En el cas de les conciliacions, es tracta d’ajudar  les parts 
a trobar una solució compartida i evitar la denúncia. 
És un servei gratuït i universal per a tothom que el ne-
cessita.
Què implica ser Jutgessa de Pau?
“Em sento servidora pública, igual que a la meva feina 
diària. Es una manera d’ajudar i col·laborar amb el meu 
municipi. Com a ciutadana de Salt puc fer-ho  amb les 
meves possibilitats. M’omple de satisfacció quan s’ar-
riba a un acord en els casos que ajudem a conciliar  
o viure  anècdotes molt maques dels casaments. Re-
cordo el primer que vaig fer, que va ser el de dues do-
nes grans que ja tenien néts i, per circumstàncies de la 
vida, no havien pogut fer-ho de joves. Em vaig emocio-
nar més que elles! Per contra, em sap greu saber que 
algunes parelles s’han desfet poc després.
El balanç és molt positiu, no pels diners (300€), ni pel 
temps que s’inverteix, sinó pel servei que es dóna  al 
poble”.
Propostes de millora  
La Francesca pertany com a vocal a l’Associació de 
Jutges de Pau i a l’Associació en pro de la Justícia i fan 

trobades periòdiques  per parlar del dia a dia de cada 
municipi i posar en comú les seves reivindicacions que, 
a nivell de Salt, passen per:
· Potenciar i valorar més la figura del Jutge de Pau a 
nivell municipal
· Formar part de les comissions  informatives que afec-
ten la seguretat
· Millorar la coordinació amb algunes regidories i serveis: 
ciutadania, defensora del ciutadà, policia municipal, ...
Res a dir del manteniment del local per part del con-
sistori, amb subvenció de Justícia, però a l’hivern de 
seguida és fosc i l’espai queda molt tancat i fora de la 
vista de tothom. La Jutgessa de Pau confia que aviat 
es podrà instal·lar alguna mena de timbre d’emergèn-
cia o alarma, com en d’altres instal·lacions municipals.
Parlant amb l’anterior Jutgessa, la Maria Carbó, deia 
que abans es considerava que  les autoritats del poble 
eren el capellà, l’alcalde i el jutge de pau. Ja sigui la dar-
rera baula o el primer graó, segons es miri,  és la justícia 
de proximitat i cal donar-li la seva justa consideració.

Pilar Velázquez 
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Els nous estats europeus del segle XX

Quan anava a col·legi –d’això fa molts anys- em van 
fer aprendre de memòria tots els estats europeus 

i les seves capitals. Però a l’estiu, anant de vacances 
a una casa de poble molt antiga dels meus avis, m’es-
tranyava que en un gran mapa d’Europa que hi havia 
penjat a la paret no hi figuressin molts d’aquells estats. 
Quatre imperis: el rus, l’alemany, l’austríac i el turc ocu-
paven la major part d’Europa.
De més gran, estudiant història i llegint diaris, vaig anar 
descobrint que més de la meitat dels actuals estats eu-
ropeus són nacions que van aconseguir la independèn-
cia en el segle XX.
Recordem-ho cronològicament.
El  1905 Noruega es va separar amistosament de Suècia.
El 1919, després de la Primera Guerra Mundial, Fin-
làndia, Polònia, Lituània, Estònia i Letònia se separa-
ren de Rússia. I Hongria, Txecoslovàquia, Iugoslàvia i 
Liechtenstein de l’Imperi Austríac.
El 1921 Irlanda aconseguia la independència de l’impe-
ri anglès, però dins la Commonwealt, o sigui dependent 
del rei d’Anglaterra fins que el 1949 van proclamar la 
República d’Irlanda totalment independent.
Durant la Segona Guerra Mundial, Lituània, Estònia i 
Letònia foren envaïdes per l’exèrcit soviètic i perderen 
la independència entrant a formar part de la URSS. 
Però la recobraren,  juntament amb Bielorússia, Ucra-
ïna, Moldàvia, Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan, quan, 
entre 1990 i 1991, es desféu la URSS.
Islàndia aconseguí la independència el 1944, Xipre el 
1960 i Malta el 1964.
El 1993 se separaren amistosament Txèquia i Eslo-
vàquia que formaven la confederació Txecoslovàquia. 
Durant la dècada dels 90 també es va desfer Iugos-
làvia, però no amistosament sinó amb lluites, deixant 
lliures les nacions: Sèrbia, Eslovènia, Croàcia, Bòsnia-
Herzegovina, Macedònia i Montenegro. I també Koso-
vo però aquesta nació, separada de Sèrbia, encara no 
ha estat reconeguda per alguns estats, per exemple, 
per Espanya.

En total dels 50 estats lliures que hi ha actualment a 
Europa (comptant-hi Andorra, Mònaco i el Vaticà) 26 
són recents, van aconseguir ser independents en el 
segle XX.  
Sembla doncs que aconseguir la independència és el 
camí natural que han seguit les nacions europees i mai 
s’ha donat el cas contrari: que una nació ja indepen-
dent vulgui tornar a dependre d’una altra. I és que la 
llibertat dels pobles és un dret natural que no cal jus-
tificar. Si de cas s’hauria de justificar, com a raresa, la 
dependència, el voler dependre d’un altre poble. 
Escric això quan encara no sé com anirà l’1-O i en qui-
na situació es trobarà Catalunya  quan surti La Farga. 
M’agradaria  que s’hagués començat el camí que por-
ti a una separació amistosa, com la que van fer No-
ruega i Suècia o Txèquia i Eslovàquia. M’agradaria 
que s’acabés d’una vegada el tricentenari “problema 
catalán” i que amb Espanya poguéssim ser amics, 
no subordinats, col·laborant i ajudant-nos voluntària-
ment, no per força.
Tant de bo que ens trobéssim aviat en la situació de 
poder cantar “El cant del poble”, que començava així:

Glòria, catalans, cantem,
cantem amb l’ànima!
Un crit, una sola veu:

visca la pàtria!
La nostra terra és redimida.
El gran moment és arribat.

Fora els ultratges. Lluny la mentida.
Ningú ens prendrà la nostra llibertat.

Era l’himne -amb lletra de Josep Mª de Sagarra i mú-
sica d’Anselm  Clavé i Amadeu Vives- que el president 
Macià havia proposat com a himne nacional de Cata-
lunya quan l’abril de 1931, amb la caiguda de la Repú-
blica, va intentar instaurar un estat català independent.
Podrem aconseguir nosaltres ser el 51 estat indepen-
dent d’Europa? 

Joan Serrat

Europa l’any 1900
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Al meu amo: a tu, que ets el meu líder, el meu guia, 
necessito dir-te alguna cosa.

Pensa que des del moment en què em vas escollir per 
portar-me a viure amb tu, a partir de llavors, et vaig lliu-
rar la meva vida de manera absoluta, incondicional. No 
em va importar quin tipus de casa tenies, on m’anaves 
a allotjar, què em donaries per menjar, l’únic important 
per a mi és que m’havies triat.
Vaig créixer al teu costat aprenent el que volies en-
senyar-me, sortint a passejar quan tu ho volies i vaig 
aprendre també a quedar-me sol a casa, esperant-te 
el temps que era necessari i la meva gran alegria era 
sentir-te i veure’t tornar. I tant que t’acceptava!!, sen-
se importar l’estat d’ànim que portessis, jo ho entenia i 
m’adaptava de seguida, si arribaves content, jo m’entu-
siasmava i estava disposat al que tu volguessis, sortir 
a caminar, jugar amb la pilota, el que fos ... La teva 
alegria era la meva alegria. Si arribaves enutjat, mirava 
de fer-me petit, no molestar, esperar que et calmessis, 
i si venies malalt o cansat, em quedava al teu costat, 
cuidant-te, vigilant, en alerta ....
Passem els anys compartint, aprenent una mica cada 
dia l’un de l’altre. Em sento molt feliç de sentir com ha 
crescut l’amor entre nosaltres, ens agrada estar junts, 
divertir-nos, aprendre coses, però ... No sé si tu ho sa-
bràs, jo envelliré abans que tu, el meu cos sentirà els 
estralls del temps i és d’això que vull parlar-te ...
Quan envelleixi, si us plau, cuida’m, no m’abandonis. 
Potser tindré problemes per sentir-hi o per veure-hi 
com abans, potser el meu caminar serà més lent, però 

seguiré sent el teu company de sempre, accepta’m 
amb les limitacions que vagi portant l’edat i busquem 
noves formes de gaudir la vida. Potser no podré anar a 
buscar la pilota amb la velocitat que ho feia abans, però 
puc aprendre nous trucs.
I quan el temps o la malaltia t’indiquin que ja no puc 
més, deixa’m anar amb dignitat. No esperis que el dolor 
o la debilitat acabin amb mi. T’he lliurat la meva vida 
fins al punt en què tu pots decidir quan ajudar-me a 
acabar. Sé que aquesta decisió t’entristirà molt, però 
pel mateix amor que em tens, no prolonguis inútilment 
una situació en la qual els dos estem patint. Jo sé que 
prendràs la decisió en el moment correcte. Deixa’m 
anar i queda’t amb els nostres records que jo portaré 
gravats en els meus ulls, i en el meu cor la imatge de 
l’ésser viu que més vaig estimar a la vida ...
Amb amor, EL TEU GOS

