


NOTÍCIES BREUS

La Tornada, revista digital en català ideada per dos joves emprenedors
gironins el 2014, s'ha instal·lat al Viver d'Empreses Creativo-Culturals

de Salt. La Tornada s'ha convertit en una referència per als amants de la
música en Català i des de l'estiu passat es centra en l'organització

d'esdeveniments per potenciar la música del país.
Instal·lació de sis nous fanals d'enllumenat al carrer Folch i Torres,
entre els carrers Francesc Macià i Ramon i Cajal, que substituiran

els actuals.
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Atacar situacions  
A qualsevol societat organitzada, habitualment ens trobem en situacions excepcionals que 
requereixen solucions, o si més no intentar buscar-les. No en direm problemes, perquè 
aquests acostumen a considerar-se assimilats a les matemàtiques.
Sempre que ens trobem amb una d’aquestes situacions, el primer que es necessita és 
reconèixer que existeix, i a partir d’aquí començar a buscar la manera d’eliminar, com a 
mínim, l’excepcionalitat i buscar el màxim de solucions.
Salt no està lliure de situacions que requereixen trobar formes per encarrilar-les pel camí 
més ràpid, econòmic i efectiu. Com també aplicar el grau de prioritat de la situació, atenent 
les conseqüències que es puguin produir a curt o llarg termini.
Tot aquest comentari ve donat per temes relacionats amb la convivència entre els habi-
tants de la població i la fauna animal que hi ha en el nostre poble. Tant els que conviuen 
dins el nucli urbà com els que radiquen a les zones de les Deveses i hortes.
Entre aquesta fauna hi trobem els animals considerats domèstics i els anomenats perido-
mèstics, on dins aquests últims hi podem considerar, entre d’altres, els coloms, estornells 
i gavines. 
Pel que fa als coloms, l’ajuntament va detectar a determinades persones del poble que 
donaven menjar a aquest tipus d’animals, aconsellant-los d’acabar amb aquesta tasca per 
raons de salut pública, amb possibilitat de transmissió de malalties, o bé pels problemes 
que ocasionen al mobiliari públic o privat de la població, al·legant que aquest tipus de 
fauna ja té un hàbitat més idoni per viure i alimentar-se que és el de les Deveses. Decisió 
lloable en aquest cas.
Però dins els animals domèstics i de companyia hi ha una espècie denominada vulgar-
ment “gats de carrer” que conviu formant colònies en tot el terme municipal de Salt, tant 
pel que fa al nucli urbà, les Deveses i hortes. Aquests tipus de gats no són perillosos, però 
no estan adaptats per viure en una llar.
L’increment de gats a les colònies en què ells s’organitzen determina la necessitat de la 
seva protecció, no deixar-los morir de fam alimentant-los, provocant això un inici de confi-
ança envers els humans per poder procedir a la seva captura, posterior esterilització i re-
torn al seu hàbitat. Procés que fins ara ho ha portat a terme, assumint el seu cost, un munt 
de persones sensibles i coneixedores d’aquest tipus d’animals, com també responsables 
amb les conseqüències que comporta l’increment de procreació dels gats, en especial a 
les Deveses, on la fauna autòctona se’n ressent pel fet de ser considerats depredadors.
Sembla que l’ajuntament està elaborant una nova ordenança sobre la protecció i tinença 
d’animals. Esperem que aquesta nova ordenança reflecteixi la situació excepcional que 
hem definit al principi d’aquest escrit. Que no es limiti únicament a demanar obligacions 
i prohibicions als ciutadans afectats per la tinença d’algun tipus d’animal previstos a l’or-
denança, sinó que l’ajuntament s’obligui ell mateix a reconèixer l’excepcionalitat i la feina 
privada feta fins ara, intentar trobar solucions i facilitant els mitjans materials i econòmics 
necessaris per aplicar a les colònies de gats existents a Salt.
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En Josep Maria fa anys que està vinculat a l’Associació de Donants de Sang. Una experiència personal va fer 
que s’involucrés en aquesta causa, primer com a donant i després dins l’associació. Decidit a convèncer tothom 
perquè s’animi a donar una mica del líquid vermell més preuat, alguns veïns de Salt ja li diuen ‘el vampir’ quan 
el veuen aparèixer. Tot i que cada vegada la societat és més conscient de la necessitat de donar sang, potser 
encara no ens fem a la idea que, per estadística, a totes les famílies hi haurà algú que necessitarà una transfu-
sió al llarg de la seva vida. D’aquí el lema de l’associació: una mica de tu, una vida per algú. 

