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Editorial
Catalunya, què t’estan fent?
Per part del govern espanyol no hi ha hagut forma d’acceptar un diàleg a partir de les demandes
de la Generalitat, encara que fos només per escoltar, amb l’absurda excusa que el que es pretén
va en contra de la llei. Moltes de les lleis aprovades pel Parlament o el Congrés han estat en
contra de les lleis vigents abans de la seva aprovació. Les lleis no tenen perquè tenir perpetuïtat.
Com a contrapartida a la negativa del govern de Madrid, el Govern de la Generalitat recolza
les aspiracions de la gran majoria del poble català. En conseqüència, tot un seguit d’esdeveniments han succeït, aplicats contra els ciutadans catalans i les seves Institucions.
Catalunya fa un temps que està trasbalsada, en l’àmbit polític, judicial, policial i social. En
l’àmbit polític, ens han deixat sense les Institucions catalanes, amb l’aplicació del tan esmentat
article 155 de la Constitució.
En l’àmbit judicial, interposant una querella contra tot el Govern de la Generalitat i els membres
de la Mesa del Parlament, posant entre reixes a part del Govern i els dirigents de dues entitats
catalanes, i obligant a l’exili el President de la Generalitat juntament amb l’altra part del Govern.
Tot això per decisió de la jutgessa de l’Audiència Nacional a partir de la querella formulada pel
Fiscal General de l’Estat.
En l’àmbit policial, apartant del seu càrrec el màxim responsable del cos de Mossos d’Esquadra. Menyspreant i posant en entredit moltes de les actuacions del mateix cos.
Desplegant a Catalunya un gran dispositiu policial, innecessari davant un poble que sempre ha
renunciat a la violència, comportant-se reiteradament de forma pacífica.
Desplegament policial vingut de diverses zones de l’Estat espanyol, en quantitats considerables, posant a debat de si veritablement el nivell de seguretat a la resta d’Espanya està garantit
amb la seva absència, i en aquest cas si és necessària la presència d’aquests policies a la
zona d’on procedeixen.
En l’àmbit social afavorint l’anticatalanisme amb la conducta i posicionament de diversos partits polítics. Com també, a través de molts mitjans mediàtics espanyols. Posant en entredit
el sistema educatiu i removent de forma continuada l’efectivitat de la immersió lingüística de
Catalunya.
No cal enumerar tots aquests fets, ja que estan i perduraran durant molt temps a la nostra
memòria.
Un dels temes més controvertits és l’opinió de considerar o no com a presos polítics els nostres
dirigents de la Generalitat. Per uns no ho són, en considerar que la querella oberta en contra
d’ells és, en general, per desobediència a la màxima autoritat judicial del Tribunal Constitucional. Per altres, són considerats presos polítics pel motiu d’haver portat a terme les idees
polítiques derivades d’un manament sorgit de les urnes.
Queda molt clar que desobeir perquè t’has aixecat el matí i de manera espontània has decidit
fer-ho, no té cabuda a la lògica de qualsevol. Sempre que es desobeeix hi ha un motiu, i el
motiu dels nostres dirigents engarjolats emanava del compliment de la voluntat de la majoria
dels catalans a les urnes i previstes en cadascun dels programes electorals.

El Consell de redacció
La Farga no se solidaritza necessàriament amb les opinions expressades en els
articles signats i no es fa responsable del seu contingut. La Farga autoritza la
reproducció dels articles sempre que se n’indiqui la procedència.

FE D’ERRADES
A l’anterior revista d’octubre,
número 316, a l’apartat de
col·laboracions de la pàgina
16, cap al final de l’escrit diu:
“ ...quan l’abril de 1931, amb
la caiguda de la República”.
Hauria de dir: “...quan l’abril
del 1931 amb la caiguda de
la monarquia i la vinguda de
la República”.
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El comerciant que féu de taxista
i a qui tocà ser jutge.

entrevista
Nom: Francisco Paulí Costa
Edat: 89 anys
Nascut i resident a Salt
Professió: comerciant i propietari de
Confeccions Paulí, que va obrir la primera botiga als baixos de Ca la Sileta el 1928
i fins al 1995. El 1977 va obrir la segona
botiga de 160 m2 al passeig Marquès de
Camps, que finalment es va traslladar el
2007 al número 268 del carrer Major on
podeu trobar actualment la botiga.
En Paco va ser també el jutge de pau de
Salt durant els anys 70. És conegut per
haver fet d’actor i director de teatre amb
la companyia ESTIL.

A punt de fer els 90 anys, en Francisco Paulí és conegut per molts saltencs per alguna de les seves tres facetes:
comerciant, teatrero i jutge de pau durant els anys 70. Dedicat tota la vida al comerç, qui més qui menys ha passat per Confeccions Paulí, ja fos per la primera botiga als baixos de Ca la Sileta, per la botiga del passeig Marquès de Camps o bé per l’actual al carrer Major que porta la seva filla Marta. En Paco Paulí representa aquells
comerciants de poble de bon tarannà, de quan es fiava i es feia petar la xerrada igual o més que es comprava.
Aquella primera botiga plena de capses de mitges, fils i botons formen part de l’imaginari saltenc de moltes generacions i, deixeu-m’ho dir, de la meva infància. Encara un altre moment històric m’uneix a Confeccions Paulí:
el mític anunciat ‘a la ville de Barcelona’ ressonava a la televisió que en Paco tenia penjada en algun punt que
a mi em semblava molt alt de la botiga del Marquès de Camps. La notícia ens havia enganxat comprant uns
texans i a en Paco, és clar, treballant.

-Comerciant de tota la vida, ja s’hi dedicava la seva
família?
-El pare havia estat fuster i la mare feia de minyona,
però després de casar-se van obrir la botiga. L’any 28,
quan vaig néixer, justament al número 25 del carrer de
Sant Josep, que ara és el carrer Llarg, a ca la Sileta,
van obrir la botiga. Quan vaig acabar els estudis als
hermanos em vaig quedar a treballar-hi, amb 14 anys.
I després amb 17-18 anys, el pare no es trobava gaire
bé i ja vaig haver de dedicar-me també a comprar les
robes, tractar amb proveïdors, etc.
-I fins a jubilar-se.
-Sí. El negoci, de mica en mica, va anar pujant. Primer
era bàsicament de teixits, després també merceria i altres coses. El sector tèxtil va anar canviant, van arribar
algunes peces de confecció. Recordo que els primers
texans que vaig veure s’aguantaven gairebé drets,
eren molt rígids i forts! Em va semblar que allò no es
vendria pas, i mira, em vaig ben equivocar!
-El sector tèxtil ha canviat moltíssim els ú ltims
anys.
-Molt. Abans tothom anava a la modista a fer-se la
roba. Per tant, la gent venia sobretot a triar teixits. Amb
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el temps, tota la confecció ha millorat molt i modistes
gairebé no en queden. Així que la manera de captar el
públic també ha canviat. Abans, qualsevol família que
tingués noies, ben aviat començaven a comprar per fer
l’aixovar. En canvi ara la gent viu al dia: si es casen
demà, el dia abans van a comprar dos llençols i un joc
de tovalloles i arreglat. I el vestir també ha canviat molt,
és clar.
-També ha canviat la qualitat de la roba?
-Abans es treballava molt amb el cotó, gairebé tot era
cotó regenerat, mentre que ara amb els polièsters i
aquest tipus de materials, és diferent. Però, sobretot, el
que passa ara amb el jovent és que si una peça l’han
portada massa, encara que sigui nova, la canvien,
la gent se’n cansa. No sé si les coses duraven més
abans, potser sí, però sobretot el que passava és que
abans ho conservàvem més.
-Van passar èpoques molt difícils, com la guerra...
-Recordo que durant un temps acompanyava la mare a
fer estraperlo, però no per vendre, per consumir nosaltres. Acompanyava la mare a agafar el tren i com que
coneixíem un revisor, ell ens amagava als vagons de
càrrega i anàvem cap a Figueres a buscar oli i altres
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coses per menjar. Havíem d’anar amb compte amb els
carrabiners! Una vegada van bombardejar per aquella
zona i ens vam haver d’amagar sota els vagons. Aquella època la vam anar passant com vam poder... El pare
tenia un hort també, i mira, així vam anar passant.
-I després, la postguerra... trobaven producte per
vendre a la botiga?
-Hi va haver un temps que es venien moltes camises
de color blau marí. Els pagesos, els mecànics, tothom
anava igual. Se’n venien moltes i no se’n trobaven, de
manera que havíem de comprar la roba i fer-la confeccionar a una senyora que en sabia. Això també passava amb els calçotets, que no se’n trobaven tampoc i els
havíem de fer. Tampoc era fàcil trobar qui ho confeccionés perquè la gent no s’hi dedicava. Al final, jo mateix em vaig fer uns patrons i tallava la roba per fer els
calçotets. Quan vam obrir la botiga érem els únics que
veníem roba i moltes altres coses, havíem venut també
material d’escola, espardenyes, i per Reis, joguines. La
gent ens les encarregava i les guardàvem fins a la nit
de Reis. Als vespres ens dedicàvem a provar-les per
comprovar que totes funcionaven.
-Sempre a la botiga.
-Sí, i tant. He estat tota la vida lligat a la feina. Entre
setmana a la botiga, el dissabte fèiem mercat a Girona
i el diumenge a Anglès. De manera que la meva diversió durava de les 3 de la tarda de diumenge, un cop
havia dinat i marxava de casa, fins al vespre. Aquest
era el meu pla de joventut, vet-ho aquí. Quan hi havia
les fàbriques hi passava molta gent per ca la Sileta. De
fet, vam deixar de fer mercats perquè els diumenges la
botiga obria i hi havia molta feina. Però al cap de poc,
l’ajuntament va decretar horaris pels comerços: obrir
matí i tarda però tancar els migdies i els diumenges. La
gent de la fàbrica es queixava, deien que no podrien
anar a comprar, que els havien declarat “el pacte de la
fam”, aquest era el comentari general.
-O sigui que vostès podien estar dinant i si arribava
algú, l’havien d’atendre?
-I tant. El menjador i la cuina eren a continuació de la
botiga i tot sovint estàvem dinant i ens aixecàvem a
despatxar. Recordo que teníem una clienta que sempre venia a l’hora de dinar a buscar una agulla i un fil!
Això em va fer canviar fins i tot els hàbits de menjar,
no podia pas entretenir-me amb entrants o amanides,
havia d’anar directe al plat fort!
-Havia d’estar també una mica pendent de la moda?
-Els viatjants ja t’orientaven en aquest sentit. Et deien
“sembla que ve aquest teixit o aquest altre”, i al públic,
com que no hi havia tele, si tenies robes maques, ja li
agradaven. És avui dia que la gent està molt pendent
del que està de moda o no, del que veu a la televisió.
Abans es deixaven aconsellar, ara ja vénen aconsellats!
-Amb tanta feina a la botiga, quan podia dedicar
temps al teatre?
-El teatre és un altre capítol. El 1935, en aquest mateix