(Anònim)

Carta d’un gos al seu amocuidem les mascotes
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persones que fan coses 
pels altres tant profes-
sionalment com volun-
tàriament, com cuidar 
les relacions, i sobretot 
força articles sobre com 
eduquem, els pares i els 
mestres.
Va participar en pro-
grames de ràdio com 
“Eduqueu les criatures” 
i de televisió “Qui els 
va parir”, cal esmentar 
la seva exitosa xerrada 
Educar amb humor que 
es pot veure a les xar-
xes.

Altres llibres publicats:
Parir amb humor
Entendre el món
Educar millor

Carme Torrent

Recomanacions de llibres cultura
LA VIDA QUE APRENC

CARLES CAPDEVILA PLANDIURA
Editorial: S.L. ARCADIA / ATMARCADIA, 2017

El fundador del diari ARA i que va escriure més de 
2.000 articles en la seva columna diària, treu aquest 
llibre després de fer una selecció de 130 articles amb 
l’objectiu de compartir amb els lectors els temes que ell 
considerava veritablement essencials. Temes referents 
a la condició humana, les relacions d’amistat o fami-
liars sovint contradictòries, la salut i sobretot el tema 
de l’educació, el més prioritari per ell. I tots els temes 
embolcallats d’un gran sentit de l’humor i plens d’opti-
misme i esperança cap al futur.
La narració reflecteix les seves passions i reclama un 
periodisme que atengui més les persones que les no-
tícies d’actualitat. Les crítiques que fa són constructi-
ves en el sentit que ens marca el camí de les petites 
revolucions i el compromís personal per anar millorant 

la realitat social, cal 
l’esforç de cada dia i 
la reflexió de cadas-
cú de nosaltres sobre 
el nostre entorn més 
immediat: cuidar les 
persones que esti-
mem i que ens cui-
den.
Després que se li di-
agnostiqués un càn-
cer va plegar de diri-
gir el diari i es va de-
dicar a fer xerrades, 
tertúlies i a la reflexió 
que queda plasmada 
en aquest llibre. El lli-
bre repassa la seva 
infantesa, valora les 
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solidaritat

esport

Vols fer voluntariat a Càritas? 

Petanca . Lliga de l’amistat entre pobles

A Càritas acollim les persones que es troben en si-
tuació o risc de pobresa i exclusió social, especial-

ment les més vulnerables, i les acompanyem en el seu 
procés de promoció i desenvolupament integral.
Això no seria possible sense la implicació desinteres-
sada i altruista d’un gran nombre de voluntaris i vo-
luntàries que hi dediquen una part del seu temps. En 
aquests moments som al voltant de 115.
Si vols, tu també pots fer-ho en alguna d’aquestes ac-
tivitats: 
- Suport escolar i activitats educatives amb infants i jo-
ves.
- Aprenentatge oral del català per a persones nouvin-
gudes.
- Acompanyament a gent gran en situació de solitud.
- Acompanyament a la inserció laboral de joves i adults.
- Robers, Aliments, Cosidor,...
- Suport psicològic, activitats formatives, acompanya-
ment.
- Tasques de sensibilització, comunicació, administra-
ció, ...
Per fer voluntariat a Càritas, només cal ser una per-
sona responsable i compromesa, sensibilitzada amb 
el col·lectiu de persones en risc social i disposada a 
treballar en equip i rebre formació.
Ara, a començament de curs, quan planifiquem de nou 
el nostre temps és un bon moment per contemplar la 
possibilitat de fer voluntariat. Anima’t o anima algú que 
sàpigues que pot fer-ho. Consulta’ns les diferents pos-
sibilitats.

Truca’ns:  972 24 24 72 (demana per l’Ariadna)
Escriu-nos:  salt@caritasgirona.cat

Vine a veure’ns: C/ Sant Dionís, 47, Hotel d’Entitats 
Segueix-nos pel Facebook: Càritas Salt

Un any més, i aquest ha estat el que fa onze, s’ha 
celebrat el torneig de petanca que té per finalitat 

fomentar l’amistat entre alguns dels pobles de les nos-
tres contrades.
El campionat va començar el dia 4 de febrer, i després 
de dinou jornades, jugades els dissabtes i acompa-
nyades d’un bon esmorzar, el resultat va donar com a 
guanyadors els jugadors de la secció de petanca de “ 
L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE LES BERNAR-
DES DE SALT”.
El segon lloc va ser pel “CLUB PETANCA RIUDE-
LLOTS” i el tercer pel “CLUB PETANCA CASAL DE 
JUBILATS DE SALT”.
Clubs participants: Aiguaviva, Bescanó, Celrà, For-
nells, Casal de Jubilats de Salt, Les Bernardes de Salt, 
Riudellots, Sant Dalmai, Vilablareix, Vilobí.

Gent Gran de Les Bernardes - Equip campió de Lliga
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Dunkerque, el miraclecinema
L’any 1940, durant la Segona Guerra Mundial i da-

vant d’un demolidor avançament nazi, les forces 
aliades franceses i britàniques van quedar atrapades a 
les platges de Dunkerque. Els ferotges bombardejos de 
l’aviació alemanya feia molt complicat el seu rescat. Hit-
ler acabava de conquerir Polònia d’una manera ràpida i 
amb poques baixes. 
Amb un excés de confi ança i donant per segur que els 
aliats no podien ser rescatats,  va prendre una decisió 
que canviaria el rumb de la guerra.   En un intent d’or-
ganitzar operacions d’expansió cap al sud,  va aturar 
l’avançament alemany a Dunkerque, durant dos dies. 
Temps sufi cient perquè es produís un miracle que va ar-
ribar en forma de petites embarcacions,  vaixells privats, 

de pesca i  creuers 
d’esbarjo,  que 
ajudaren en l’eva-
cuació de més de 
300.000 soldats. 
El miracle va ser 
anomenat opera-
ció dinamo, per-
què el pla es va 
gestar en una ha-
bitació del quarter 
general, amb un 
generador elèctric 
casolà -dinamo- 
que els proporcio-
nava electricitat. 

Qui va anar a veure Dunkerque amb la intenció d’assistir 
a una projecció amb lluites acarnissades al camp de ba-
talla, segur que va quedar decebut. L’enemic s’intueix, 
però no es deixa veure. 
En un fi lm on els diàlegs són escassos i l’expressió dels 
actors dominen l’acció, cal remarcar les imatges dels 
joves soldats que, esperançats, miren l’horitzó per un 
rescat improbable i el procés personal i emocional que 
experimenten quan descobreixen que els han abando-
nat a la seva sort, els converteix en víctimes de la seva 
pròpia por.
La música, amb ritmes progressius i sobtats, decau en el 
moment de l’alliberament. L’alegria i l’esperança en els 
rostres dels joves soldats no necessita un acompanya-
ment de violins per fer-nos entendre el que ja és evident. 
A les batalles aèries s’entrellaça bellesa i destrucció al-
hora. Es una dualitat desconcertant. 
Després dels innombrables fi lms que s’han fet de guerra 
i sobre la guerra, l’aposta del director Christopher Nolan 
amb Dunkerque era arriscada. 
Calia enfocar-ho des d’un altre angle.  Calia explicar una 
petita gran història de les moltes que hi van haver en un 
confl icte que va implicar la majoria de les nacions del 
món. I ho ha aconseguit amb Dunkerque, una pel·lícula 
on no hi ha un protagonista especialment destacat, però 
sí un col·lectiu d’actors desconeguts que brillen amb 
llum pròpia.
Un homenatge a tots aquells que van aconseguir fer 
canviar el rumb de la història. 