-Dins l’Associació de Donants de Sang ets delegat?
-Estic dins la vocalia de les delegacions de l’Associ-
ació de Donants de Sang que és la que s’encarrega 
de coordinar tots els delegats de la província, que són 
al voltant d’uns 250. Dins l’estructura de l’associació, 
també hi ha els caps comarcals que solen ser un o dos 
per comarca, normalment dos. Aquí a Salt, en concret, 
som 7 delegats i 8 voluntaris. 

-La vostra funció quina és exactament?
-Promocionar la donació de sang. Cal diferenciar entre 
el Banc de Sang i Teixits i l’Associació de Donants de 
Sang. El Banc de Sang és l’estament oficial que per-
tany al Departament de Salut de la Generalitat, format 
per metges, infermers, tècnics i especialistes; mentre 
que l’associació som el voluntariat. Per altra banda, les 
associacions estan agrupades a la Federació Catala-
na d’Associacions de Donants de Sang. La nostra tas-
ca és bàsicament la de difusió, la d’estar en contacte 
amb la gent, fer promoció a les ràdios, diaris, enganxar 
cartells, etc. Els dies que hi ha donació de sang ens 
agrada estar al refrigeri per atendre al donant i tenir-hi 
contacte. I el donant també agraeix veure’t. Hi ha veïns 
de Salt que els veig segur els tres cops  a l’any que hi 
ha donació!

-I com es fa aquesta promoció entre els donants?
-Per una banda el mateix Banc de Sang envia a tots 
els donants la informació de les donacions que hi hau-
rà al seu poble. Però pel tema de protecció de dades, 

el Banc no ens pot facilitar dades de cap donant. Per 
això, des del 2006 que vam començar a captar socis i 
així poder tenir contacte més directe amb els donants. 
Ara som cap a 8.000 socis a les comarques gironines. 
També es fan Aprenentatges i Serveis (APS) als ins-
tituts. Aquí Salt, s’ha fet quatre vegades al Salvador 
Espriu, una vegada al Vallvera i dues al FEDAC (Do-
miniques). En aquests casos ve algun tècnic del Banc 
de Sang i dins l’assignatura que pertoqui els expliquen 
com funciona tot el tema de la donació de sang. També 
algú de nosaltres els explica què és el voluntariat. Això 
ajuda molt a mentalitzar els més joves.

-Llegia en un article a la premsa que costa atraure 
els joves a donar sang? Per què?
-Sí. S’han notat baixes en les donacions de sang per-
què no hi ha prou relleu generacional. Els donants que 
arribem a certa edat ja no podem donar sang i si no 
hi ha substituts... Sovint perquè tenen terror a l’agulla. 
Però el millor del cas és que alguns venen amb tatuat-
ges i jo els dic ‘carai, i per això no et feia por l’agulla?!’. 
Per això també en algunes ocasions s’han enviat car-
tes a través de l’Ajuntament a tots els que han fet 18 
anys explicant-los que ja han arribat a l’edat de poder 
conduir, votar i també donar sang.

-Quins requisits hi ha per poder donar sang? 
-Tenir 18 anys i pesar més de 50 quilos, res més. Qui 
ha donat sang tota la vida en pot donar fins als 70 anys, 
sinó fins als 65. A partir d’aquesta edat el Banc de Sang 

El vampir de Salt

Nom: Josep Maria Seguí
Edat: 70  anys         
Nascut a Girona 
Resident a Salt                                                       

Professió: Delineant i tècnic de la cons-
trucció ara ja jubilat
En Josep Maria és delegat a Salt de l’As-
sociació de Donants de Sang de Girona. 
També forma part del Consell de Ciutat i 
del Consell de la Gent Gran.

entrevista
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ja t’exclou de la llista de donants, tot i que, com deia, 
pots donar fins als 70.