local del carrer Major on tenim la botiga, hi havia el Casal, aquí vaig fer el General Bum-Bum. Després vam
fer els Pastorets. Com que no ens deixaven fer-ho nois
i noies junts, vaig fer el personatge de la Mare de Déu.
Com que no tenia pèl i era molt fi, em va tocar fer de
verge Maria, devia tenir 13 o 14 anys. Després als hermanos de Salt es va fer un grup de cants rítmics i també hi vaig participar. Amb l’escola vam actuar al centre
que hi havia a la plaça del Veïnat, aquí feia de soldat,
i poc després també als Fossos de Figueres, i aquí ja
vaig fer de General. Que per cert, havia caigut i anava
amb un ull de vellut i vaig sortir amb ulleres de sol!
-Així aquesta afició li ve de ben petit.
-Després, de més gran vaig començar a fer teatre amb
un grup que actuàvem al Núria. I després ja va venir
Can Panxut. Allà vaig participar en moltes obres de teatre, primer interpretant i després també dirigint, amb
el grup Estil. La que he interpretat més vegades és
“L’Amor venia en taxi”, fent de taxista. Fins i tot havíem
anat a actuar en alguna ocasió a Sant Hilari, a Celrà i
a Salitja. Aquí recordo que un pagès ens va deixar un
pollastre perquè sortís a l’obra i després no ens volia
deixar marxar perquè el pollastre s’havia escapat i no
el trobàvem! Al final s’havia posat a una barra darrera
l’escenari, així que tot va acabar bé.
-Sempre hi ha hagut molta afició al teatre aquí a Salt
-Tot va començar a Can Panxut, abans que ens diguéssim ESTIL, amb una agrupació que fèiem cinema per
a la mainada els diumenges i activitats alguns vespres.
Un dels primers televisors que hi va haver a Salt va ser
a Can Panxut i quan s’hi feia futbol la sala s’emplenava. Tot plegat suposava unes despeses i una manera
de recuperar-les era fent teatre. Al principi en Sunyer
dirigia les obres, després les vaig acabar dirigint jo.
-Parlem de la seva etapa com a jutge de pau.
-Un divendres, sense cap previ avís, vaig rebre un comunicat que em presentés als jutjats a Girona, allà sota
les escales de la Catedral, a prendre possessió com a
jutge de pau. Vaig anar-hi a dir que no volia pas ser-ho,
què hi entenia jo de tot plegat? Només era un comerci-
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ant. I la resposta va ser que si no ho acceptava m’obririen un expedient. Davant d’això, ho vaig acceptar. El
dilluns següent em vaig presentar a l’Ajuntament com a
jutge i la mateixa tarda em trucaven dient que hi havia
un mort a les Guixeres.
-Caram, quina entrada!
-Llavors vaig presentar-me a la Guàrdia Civil perquè
encara no sabien qui era el jutge. Allà, una parella de
guàrdies em van acompanyar fins on era el cadàver. I
jo li vaig dir: “Bé, i ara què he de fer?” I em diu un d’ells:
“Vostè l’ha de cridar tres vegades i si no contesta, ja pot
aixecar el cadàver”. Fixa’t quin mètode!
-En aquell moment el jutge de pau aixecava cadàvers? Avui dia això ja no va pas així...
-Però en aquell moment era així. El jutge de pau, que
no cobrava res, era qui aixecava cadàvers i també hi
entraven actes de conciliació, entre veïns i familiars.
Vaig tenir diversos actes de conciliació entre matrimonis i això era molt complicat. Ja els deia només d’entrar: “Escolteu, si no veniu pas amb la fe d’arreglar-ho,
jo us puc dir molt bones paraules, però si no veniu amb
aquesta intenció, més val que pleguem”. Ara, també
hi havia casos irreconciliables. Recordo un home que
va entrar al menjador a queixar-se de la seva dona,
mentre ella l’esperava fora. Llavors li va tocar parlar
a la dona i tot enraonant em pregunta: “Ja li ha dit ell
que de tant en tant em pega?”. Aquí ja vaig perdre els
estreps, el cas s’havia acabat, aquí no hi ha res a arreglar, home!
-Però diu que eren al menjador de casa seva? El
venien a trobar allà?
-Sí, i tant. Picaven a la porta de la botiga i els rebia allà
al menjador. En fi, veies moltes bestieses... Durant els
més de sis anys que vaig ser jutge de pau, hi va haver
sis o set penjats, atropellaments, etc. Quan aquesta
tasca va passar a Girona encara era el jutge. Després,
el 1987, aquesta figura va tornar a Salt però amb el
temps ha canviat, ara cobren alguna cosa per les despeses i fan casaments, etc.
-Suposo que el van proposar pel seu bon caràcter.
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No va saber mai qui va ser?
-Mai, mai vaig saber qui m’havia fet aquest favor. Clar,
fent de botiguer és lògic que has de tenir bon caràcter,
paciència per nassos, coneixes molta gent... Al principi
me’n vaig veure un tip, sincerament, però després de
tot el procés, puc dir que no estic pas descontent de
com vaig actuar. La majoria de vegades no tenia pas
coneixement de les coses, però sempre vaig intentar
aplicar el sentit comú i crec que me’n vaig sortir prou
bé.
-Des d’aquest sentit comú, com veu l’actualitat?
-Malament. No anem bé perquè la gent que governa
només ho fa de cara a la cartera. Jo no he estat mai de
cap partit, però de la manera que ho veig, els polítics
fan més cas del partit que no pas del poble i hauria de
ser al revés, sempre s’hauria de prioritzar el què convé
al poble. Si la gent no posa seny i no som més honrats,
no anem pas bé.
Agnès Cabezas Horno

col.laboració
E

n la vida familiar i de relació, i també en la vida
social i política, normalment no és el que més crida
o el que s’imposa per la força el que té la raó. De fet,
no és la diversitat d’idees, ja siguin polítiques, socials,
religioses o d’altre tipus, el que separa les persones.
Un pot pensar d’una manera i l’altre pensar ben diferent, això no separa, el que realment separa i divideix
és la voluntat d’estar per damunt de l’altre, de trepitjar
els seus drets, d’humiliar-lo o anul·lar-lo. Això sí que
separa les persones.
Ho diem moltes vegades, i estic convençut que és cert,
només el diàleg fa possible que les persones s’entenguin. El problema està en el fet que dialogar no és gens
senzill, vol un aprenentatge, demana una pràctica, i no
tothom està disposat a aprendre i practicar. Qui més
qui menys, tots tenim, com se sol dir, un rei al cos. No
estem disposats a acceptar fàcilment el pluralisme i
la diversitat, que són els camins d’un diàleg fecund i
d’una convivència constructiva.
Per què se’ns fa tan difícil dialogar? Penso que deu
ser perquè ens costa acceptar que els altres pensin i
siguin diferents de mi. Dialogar vol dir parlar i escoltar.
Dialogar significa comprendre i valorar l’altra persona,
tot i que pensi diferent del que jo penso. Dialogar no vol
dir que jo sé més que l’altre, no vol dir voler tenir la raó,
ni molt menys sotmetre’l. Dialogar és fer-me càrrec del
punt de vista de l’altra persona. Dialogar suposa estar

Voler dialogar
disposat a canviar una mica jo mateix, en positiu, és
clar. Dialogar m’ajuda moltíssim a ser jo mateix.
Aquest conte expressa molt bé el sentit del que significa el diàleg, a partir de posicions contraposades, com
passa tantes vegades:
“Expliquen que dos ocells eren molt feliços sobre un
mateix pollancre. Un d’ells estava enfilat en la punta
més alta de l’arbre, l’altre s’estava més avall, a les branques baixes. Després d’una estona, l’ocell que estava
a la branca més alta, per iniciar una conversa, va dir:
-Oh, que boniques que són aquestes fulles tan verdes!
L’ocell que estava a sota s’ho va prendre com una provocació i li va contestar de mala manera:
-Tu ets cec o què? No veus que les fulles són blanques
i lluents?
El de dalt, molt indignat, va contestar:
-Potser el cec ets tu! Són verdes!
I l’altre des de sota, amb el bec amenaçador, va respondre:
-Em jugo les plomes de la cua que són blanques. Es
nota que no hi entens ben res!
L’ocell de dalt començava a agafar mala sang i, sense
pensar-s’ho dues vegades, es precipità sobre el seu
adversari per donar-li una lliçó.
L’altre no es va moure. Quan van estar a prop l’un de
l’altre, amb les plomes eriçades per la ira, van tenir l’encert de mirar tots dos cap amunt, en la mateixa direcció, abans de començar la batussa.
L’ocell que havia vingut de dalt es va sorprendre:
-Oh, que estrany! Fixa’t, des d’aquí les fulles són blanques i lluents!
I va convidar el seu company:
-Puja fins allà dalt on jo era abans.
Varen volar fins a la branca més alta del pollancre i
aquesta vegada varen dir tots dos a cor:
-Fixa’t, des d’aquí les fulles són verdes!”.
Dialogar és posar-me en el lloc de l’altre. Això amplia
la meva perspectiva i comprensió. Es tracta d’acceptar
els altres tal com són, amb les seves qualitats i els seus
defectes. Cada vegada que veig en l’altre alguna cosa
que em molesta, he de recordar que això que veig, com
a mínim, també ho tinc jo. Malament aquella persona
que es pensa que és perfecte i que ja ho sap tot, ni sabrà dialogar ni serà gaire feliç en la vida. En definitiva,
dialogar no vol dir perdre una part meva, sinó guanyar
la part de tots dos. Plató deia que l’art de dialogar és el
cim i el coronament del saber.
Fèlix Mussoll

La revolució de les papallones

N

omés sóc una papallona i les papallones no es
poden revolucionar. Però quan un eixam de vespes furioses ens volen fer mal, què hem de fer? Què
passa quan les papallones només volen defensar els
seus drets? Diuen que no tenim drets i que aquests
són li·legals! Revolucionar-se per allò que creiem, pel
que és el nostre deure, la nostra convicció, el nostre

anhel, no hi tenim dret? Ens cal una metamorfosi; perquè nosaltres som pau, som un tot i som un poble que
lluita amb l’esperança sempre posada en el timó d’un
vaixell anomenat país.
Ara tot està en moviment, estem en dansa dins una
onada de vents desfavorables, submergits dins de l’alè
del monstre ressuscitat, el que ens ha perseguit silen-
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ciosament al llarg dels anys. Ara ens adonem que no
estava mort, només dormia el son del temps, amagat
rere una democràcia de fireta. Només esperava, espiant, el moment on el foc i la ira s’ajunten. La veritat és
relativa, amagada sepultada, ofegada pels verins ressorgits del fons dels instints més indignes dels éssers
humans.
Sóc i seré, sempre més prop d’allò que vull ser. La revolució segueix. Deixo el que vaig ser per esdevenir
i tornar a viure amb la permanència dels pensaments
legítims, de les emocions, dels dolors de la vida. Sóc
com una papallona morta com el meu somriure, com la
meva llibertat. Sóc com la rosada rossolant lentament
d’una fulla seca d’hivern. Sóc tristesa!!! Jo només sé
que si mora una papallona no té importància, la importància és que neixi de la seva pròpia mort.
Respirar, aïllar la por, sempre. Al final de la foscor qui
sap, si podem tornar a trobar la llum. La por és un
monstre que obre les portes del nostre interior i es converteix en caos. La ignorància també és un monstre
que ens fa corruptes, dèbils i secs. La ignorància i la
ira tallen els drets més fonamentals: el de la llibertat
de pensament. On són els límits de la ignorància i de
la maldat? L’enveja i la venjança són destructives són
una addicció que pateixen molts éssers humans, els
tenim a tocar, ben a prop. Les papallones tenen dret
a canviar i a proclamar la seva llibertat. Volar vers una
justícia digne,voler renovar-se, voler aconseguir un cel
millor és segons diuen, trencar les normes de convivència.
Unifiquem forces, unifiquem coratges, unifiquem sentiments, mirem tots el mateix camí, un camí obert vers
un petit univers. Junts el podem fer. Fem vibrar sota
els nostres peus la terra promesa, fem que entre tots
flueixi l’energia dels nostres cossos units per les mateixes causes. Després, més endavant quan tot estigui al
seu lloc, ja tindrem temps d’ordenar idiologies, llistats
de paraules polítiques, mots en forma de lleis... La natura ens tornarà tot allò que li hem demanat. Ara no
és temps de divisions. Parlar en clau és llenguatge de
savis, de gent pacient. Volem que ens tornin la pau robada, volem la nostra dignitat. Volem la nostra justícia
tan preuada. Volem estar a casa nostra a la llum de la
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nostra llar i amb el cant dels nostres ocells.
Només sóc una papallona i el meu desig és viure en
un món comprensiu, respectuós. Només vull un país
millor on a les papallones no s’els hi arranquin les ales
per venjança o per plaer o simplement perquè tenen
pensaments i idiologies diferents. Amb els ulls plens
d’odi, amb les entranyes plenes de ràbia, m’arrencareu
l’ànima, però no l’esperit de la lluita. Més enllà de la
mort, més enllà del no-res, nosaltres les papallones -ho
dic en veu ferma i clara- nosaltres les papallones tenim memòria, tenim lleialtat i tenim amor incondicional
per la terra que ens ha vist néixer.
Júlia Pujolràs Casadevall

23 de desembre de 2016

S

olstitium Stare, el sol està parat. És el dia més curt
de l’any i em sento desconcertat. No vull fer les típiques i absurdes valoracions de finals d’any. Ni penso
escriure res en un paper, ni fer examen de consciència.
El calendari no hauria de guiar la nostra ment, malgrat
que incideix en el comportament. Res no hauria d’intentar guiar-nos, ni afectar-nos, ja que tot depèn només de nosaltres mateixos. Prou d’horòscops, menys
encara de rituals. El karma, el podeu endreçar sota la
gola o entaforar-lo on més us plagui. La meva vida, el
meu temps el decideixo jo i no hi teniu entrada. Així que
adéu i marxeu per on heu vingut.
Les interferències que vénen de fora ja no tenen cap
poder sobre mi. He agafat les regnes de les meves
sensacions i sentiments. Ja no sóc culpable de les misèries, enganys,
invents i males
intencions
que
s’escampen
arreu només per tal
que els altres es
treguin les puces
de sobre. Fart de
bestieses, cal que
cadascú es faci
responsable dels