Núria Heras Colomer

AQUESTA TARDOR ...
Castanyada al Veïnat de Salt

·
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art 20 anys de l’EMBA

A La Farga núm.168 de desembre de 1997, es par-
lava del trasllat de l’Escola Municipal de Belles 

Arts del carrer Dr. Ferran a l’antiga guarderia de la 
Gassol, més espaiosa i en millors condicions,  que 
permetia ampliar les activitats i impartir,  a més de 
dibuix i pintura, com fins llavors,  ceràmica i escul-
tura en pedra. Això és el que explicava en Lluís Ma-
teu, coordinador de l’Escola, en la seva entrevista. 
L’article s’il·lustrava amb la foto dels tres mestres: el 
mateix Lluís, en Carlets i l’Enric Sala. 
Aquest 1 d’octubre farà 20 anys de tot això, ara en 
una nova ubicació al Mas Llorens que pot encabir, 
també,  la restauració de mobles i el bonsai. La 
Delphine Labedan n’és la coordinadora i professora 
de pintura i dibuix. Dels antics mestres, en Lluís fa 
uns quants anys que gaudeix de la jubilació i en Car-
lets i  l’Enric encara són al peu del canó. 
Per celebrar aquests 20 anys, a l’aula de Ceràmica, 
sota l’experta batuta d’en Carlets, s’ha anat mode-
lant, durant el darrer trimestre del curs, una peça-forn 
d’1,50 m d’alçada. El projecte consistia a simbolitzar 
el treball col·lectiu i la fortalesa de l’Escola, malgrat 
moments incerts, que també n’hi ha hagut. Havia de 
tenir prou solidesa per aguantar que el foc s’anés en-
lairant  fins que les flames sortissin pel  capdamunt,  
sense fer baixar la peça.   
El 7 de juliol,  de bon matí, amb un sol de justícia al 
pati  i  més de 35º,  en Carlets va engegar el foc que 
calia anar acostant a poc a poc, controlar la tempe-
ratura i anar fent durant  tot el dia. El procés va cul-
minar al vespre, després d’inaugurar l’exposició dels 
treballs dels  alumnes de l’Escola, amb assistència 
de l’alcalde i  la regidora d’Ensenyament, quan, fi-
nalment, vam poder veure com s’alçava la flamarada 
per damunt la xemeneia, que va aguantar sencera 
malgrat algunes esquerdes que encara afegien més 
vistositat a l’acte.

Tornant al simbolisme, l’EMBA té també prou forta-
lesa per tirar 20 anys més i els que calgui, amb la 
voluntat i el suport de tothom, administració, mestres 
i alumnes.

 Pilar Velázquez 
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pessics d’artPessics d’art a la placeta

I en aquesta ocasió la placeta semblava un petit i entranyable 
envelat! des d’un elevat punt central en sorgien un munt de 
cordes concèntriques plenes de vistosos fanalets de colors, 
que s’havien elaborat aprofitant els allargats gots de plàstic 
ja utilitzats per servir les begudes a les barraques de l’Era de 
Cal Cigarro o a altres festes populars de les nostres contra-
des.
En el petit tram de carrer que dona pas a la placeta, les ti-
rallongues de fils amb fanalets de gots s’alternaven amb un 
esclat de flors o estrelles tridimensionals. La Fina les havia 
elaborat amb molta traça tot lligant pel centre amb una brida 
o un tros de llana, un bon grapat de palles de “refresc” de talla 
XL ( les més llargues i gruixudes que va trobar). Per l’efecte 
de la pressió les palles es vinclen per la meitat i sorgeix a 
l’atzar una bonica forma ben voluminosa i acolorida que us 
convido a realitzar, ja que fan un goig que enamoren.

Hi ha pocs indrets a Salt més tranquils i amb tant d’encant com la plaça Juli Garreta, petita, delicada i 
amagada al cor del  barri vell. Es tracta d’un espai urbà privilegiat, sense sortida, amb poc trànsit i on 
el temps sembla fer un recés entre el fullam de les magnífiques mèlies i la calma dels  bancs que des 
de temps immemorials acullen converses entre nous i antics veïns.
A mitjans de juliol, un cop arriba el capvespre i minva la intensa calor, a la placeta s’hi viu una intensa 
activitat. Hi comencen les trobades per consensuar els preparatius d’ornamentació i el menú sempre 
encertat del típic sopar cooperatiu que ja és popular i es fa per la Festa Major.
I així... un bon eixam de gent creativa i voluntariosa, capitanejats per la Fina, l’Ester i el manetes d’en 
Joan, comencen a desgranar diferents opcions per aconseguir donar un toc d’art a la placeta, emprant 
elements naturals o bé donant una segona oportunitat a diversos materials de rebuig.
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i ecologia Pessics d’art a la placeta

Aquest any fins i tot els bancs i arbres de la plaça van ser objecte de decoració en homenatge a una 
veïna: la Carme Cuatrecasas, que va morir el setembre del 2016. En els seus últims anys la Carmeta, 
com si es tractés de la mítica i melangiosa Penélope, es distreia i escampava boires i neguits tot teixint 
i teixint un munt de bufandes que no parava de regalar a familiars, coneguts o bé guardava per si de 
cas...
I els seus veïns de sempre l’han volgut recordar emprant aquesta munió de bufandes per folrar els 
respatllers dels bancs amb exquisides combinacions de tons de color. I alhora embolcallar els troncs i 
branques de les ufanoses mèlies amb peces acolorides, teixides amb paciència i molt d’amor.
Resulta que la Carmeta era la mare del meu home i l’àvia estimada dels meus fills, i us asseguro que al 
veure els bancs i els arbres bellament transformats per l’acció espontània dels veïns vam sentir un nus 
a la gola i ens va sacsejar una intensa onada d’emoció. Moltes gràcies amics i amigues de la Placeta, 
la família Rosés-Garriga us portarà sempre al cor!

Carme Garriga i Verdaguer
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Nou projecte a Les Arrels: treball  
amb grups heterogenis d’edat als cicle d’educació infantil i p5-1r!

ensenyament
Aquest curs 2017-18 a les Arrels engeguem un nou 

projecte que consisteix a treballar amb grups-classe 
en els quals hi ha alumnes barrejats de dos cursos d’un 
cicle: P3-P4 i P5-1r. D’aquesta manera compartiran tuto-
ria i treballaran plegats. A l’any següent ho implementa-
rem amb 2n-3r. Per què aquest nou projecte?
Alumnes petits i grans interactuen per aprendre els uns 
dels altres, ajudar-se i guiar-se. Un infant és del grup 
dels petits un any i del grup dels grans el següent: 
d’aquesta manera, no només s’enriqueixen mútuament 
sinó que alhora s’afavoreix un canvi de rol – estar en un 
grup amb nens més grans que fan de model, o ser el 
model d’alumnes més petits.
Un dels resultats de barrejar edats és que l’infant es 
concentra en el seu propi aprenentatge i no en el 
mestre. 
Els dubtes que sorgeixen durant el treball poden ser 
atesos, a més del mestre, per qualsevol dels companys 
que ja han treballat prèviament en aquelles propostes 
didàctiques. Qui demana ajuda, guanya en autonomia al 
buscar com i qui pot ajudar-lo a resoldre el seu proble-