-Com va ser que t’impliquessis en aquesta causa?
-Jo vaig ser donant de sang habitual des del 1988 fins 
al 2008. La meva mare va morir de càncer al Trueta i 
sovint passa que t’han de tocar una mica la fibra per-
què despertis. Recordo molt com la nit abans de morir 
la meva mare hi havia quatre infermeres buscant-li una 
vena per fer-li una transfusió i com li van donar molta 
sang. A partir d’això vaig començar a ser donant i ho 
he estat durant 20 anys. El 2008, però, vaig tenir un 
problema de salut i mai més he pogut donar sang. Em 
va caure el món a terra perquè sempre que sortia de 
donar sang em sentia feliç! Pensava que havia pogut 
ajudar algú i no m’havia costat res. Com que tenia un 
parell d’amics que estaven a l’associació em van de-
manar que els donés un cop de mà i així vam engegar 
la delegació de Salt. 

-Som bons donants a Salt?
-Sí, però el percentatge encara hauria de ser més alt. 
Les dades d’aquest 2017 són que 900 persones han 
estat presents donant sang en 14 campanyes. D’aquí 
s’han aconseguit 821 bosses efectives de sang i  96 
persones no han pogut donar sang pel motiu que sigui. 
Les campanyes inclouen les tres del poble que es fan 
cada any i que són el febrer, el juny i l’octubre a l’Hotel 
d’Entitats. Però, a més a més, n’hi ha una la Setmana 
de l’Activitat Física, a l’Ajuntament; a l’Hospital Santa 
Caterina se’n fan dues o tres a l’any, també se’n fan a 
l’Eram, a l’Euses, Endesa, a l’Espai Gironès i a part les 
APS a les escoles. Està molt bé, però podria ser més.

-La sang és un tema present en moltes cultures i 
religions com una cosa sagrada. Hi ha prejudicis 
sobre que determinats països o cultures donen 
menys. És així?
-Doncs no és així. A Salt tenim donants de moltes na-
cionalitats diferents. Una de les comunitats que més 
col·labora amb les donacions és la marroquina. La 
primera comunitat és l’espanyola però la segona és la 
marroquina, amb un 18%. Aquest any ha baixat una 
mica perquè la segona donació va coincidir amb el 
Ramadà, però havíem arribat al 23%. Aquí Salt tenim 
donants d’Hondures, Argentina, Síria, Colòmbia, Brasil, 
Gàmbia, Índia, Rússia, Marroc, Algèria, Irlanda, Portu-
gal, Finlàndia, Romania, França, Holanda, Uruguai, 
Alemanya... És molt satisfactori veure donants de tot 
arreu asseguts un al costat de l’altre, i t’asseguro que 

tots tenim la mateixa sang vermella, 
la blava no existeix!

-I en fa falta molta, d’aquí el lema 
que sovint s’ha fet servir per pro-
mocionar les donacions que ‘amb 
una vegada no n’hi ha prou’.
-Cada dia a Catalunya es necessiten 

1.000 bosses de sang. Una bossa pot salvar fins a tres 
vides. Per això els equips mòbils surten cada a dia a la 
localitat que toqui. Pensa que, per estadística, a totes 
les famílies hi haurà algú que en algun moment de la 
seva vida necessiti sang. És un fet molt comú i proper i 
no ens en fem a la idea. La sang es necessita per ope-
racions, per medicaments, per investigació, i el 70% de 
la sang és per casos relacionats amb el càncer, gent 
amb tractament de quimioteràpia, etc. i la sang no es 
pot fabricar. 

-També hi ha la donació de plasma que és diferent?
-Simplement és més estona, es necessita una hora. 
El donant està endollat en una màquina que et treu 
el plasma i et torna la part que no necessita. El gran 
avantatge del plasma és que si dones plasma avui, la 
setmana que ve ja pots donar sang; mentre que si do-
nes sang, no en pots tornar a donar fins al cap de dos 
mesos. El Trueta ja té una base de dades de donants 
de plasma i directament els truca quan en necessiten 
del grup que sigui.