A

la pàgina web de l’Ajuntament, trobem informació
precisa de com i en quines circumstàncies ens pot
ajudar la defensora del ciutadà a Salt.
En resum, es tracta d’un servei per vetllar pels drets
dels ciutadans davant de l’actuació de l’ajuntament o
dels organismes i empreses que en depenen.
Quan actua?
Pot fer-ho a iniciativa pròpia quan les circumstàncies ho requereixin. Però, normalment, ho fa a sol·licitud de qualsevol persona que presenti una queixa legítima, sobre
resolucions de l’administració municipal
que no consideri justes:
Errors en les tramitacions
Retards indeguts o injustificats
Resolucions que no han estan executades
Negativa a facilitar informació a la qual es
té dret
Qualsevol actuació que impedeixi o dificulti
els drets constitucionals, en general.
Com actua?
Cal presentar les queixes per escrit, després d’haver estat plantejades a l’ajuntament, acompanyades de la documentació
a l’abast que pugui ajudar a aclarir el cas.
A partir d’aquí, la defensora del ciutadà
examina l’actuació de l’administració i pot
acabar amb una recomanació, recordatori
o suggeriment a la persona o servei cau-

seus actes, idees i paraules.
No hem de ser còmplices del que surt de les cordes vocals que no controlem. Fem sentir el que ens corromp
amb l’únic interès de fer culpable algú de fora, però el
que es va podrint s’amaga a dins. Per molt que intentem convèncer, el temps farà nàixer els cucs que ens
menjaran per dintre. Començaran pel cor, si encara no
és prou sòlid. Després direm que ens sentim utilitzats,
però fem repàs del dietari i potser ens sorprendrem, ja
que és una mica al contrari. Aquí tots ens fem servir i
no cal que passegem amb un lliri a la mà. No hi ha lloc
per l’engany ni caurem en el parany. Com un savi va
escriure:
—Si alguien se acerca a ti con un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece?
—Por supuesto, a quién intentó entregar-lo —respondió.
—Pues lo mismo vale para la envidia, la rabia y los insultos —añadió el maestro-. Cuando no son aceptados,
continúan perteneciendo a quien los cargaba consigo.
El dia més curt de l’any dóna pas a la nit més llarga. Els
antics ho celebraven conscients que el solstici d’hivern
era l’inici del canvi. El dia de demà serà un xic més
llarg. La llum va arribant. De ben segur que el futur ens
il·luminarà. El sol ja es mou.
Robert Fàbregas Ripoll

La defensora del ciutadà
sant de la queixa o a la mateixa alcaldia. Pot mediar
entre les parts, si ho demanen, i proposar fórmules de
conciliació o acord.
La defensora no és cap jutge i, per tant, no dicta sentències, no imposa sancions ni pot suspendre les actuacions administratives, tampoc les seves resolucions
poden ser objecte de recurs.
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La defensora del ciutadà
Es totalment independent de l’ajuntament i dels seus
serveis adscrits, els quals li han de facilitar tota la documentació i informació que els demani.
Totes les actuacions són gratuïtes i no és necessària
l’assistència de cap advocat o procurador.
No s’exigeixen requisits de formació. El càrrec, però,
és incompatible amb l’exercici de qualsevol altre càrrec polític. La durada és de 5 anys i no es poden fer
més de dos mandats consecutius.
L’actual defensora a Salt, aprovada pel Ple municipal a
proposta de l’alcalde, és la Montserrat Canadell i Cabruja, funcionària d’atenció ciutadana i benestar social
de la Generalitat durant 27 anys, amb prou bagatge
i experiència per posar-se al capdavant d’un servei
adreçat als veïns de Salt que es puguin sentir ocasionalment perjudicats, en la seva relació amb el Consistori.
Succeeix en el càrrec a en Miquel Casellas, que va plegar per motius de salut.
La seu de la defensora del ciutadà és a l’edifici de
l’ajuntament i l’horari d’atenció és dilluns de 10 a 2/4
de 2, encara que s’adapta, quan cal, a les necessitats
dels qui sol·liciten ser atesos.
Al Ple de juliol passat, va presentar la memòria de
2016. Del contingut d’aquesta i la seva valoració del
càrrec, ens n’ha fet 5
cèntims.
L’exercici passat va
rebre 30 consultes,
comptant que en alguns casos en calia
més d’una, i creu
que la figura de la
defensora no està
massa aprofitada.
Contesta totes les
sol·licituds, encara
que de vegades no
siguin
prou fonamentades i les deriva al servei corresponent, si ella no pot
Montserrat Canadell
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intervenir-hi.
Les queixes que més sovintegen són sobre sancions,
bé perquè l’interessat considera que no són justes o
perquè se n’acumulen moltes. També sobre rebuts
d’aigua amb imports elevats i algun tema sobre habitatge, que són, reconeix, de difícil solució donada la
manca de vivendes disponibles a Salt.
De moment no ha hagut d’actuar d’ofici, encara que
a la memòria va recomanar la contractació de més
agents cívics per conscienciar sobre la neteja i la
imatge del poble i que algun d’ells fos nouvingut perquè aquesta informació sigui més directa.
En aquest sentit s’han pres mesures, ara hi ha una parella d’agents mixta, que entre d’altres coses, ofereixen bosses de plàstic als propietaris de gossos per tal
de conscienciar-los perquè recullin els excrements. A
la zona del Psiquiàtric s’havien produït reclamacions
en aquest sentit i es va notar la millora.
Hi ha més peticions d’ajut de gent d’aquí que de nouvinguts, fet que abona la necessitat de millorar la informació.
També ha fet un suggeriment per tal de millorar el procediment administratiu, si es rebutja la notificació de
sanció, cal fer-la arribar igualment a l’interessat abans
de procedir al recàrrec.
Enguany, la seva recomanació és que el consistori trobi vies de solució per millorar els aparcaments al poble.
Com a defensora del ciutadà, la Montserrat Canadell
és membre del Consell de Ciutat, òrgan consultiu i de
participació per debatre els principals temes d’actualitat que afecten el municipi i que té representació de
l’administració local i la ciutadania: associacions, escoles, ...També forma part del Comitè d’Ètica.
La seva valoració personal del càrrec és molt positiva:
”Em sento molt recolzada quan m’adreço a regidors o
la gent implicada i hem solucionat tot allò que es pot
solucionar”
Aquest suport li facilita fer el seguiment i tancar els
expedients oberts. Si bé creu que podria assumir més
casos, també opina que el funcionament dels diferents
serveis de l’ajuntament és prou bo i, per tant, no dóna
lloc a un alt volum de queixes.
Pilar Velázquez

Els Ponts

D

ins el tema de les infraestructures viàries, una part
molt important, fonamental i fascinant – des del
meu punt de vista – són els ponts. Es per això que vull
descriure aquestes obres des de dos punts de vista, un
el purament físic, diguem-ne més estructural, i un altre
d’espiritual, diguem-ne més romàntic.
Què és un pont? Segons el diccionari Fabra, és una
construcció feta sobre un obstacle (barranc , riu, etc.)
que serveix per passar d’una vora a l’altra. El diccionari
també defineix què és un viaducte, i diu que és un pont
elevat per al pas d’un camí sobre una depressió del
terreny. Per tant, el podem englobar com un tipus de
pont.
Els ponts físicament, segons els materials de què estan
construïts, poden ser: de fusta, de pedra, de ferro, de
formigó, etc. També poden ser classificats segons els
obstacles que han de superar: un riu, un gran barranc,
el mar, etc. També segons el seu disseny constructiu –
entre altres – poden ser: sobre pilars, sobre arcades,
penjats de tirants, amb armadures, sobre barques, etc.
Per últim també els podríem classificar segons el seu
servei: el pas de persones, el de cotxes, el tren, els
serveis, etc.
Unes dades físiques interesants sobre els ponts són
les següents: el mes llarg del món és un viaducte de 164
km que uneix Danyang i Kunshan a la Xina, es troba
en la línia d’alta velocitat que va de Beijing a Shanghài.
El pont penjat més llarg del món és l’Akashi Kaikyo,
sobre l’estret d’Akashi a la Xina, la seva longitud és de
3.911 m i el seu vano central és de 1.990 m. També
voldria destacar el viaducte de Millau a França, - per
mi el més espectacular - té una longitud de 2.340 m i
una altura màxima de 343 m. Però el mes alt del mon
també és a la Xina, a la regió de Guizhou, té una altura
de 563 m, és una obra mestra de l’enginyeria.
Altres dades més romàntiques – segons el meu criteri
– serien les següents:
un dels ponts sobre fusta més bonics seria el
Kapellbrücke de Lucerna a Suïssa, el pont de la
capella és del segle XIV i té uns 200 m de longitud, en
forma de ziga-zaga i sempre adornat amb flors.
El més bonic d’Europa, el pont Carles de Praga de
516 m, és una obra gòtica, la més important de la
història.

Pont de Millau - França

El més romàntic, el pont Rialto de Venècia, el primer
que es va construir sobre el gran canal. L’actual és del
segle XVI.
Un dels més cinematogràfics és el pont sobre el riu
K w ai. Popular per la pel·lícula que dur el seu nom, va
guanyar l’Òscar a la millor pel·lícula de l’any 1957, així
com la seva marxa militar. El pont es troba a Tailàndia,
concretament a Kanchanaburi, a prop de Bangkok.
Va ser construït per presoners britànics per ordre dels
japonesos durant la Segona Guerra Mundial.
El Tower Bridge de Londres és un dels més famosos
i cinematogràfics d’Europa, es troba just davant de
la Torre de Londres. És un pont llevadís de 24 m de
longitud i 65 m d’altura de finals del segle XIX.
Ara en toca un de casa nostra, un pont de pedra,
romànic, del segle XI, de 100 m de longitud, és el pont
Vell de Besalú sobre el riu Fluvià. Es tracta d’una
de les obres romàniques civils més boniques que es
poden trobar al nostre país.
Per últim he deixat un dels ponts més famós del món
sencer, una icona de Nova York, protagonista de
centenars de pel·lícules (destaquem Manhattan del
gran Woddy Allen), que uneix Manhattan amb Brooklyn,
el pont de Brooklyn de Nova York. Es va construir el
1870 i té 1.825 m de longitud, en aquell temps va ser el
pont penjant més gran del mon. Destacarem les vistes
del pont en primer pla i els gratacels en segon.
Ara descriuré altres tipus de ponts, diguem-ne més
“espirituals”, com poden ser: establir ponts familiars,
com són les relacions entre familiars o famílies. Els
ponts de diàleg entre particulars, o entitats. Els ponts
institucionals que estableixen relacions entre estats,
autonomies o entre institucions. També els ponts
imaginaris o inexistents, són els que hi ha en les
relacions de Catalunya i Espanya o Catalunya i Europa.
Per últim els ponts afectius, que són les relacions de
parelles que busquen el tan desitjat pont que els porti
a la felicitat. Els que el troben, sí que podem dir que és
el pont de la seva vida.
A tots els lectors i lectores de La Farga els vull desitjar
un Bon Nadal i un Bon Any 2018.
Rafel Sala

Pont de Brooklyn de Nova York
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Trencar dependències