ma; qui ajuda, guanya en seguretat al poder atendre un 
company i a la vegada empatitza amb ell perquè també 
va passar per la mateixa activitat i probablement li van 
sorgir els mateixos problemes. 
Aquest sistema organitzatiu no és nou. Enguany, a les 
llars municipals del nostre poble ja s’ha portat a terme 
aquest tipus d’agrupament i a d’altres escoles de Giro-
na, a l’Annexa-Joan Puigbert fa 6 anys que ho fan i n’es-
tan satisfets! També a les escoles rurals fa moltíssims 
anys que s’organitzen a través de grups heterogenis 
d’edat i es considera una bona pràctica amb uns resul-
tats òptims! 
A la setmana temàtica del Mar, en el Projecte Construïm 
el nostre pati o en els Padrins lectors que hem dut a ter-
me aquest curs escolar, hem treballat amb grups hetero-
genis d’edat i ho hem valorat molt satisfactòriament, tant 
a nivell de professorat com d’alumnat. En tot moment els 
alumnes han estat molt motivats i han après moltíssim!
Aquest sistema d’organització demana fórmules de ges-
tió d’aula i metodologies que prevegin de forma molt es-
pecífica la diversitat; amb la finalitat de poder atendre les 
necessitats de cadascun dels alumnes i els continguts 
de cada nivell. Es treballa els aprenentatges fonamen-
tals amb grups reduïts i s’afavoreix el treball en espais, 
així com les activitats d’aprenentatge entre iguals. És 
per això que la metodologia de les Aules Temàtiques es 
continuarà treballant també a primària.
Una petita societat a l’aula, rica en valors
Segons Montessori una aula d’edats mixtes és un ambi-
ent més natural i realista que l’aula convencional, en què 
tots, exceptuant-ne el mestre, tenen la mateixa edat.
Per què acotar per edats, si en el nostre dia a dia estem 
envoltats de persones de diferents edats?
Un altre autor que recolza l’agrupament heterogeni és 
Pujolàs (2002), que ens afirma que l’escola no pot li-
mitar-se a transmetre només coneixements acadèmics 
sinó que s’ha de parlar d’altres sabers, com el saber fer, 
el saber aprendre, el saber ser i el saber conviure. Se-
gons aquest mateix autor, aquests sabers han d’esdeve-
nir els quatre pilars de l’educació. 
I vosaltres, també hi esteu d’acord?
Si voleu conèixer millor la nostra escola, visiteu el nostre 
blog: http://lesarrels.blogspot.com.es

Equip docent de les Arrels
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El passat 17 d’agost els atacs terroristes a Barcelo-
na i Cambrils ens van colpir. Fins aquell moment, 

vèiem com el terror s’havia intentat apoderar de ciutats 
que ens són familiars però força llunyanes; no érem 
conscients que pogués arribar fins a casa nostra. I el 
17 d’agost vam despertar de sobte, envoltats de dolor 
i terror. 

L’endemà, un crit nascut d’un programa infantil, ens va 
agermanar per mantenir-nos ferms davant del senti-
ment que s’anava escampant arreu del nostre país: no 
tinc por.
Nosaltres no tenim por; i és amb aquest sentiment que 
continuarem treballant en la mateixa línia que hem fet 
sempre. A l’escola som sabedors que docents, famílies 
i entitats socials del nostre entorn tenim un fort compro-
mís amb la societat: educar els nostres nens i nenes, 
els nostres nois i noies, en el camí de la convivència, 
de la pau, de la solidaritat i la tolerància.
Al Pompeu Fabra, el treball d’aquests valors és una 
constant curs rere curs. Però aquest any hem volgut 
iniciar el curs amb una dinàmica que comunicarà a tota 
la nostra comunitat quin és el nostre principal objec-
tiu. La paraula pau escrita en totes les llengües que 
es parlen a la escola (i alguna més) es pot llegir a la 
cartellera del nostre porxo. A l’escola, com a la societat, 
podem parlar llengües diferents, podem tenir diverses 
creences, però tots volem el mateix: viure en un país on 
les llengües, les cultures, els costums, les ideologies, 
convisquin l’una al costat de l’altra. 
Aquesta ha estat només la primera de les moltes activi-
tats que anirem fent al llarg de l’any, a totes les classes, 
per continuar avançant en l’únic camí possible. La con-
vivència pacífica és feina de tots.

Equip docent Col·legi Pompeu Fabra

Al Pompeu Fabra la pau té molts noms

notícies Posada en marxa de l’antic espai tramuntana

El mes passat l’alcalde de Salt va visitar, abans de la 
seva posada en marxa,  les instal·lacions de l’antic 

Club Tramuntana, al carrer Anselm Clavé, on s’han fet 
reformes per fer-hi una nova pista poliesportiva, una 
sala polivalent, vestuaris i lavabos. Les reformes estan 
pensades per, en una segona fase, crear més espais 
coberts que puguin ser utilitzats com a aules i sales de 
reunions.
Inicialment les instal·lacions seran utilitzades pel pro-
grama Juguem, La Casita, el Cau de Can Tona i l’As-
sociació Vincle, però s’està elaborant un reglament per 
regular l’ús compartit d’aquest espai per les entitats 
que ho demanin.
L’Antic Club Tramuntana és propietat de l’Ajuntament 
des de 2014 i té una superfície de 1.556 m2. Les refor-
mes, que han tingut un cost de 200.000 €, han permès 
reasfaltar, pintar i il·luminar la zona de jocs i fer-hi una 
sala polivalent de 60 m2, un lavabo, vestuaris i magat-
zem, ambdós d’uns 20 m2. 
Aquest nou espai permetrà donar resposta a la deman-
da d’espais i equipaments per part de diferents entitats 
culturals, esportives i de lleure, i per tant ampliar l’ofer-
ta municipal a nivell de serveis per als joves. 
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Joves d’arreu del món restauren les basses dels Ànecs  
i de la Maçana de Salt

El camp de treball internacional “Wild Jump - Un 
salt salvatge”- ha estat promogut per la Direc-

ció General de Joventut i organitzat per l’AEiG Sant 
Cugat de Salt.
Joves d’arreu del món d’entre 18 i 23 anys varen estar 
a Salt fins al dinou d’agost treballant a la bassa dels 
Ànecs i a la de la Maçana. Les tasques que permeten 
rehabilitar la guaita de la bassa dels Ànecs i a la vega-
da la neteja del seu entorn. Per altra banda, a la bassa 
de la Maçana, a part del treball de desbrossar i acabar 
amb l’espècie invasora de la canya americana, s’està 
construint un petit recorregut al voltant d’aquesta amb 
una zona d’esbarjo. Aquesta bassa de la Maçana es 
va recuperar fa pocs anys i aquestes feines que es re-
alitzen permeten que els saltencs i saltenques puguin 
conèixer i gaudir de l’entorn, actualment inaccessible.
Les dues basses bona part de l’any estan seques, són 
basses temporànies, amb gran importància ecològica, 
ja que no hi viuen peixos de cap tipus i, per tant, els 
amfibis no tenen depredadors dels seus ous o larves.
En aquesta edició del camp de treball, que va tenir 
una durada de quinze dies, hi varen participar majori-
tàriament gent de països de l’est com Rússia, Sèrbia, 
Eslovàquia, Ucraïna i Turquia, a part també hi havia 
campistes provinents de Mèxic, Alemanya i Catalunya. 
És un fet molt enriquidor per tots ells, ja que a part de 
fer amics de procedències diferents, al fer les tasques 
domèstiques, cada dia es tasten plats típics d’arreu del 
món. 
Els participants al projecte han manifestat que la seva 
voluntat a l’hora de triar aquest projecte ha estat “conèi-

xer gent jove d’altres països i visitar Catalunya”, a més 
de participar en un projecte que generi un benefici per 
a la comunitat. Aquest és un dels aspectes que més els 
va captivar del projecte, perquè els agrada saber que 
la seva feina tindrà un impacte positiu pel poble. Alguns 
han explicat que els ha sorprès veure el paisatge de les 
Deveses de Salt, ja que la imatge que tenien d’aquest 
país del sud d’Europa era com una zona molt seca i 
àrida. 
El Camp de treball és gestionat, des de fa quatre anys, 
per l’Agrupament Escolta i Guia Sant Cugat de Salt i 
promogut per la Direcció General de Joventut, amb la 
col·laboració de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Salt i diverses entitats i persones del poble.