-Pels més aprensius, què se sent en donar? Com 
podem vèncer la por?
-No se sent res. Són prejudicis. El meu fill quan era 
petit i em veia donar sang sempre em deia que ell tam-
bé en volia donar, li havia de dir que ell no podia fins 
que fos major d’edat. En canvi, quan es va fer gran li 
feia por l’agulla i no va donar fins als 43 anys. Un cop 
ho va haver fet va dir ‘ja està?, era això?’ i doncs, què 
et pensaves!  És fer-ho una vegada i ja està. Sí que 
a vegades hi ha algú que s’ha marejat però sovint és 
perquè no ha esmorzat abans. Alguns es pensen que 
és com una analítica que s’ha d’anar en dejú i just al 
contrari. Es treu menys de mig litre per persona i això 
bevent líquid el cos ho recupera de seguida, per això 
és important beure aigua. 

-Quins controls de seguretat es fan a la sang do-
nada?
-La sang quan surt de la donació se’n va directa a Bar-
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celona i l’endemà ja està a punt per repartir. Es treba-
lla dia i nit, se separen els components de la sang i 
passen unes analítiques rigorosíssimes, la sang que hi 
ha a Catalunya és segura al 100%. Cada bossa passa 
per tot un procés i a més encara que el donant digui 
i sàpiga segur el seu grup sanguini, la sang es torna 
a analitzar quan arriba a laboratori. Es va crear certa 
alarma després d’emetre’s un documental a la televi-
sió sobre el negoci del plasma a Estats Units. Allà es 
paguen les donacions i el reportatge denunciava que 
hi havia gent amb addiccions que per guanyar diners 
anaven a donar sang. Però això no té res a veure amb 
la situació d’aquí. Catalunya és autosuficient en sang i 
volem ser-ho també en plasma. 

-A partir de la crisi econòmica s’ha notat algun can-
vi?
-Amb les retallades hi ha menys personal durant les ex-
traccions, això sí que s’ha notat. I el refrigeri que hi ha 
ara és força més senzillet que el que es donava abans. 
Per això alguns delegats ens hem espavilat també per 
obtenir col·laboració amb els ajuntaments que ens pro-
porcionen alguns entrepans o aquí a Salt coques fetes 
pels alumnes de formació professional de l’Escola Pia. 

-Com valores la teva experiència personal amb l’as-
sociació?
-Ser present en una jornada de donació de sang és 
molt maco. És molt agraït, tot i que acabes cansat per-
què 14 campanyes a Salt encara que siguis un equip 
és cansat, però et sents molt feliç. Veure que a finals 
d’any s’han aconseguit els objectius fa que et sentis 
molt satisfet. 

-És un bon moment també per estar en contacte 
amb els veïns. 
-Jo sóc fill de Girona però fa 40 anys que visc a Salt i 
sóc molt saltenc! Que no em toquin Salt! Quan treba-
llava, jo com molts, ens passàvem el dia fora de Salt i 
gairebé que hi anàvem a dormir, era un poble dormito-
ri. Però des que em vaig jubilar, ara farà 7 anys, vaig 
descobrir de nou la vila i ostres, quin poble i quin jovent 
més ben parit que tenim! A més, a mi m’agrada molt i 
procuro ser a totes les activitats que es fan a Salt on 
aprofito per prendre algunes imatges, ja que m’agrada 
molt la fotografia. 

-La gent respon bé a les crides del voluntariat?
-Quan la gent la necessites et respon. A la marató 2.0 
a tot Catalunya, a pesar de la grip que feia pensar que 
no s’arribaria als objectius, finalment s’han superat i tot. 
Pels atemptats de Barcelona vam haver de fer córrer 
l’avís que no feia falta més sang. El meu mòbil no pa-
rava de sonar de donants d’aquí Salt que em trucaven 
per saber on s’havia d’anar a donar sang. També, per 
això s’ha de vigilar molt tot el que es penja a whatsapp 
i xarxes socials perquè a vegades corren informacions 
que no són veritat. Per això no difonem res que no sigui 

confirmat pel mateix Banc de Sang. 