A

nivell personal
Trencar dependències és créixer. Per exemple, recordo la il·lusió que em va fer quan era nen el dia que
els pares em van deixar anar sol a l’escola i quan em
van deixar sortir amb els amics. I, estudiant a la universitat, el poder pagar-me despeses amb les classes
particulars que donava. I quan, acabada la carrera, em
vaig posar a treballar, el poder independitzar-me econòmicament dels pares.
Per això ens fa tristesa veure persones que per l’edat
o per malalties són dependents, necessiten l’ajut dels
altres. I la tràgica dependència en què es pot caure per
culpa de l’alcohol o les drogues. I ens dol veure adolescents entrant en la nociva dependència del tabac que
tant costa de trencar.
Recordo també la lluita per aconseguir l’abolició de la
mili obligatòria, aquella antiga i enutjosa dependència
que semblava impossible de trencar.
I penso que en el lent camí de la promoció de la dona hi
va haver un avenç molt important quan les dones, guanyant un sou fora de casa, trencaren la seva dependència econòmica dels pares i marits. I també quan a
partir del 1933 van poder anar a votar trencant la seva
dependència ideològica dels homes.
A nivell nacional
I això que sembla tan natural en les persones, aquest
afany de trencar dependències, de voler ser independent, es pot aplicar també als pobles. És una aspiració
natural que no cal justificar.
Si un poble, per exemple el català, té una personalitat,
una llengua, unes tradicions, una història mil·lenària,
una presència activa a l’època medieval en la història
europea, és natural que es vulgui administrar ell mateix, sense dependències.
Si de cas el que s’hauria de justificar és la raó, que jo
no entenc, per la qual alguns catalans prefereixen la
dependència, dependre d’un govern llunyà que no ens
comprèn, que ni tan sols entén la nostra llengua i que
en 300 anys d’història ha demostrat –dramàticament
moltes vegades- la diguem-ne “poca simpatia” envers
nosaltres. ¿Tan negats es pensen que som els catalans
que no ens podem administrar nosaltres mateixos?
¿No seria millor poder triar nosaltres el govern que volguéssim i no dependre com ara del que ens imposa un
partit que a Catalunya mai ha guanyat? ¿El benestar
social del nostre poble, l’educació, la sanitat, la cultura,
les lleis, no serien millors si depenguessin dels nostres
vots? Cap de les 26 nacions europees que en el segle
XX van aconseguir la independència ha volgut tornar
a dependre del poderós estat del qual formaven part.
Però trencar dependències no vol dir renyir. De la mateixa manera que la independència d’un fill no vol dir
renyir amb els pares, la independència de Catalunya
no hauria de suposar renyir amb els espanyols, amb
qui ens uneixen llaços de parentiu i cultura. Tot al contrari, permetria convertir la dominació actual en amistat,
que solament és sincera quan és entre iguals, no entre dominants i dominats. I permetria una col·laboració
autèntica, perquè sense independència no hi ha col-
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laboració sinó imposició.
Ni suposaria aixecar fronteres, cosa impossible en
una Unió Europea sense
duanes. Tant costa de entendre-ho?
Un nou concepte de nació
Vull pensar, disculpant-lo,
que l’actual nacionalisme
espanyol, tan exacerbat
contra Catalunya –“¡a por ellos!”- arrossega inconscientment l’antic error de confondre una nació amb un
estat, amb una potència, que és més gran, més gloriosa, quan més territoris domina. Precisament aquest
concepte ha estat la causa dels colonialismes i de les
salvatges guerres europees del segle XX. Governants
ambiciosos promovien aquest nacionalisme imperialista donant-li el nom de patriotisme per convertir les persones en “carn de canó”.
Però ara, en el segle XXI, ja és hora de deixar enrere
els nacionalismes imperialistes. Una nació ha de ser un
conjunt de persones, de procedències diverses, amb
un viu sentiment de pertinença al territori que comparteixen i en el qual volen construir un futur millor. I aquest
és el cas de Catalunya, país tradicionalment acollidor
i de gran vitalitat. L’autèntic patriotisme és voler que
a la teva nació s’hi visqui bé, que sigui capdavantera
en cultura i en progrés social i que tingui una relació
amigable amb les nacions veïnes, sense dominis ni dependències.
Catalunya, país ocupat
El patriotisme entès així no produiria els xocs i violències que hem sofert tantes vegades en la nostra història.
Ni la brutal agressió a gent pacífica de l’1-0, ni la situació de país ocupat o de colònia que sofrim ara amb la
destitució per decret del govern de la Generalitat elegit
democràticament i de molts altres càrrecs públics. El
greuge és molt fort sabent que la Generalitat de Catalunya no és cap institució derivada de la Constitució
espanyola (ja hi era el segle XIV quan l’Estat espanyol
encara no existia) i que Carles Puigdemont és el seu
130è president.
I avui, quan escric això, l’atac rancorós i venjatiu que
ens fa la “metròpoli” és indignant. El nostre vicepresident i vuit dels nostres consellers, elegits amb els nostres vots, han estat empresonats sense judici, conduïts
ignominiosament emmanillats i vexats com delinqüents
perillosos i sotmesos a tota mena de burles i humiliacions. I el nostre president amb quatre dels seus consellers, exiliats a Bèlgica, són perseguits per la justícia
espanyola que processa també la presidenta i la mesa
del nostre Parlament. El delicte de tots ells: intentar democràticament que una nació que havia estat lliure ho
pugui tornar a ser.
Aquest afer sobrepassa la política i es converteix en
una qüestió de dignitat. Com va dir el poeta Salvador
Espriu: “els homes no poden ser sinó són lliures”. Recordem-ho quan anem a votar.
Joan Serrat
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Els Pastorets

U

n cop més arriba el fred! I un any més i, aquest
més que mai, carregat de pugnes entre el bé i el

mal.
El desembre és més de tradicions populars i als pobres
Lluquet i Rovelló els toca altra volta enfrontar-se amb la
ràbia, la baixesa i les males arts que Llucifer i els seus
sequaços per enèsima vegada els voldran fer pagar.
Però com ja tots sabem i no fem cap spoiler, el bé al
final triomfa sobre el mal. I aquesta és la màxima que
ens ha de guiar en els moments de dificultats, en els
moments de trobar-nos perduts en el bosc fred i fosc.
La tenacitat d’aquest parell de pastorets valents ens ha
d’ajudar a no perdre el bon camí. Aquests joves pastorets, hivern rere hivern són els encarregats de recordar-nos que aquesta obra que ja té 101 anys (tingueu
en compte que nosaltres fem la posada en escena de
l’obra de Josep M. Folch i Torres) és una peça més de
la nostra cultura popular a preservar.
Però per si algú no ho sabia, els orígens del gènere
més antics dels pastorets i en català daten del segle
XV, tot i que és a cavall dels segles XIX i XX quan apareixen els primer textos dels Pastorets.
L’officium pastorum (adoració dels pastors) era el punt
de partida d’antigues celebracions que els fidels interpretaven durant la nit de Nadal a les esglésies al redós
de la missa del gall.
Us esperem a tothom al Teatre de Salt, els dies 23, 25 i
26 de desembre a les 19 h. El 50% de la recaptació del
dia 23 serà donada a Càritas Salt.
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cultura

Eva Rigau
Els Pastorets . Safareig Teatre de Salt

Recomanació de llibres

U

s presento tres escriptores de novel·la negra que
tenen el nexe comú de ser del nord de la península
i d’escriure novel·les d’intriga dins d’un context històric
i un marc geogràfic molt adient.
A la seva Trilogia del Baztan,
Dolores Redondo s’endinsa
a la mitologia basconavarresa
(Mari, Tarttalo, el basajaun, les
belagile, Inguma...), en una sèrie
de crims que apareixen amb un
txantxigorri, a la vall de Baztan,
Elizondo, Arizkun, Orabidea,
Markina, Elbete...).
La inspectora Amaia Salazar i el
tinent Padua són els personatges principals.
Convé començar per la primera
part “El guardià invisible” (2013)
i acabar amb “Ofrena a la tempesta” (2014).
Eva García Sáenz de Urturi
ja ha escrit dos títols de la Trilogia de la Ciudad Blanca. El
primer, “El silencio de la Ciudad Blanca” (2016), una sèrie
de crims amb eguzkilores apareixen per Vitoria-Gasteiz, San
Vicentejo, túnel de San Adrià,
Sierra de Toloño… Al segon
“Los ritos del agua” (2017), hi
ha connexions amb Suances,
Somocuevas i la Costa Quebrada de Cantàbria.
Apareixen Les Matres, déus i
dimonis celtes: Deba, Tentates
i Lug. Assassinen ofegant en
un calder segons el ritu celta.
La subcomissària Alba Díaz de
Salvatierra i l’inspector Unai López de Ayala “Kraken”
tracten de solucionar-los.

Amb un cert paral·lelisme a les dues escriptores anteriors hi trobem Maria Oruña. En “Port amagat” (2015),
on es fa referència a aquell racó particular, refugi segur
que cadascun ama des del seu interior amb tot cor i en
aquest cas és Cantàbria, apareixen Suances, Hinojedo, la playa de la Concha, la de los Locos, Santillana
de Mar, San Vicente de la Barquera… La mitologia és
ara asteca, Tlaloc, i indiana amb escuts a les casones
com el dels Hombrones.
Els assassinats es remunten a la guerra civil i a un crim
ocorregut el 1950, que té repercussions a l’actualitat.
Dos fils argumentals que no podreu deixar fins al final.
Oliver Gordon, que ha heretat Villa Marina en Ubierco,
col·labora amb la tinent Valentina Redondo.
En “Un lugar a donde ir” (2017) la referència és a llocs
medievals com Liérganes, on apareix vestida de princesa enverinada amb estramoni i altres cadàvers més
amb monedes procedents de la cova de les Monedes.
Arqueòlegs i antropòlegs visiten les coves de Puente
Viesgo, Altamira, el Soplao i la gruta de Cullalvera a
Ramales de la Victòria i fan un congrés a Santander.
Acabo dient-vos que Dolores Redondo va guanyar el
premi Planeta 2016 amb “Et donaré tot això”, thriller
situat a la Ribeira Sacra de Galícia i que existeix a Cantàbria la ruta literària ”Puerto Escondido” en deu etapes
per Suances, Santillana de Mar i Comilles.
Manel Sànchez
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El Caganer

E

curiositats catalanes

l caganer és una figura dels pessebres de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, sovint amagada en un racó darrere d’un arbust, on fa les seves
necessitats a l’aire lliure. Vestit, generalment, amb camisa blanca, pantalons foscos, faixa i barretina vermelles, sovint fumant amb pipa. L’home que caga, l’home
que fa les seves necessitats o En Bernat qui caga (com
se’l coneix a Menorca) són altres noms que se li han
atribuït.
Actualment representa individus molt variats com ara
polítics, guàrdies civils, reis mags, pare noel, monges,
pastors, jugadors del Barça o l’Espanyol, bruixes, negres, legionaris romans o bombers, sense deixar d’estar en la seva posició característica. El pagès no ha
deixat però de ser la forma més popular.
0 Història
L’origen sembla que se situa en el pas del segle XVII
al XVIII, en ple Barroc, un moviment cultural i artístic
que es caracteritzava per un realisme exagerat. Llavors
no era només en el pessebre sinó que s’ha trobat en
rajoles que el representen explicant històries. Els caganers apareixen als pessebres catalans a finals del
segle XVII, encara que no es van fer populars del tot
fins al XIX. Ara, de bon principi la figura del caganer no
era exclusiva del pessebre.
En l’àmbit catalanoparlant es troba a Catalunya, al País
Valencià i a les Illes Balears. Fora d’aquest àmbit, també existeix a les illes Canàries i tant a Portugal com a la
regió de Múrcia hi ha figures semblants, el cagador i el
cagón, respectivament.
Origen del caganer: tradicionalment al petit de la família o al nounat li deien familiarment el caganer, perquè
això és bàsicament el que fan els nadons, “mam, pis
i non”. És de suposar que, als volts de Nadal, a les
cases es muntava el pessebre i els visitants de la casa
afirmaven amb sorna a l’arribar: “Ja heu posat el caganer?”, referint-se al pessebre amb el nounat, el Nen
Jesús, i que a partir d’aquí a algun fabricant de figuretes de pessebre amb enginy se li acudiria fabricar el
primer caganer real per a fer mofa d’algun personatge
del poble i així es popularitzaria.
Encara que no es conegui amb exactitud quina és la
raó de col·locar una figura cagant, es creu que el caganer, amb les seves femtes fertilitza la terra, pel que
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se’l considera un
símbol de prosperitat i bona sort per a
l’any vinent. La tradició del caganer està
ben acceptada per
l’Església. La gent
deia que amb les
seves femtes adobava la terra i així
la fertilitzava per a
l’any vinent. Amb ell
hi havia la salut i la
tranquil·litat de cos
i ànima que cal per
muntar el pessebre,
amb el goig i l’alegria que comporta el
Nadal a la llar. Collocar aquesta figura
al pessebre porta
bona sort i alegria; si no es col·loca, comporta desventures.
En un pessebre ha d’haver-hi
un nen Jesús i el Sant Josep
també la Verge Maria,
una vaca y una mula
y mal penjat un angelet.

Agafeu la cartolina
retalleu un cel immens
i afegiu-li unes estrelles.
Els que no tinguin llumetes
hi podran posar gomets.

Però sobretot hi ha d’haver-hi,
hi ha d’haver-hi un caganer.

També hi ha d’haver tres reis
amb tres patges, tres camells,
que vénen des de l’Orient,
carregats, porten presents.
Què bé que ens ho passarem!

Hi ha d’haver-hi escorça i molsa
i un poblet ben nevadet
i un riu de paper de plata,
pastorets i pastoretes
al voltant d’un foc rogent.
En un pessebre hi ha d’haver-hi
tres gallines i un ferrer,
un ramat de cabres sueltes
i una iaia castanyera
i un dimoni dins l’infern.

Al pessebre hi ha d’haver,
hi ha d’haver-hi un tamboret
perquè hi segui Sant Josep.
I si no hi ha tamboret,
que el pobret s’estigui dret.
No us en oblideu mai més
en un pessebre hi ha d’haver
en un pessebre hi ha d’haver-hi
hi ha d’haver-hi un caganer.