Inauguració de curs escolar a Salt

El periodista Joan Maria Pou va pronunciar la po-
nència que va donar inici al curs escolar 2017-18 

a Salt. En la seva intervenció, el periodista va dissertar 
sobre el paper dels mestres a la societat, els canvis en 
la comunicació i la seva importància i va acabar agraint 
als docents la seva feina.
Joan Maria Pou, que va comparar la feina de periodista 
i mestre, va farcir la seva interven-
ció de tocs d’humor i anècdotes 
personals, és conegut per la seva 
feina de periodista esportiu lligat 
a RAC 1 i pel seu programa “No 
ho sé” que va posar en antena la 
temporada passada en aquesta 
emissora.
En un auditori de la Coma Cros ple 
de gom a gom de professionals de 
l’ensenyament, es va fer un ho-
menatge als mestres que s’han 
jubilat, quatre dels quals varen es-
tar presents a l’acte, i que varen 
rebre el reconeixement dels seus 
companys i dels responsables 

d’Ensenyament. Va intervenir també el regidor d’Ense-
nyament, Fermí Cunill, i el delegat territorial d’Ensenya-
ment, Josep Polanco.
Va tancar l’acte l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, que va 
lloar la feina dels mestres i va destacar la necessitat de 
donar als infants una visió global del món i de fomentar 
el debat, la reflexió i la tolerància.
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Recentment s’ha creat a Salt l’Associació Animalis-
ta, amb la finalitat de treballar pel benestar, la con-

vivència, control i seguretat dels animals denominats 
domèstics.
L’Associació Animalista de Salt ha elaborat un informe 
sobre la quantitat de gats de carrer que es troben a la 
nostra vila. Aquests nuclis felins es troben sota control 
gràcies a les persones voluntàries que, de manera to-
talment altruista, han esterilitzat a la majoria d’individus 
presents i els alimenten de manera contínua.
Segons l’Associació, amb aquesta informació volen do-
nar a conèixer el nombre i la situació d’aquests animals 
que conviuen amb nosaltres i dels quals manifesten 
que el mateix consistori ha acceptat no tenir-ne dades. 
També informar i demostrar que les persones voluntàri-
es tenen un coneixement d’aquests aspectes de molta 
validesa i que, per tant, poden fer aportacions molt va-
luoses en aquest sentit.
Amb aquestes dades també volen posar sobre la taula 
la manca de polítiques en aquest aspecte i alertar so-
bre quina seria en aquests moments la situació si no 
s’hagués anat fent de manera continuada, a través de 
la ciutadania, la campanya de RER (Recollida, Esteri-
lització i Retorn) que s’ha fet els últims deu anys. Cal 
tenir present els informes del CILMA que expliquen que 
una parella no controlada de gats pot arribar 
a generar més de 500.000 individus al llarg 
de 7 anys. (vegeu gràfic-Font: American Hu-
mane Association-USA)).
Per tot això, l’Associació Animalista de Salt 
insisteixen en la importància de l’actualitza-
ció de l’Ordenança de Tinença d’Animals, de 
la qual l’Ajuntament ja ha iniciat la captació 
d’opinions dels ciutadans i entitats per ela-
borar-ne una de nova, on s’inclogui també la 
regulació de les colònies de gats de carrer. 
Que es reconeguin, es legalitzin i es regula-
ritzin els nuclis de felins de la vila, així com 
les persones alimentadores mitjançant car-
nets i distintius; així com que es prevegi una 
partida per un mínim d’esterilitzacions per 
colònia, a través d’un conveni amb alguna 
clínica veterinària per fer aquestes operaci-
ons.
Per altra banda, també insten a l’Ajuntament 
a seguir l’exemple d’altres municipis com 
Torroella de Montgrí on recentment s’han 
instal·lat menjadors i abeuradors autoritzats 
a les colònies de gats. Cada nucli tindria el 
seu alimentador/a responsable i així es ga-
rantiria la salubritat d’aquests punts.
Igualment manifesten que, les persones que 
durant anys han fet aquesta tasca de manera 
voluntària continuaran treballant pel benestar 
dels animals de la nostra vila com han fet fins 
ara. Per la seva experiència i inversió econò-
mica, un fet que també ha estalviat diners i 
problemes a l’administració, creuen que són 

Una nova associació i manifest sobre els gats de carrer a Salt

un valor inqüestionable i demanen que siguin tinguts 
en compte a l’hora d’elaborar la nova Ordenança.
En aquests moments els voluntaris tenen comptabilit-
zats al voltant d’uns 200 gats de carrer que han estat 
en la seva majoria esterilitzats i retornats a les colònies. 
S’ha de tenir en compte que els números de població 
fluctuen constantment perquè sempre apareixen nous 
individus, alguns extraviats, altres fruits d’abandona-
ments; així com alguns cadells d’individus adults que 
no s’han pogut capturar per esterilitzar.
També es calcula al voltant d’uns 50 de gats que els 
últims anys s’han recollit del carrer però que al ser ma-
nyacs s’han operat, xipat i donat en adopció.
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La barretina, un dels símbols del catalanisme 
Tot i que la més antiga documentada, una barretina 

de traginer, data del segle XVII, molts investigadors han 
volgut veure en el ‘gorro’ dels antics frigis (Àsia Menor) el 
primer antecedent d’aquesta peça de roba tan nostrada. 
La seva extensió geogràfica tradicional abastava tota la 
zona mediterrània i també les illes Canàries. A moltes 
comarques occidentals i a Andorra, d’altra banda, s’ano-
menava ‘gorra’.
De barretines n’hi havia de molts tipus: la de xeixa (blan-
ca o de color variat, utilitzada per dormir), la de mariner 
(vermella i no gaire llarga), la de capellà o la d’’escórrer 
fesols’ (petita, cònica i amb una borla a l’extrem). Les 
més populars foren la barretina musca, de color morat, 
i la vermella. Les que estaven confeccionades amb un 
folre de color blanc, verd o negre, acostumaven a ser 
reversibles (la negra per al dol), i eren conegudes com 
barretines ‘de dos cairells o de dos intents’. Al Pirineu, 
les classes populars solien dur barretina vermella, i la 

barretina musca es re-
servava per als dies de 
festa, per al dol o en 
exclusiva per als rics. 
Al Segrià, al Camp de 
Tarragona, la Conca 
de Barberà i la Ribe-
ra d’Ebre, en canvi, la 
musca era la més fre-
qüent.
Durant el segle XIX, el 

Quina antiguitat té  
la barretina i quin és el seu origen?

curiositats catalanes
procés de subs-
titució de la bar-
retina per la boi-
na o la gorra de 
visera va córrer 
paral·lel al de la 
seva reivindica-
ció per part del 
catalanisme. La 
seva populari-
tat s’afermà ar-
ran de la guerra 
d’Àfrica, el 1860, 
en la qual els vo-
luntaris catalans del general Prim es distingien per l’uni-
forme blau i la barretina vermella. Al seu retorn victoriós 
a Barcelona foren publicades poesies com ‘La roja bar-
retina catalana’, de M. Josefa Massanès, i ‘La gorra ver-
mella’, d’Antoni de Bufarull, ambdues del mateix 1860. 
Prova d’aquest procés reivindicatiu imparable fou l’ac-
titud de Jacint Verdaguer el 1865, quan recollí el premi 
dels Jocs Florals amb barretina, o la dels assistents a la 
gran manifestació proteccionista del 1882 a Barcelona o 
a les catalanistes del 1897, que també la portaven amb 
aquesta intencionalitat.
A la primeria del segle XX, quan només la vestien gent 
gran d’alguns indret del Pirineu, la barretina ja havia es-
devingut un símbol de tot l’espectre catalanista, des dels 
republicans federals fins als carlins.

Roger Costa
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Àngela Maria! (cinquena part)

Tenir la farmàcia oberta (Anar amb la bragueta 
oberta. Es pot afegir: A veure si et surt el farma-

cèutic).
Els estalvis es mengen les tovalles (Política seguida 
pels no estalviadors).
Qui li posa l’esquella al gat? (Qui serà el valent que 
s’atrevirà a enfrontar-se a un superior?)
Ser un esperit de contradicció (Aquell que sempre 
retopa les manifestacions d’altri).
Estar escagarrinat (Tan espantat que quasi expulsa 
substàncies fecals).
Fort com un envà de canyes (Equival a ser molt dèbil 
una edificació o una persona).
No ensenyo res que no hagi estat a missa (Contesta 
a una observació sobre deixar veure una part íntima 
del cos).
Embolica que fa fort (Presentació d’excuses, per trac-
tar de justificar un greu error).
Més eixerit que un pèsol (Tractar algú de molt espa-
vilat).
L’han deixat com un drap brut (Trobar molts defectes 
en una persona).
Jugar a nyaus (Fer el boig).
Color de merda d’oca (Color fosc i llefiscós).
Ser un cul d’angúnies (Es diu a qui no està mai quiet).
L’arròs fa el ventre gros i la panxa plena (En les 
arrossades d’aquell temps, se’n menjaven quantitats 
exagerades).
Bitllo-bitllo (Es diu quan es paga una compra en la 
seva totalitat i quasi a l’acte).
Ser un boca-moll (Algú que no pot mantenir un se-
cret).
Hi ha coses que penjades semblen bosses (Ve a ser 
l’embolcall extern dels testicles).
Va perdre-hi bou i esquelles (Negoci ruïnós).
Com bufar i fer ampolles (Equival a una labor simple 
i senzilla).
N’hi ha per llogar-hi cadires (Un esdeveniment poc 
corrent provoca una abstenció general).
Cantant les veritats es perden les amistats (Quan es 
diu obertament el que es pensa).
Ser una ànima de càntir (Aplicat a qui és quasi un 
ningú).
Ja ens veurem les cares (Amenaçar per a més enda-
vant discutir una diferència).
L’hi han tret les castanyes del foc (Qui ha salvat una 
mala situació, mercès a les ajudes d’altri).
Tenir molta llana al clatell (S’aplica als de poc conei-
xement).
Qui ha fet el cogombre que se’l posi a l’ombra 
(S’han d’acceptar les conseqüències
d’una acció equivocada).
A trenta-nou de coll (Amb molta velocitat).
Qui t’entengui que et compri (Se li diu a aquell que no 
s’explica gaire bé).