Lletra: Albert Pla
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Llaços grocs

pessics d’art

A dia 9 de novembre de 2017, quan ja em toca escriure l’article per la secció de Pessics d’Art de la revista la
Farga del mes de desembre, us confesso que em sento molt trista i indignada per haver de viure en ple segle XXI
en un estat d’assetjament per part de l’Estat espanyol que de forma impune i deliberada:
· Aplica al poble de Catalunya un sever correctiu, anomenat 155, que de mica en mica ens vol anul·lar la llengua,
les institucions i els nostres drets com a poble
· Empresona persones honestes que representen el nostre associacionisme (sempre dialogant i pacífic) i vexa el
nostre govern legítim a base d’arguments que fan dubtar de la separació de poders i de la independència judicial
vulnerant qualsevol límit del codi ètic.
· Obliga a refugiar.se a Brussel·les el president i diversos consellers per frenar una violència desmesurada contra
la població civil, i intentar que aflorin en el cor de la Unió Europea sentiments de solidaritat i de justícia, si encara
no s’han perdut entre intrigues, lobbys de poder i tants interessos econòmics.
Podria enumerar més raons que la majoria coneixeu, patiu i no accepteu ... però el que em dol de veritat és veure
gent que se n’alegra i constatar l’actitud covarda de representants polítics del nostre poble que (en el ple municipal extraordinari del 30 d’octubre) van votar a favor de l’aplicació l’article 155 i no van donar suport al manifest
que demana l’alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Un grau de cinisme i manca d’humanitat que la gent
de Salt no oblidarem !
No em vull allargar més enumerant els greuges que haurem de suportar, només volia fer una petita introducció
per comunicar-vos que no em sento gens motivada per escriure uns Pessics d’Art de caire nadalenc, ni em veig
capaç de proposar recursos originals per elaborar regals i engalanar la llar amb elements que transmeten alegria
mentre ciutadans innocents dormen a la presó.
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i ecologia

Aquest any els colors del meu Nadal no seran els vermells, els verds ni els típics daurats i platejats ! El meu color
prioritari serà el groc i en forma de llaç. Llaços solidaris per la llibertat dels nostres presos polítics que acompanyaran tots els regals que faré a familiars, amics i coneguts
Reciclaré amb llacets grocs les garlandes i corones decoratives de la llar; els posatovallons de la taula nadalenca
es convertiran en elegants llaços reivindicatius i provaré de guarnir la verdor del meu bonic avet amb l’esclat de
petites llaçades d’un groc intens i lluent.
Seran actes simbòlics senzills que faran que a casa no oblidem que tot i l’alegria de les festes, en el regne d’Espanya hi ha persones empresonades per les seves idees que no podran celebrar el Nadal en família.
Això sí! Per respecte a les nostres tradicions, el pessebre el faré com sempre, només hi afegiré un estol de dimonis que, tot i la lluminosa custodia de l’àngel i l’estel, assetgen amb traïdoria la cova, el nin i els bons pastors.
Carme Garriga i Verdaguer
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CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT
Carrer Joaquim Verdaguer, 1 de SALT Telèfon: 972230498

SETMANA CULTURAL DEL CASAL 2017
Un any més, enguany dels dies 18 al 24 de setembre passat, el Casal de Jubilats i Simpatitzants
de Salt va organitzar la Setmana Cultural.
El Dissabte 23 es va organitzar un TORNEIG DE PETANCA pels socis.
El Diumenge 24, es va fer el tradicional DINAR DE GERMANOR a l´Hotel “La Terrassa” de
Platja d’Aro, al que varen assistir un nombrós nombre de socis. Varen assistir també a la
celebració, l’Alcalde de Salt Sr. Jordi Viñas, la Regidora de Salut, Sanitat i Gent Gran de
l´Ajuntament de Salt, la Sra. Isabel Alberch i també el President del Casal de la Gent Gran de
Les Bernardes i mossen Fèlix Mussoll de l’Església de Sant Cugat de Salt.
Com cada any, en el transcurs del dinar es va homenatjar al padrí i la padrina i a les parelles que
enguany feien 50 anys de casats.

EXCURSIONS i SORTIDES

El dia 26 d’octubre el Casal va organitzar una excursió a Núria, visitant també
Galetes Ca l’Enric.
I el dia 23 de novembre es va anar a veure
“Catalunya en miniatura” i l’Espai de
Xocolates Simon Coll.

PROPERA SORTIDA
Dia 14 de desembre
Pre-Nadal al Restaurant LA MASIA (Tordera)
(INFORMACIÓ: en el Local Social del Casal)
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PROPERS ACTES AL CASAL
SORTEIG DE 22 PANERES:
i
Dia 22 de desembre, a les 18.30 h al Casal. Es sortejaran entre els socis
assistents.
QUINA del Bàsquet Salt, de 18.00 a 20.00 h:
Dies 25 i 26 de desembre i 1, 6 i 7 de gener.
DIADA de SANT ESTEVE, dia 26 de desembre:
A les 9.00 h. PETANCA, Memorial Josep Cervián
A les 11.30 h. SARDANES
A les 13.00 h. VERMUT de GERMANOR, obert a tothom

ENTRETENIMENTS – PATATES i OLIVES
AMANIDA DE SALMÓ
PLAT APERITIU (PATÉS DE NADAL i FORMATGE)
SEGON PLAT (a escollir)
POLLASTRE AMB GAMBES EN SALSA DE VI
o
CUA DE RAP AMB PATATES CONFITADES
POSTRES
GELAT
PA, AIGUA, VI, CAVA CAFÈS i GOTES
BOSSA DE RAÏM DE LA SORT
BOSSA COTILLÓ -- COCA i CAVA A MITJA NIT
PLACES LIMITADES
PREU SOCI: 43 €
PAGAMENT 20 € A L´INSCRIURE´S I LA RESTA S’HA DE PAGAR ELS DIES
12, 13 o 14 DE DESEMBRE EN EL LOCAL SOCIAL DEL CASAL
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Benvolguts/des saltencs i saltenques,
Ja tornem a ser al final d’un altre any. Els temps ens passen volant.
Entrem en unes festes per estar en bona companyia, entre els nostres familiars,
Potser també amb els que mengen un xic massa amb tantes festes seguides...
Però al cap i a la fi són festes d’alegria per nosaltres i els nostres petits, que s’ho passen d’allò més bé
entre el TIÓ i els REIS i que nosaltres ho puguem veure per molts anys
(i que per molts anys puguem fer tantes obres amb els mateixos manobres).
El Casal va marxant a poc a poquet endavant amb l’ajuda dels socis i col.laboradors.
Des d’aquestes línies vull aprofitar per agrair als meus companys de Junta i a totes les persones,
empreses i institucions que enguany ens han ajudat a aconseguir els nostres objectius.
Des de la Junta que tinc l´honor de presidir, intentem fer les coses cada vegada millor
i hi posem tota la il·lusió, totes les ganes i tot el nostre saber fer per aconseguir un Casal cada dia
millor, i que els socis cada vegada més se’l sentin seu.
Bones Festes i Molt Bon Any Nou !
Jordi Ribas Colon
President

CASAL DE JUBILATS i SIMPATITZANTS DE SALT
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
Ens plau convocar a tots els socis a l’Assemblea General Ordinària del Casal de Jubilats i
Simpatitzants de Salt que tindrà lloc en el local social del Casal el proper dia 26 de GENER de 2018 a
2/4 de 8 del vespre, amb el següent
ORDRE DEL DIA:
Punt 1: Presentació de la Memòria d’Activitats de l’any 2017 per a la seva aprovació.
Punt 2: Presentació de l’Estat de Comptes de l’any 2017 per a la seva aprovació.
Punt 3: Presentació de les Activitats previstes per l’any 2018 per a la seva aprovació.
Punt 4: Presentació del Pressupost per l’any 2018 per a la seva aprovació.
Punt 5: Precs i Preguntes
LA JUNTA DEL CASAL

ANUNCI CA L’ANDREU
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ensenyament

Un nou curs a Les Arrels

E

l dia 12 de setembre l’escola va tornar a obrir les portes
i els alumnes estàvem emocionats per tornar a les nostres classes. Els nens i les nenes teníem ganes de saber
quina seria la nostra aula, i els mestres ens anaven indicant
on era. Estàvem nerviosos, contents i amb molta il·lusió per
veure els nostres amics, saber qui són els nostres professors, fer experiments i aprendre coses noves i interessants.
Aquest curs l’escola ha crescut, ara ja tenim 5è. Han collocat un barracó nou, però a la nostra aula encara no hi ha
pissarra! Sort que teníem cadires i taules on poder-nos asseure! El material és tot nou, però trobem a faltar un llit elàstic, taules de tennis taula, més temps per jugar al pati, una
piscina, cadires de massatges, ... De moment, els passadissos són buits, però a poc a poc els anirem omplint i decorant
amb els nostres treballs.
Els alumnes de cinquè ens portem bé per donar exemple
als més petits, i els més petits ens miren bocabadats perquè som molt alts. Tenim ganes d’ensenyar coses als nens
petits.
Aquest curs continuarem treballant diferents projectes: Apa-

drinem escultures, Estimem Salt, Setmana temàtica, Hort,
Biblioteca, El nostre pati, ...
Aprofitem l’escrit per donar la benvinguda als alumnes de P3
i als nouvinguts.
Bon curs 2017-2018!!
Alumnes 5è Les Arrels

Alumnes de 4t de Les Arrels
al festival del cinema!!!!

E

l passat octubre els alumnes de 4t de l’escola
Les Arrels vam anar al Festival del Cinema. Hi
havia una gran catifa vermella i vam entrar trepitjant-la com si fóssim estrelles de cinema. Vam veure

uns curts molt bonics i divertits i després, quan vam
tornar a l’escola, vam haver de votar quin crèiem que
era el guanyador. Ens ho vam passar molt bé!

AQUEST DESEMBRE:

Agrupació de Comerciants
del Veïnat de Salt

·

L'agrupació de comerciants del Veïnat de Salt
us desitja unes BONES FESTES!
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Reflexió a l’escola Les Deveses

S

OBRE ELS FETS SUCCEÏTS A LA RAMBLA DE
BARCELONA I A CAMBRILS
A la nostra escola hem fet diverses activitats de reflexió
sobre els fets que van succeir aquest estiu a la rambla de
Barcelona i a Cambrils.
Al Cicle d’Educació Infantil vam explicar un conte elaborat
per les mestres per treballar el reconeixement de sentiments i emocions. També vam elaborar un mural amb les
rajoles de les voreres de Barcelona. Els infants van pintar
les flors amb colors molt vius.
A Educació Primària es va visualitzar la notícia dels
atemptats succeïts a través de l’InfoK. Tot seguit els grups
van iniciar un debat sobre el tema. Els alumnes van es-
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criure les seves reflexions i missatges en unes vetes que
es van penjar en una de les tanques del nostre pati.
Per finalitzar tot el treball realitzat a les aules es va fer
una cloenda. Tota la comunitat educativa ens vam trobar
al pati de l’escola. Alguns alumnes de Cicle Superior van
explicar les diferents tasques portades a terme a tots els
nivells. Es va llegir el conte treballat a Educació Infantil i
plegats vam cantar la cançó titulada: “El Swing de la Pau”.
A les 17 h es va donar l’opció a les famílies, dels nostres
alumnes, de poder participar escrivint un missatge de
pau. Aquestes reflexions també es van penjar al pati del
nostre centre.