Estar-ne fins a la coronilla (Quan algú està més que 
tip dels errors o malfets d’un altre).
Ha quedat amb la cua entre les cames (Aquell que 
resta escorregut).
El que no es cou per a mi, que es cremi (No amoï-
nar-se per les desgràcies dels altres).
Quan l’hi ha vist el cul, ha dit que era femella (La 
seva opinió és encertada, perquè ja sabia com acaba-
va la cosa).
Anar amb un dimoni a cada orella (Desplaçar-se molt 
ràpidament i sense mirar prim).
L’escriure fa perdre el llegir (Es diu a qui descuida 
l’essencial i es deixa dur per coses secundàries).
Arreglar l’Espanya (Converses sobre la situació polí-
tica de l’Estat).
Agafa fama i fote’t a jaure (El principal és tenir fama, 
després ja no t’has d’esforçar per a res).
Ja hi som pel tros (Es diu en iniciar-se un afer).
Tenir mala peça al teler (Qui pateix una malaltia molt 
greu, amb poques esperances de solució).
En fa de seques i de verdes (Referit a la persona que 
es porta molt malament i causa desgràcies).
Passar de pets a merda (Passar de mal a pitjor).
Enfilar-se per les parets (Quan algú no atén a raons i 
es va acalorant).
Flaire nas que no en tastaràs (Quan algú mira quel-
com amb molt d’interès però no pot obtenir-ho).
Més vell que l’any de la nana (Cosa el màxim d’an-
tiga).
Hi ha moros a la costa (Hi ha persones properes que 
no interessa que sentin el que es diu).
Canviar com una mitja (Modificar completament el 
seu criteri o pensament).
Sembles dues mallerengues (Matrimoni gran, que 
sempre van junts i no paren de parlar).
El gos d’en Mora, de tot s’enamora (Es diu a qui can-
via sovint de preferències).

Manel Oliveras-Planas

entreorelles
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 14,2 14,3 17,7 16,7 15,4 12,9 14,8 13,5 18 17,5 17,8 18,6 19,5 18,1 20,8
Temperatura Màxima 29,8 31 30 28,5 26,2 28,5 26,1 29,5 30,3 33,6 36,2 35,1 36,3 36,5 37,2
Mínima Parc Monar 11,5 12,2 16,7 15,7 14,7 11,3 13,3 11,4 17,3 16,2 15,7 14,1 16,2 14,9 16,4
Pluja/mm. 0,1 4 0,1 5,8     ip.      
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Temperatura Mínima 22,3 19,8 18,4 17,4 21,1 19,9 21,3 20 21,5 21,5 20,9 19,2 17,8 14,9 12,6
Temperatura Màxima 36,2 37,1 36,4 33,1 36 35,3 36,3 36,4 32,3 29,1 35,1 33,1 29,7 27,9 27,6
Mínima Parc Monar 19,7 17,7 15,7 15,9 19,9 18 18,6 18,5 19,3 20,5 20,2 17,6 17,1 13 11,3
Pluja/mm.             4,5  46,1 

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 46,1 (mm)

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 17 (mm)

Dies de pluja: 13
Màxim en un dia: 28 (mm)

Pluja acumulada: 60,6 (mm) 
Temperatura màxima:
 37,2° el dia 15 de juny

Pluja acumulada: 23,6 (mm) 
Temperatura màxima:
 35,5° el dia 7 de juliol

Pluja acumulada: 38,8 (mm) 
Temperatura màxima:
 39,4° el dia 4 i 5 de juliol’agost

Temperatura mínima:
12,6° el dia 30 de juny

Temperatura mínima:
12,6° el dia 1 de juliol

Temperatura mínima:
13,8° el dia 11 d’agost
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic de l’estiu 2017

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Aquest estiu s’ha caracteritzat per les elevades temperatures 
mínimes, i per algunes onades de calor en què les tempera-
tures màximes han assolit valors elevats, però que no són ex-
cepcionals. El més destacable és el nombre de nits tropicals 
d’aquest agost, 17, ha quedat a 1 dia del rècord absolut dels 
mesos amb més dies de nits tropicals al centre de Salt, 18 
dies amb mínima igual o superior a 20ºC, el juliol de 2010 i el 
juliol de 2015, i ha superat els 15 dies de l’agost de 2013. Les 
temperatures mínimes elevades, amb un promig de 19,9ºC, a 
només 0,2ºC del rècord del juliol de 2001, han fet que aquest 
sigui el 2n estiu més càlid a Salt des de 1999, després de l’es-
tiu de 2003, i el 2n estiu amb temperatures mitjanes iguals o 
suiperiors a 25ºC en 3 mesos consecutius, juny, juliol i agost, 
igual que succeir l’agost de 2003. A diferencia d’aquell estiu 

les màximes han estat clarament més baixes. La temperatura 
màxima absoluta a Salt-Plaça Sant Cugat, 39,4ºC del dia 4 
d’agost, és inferior als 42,3ºC del 13 d’agost de 2003. Pel que 
fa a la precipitació ha estat un estiu lleugerament sec, amb 
123,0 mm, la mitjana ha estat inferior als 148,4 mm del perío-
de 1999-2017. I això que vam tenir una tempesta important el 
dia 30 de juny , 46,1 mm a la Plaça Sant Cugat, acompanya-
da de pedra, tot i que no va ser tan intensa com a Girona on 
va haver-hi inundacions i greus desperfectes. Aquell dia es 
van recollir 49,0 mm a Salt-XOM. A Girona-Sèquia han tingut 
el 2n estiu més càlid des qué té dades, 2002, només superat 
pel 2003, amb la qual cosa el centre urbà de Girona ha tingut 
el 2n estiu més càlid des de l’any 1911.

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 12,6 14,3 15 17,2 15,3 17,2 18,2 19,6 17,2 17,9 19,6 19,1 20,1 22,2 17,6
Temperatura Màxima 25,2 29,3 32,3 31,8 31,8 33,8 35,5 29,4 28,8 32,3 31,2 33,7 32,1 30,7 34,6
Mínima Parc Monar 12,2 13,7 14 15,1 13,7 15,7 16,7 16 16 17,5 17,1 18,4 19 21,3 16,3
Pluja/mm. 1,4       0,5 17    ip.  
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 18,3 18,1 20,1 21,2 21,7 18,1 18,2 20,2 17,4 17,2 17,8 17,2 19,8 19,7 20,1 22
Temperatura Màxima 33 33,5 32,6 33,3 29,7 29,1 32,5 32,7 29,6 29,7 29,4 33,9 32,9 33,7 35 34,2
Mínima Parc Monar 16,3 15,8 20,3 22,3 16,3 17,1 20,5 16,3 16,3 16,3 16,1 15,9 17,6 18 18,9 21,8
Pluja/mm.      3,4   1 0,3      

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 22,9 20,3 22,5 22,2 23 22,3 22,7 19,3 14,4 15,1 13,8 16,3 17 18,4 16,6
Temperatura Màxima 33,5 36,3 37,2 39,4 39,4 33 34,1 26,2 30,1 27,8 26,5 30,2 31,2 32,8 32,6
Mínima Parc Monar 21,8 18,7 20,2 19,9 20,2 21,3 21,7 22,4 13,3 14,5 13,3 15,6 15,6 16,9 15,6
Pluja/mm. ip.    0,4 ip.  3,6 2,1 28 ip.    0,3
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 20 19,8 20,8 21,6 20,5 16,8 16,9 19,9 20,6 18,5 21,1 23,2 21,2 21,2 21,7 18
Temperatura Màxima 32,8 35 37,3 31,6 31,9 32,6 33,3 34 35 34,1 33,9 33,7 35,3 37 35,8 24,7
Mínima Parc Monar 18,7 17,9 19,1 19,8 18,3 15,1 14,3 18,2 18,9 16,8 19,9 21,7 19,5 19,4 19,9 19,6
Pluja/mm.   0,4     ip.      ip. 1,5 2,5
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Elaboració:
Cobriu una safata de forn amb paper sulfuritzat i poseu-hi una làmina de 
pasta de full a sobre. A continuació escampeu el formatge curat sense 
arribar als voltants de la massa. Cobriu-ho amb pernil cuit i després es-
campeu-hi el formatge mozzarella. Poseu una altra capa de pernil cuit 
i acabeu amb una darrera de formatge curat. Pinteu els contorns de la 
pasta de full amb ou i cobriu-ho amb l’altra làmina de pasta de full. Pres-
sioneu amb els dits fins que les dues làmines quedin ben segellades.
Pinteu tot el sobre amb ou batut i poseu-ho a coure al forn a 180º fins 
que estigui daurat. 