Salt té qualitat educativa: el Fòrum d’estudiants

N

ingú nega que la societat és cada cop més complexa. Aquesta sensibilitat ens fa defugir l’ús de
frases massa “contundents”, com aquelles que qualifiquen tots els alemanys com a “molt quadriculats” o
als italians com “els que sempre estan de broma”. Les
generalitzacions fan mal i no expressen la realitat, no
són veritat.
Per això, com que convé matisar els judicis, i per tal
d’ajustar el raonament als fets, sempre complicats, començo amb tres premisses que, d’entrada, semblen
òbvies: a) la vila de Salt compta amb una població
d’unes 30.000 persones, no és pas un municipi petit;
b) accedir a una formació superior permet, aquí i arreu, a molts nois i noies arribar on potser mai s’haurien
imaginat; i c) hi ha força gent que assumeix una imatge
negativa sobre l’èxit educatiu a la nostra població.
Que s’hi pot fer?
Les dades objectives no resolen la qüestió perquè, o
bé no tenim criteris de comparació adequats – ajustats
a la situació social i d’arrelament - entre els centres de
primària d’aquí i d’altres llocs, o bé – en l’àmbit dels
estudis post secundaris – força persones se’n van a
d’altres poblacions i no és gens senzill fer-ne el seguiment acadèmic i professional.
A Salt comptem localment amb centres vinculats a tres
universitats, la UOC, la UNED i la UdG, i amb diferents
Cicles Formatius de Grau Superior. Ara bé, cal anar
més enllà de les estadístiques.
La proposta que ara ha començat no vol esdevenir una
simple “campanya publicitària”, ni un “rentat d’aparences”, sinó que aspira a descobrir què fem i què podem
millorar en les possibilitats que Salt ofereix als joves, en
la seva formació superior.
És per aquesta raó que un grup d’estudiants i professors, amb el suport de les àrees d’Educació i de Joventut de l’Ajuntament, impulsen el “Fòrum d’estudiants
universitaris de Salt” (bit.ly/univforum), una xarxa de
col·laboració per a assolir, almenys, un doble objectiu:
a) fer palès de manera ben clara que, a Salt, moltes
persones accedeixen a la Universitat i que hi tenen
èxit; i, d’altra banda, b) compartir experiències que els
inspirin i orientin, a ells i a molts altres joves.
Una primera Trobada s’ha previst per al divendres, 1 de
desembre, a l’Auditori de la Coma Cros, però és només
l’inici: la proposta va molt més enllà. Aquest “Fòrum
d’estudiants”, obert clarament a la col·laboració de tothom – Graduats, professionals, ciutadania interessada
en educació i formació, qui treballa en la promoció juvenil, etc. -, posarà de manifest que, a Salt, any rere any,
força nois i noies – provenint sovint d’unes condicions
socioeconòmiques modestes – s’encaren en la realització d’estudis superiors, un Cicle Superior o un Grau
universitari. I que, a més, se’n surten prou bé.
En general, les escoles i Instituts de la nostra vila aconsegueixen que un alt percentatge d’estudiants assoleixi
les competències del Graduat escolar (4t d’ESO) o que
puguin accedir a programes formatius professionals.
I això s’ha de valorar. I també, anant més enllà, són

molts centenars els qui - després del Batxillerat – arriben a la Universitat. No és infreqüent que siguin els
primers de les seves famílies en accedir a un nivell formatiu post secundari, per la qual cosa es pot dir que
disposem d’un autèntic ”ascensor social”.
Si els qui segueixen estudis superiors en comparteixen
llurs vivències, bones pràctiques, il·lusió i tècnica amb
els qui encara són als Instituts, això farà que tothom
prosperi. Volem que ho expliquin als més jovenets, i
que d’alguna manera “els tutoritzin”. Ajudar els altres,
de manera voluntària, també fa créixer personalment.
I entre els qui són universitaris, la xarxa els ajudarà a
informar-se de beques, a enfocar la formació europea
i internacional, a l’accés al món del treball, a descobrir
possibilitats de prosseguir la formació de postgrau i a
sentir-se sempre més acompanyats, formant part de la
nostra comunitat, que educa i prospera.
Ara, amb el “Fòrum d’estudiants universitaris de Salt”
disposem d’un punt més de referència. La web facilita
tota la informació: inscriure’s amb un senzill formulari,
estar al dia, col·laborar amb eficàcia, compartir idees,
etc.
Tant de bo tota la societat saltenca siguem conscients
de com l’educació és el millor camí per créixer, i donem
suport a aquesta proposta que ara ha nascut.
X avier Serra i Besalú
Professor de Filosofia a l’Institut “Salvador
Espriu” (Salt, Gironès) - @xserra
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GEOMETRILÀNDIA al Gegant del Rec

L

’aventura que ens disposem a explicar-vos va començar ara fa tres anys, quan l’Escola El Gegant del Rec
va iniciar un assessorament de matemàtiques que es
perllongaria tres cursos escolars. El primer vam decidir
concentrar-nos en el càlcul i, poc a poc, aquell curset que
fèiem els dimecres a la tarda i que ens feia tanta mandra
va començar a endinsar-nos en un món fascinant, en què
era possible viure la matemàtica d’una manera totalment
nova i engrescadora. De sobte, el paper i el llapis esdevenien cada cop menys necessaris i estàvem treballant a
partir de la manipulació i la vivenciació.
L’any següent vam repetir, aquest cop centrant-nos en
la resolució de problemes. I el passat curs 2016-17 vam
enfocar la nostra tasca cap al meravellós món de la geometria. En aquesta ocasió la formadora ens va proposar
avaluar-nos – perquè, per sort, als mestres també ens
avaluen constantment i de manera estricta – d’una forma
diferent: en comptes de presentar un treball que recollís la
tasca feta hauríem d’organitzar una fira de geometria amb
i per a l’alumnat de l’escola.
Després d’aquesta demanda es va fer una sessió conjunta amb el Claustre, on es va aprovar per unanimitat tirar
endavant el projecte. De seguida va sorgir la necessitat
d’escollir un nom amb una mica més de caràcter per designar aquell esdeveniment que cada dia ens feia més
il·lusió. Amb aquest objectiu, cada classe va suggerir un
nom per la diada matemàtica i, a partir d’aquestes propostes i mitjançant un procés participatiu, alumnes i mestres
del centre vam votar l’opció que més ens va plaure. Observar els infants dipositant la seva butlleta dins l’urna va
ser un moment màgic per tots nosaltres. El nom escollit
per la majoria va ser “GEOMETRILÀNDIA”.
Arribats a aquest punt, tocava posar fil a l’agulla i cada
classe va rebre la comanda de pensar i crear tres parades
de fira – en el sentit més estricte del terme – per oferir a la
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resta de grups i amb l’objectiu específic d’ensenyar geometria. Cada curs havia d’ensenyar a la resta allò que sabia, de manera que els tutors van guiar la seva mainada
i cadascú es va inventar tres activitats: una per observar,
l’altra per manipular i la darrera per jugar.
Les activitats d’observació consistirien en mostrar elements geomètrics a partir de maquetes, llums i ombres o
cossos elaborats pels alumnes amb material reciclat, les
activitats manipulatives oferirien materials que els nens i
nenes poguessin tocar lliurement i els jocs geomètrics donarien via lliure a la creativitat dels infants. Es podia fer de
tot: bombolles de sabó, saber si rodolaven els objectes,
calcular distàncies a partir del recorregut de la circumferència de la roda d’una bicicleta, jugar amb laberints de
bales, “memòries” d’endevinalles de cossos, “twisters” de
cossos geomètrics, el bèlit...
Cada alumne de primària seria responsable de la seva
parada durant el seu torn i la resta del temps estaria lliure
per tal de gaudir de la resta de paradetes dels companys i
companyes dels altres cursos. Per la seva banda, els més
petits de l’escola també van tenir el seu paper protagonista: es van encarregar de fer la pancarta decorativa de
l’escola amb dissenys geomètrics i van resultar ser uns
grans artistes.
La Jornada es va realitzar el 26 de maig de 2017 i el balanç va ser molt positiu. Els ganàpies es van sentir importants orientant i guiant els més menuts en aquell món fantàstic de polígons i distàncies. I els més caganius badaven boca observant la saviesa dels seus germans grans,
que mesuraven angles amb aparells fantàstics i traçaven
circumferències amb els dits. Tota la comunitat educativa
s’hi va implicar moltíssim i el resultat de tot el treball conjunt va ser molt profitós, tant pels nostres alumnes com
per tots nosaltres.

La IV Edició del Rossinyol ja és aquí!

A

questa setmana hem fet la Festa Inicial del Projecte Rossinyol. Per 4t any, 7 alumnes (mentorats) de
6è de l’Escola Mas Masó han conegut 7 alumnes de la
Universitat de Girona (mentors), que els acompanyaran durant tot el curs per tal que coneguin diferents espais del municipi de Salt: llocs d’oci, d’àmbit cultural, ...
Durant el tret de sortida, hem comptat amb la presència de representants de la UdG, la Fundació SER.GI,
Escola Mas Masó, famílies i alumnes del centre i estudiants de la UdG.
Un cop feta la roda de presentacions, a continuació
hem fet un joc que ha servit per fer les parelles: mentormentorat. Tot seguit, cada parella ha tingut un espai on
poder trencar el gel i conèixer coses dels uns als altres.
Els alumnes de 6è han estat acompanyats en tot moment per les seves famílies. La festa ha acabat amb un
petit refrigeri i una ruta per les instal·lacions de l’escola
en la qual els mentorats han explicat, de primera mà,
com és la seva escola als seus mentors.

Els estudiants de la UdG provenen dels Graus: Infermeria, Treball Social, Criminologia, Pedagogia, Educació Social, Biotecnologia i Mestra. Que tingueu un bon
vol, ROSSINYOLS!

Projectes en xarxa al Col·legi Pompeu Fabra, una oportunitat per
treballar el plurilingüisme

E

n el nou currículum d’educació primària i secundària s’estableix com una de les dimensions a treballar i avaluar en l’àmbit de llengua, el plurilingüisme i
la interculturalitat. S’entén aquesta dimensió de la llengua com una oportunitat per treballar continguts que es
relacionen amb les habilitats i destreses per a la convivència, el respecte i l’enteniment entre les persones
basats en els usos socials de les llengües en contextos
multilingües. Els fonaments d’aquesta dimensió és utilitzar la llengua com a eina de comunicació i entesa
amb persones de realitats diferents, una forma d’aproximar-se a altres cultures i formes de viure.
A les aules d’educació primària del Pompeu, els mestres de llengua hem programat diverses activitats
que ens permeten treballar amb els nostres alumnes
aquesta habilitat. D’aquesta manera, fem activitats que
els permeten construir coneixement sobre les llengües
més properes a la nostra i sobre les llengües que parlen les famílies que tenen fills a la nostra escola.
En paral·lel, participem en projectes col·laboratius

en xarxa que ens permeten utilitzar les llengües que
s’aprenen a l’escola per generar i compartir coneixement amb nens i nenes d’altres països i continents.
Així, la classe de 6è de primària elabora fitxes culturals
amb escoles d’Argentina, Colòmbia, Perú i Estats Units
amb el projecte “Atlas de la diversidad”. La classe de
5è, comparteix el treball que està fent sobre dos llibres
que relaten l’experiència d’una nena durant el bombardeig d’Hiroshima (projecte Machinto) amb una escola
de Formosa (Argentina).
Més endavant, les classes de 4t i 3r treballaran de manera compartida amb escoles d’Argentina i Puerto Rico
amb els projectes “Mi escuela, tu escuela” y “Friends
around the world”.
La diversitat cultural és una riquesa del nostre món
que l’aprenentatge de les llengües ens permet tenir a
l’abast de la mà.
Equip mestres - Educació primària
Col·legi Pompeu Fabra (Salt)
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Alimentació dels coloms en zona urbana

L

’Ajuntament de Salt ha iniciat una campanya per
evitar que s’alimenti els coloms urbans. Els informadors d’Hàbits Higiènics i de Salut han detectat fins
ara deu punts de la vila on s’alimenta de forma habitual els coloms. Les zones on el problema és més
greu són punts del carrer Llarg, Grup Sant Jaume i
als carrers Joan Miró i Joaquim Ruyra. Aquesta pràctica ha generat queixes per parts d’alguns veïns que
en pateixen les conseqüències. Per donar a conèixer
la problemàtica que es genera quan s’alimenta els
coloms, l’Ajuntament ha editat un fulletó que repartiran els informadors d’Hàbits Higiènics i de Salut i
que també es podrà trobar a les oficines d’atenció a
la ciutadania.
La pràctica d’alimentar els coloms és perjudicial per
als mateixos animals, que modifiquen els instints que
tenen com a aus lliures, i es tornen dependents dels
humans. El fet d’alimentar-los té poc sentit, i encara
menys en una vila com Salt, on disposen d’alimentació en abundància a les deveses, a pocs segons de

notícies

vol del nucli urbà.
Per altra banda,
si els coloms són
alimentats artificialment es reprodueixen de forma
exponencial i el
control d’aquestes aus peridomèstiques
es
complica. La proliferació d’aquests
ocells pot crear problemes de
salubritat, corrosió a les estructures i materials, males olors i brutícia, tant en espais particulars com en
el mobiliari urbà i l’espai públic. A més, les restes del
menjar per als coloms atreuen rates i poden afavorir la proliferació d’aquests i d’altres animals indesitjables.

Padrins 2017 · Associació de Gent Gran Les Bernardes
Com cada any l’Associació Gent Gran Les Bernardes
de Salt va nomenar entre els seus associats els padrins
de l’any 2017 i en aquesta ocasió el títol de padrina va
correspondre a Ramona Font Massot i el de padrí a
Pere Germillach Margall . L’acte del nomenament es
va fer durant un dinar de germanor que normalment es
realitza al restaurant La Terrassa de Platja d’Aro. En
motiu de l’acte i a tall d’homenatge als padrins d’aquest
any, vaig composar aquest poema que se’ls hi va regalar en format de pergamí. Enhorabona Ramona i Pere i
gaudiu d’aquesta distinció!
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PADRINS
Quin goig que feu aquest dia!
Per vosaltres la primavera ha cantat,
disfruteu d’aquesta dolça alegria
que els anys us han regalat.
PADRINS
Balleu el ball de la recordança
amb el ritme que dona il·lusions,
en ell hi ha optimisme i esperança
per viure sempre dies més bons.
PADRINS
Sigui aquest dia un llarg record
per guardar-lo amb sentiment.
I que mai s’esborri l’amor
que us dona tota la nostra gent.
PADRINS
És una festa que convida
a no ser del vostre oblit,
és un homenatge a la vostra vida
per guardar-la dintre el pit.
(Lluís Coll i Ramió)

E

El Viver de Salt organitza la 7a jornada del programa
Co-Creix “Creativitat i Networking”

l Viver d’Empreses Creativoculturals i l’Espai Municipal d’Ocupació (EMO) de l’Ajuntament de Salt
amb el suport de la Diputació de Girona han celebrat
la setena jornada de networking (treball en xarxa) de la
Xarxa d’Espais d’Allotjament Empresarial de la demarcació de Girona, titulada “Creativitat i Networking” el dia
17 d’octubre de 2017.
A la jornada hi han participat emprenedors, comerciants i empreses de la província de Girona amb l’objectiu de millorar les seves competències i incentivar els

seus negocis. El Viver de Salt ha esdevingut un espai
de trobada on construir una xarxa de contactes i relacions professionals per desenvolupar i fer créixer els
seus negocis.
Ferran Burch, regidor de Promoció de l’Ocupació i Emprenedoria, i Assumpta Badia, tècnica d’empresa de
l’Ajuntament de Salt, han inaugurat la jornada al Viver
d’Empreses de Salt. I Maria Marcó, coordinadora de
l’Espai Municipal d’Ocupació, ha realitzat la cloenda.
La jornada s’emmarca en el programa «Co-CREIX»,
dintre del cicle de networking
que organitza la Xarxa Gironina d’Espais d’Allotjament
Empresarial de la Diputació
de Girona i hi poden participar
projectes d’arreu del territori
gironí que estiguin en fase de
creació o dins els tres primers
anys de vida del negoci.

L’escola La Farga de Salt puja a l’escenari de Temporada Alta
dins el projecte a tempo arts i formació

A

TEMPO és un projecte que vol educar a través de
l’art i apropar les arts escèniques a les escoles en
el marc del Festival
El Teatre de Salt va acollir el dissabte 21 d’octubre una
estrena a Temporada Alta molt especial. Es tracta de
l’obra Mai més set! Mai més gana!, escrita i protagonitzada per tots els alumnes de l’escola La Farga de Salt.
La peça està dirigida per Oriol Broggi i Aleix Fauró,
de la Perla 29, ha comptat amb el suport de mestres i
famílies, i està inclosa dins el projecte A TEMPO, arts i
formació, que impulsa la Fundació Ciutat Invisible.
El dissabte 21 d’octubre es va poder veure com culminava una feina que va començar fa dos anys, quan els
alumnes de l’escola La Farga de Salt, amb el suport de
l’autor Carles Sala i Vila, il·lustradors i dissenyadors,
van crear una història que a final de curs 2015-2016 es
converteix en un conte editat. El curs següent, el 20162017, A TEMPO apadrina el projecte, que converteix el
conte en una obra de teatre. Així doncs, posa tots els
recursos per a la professionalització de la peça a través de la coordinació artística de la productora teatral
La Perla 29. En aquest procés creatiu hi ha participat
tota l’escola, des dels alumnes fins als mestres, i hi collaboren també algunes famílies. A més, hi participen

professionals externs, com ara l’escola de dansa Nou
Espiral de Salt, l’ERAM i ConArte Internacional.
Mai més set! Mai més gana! explica la història de l’Anna i els seus amics, en Samuel i la Drana. Junts emprenen un viatge que els portarà a diferents indrets de la
galàxia a la recerca de la Campana Màgica, d’on surten
boletes pleníssimes d’aigua i menjar.
Equip directiu de l’escola La Farga

“Perquè estem convençuts que l’art és una peça essencial en l’educació de les persones i l’accés a la cultura, un dret”
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La visita de la vella dama

E

l dimecres 11 d’octubre a dos quarts de nou, començant la Temporada Alta, se’ns presenta al teatre de Salt un espectacle diferent de tot el representat
abans, protagonitzat per la companyia Farrés Brothers
i cia.
Aquesta obra ens transporta a una fantasia diferent,
ja que apareixent en escena uns titelles que són unes
figures inquietants i misterioses, però aquest muntatge
ens permet la gosadia de convertir tots els personatges
en titelles. No obstant això, el seu autor vol descriure
homes, no pas marionetes.
Ha sigut una obra fulminant on ningú queda exempt
de responsabilitats. Veneració cap a un text on la venjança i els diners manipulen la trama fins a convertir-la
en una espiral, on no se’n pot sortir ningú.
Tan sols hi ha dos personatges que no són
titelles, la Clara Sanchanassian, que és la
vella dama, i Alfred III, que és el seu antic
amor, encarnats per la Vicky Peña i en Xavier Capdet, ells són de carn i ossos però
els fils de la trama els entortolligaran més
que ningú, ja que ens parla d’un món destrossat sense principis i sense humanitat.
És un espectacle d’humor negre per una
actriu, quatre actors, dos músics i molts
titelles.
La Vicky Peña encarna a Clara, personatge irònic i funest, capaç de manipular tot
un poble fins a fer-los perdre el sentit de la
dignitat més profund a través dels diners,
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teatre
i converteix els seus habitants en un grapat de titelles
incapaços de desobeir el seu propòsit. En Xavier interpreta l’Alfred III, l’home que la va abandonar en la seva
adolescència en el poble. Ella incita a tot l’ajuntament
que executi el seu antic amant de joventut, i en recompensa els donarà mil milions.
Això ens fa reflexionar fins a on som manipulables gràcies als diners.
Un dels reptes ha sigut fer conviure els titelles de mides
humanes i els actors.
Crec que el públic ho va acceptar molt bé. Han tingut
molts aplaudiments i s’han vist forçats a sortir a l’escenari a saludar diverses vegades.
Josep Pla

racó poètic

La veu del silenci
El somni de la nit ens ha fos la lluna.
I l’estel de la llibertat, ens desperta
l’amarga solitud d’una cel·la nua
i l’enyor dels estimats que l’esperen.
El clam del poble esdevé clar silenci.
I els somriures llevats, crues paraules
de ràbia continguda als nostres llavis,
i les mans alçades, ensenyes que bramen.
Cada batec, és un fibló clavat al cor
de la pàtria catalana, encara esclava.
Presonera avui, al mig de la foscor
de la fredosa planúria castellana.
Però cap barrot podrà aturar el vent,
ni cap grilló podrà cloure’ns l’ànima.
Jesús Bohigas,
5 de novembre de 2017

La pau del Nadal
Davant d’un horitzó ombrívol
amb l’embat del vent els núvols s’amunteguen
el pendent és fort!
en aquesta fondalada de desesperances.
Restem immersos en un hivern on no imaginàvem
que la llança del fred ens esperava
amb un esdevenidor d’incerteses i neguits
De sobte, un raig de llum s’escola
al voltant de les ombres
i una ràfega de vent trenca la boira
per deixar-nos albirar els àngels com dansen
i amb el batec de ses ales ens porten
la Pau del Nadal!
Tot es mitiga davant llur missatge!
No sents com entonen Nadales al llindar de l’escola?
No sents les rialles fugisseres, esvaint-se en la llunyania?
així doncs, bressolem aquest Nadal amb afany de
bonhomia
i no deixem que el neguit
torbi la pau que ens envia.
BON NADAL!
Dolors Vilagran Amat
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el temps

Temperatures i pluviometria

octubre de 2017

setembre de 2017

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)
Dies
1
2
Temperatura Mínima 16,0 15,6
Temperatura Màxima 26,8 28
Mínima Parc Monar 15,7 14,7
Pluja/mm.

3
17,2
25,7
16,4

4
5
18,6 16,9
30
34
17,5 15,1

6
19,8
26,1
19,3
6,6

7
17,2
28
16

8
9
10
11
17,1 14
11 12,8
27 23,2 25,6 27,5
15,7 14,1 10,6 11,7
13,6
0,8

12
13
14
15
16,9 14,5 16,2 12,1
24,8 29,6 26,5 17,1
15,7 13,3 14,1 13,9
Ip.
7
11,1

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

18
11,6
19,8
10,3
9,6

19
20
10,7 10,3
23,8 25,4
10,3 9,4

21
11
26,4
9,7

22
13,6
27,4
12
0,1

23
24
25
26
14 15,5 15,3 13,9
26,6 29,8 27,8 25,7
12,5 15 13,9 1,4
Ip.
6,3
Ip.

27
28
29
30
14,9 13,7 15,4 14,9
26,4 26,8 27,4 22,6
14,1 12,6 14 13,9
4,9

16
8,5
22
7,4
1,3

17
9,6
25,4
8,7

Dies de pluja: 107
Màxim en un dia: 13,6 (mm)

Pluja acumulada: 61,3 (mm)
Temperatura màxima:
34° el dia 5 de setembre

Temperatura mínima:
8,5° el dia 16 de setembre

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

1
2
15,6 17,2
23,2 25
15,1 17
0,6 0,2

3
17,6
27,8
16,5

4
5
16,8 14,4
26 29,3
15,3 12,3

6
15
28,4
13,4

7
11,1
23,4
9,2

8
9
10
11
9,1 10,6 13,6 12,3
26,1 26,4 26,2 29,1
7
8
11,9 13,2

12
13
14
15
13,4 13,8 17,5 13,4
27
27 26,2 27,2
11,9 13,2 16,3 11,6

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

16
17
13,5 12,1
26,9 26,1
11,3 10

18
14
26,4
12,3
24,2

19
20
15,3 15,6
18,5 25
15,2 15,5
14,1

21
13
25,2
12,4
0,3

22
12,4
21,8
13,4

23
24
25
26
9,5 9,3 10,7 11,8
21,8 26,5 26,7 24,7
8,3 8,3 11,8 10,3

27
28
29
30
11,7 10,4 8,6 7,5
25 24,5 25,8 22,1
10,3 9,9
7
5,7

Dies de pluja: 5
Màxim en un dia: 24,2 (mm)

Pluja acumulada: 39,4 (mm)
Temperatura màxima:
29,3° el dia 5 d’octubre

31
7,9
20,4
7

Temperatura mínima:
7,5° el dia 30 d’octubre

Resum meteorològic
Setembre.- Aquest ha estat un setembre força fresc
a Girona i rodalies si considerem les dades de temperatura mitjana del segle XXI, a Salt ha estat 1,2º més
fresc que el promig del període 1999-2017, 21,4º. Pel
que fa a les precipitacions ha estat un mes lleugerament sec, -5,2 mm, però tenint en compte la irregularitat de la precipitació pròpia del clima mediterrani de
Salt es pot qualificar un mes com a normal pluviomètricament, ja que està relativament a prop dels valors
mitjans i de la mediana.
Octubre.- Aquest ha estat un dels octubres més càlids
a Salt-Plaça Sant Cugat des de 1999, amb 19,0º de
mitjana, el rècord és el de 2001 amb 19,9º de mitjana,
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per tant ha estat un mes molt càlid. També ha estat un
mes molt sec. Si no fos per la tempesta de la nit del 18
al 19 d’octubre i la pluja de dia del 19 només hauria
plogut 1,1 mm, per tant ha quedat molt sec, però no
excepcionalment sec. A Salt també ha estat un mes extremadament càlid i sec. A més ha estat un mes molt
ensopit, molt avorrit meteorològicament, sense grans
onades de calor ni de fred, sinó fos per la tempesta de
la nit del 18 al 19 però aquí no va ser tan forta com al
Camp de Tarragona o a Barcelona, en aquelles zones
els vents o les pluges intenses van caracteritzar una
tempesta severa.

gastronomia

Canelons de Nadal
Ingredients:
· pasta de canelons (20 làmines)
· 400 g de vedella
· 300 g de pollastre desossat
· 200 g de carn de porc
· 1 got d’oli d’oliva
· 2 cebes
· 5 grans d’all
· 1 tomata
· 1 pastanaga
· 3 fulles de llorer
· 1 got de vi blanc

· una mica de llet
· pebre
· sal
Per a la beixamel
· 50 g de mantega
· 3 cullerades de farina
· ½ l de llet
· nou moscada
· sal
· formatge ratllat

Elaboració:
Salpebreu la carn. Poseu l’oli en una cassola i tots els altres ingredients,
la carn i les verdures, a rostir. Quan tot estigui ben cuit, passeu-ho per
la picadora. A continuació, barregeu-hi una mica de llet, que us ajudarà
a lligar-ho.
Seguidament, poseu una olla d’aigua al foc i quan bulli, poseu-hi les làmines de pasta. Deixeu-les bullir uns 15 minuts. Un cop bullida la pasta,
escorreu-la i passeu-la per aigua freda perquè no s’enganxi. Després,
estireu-les damunt un drap net i sec i farciu-les amb la pasta que teniu
preparada. Enrotlleu els canelons i col·loqueu-los en una safata per anar al forn.
Prepareu la beixamel posant una cassola al foc amb la mantega i la farina. Remeneu-ho bé fins que quedi ben
homogeni. Afegiu-hi la llet i aneu remenant perquè no hi quedin grumolls. Poseu-hi sal i nou moscada al vostre
gust. Quan comenci a bullir, retireu-ho del foc i aboqueu-ho damunt els canelons. Espolvoregeu per sobre el formatge ratllat i poseu-ho al forn a gratinar.
Recepta de la Sra. M. JOAQUIMA BADIA ROCAFORT
del grup de Les Cuineres de Salt.