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

Ingredients: 
· 2 làmines de pasta de full
· 250 g de formatge curat ratllat
· 250 g de formatge mozzarella ratllat
· pernil cuit al gust
· 1 ou

Empanada mixta de pasta de full 
amb pernil cuit i formatge

gastronomia

Resum juny
A Salt aquest passat mes de juny ha estat excepcionalment 
sec i càlid. A Salt hem tingut la segona temperatura mitja-
na més alta des de 2000, només superada per 2003, aquell 
25,9º de mitjana, aquest 25,2º. Ha estat un juny humit gràcies 
a la forta tempesta de l’últim dia, amb 46,1 mm a Salt-Plaça 
Sant Cugat, 47,9 mm a Salt-XOM. La mitjana de les màximes 
ha estat d’escàndol, 32,5º a Salt, només és més càlida la 
mitjana del juny de 2003. juliol del segle XX a Girona, 29,7º. 
A sobre tenim l’inici d’any més sec des de l’any 2000 a Salt-
centre amb només 169,3 mm, la mitjana del primer semestre 
des de 1999 és de 350,5 mm, però només disposem d’anys 
complets des de l’any 2000. Aquest ha estat un juny excep-
cionalment càlid, a 0,7º del rècord de 2003, 25,9º de tempe-
ratura mitjana a Salt,  amb una anomalia de +2,8º respecte 
el període 2000-2017 a Salt-centre. També ha estat un juny 
sec, només 15,2 mm, quan la mitjana és de 33,5 mm. S’ha 
de remarcar però que al segle XX la mitjana era de 57 mm. 
Hi hagut 20 dies de més de 30º a Salt, 13 dies de més de 
35º,  tot i que la màxima absoluta, 37,2º, ha quedat un xic 
lluny del rècord del 22 de juny de 2003, 39,7º. Curiosament la 
mínima del mes s’ha produït a finals de mes, el dia 30, quan 
normalment és a inicis. S’ha de remarcar la tempesta, forta 
pluja i forta pedregada de l’últim dia a Sarrià de Ter, Girona i 
Salt, especialment a Girona on va provocar forts estralls, amb 
inundacions i moltes pèrdues materials. Va ploure molt, 75,0 
mm a Girona-Sèquia, des del 5 de juny de 2002 amb 99 mm 
a Girona-Montjuïc que no plova tant al municipi de Girona en 
un mes de juny

Resum juliol
Aquest juliol de 2017 ha estat moderadament més sec del 
normal i força normal pel que fa a les temperatures. Aquest 
ha estat un juliol bastant sec i un xic més càlid del normal a 
Salt, agafant com a referència el període 1999-2017, 25,1º 
de mitjana, 24,8º en el període. No hi hagut grans onades de 
calor però tampoc les temperatures han estat gaire baixes. 
Hi hagut 8 nits tropicals. No hi hagut grans onades de calor 
ni grans refrescades, excepte el primer dia de mes. S’ha de 
remarcar que la temperatura mitjana, 25,1º, ha estat inferior 
respecte el mes de juny, cosa que no ha succeït en cap estiu 
a Salt des de l’any 2000. L’any 1999 només tenim dades des 
del juliol, per això no el podem computar com a estiu (juny-
agost) en la comparació amb aquest estiu del 2017. No hi 
hagut grans tempestes aquest juliol.

Resum agost
Aquest ha estat un mes més càlid del normal i més sec res-
pecte la mitjana climàtica. L’anomalia térmica positiva en les 
temperatures mínimes (1,7ºC) ha sigut superior a les màxi-
mes (1,3ºC). Hi hagut moltes nits tropicals, ha costat dormir, 
l’elevada humitat relativa i les mínimes superiors a 20ºC han 
fet que les cases sense aire condicionat fossin una sauna. Al 
principi del mes és destacable l’onada de calor amb 39,4º de 
màxima, mentre que posteriorment va haver-hi un refresca-
ment i semblava que l’estiu punxava. Però els últims 14 dies 
de mes han sigut un suplici amb molta xafogor i sense màxi-
mes molt elevades, excepte un dia, però sí amb mínimes molt 
altes l’estiu s’ha eternitzat. Aquest agost ha estat el 4t més 
càlid des de 1999 a Salt. La temperatura mitjana ha estat de 
26,5ºC, 1,5ºC superior a la mitjana. La precipitació total, 34,8 
mm, ha estat inferior a la mitjana en 20,4 mm..

Gerard Taulé
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments
Diego Martín Torrejón 
Belina González Mariño 03/06/2017
Victor Hugo Villagomez Claros 
Lizzette A.  López Velazquez 16/06/2017
Candido Marcos López Bonillo 
Elena Pérez Navarro 16/06/2017
Joaquin Serra Pey 
Estrella Uribe Serrat  17/06/2017
Juan Turró Roca  
Manuela Valero Granados 19/06/2017
Angel Cabo Vigara 
Silvia Guallar Alquezar 21/06/2017
Joel Caballero Martín 
Tatiana Melgar Areruma 26/06/2017

Naixements
Kabu Baragi Savaneh 06/05/2017
Astrid López Osuna  30/05/2017
Tulia Silva Montaño 01/06/2017
Eduardo Martínez Rocas 02/06/2017
Francisco Daniel Amador Cruz  03/06/2017
Marco Baca Portillo  04/06/2017
Madison M. Romero Sauceda    09/06/2017
Lya Torna Milan 09/06/2017
Hafssa Mazouar   11/06/2017
Anouar El Haddad  12/06/2017
Saray Chidir Jurado  12/06/2017
Sma Guendoul Khafifi  13/06/2017
Aissa Baldeh 14/06/2017
Anir Lakouz Oujahal  15/06/2017
Erin Expósito Graells 16/06/2017
Amir Hammouch 17/06/2017
El Mehdi Amimi  19/06/2017
Maher Jbilou Hammouch 22/06/2017
Carlota Castillo Fossati  22/06/2017
Ousmane Sidibe 23/06/2017
Cloe Ferrari Ferreira  28/06/2017
Yassir Alilich 28/06/2017
Mahamadu Sebi  01/07/2017
Roya Malki  01/07/2017
Ceessay Touray Touray 02/07/2017
Mohamed Traore  03/07/2017
Musa Dansi    05/07/2017
Inas Tahrioui   05/07/2017
Hidaya Ibibi  07/07/2017

Defuncions
M. Rosa Llach Mangol, 93 anys 31/05/2017
Lluís Busquets Camps, 93 anys 03/06/2017
Núria Expósito Masferrer, 79 anys 09/06/2017
Salvador Sunyer Aimeric, 93 anys 09/06/2017
Jordi Canadell Tio, 61 anys 12/06/2017
Joaquim Oller Serra, 80 anys 11/06/2017
Melchor Santamarta Gzlez, 67 anys 14/06/2017
Concepción Torres Rodríguez, 81 anys 15/06/2017
Diego Santiago Amaya, 70 anys 19/06/2017
Maria Llinas Bernatallada, 84 anys 24/06/2017
Margarita Valle Vivas, 94 anys 25/06/2017
Joaquim Vila Crous, 80 anys 25/06/2017
Aurelia Planas Comas, 68 anys 28/06/2017
M. Josefa Alcaide Zamorano, 88 anys 30/06/2017
Manuel Farrugia Sánchez, 84 anys 03/07/2017
M. del Rosario Jiménez Fdez, 65 anys 09/07/2017
Margarita Armitjes Sola, 85 anys 10/07/2017
Esther A. Sánchez Marcos, 83 anys 13/07/2017
Isabel Carvajal Romero, 83 anys 13/07/2017

Benjamin Fernández Egea 
Elisa Ayuso Tejada 28/06/2017
Salvador Diaz Calleja 
Alba Jordá Urgell  30/06/2017
Sergio Camara Alonso 
Laura Toribio Servia  03/07/2017
Nouredin Alaoui Ismaili  
Nadia Belhaddouz El Houari   05/07/2017
Martín Almiro Waldropp 
Glenda R. Matute Herrera 08/07/2017
Ignacio Sánchez Álvarez  
Nuria Valenzuela Vivas 12/07/2017
Bakary Sillah 
Fatumata Sillah Sillah 17/07/2017

Mariam Sangare  07/07/2017
Axel Rodenas Diaz  10/07/2017
Alma Ribeiro Murillo   13/07/2017
Mamadi Tounkara   14/07/2017
Gerai Bague Lara  14/07/2017
Rafael Heredia Sanchez   14/07/2017
Aila Ovide Plana 16/07/2017
Aura Tejeda Mejia  16/07/2017
Chams Marzouch  17/07/2017
Fatumata Balde  18/07/2017
Lucas Camara  Toribio  18/07/2017
Blessed Nosa   19/07/2017
Fatima Mchachti  22/07/2017
Sami Garriga Shaimi   23/07/2017
Júlia Boada Ibañez 23/07/2017
Imane Boujamaou  23/07/2017
Machaela Martin Castro 24/07/2017
Mohamed Houbban Azghough 24/07/2017
Ariadna López Doña 26/07/2017
Alma López Doña  26/07/2017
Ebubechukwu Cristina Ikem 26/07/2017
Daniel Sánchez Garzón 27/07/2017
Omar Kassioui      28/07/2017
Iyad Bouzian  28/07/2017
Achraf Talbi   28/07/2017
Dalia Almendros Garcia 28/07/2017
Lleo Riart Verge 29/07/2017
Iveth Crossa Hernández 29/07/2017
Valentina Sánchez Chamorro  01/08/2017

Amadou Camara Sidibeh 
Mariame Sow  19/07/2017
Javier Eduardo Elvir Rodríguez 
Iiham El Hassani Ouriachi  27/07/2017
Jordi Camps Rovira 
Marta Miró Angela 28/07/2017
Angel Padilla Garcia 
Maria Angeles Diaz Montes 31/07/2017
Yohan Guillaumot Ferrant 
Gemma Bautista Fortes  12/08/2017
Noel Reveriego Garcia 
Tamara Fernández Muñoz 22/07/2017
José Francisco Jiménez Hortal 
Antonia Luque Servando 04/09/2017

Mariam Againi     03/08/2017
Binta Josuang Suwareh 03/08/2017
Alma Mariño Fernández 03/08/2017
Anas Ismaili Alaoui    04/08/2017
Kabu Sawaneh  08/08/2017
Hawa Traore   08/08/2017
Anas Bouilmaouan  10/08/2017
Khadijatou  Drammeh Camara 10/08/2017
Farouk El Boudouhi Zahaf  10/08/2017
Candela Biedma Gómez  10/08/2017
Mussa Balde 12/08/2017
Paul Capon Pascual   17/08/2017
Robert Tsvetoslavov Raynov  19/08/2017
Biel Rodríguez Galindo 20/08/2017
Emely Sofia Ursz  24/08/2017
Luicia Ramos Madera 25/08/2017
Martina Pagès Ortega  27/08/2017
Rafaella Elias De Barros Da Silva 30/08/2017
Alice Rojas Sepulveda  30/08/2017
Nisrin Paz Pinos  30/08/2017
Yassmin Bouhout 31/08/2017
Inssaf Azzahir Alfonso 31/08/2017
Aitor Duarte Lara  31/08/2017
Youssef Boubas Ettaouil  31/08/2017
Nyima Kanteh    31/08/2017
Alex Junior Machado Azevedo 31/08/2017

M. del Carmen González Burgos, 90 anys 14/07/2017
Antonio Molina Jiménez, 91 anys 18/07/2017
Ferran Molas Dorca, 65 anys 18/07/2017
Guillem Riera Viñolas, 65 anys 21/07/2017
Montserrat Romero Rosa, 48 anys 23/07/2017
Montserrat Quer Prats, 46 anys 29/07/2017
Mohamed Jaadar Saidi, 68 anys 01/08/2017
Gabriel Gómez Jiménez, 84 anys 03/08/2017
Jaume Sole Oliva, 75 anys 06/08/2017
Angela Peraferrer Ventura, 92 anys 06/08/2017
Lluís Bertran Mulet, 87 anys 11/08/2017
Primo Cabaño Quintana, 89 anys 14/08/2017
Celia Morcillo Alguacil, 69 anys 15/08/2017
Maria Bada Calvet, 89 anys 22/08/2017
Araceli Lucena López, 82 anys 11/02/1935
Lluís Bosch Pagès, 85 anys 27/08/2017
John Agcayab Lamuas, 39 anys 30/08/2017
Souliman Dari, 34 anys 23/08/2017
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Encreuats

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit foll

HORITZONTALS    
     
1 poble que ha vist néixer Salvador Sunyer 

2 poble català costaner situat prop del poble 
d’Altafulla    
  
3 Poble famós per els seus calçots  
  
VERTICALS    
     
4 Capital de Catalunya   
  
5 Capital del Carnaval per excel·lencia  
  
6 Ciutat que va veure nèixer Salvador Dalí 
    
7 Poble garrotxí famós per el seu pont romà-
nic     
  
8 Poble Lleidetà famos per el seu esplèndid 
cel estrellat

poti poti

DAVESA, Major, 20  972230568 
Dies: 3 - 13 - 23 
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 7 - 17 - 27
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                           
Dies: 4 - 14 - 24
BALERI, Pla de Salt, 15 972441001 
Dies: 9 - 19 - 29
DOMENECH, Llevadores, 7-9           972439935 
Dies: 1 - 11 - 21 - 31

ALDEHUELO, Esteve Vila, 1  972978376
Dies: 
NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 5 - 15 - 25
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 6 - 12 - 16 - 26
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 8 - 18 - 28
ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 2 - 22
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 10 - 20 - 30

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’OCTUBRE

Amadou Camara Sidibeh 
Mariame Sow  19/07/2017
Javier Eduardo Elvir Rodríguez 
Iiham El Hassani Ouriachi  27/07/2017
Jordi Camps Rovira 
Marta Miró Angela 28/07/2017
Angel Padilla Garcia 
Maria Angeles Diaz Montes 31/07/2017
Yohan Guillaumot Ferrant 
Gemma Bautista Fortes  12/08/2017
Noel Reveriego Garcia 
Tamara Fernández Muñoz 22/07/2017
José Francisco Jiménez Hortal 
Antonia Luque Servando 04/09/2017

Mariam Againi     03/08/2017
Binta Josuang Suwareh 03/08/2017
Alma Mariño Fernández 03/08/2017
Anas Ismaili Alaoui    04/08/2017
Kabu Sawaneh  08/08/2017
Hawa Traore   08/08/2017
Anas Bouilmaouan  10/08/2017
Khadijatou  Drammeh Camara 10/08/2017
Farouk El Boudouhi Zahaf  10/08/2017
Candela Biedma Gómez  10/08/2017
Mussa Balde 12/08/2017
Paul Capon Pascual   17/08/2017
Robert Tsvetoslavov Raynov  19/08/2017
Biel Rodríguez Galindo 20/08/2017
Emely Sofia Ursz  24/08/2017
Luicia Ramos Madera 25/08/2017
Martina Pagès Ortega  27/08/2017
Rafaella Elias De Barros Da Silva 30/08/2017
Alice Rojas Sepulveda  30/08/2017
Nisrin Paz Pinos  30/08/2017
Yassmin Bouhout 31/08/2017
Inssaf Azzahir Alfonso 31/08/2017
Aitor Duarte Lara  31/08/2017
Youssef Boubas Ettaouil  31/08/2017
Nyima Kanteh    31/08/2017
Alex Junior Machado Azevedo 31/08/2017 navarra

toledo
sevilla
saragossa

madrid
granada
albacete
guadalajara

logronyo
huelva
osca
alacant

conca
burgos
almeria