Galetes per l’arbre de Nadal
Ingredients:
· 300 g de farina
· 125 g de sucre fi
· 70 g de mantega
· 1 culleradeta de llevat en pols
· 2 o 3 cullerades de llet
· 1 ou
· 2 cullerades de canyella en pols
· 1 cullerada de ratlladura de llimona

Pel glacejat
· 1 clara d’ou
· 200 g de sucre fi
· Unes gotes de suc de llimona

Elaboració:
Barregeu en un bol la farina amb el llevat i la canyella. Afegiu-hi la mantega
i barregeu-ho fins a formar molles fines.
Bateu l’ou amb el sucre fins que estigui cremós. Afegiu-lo a la farina. Incorporeu-hi també la llet i barregeu-ho fins a obtenir una massa suau. Tapeu-ho i deixeu-ho reposar 45 minuts.
Col·loqueu la massa sobre una superfície enfarinada i esteneu-la amb un
rotlle fins que quedi amb 1 cm de gruix.
Talleu les galetes amb les formes desitjades.
Poseu les galetes al forn sobre una safata amb un paper de forn. Feu-los un petit forat a fi de poder penjar-les
posteriorment. Deixeu-les coure a 180ºC uns 10 o 12 minuts.
Per fer el glacejat, barregeu la clara amb el sucre fi i unes gotes de llimona i decoreu les galetes.
Deixeu-les assecar i ja estaran a punt de menjar..
Recepta de la Sra. PILAR MASFERRER SALLÓ
del grup de Les Cuineres de Salt.
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Naixements, casaments i defuncions
Naixements

Verónica V. Rodríguez Sánchez
Mariamu Jagiteh
Bayan Zallali
Akram El Bouazzaoui El Kabali
Unai Alaron Duran
Florentina Maria Dudea
Haron Baba
Abril Fernández Ayuso
Jan Romagosa Sánchez
Fatima Barighach Khrourouch
Maher El Allouti Boudhan
Mohamed El Hitani El Hitani
Akram Radaidan Hammada
Abdourahamane Bah
Mady Keita
Hamolo Traore
Iria Palacio Jiménez
Ismael Azfan
Chloe Flores Cabo
Alex Arrom Gallardo
Hassan Ali DaR
Youssef Allaoui Ismail
Hafsa Cissokho
Ismael Sepulveda Flores
Zakaria Boukzin
Iyad Habboub
Yirou Zhou
Neizan Garcia Romero
Pol De Gracia Valenzuela
Alma Arellano González
Samara Arellano González
Ritaj Boutimet
Akram Akoudad El Haddouti
Alexia Armangue Paiva
Shaib Yachou
Jamimeh Ceesa Jaiteh
Victor Delgado Magaldi

17/08/2017
02/09/2017
02/09/2017
03/09/2017
05/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
08/09/2017
09/09/2017
10/09/2017
11/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
16/09/2017
17/09/2017
17/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
17/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
19/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
21/09/2017

Casaments
J. Francisco Chillarón Cano
Antonia Gil Barrull
Carlos Jesús López Sánchez
Carolina Pato Herrera
Hicham Ochkor
Yossra El Khatabi Bouzada
Joan Benavent Mora
M. Elisabete Martins Da Silva
Mohamed Meziane Toukouki
Maima El Mir El Mir
Juan Ruiz Puerto
Cristina Osorio Alejo
Adnane Jouamaa
Sara González Mouis
Antoni Luque liceras
Rosa Maria Garreta Conesa
Enric Monguilod Viñas
Carla Alonso Chicano
Momodou M. Kolley
Mai Jarjue
Banu Dramme Fofana
Fatoumata Tangikora

Defuncions

01/08/2017
02/09/2017
09/09/2017
09/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
14/09/2017
15/09/2017
15/09/2017
18/09/2017
20/09/2017

Joan Mademont Barnes, 77 anys
Antonio Garcia Muñoz, 82 anys
Carlos Miguel Garcia González, 68 anys
Dombel Balde Mballo, 23 anys
Josep Faixó Alonso, 84 anys
Mari Diaz Flete, 41 anys
Lluis Cabot Rivas, 80 anys
Pere Casellas Casals, 88 anys
Miquel Espigol Tarrenchs, 89 anys
Carme Casas Codina, 100 anys
Josep Colomer Sala, 80 anys
Julia Martínez Pardo, 85 anys
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Sahibjot Singh
Lluc Figueras Vila
Ayar Kadri
Amira Bencheikh Bodabouz
Naila El Asri Barragan
Genis Villahermosa Roses
Amira El Asri Barragan
Eric Pont Borges
Willow Garcia Capella
Chloe Pont Borges
Useni Sdigeh
Alessia Joana Taban
Fátima Jobarteh Janka
Ignasi Guerra Cordonet
Fatou Toura Toura
Ismail Saddiki
Da Alet Balde
Rinad Boussakou
Soulaiman Fekkak
Biyagui Diawara Diawara
Dara Camila Vega Bonilla
Haron Sarghini
Louay Ouahou
Sara Azahaf Azahaf
Fátima Serhane Ait Ali
Ali Manneh Tunkara
Emma Figueras Reyes
Mathys Decamps Besalú
Achraf Imoula
Haby Diallo
Peculiar Julius Omonigun
Aicha Batchilly
Yanis Bourkha
Pol Carbó Álvarez
Wasim El Bouyahiaoui
Youssef Ait Bellarbi
Sofia Smili

Antonio Santana Gongora
Yolanda M. Navarrete Neves
Rafael Reynerio Escoto Godoy
Olga D. Barahona Hernández
Carlos Fontan Siver
José Niño Agrida
Jose Luis Garcia Luna
Svitlana Postolenko
Redeouan Haddya
Nusly P. González Galeas
Didac Garcia Bizcocho
Maria Capella Yeste
Milloud El Addi
Oumayma Bensaddik El K.
Juan Manuel Terraza Acebedo
Tatiana Fernández Vilchez
Cristobal López Calvete
Cristina Rojas Monio
Brahim Litime Bouakka
Imane Houzmali
Edeokpaibe Kenne Osaigbovo
Beauty Ojo
Kamal Barighach El Fari
Sara El Gharib

31/08/2017
31/08/2017
06/09/2017
02/09/2017
10/09/2017
12/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
12/09/2017
16/09/2017
17/09/2013
17/09/2017

demografia
21/09/2017
22/09/2017
22/09/2017
24/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
27/09/2017
28/09/2017
29/09/2017
29/09/2017
20/09/2017
30/09/2017
30/09/2017
11/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
01/10/2017
03/10/2017
03/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
07/10/2017
07/10/2017
08/10/2017
09/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
15/10/2017
13/10/2017

21/09/2017
22/09/2017
22/9/2017
22/09/2017
25/09/2017
02/10/2017
06/10/2017
07/102017
09/10/2017
11/10/2017
11/10/2017

Ian Baldomero Campos Cortés
Hawa Bajo
Rim Hmiza Taoufiq
Peculiar Julius Omonigun
Karam Abdessamie
Irati Labiano Bacardi
Yasmin El Hajjaji
Myriam Litime Bouakka
Ana Cañón Valebona
Martina Marqués Da Silva
Isaac Sillah Mas
Lujain Zaouagh
Siaka Modibo Sangare
Derek Albert Nuñez Cruz
Ismael Seamari
Clara Serena Arnau
Adam Zaim Sorroche
Gerrard Emanuel Rojas Sánchez
Musa Krubally Keita
Alex Ballarín Brugués
Akram El Kadaoui Salhi
Ammar Alissa
Adam Chafi
Claudia Ramírez Fabri
Lurdes Kendra Nsefumu Obono
Diabou Diao
Rania Benali
Lifted Iwinosa Idemudia
Kai Corcho Arias
Dina El Morabet El Kattabi
Fatoumata Jaiteh Dibassy
Rihab El Mansoury
Sofia Michelle Doña Recarte
Stacy Nhyre Twene Boadi
Bastian Bordes Alcalde
Erina Gimferrer Ros
Hawa Fofana Hydara

Daniel Lara Batista
Laura Julia Ramírez
Fouad Soltani Tajjiou
Ahlam Aouchir
Gabino López Hadji
Margarita González Sanz
Eduardo Giro Candanedo
Jenny Pamela Fuentes Escoto
Jordi López Mancebo
Jesica Sánchez Julia
Mourad Ahannouk
Chaima El Bakrioui El Khatabi
Julio Ivan Castro Tamayo
Araly Arita Garcia
Youssef Benhammo
Farah El Kharbachi Chami
Julio César Soliz Zapata
Lidia Trujillo Heredia
Borys Alonso Zambrano Sabando
Karla Beatriz López Villanueva
Fco. Javier Fernández Esquinas
Alicia Sarmiento Delgado

13/10/2017
14/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
20/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
26/10/2017
26/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
01/11/2017
02/11/2017
03/11/2017
04/11/2017
05/11/2017
06/11/2017
06/11/2017
07/11/2017
07/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
13/11/2017

14/10/2017
16/10/2017
16/09/2017
21/10/2017
04/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017

11/10/2017

Maria Domínguez Durán, 87 anys
Manuel Pérez Martínez, 84 anys
Ana Torrent Panosa, 76 anys
Loli Cruz Ramirez, 77 anys
Maria Bagué Bonet, 98 anys
Emilia Correa Hernández, 73 anys
Jordi Dalmau Badosa, 64 anys
Maria Gómez Garcia, 91 anys
Ramón Vicens Angelats, 80 anys
Lorenzo Pérez Hernández, 84 anys
Younes Lahlou Jilali, 49 anys
Maria Daniel Geli, 86 anys

18/09/2017
24/09/2017
28/09/2017
28/09/2017
30/09/2017
07/10/2017
07/10/2017
08/10/2017
08/10/2017
18/10/2017
25/10/2017
29/10/2017

poti poti

L’acudit foll

Sudoku

Escacs
Sopa de lletres
canelons
porros
mongetes
botifarres

escudella
cebes
beixamel
paella

cigrons
torrons
alls
neules

flams
rostit
suquet

Juguen blanques i fan mat amb tres jugades.
1.Dh6+ Re5 2.Pd4+ Pcxd4 3.Pf4++

Solucions
FARMÀCIES de guàrdia: mes de DESEMBRE
DAVESA, Major, 20
Dies: 2 - 12 - 22 - 31

972230568

ESCATLLAR, Guilleries, 60
Dies: 3 - 16

972230103

ANNA JUBERO, Major, 157
Dies: 23 - 28

972233518

BALERI, Pla de Salt, 15
Dies: 8 - 13 - 18

972441001

DOMENECH , Llevadores, 7-9
Dies: 10 - 20 - 25 - 30

972439935

ALDEH UELO, Esteve Vila, 1

972978376

Dies:
NIETO, Àngel Guimerà, 75
Dies: 4 - 9 - 14

972233645

ORDIS, Pg. Països Catalans, 71
Dies: 5 - 15 - 26

972237704

MUÑ OZ, Pg. Països Catalans, 145
Dies: 6 - 7 - 17 - 27

972243412

ROCAS, Major, 269
Dies: 1 - 11 - 21

972231249

NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20
Dies: 19 - 24 - 29

972232578
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