-Així és ben merescut el monument al donant com 
el que tenim a Salt!
-I tant. Vaig estar insistint a l’Ajuntament durant quatre 
anys pel monument. N’hi havia a molts altres pobles i 
aquí no en teníem. Quan el van voler inaugurar està-
vem en període electoral i no es va poder, així que es 
va haver d’ajornar però finalment ho vam aconseguir. 
L’Espai Gironès va pagar tot el material que va per-
metre a en Dani Galindo fer aquest monument que per 
mi és preciós. El 2017 es va fer també l’apadrinament 
del monument per part de l’Associació de Donants de 
Sang a través de la Unesco. Llàstima que hi falten unes 
llums però espero que es puguin posar més endavant.

Agnès Cabezas Horno

Pròxima donació de sang a Salt: 
21 de febrer de 2018, 

de 10 a 13,30 h i de 16 a 21 h 
a l’Hotel d’Entitats.
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ANCcol.laboració
La junta ANC de Salt ha fet aquesta carta per en-

viar als presos polítics. Sentim una gran bui-
dor, i des d’aquí reivindiquem la seva llibertat. Diuen 
que no els deixen anar perquè tenen massa suport 
social!!!!!segons el jutge del tribunal suprem; diu que 
deixar-los anar “ perjudicaria” el manteniment de la pa-
cifica convivència, perquè hi podria haver “greus en-
frontaments ciutadans”  ...o sigui, el món al revés!!!
Sentim un gran sentiments d’ impotència, de ràbia al 
cos i tristesa al cor. Com es lluita contra aquesta justí-
cia tan injusta?
 Mentre ells són a la presó, altres segueixen amb les 
mentides i les falsedats de torn i governant envoltats 
d’una podrida i indecent corrupció.  Seguim i seguirem 
portant el llaç groc com a signe de reivindicació per la 
democràcia i per la llibertat dels nostres polítics. 

Benvolguts,
Des de Salt us fem arribar aquestes quatre ratlles. És 
una carta genèrica, només com a preàmbul dels mis-
satges que us fan arribar, a cadascú els seus, els nos-
tres convilatans. Que siguin ells que us facin arribar 
els seus pensaments, desitjos i anhels. Ens separen 
molts passos i uns quants murs que ens impedeixen 
donar-vos l’abraçada que tots voldríem. Per això en 
aquest acte de protesta per la situació injusta que es-
teu patint volem canalitzar la ràbia que ens corre per 
dins i tornar-la en quelcom bonic. I que siguin les pa-
raules les que us portin aquesta abraçada que ens cre-
ma als braços. 
En aquests temps tan frenètics costa de trobar gent 
que compleixi la seva paraula. Més encara en política. 
És ben fàcil ara dir blat, ara dir ordi. Rebem tal volum 
d’informació que el que es va dir ahir ja no es recorda, 
i molts s’aprofiten de la nostra manca de memòria. És 
per això que no us agrairem mai prou que hagueu si-
gut conseqüents amb el que us vàreu comprometre. No 
sabeu com n’estem d’orgullosos del vostre compromís. 
És aquest compromís vostre i el de la gent que va fer 
possible l’1-O, el de tots els que s’han mogut sempre 
que ha calgut per omplir la Via Catalana, per anar a 
Barcelona, Girona, Lleida, Berga, Tarragona, Ginebra o 
Brussel·les, el que ens ha de dur a bon port. No pot ser 

d’altra manera. ¿Com no hem de ser capaços de cons-
truir una República amb el capital humà que tenim!?
Alguns, que hem de reconèixer que vam viure amb il-
lusió la transició, encara recordem algunes cançons 
d’aquells temps que ens van semblar de canvi:
Si quieres afirmar tu voluntad,
decidiendo tu destino,
con la fuerza de tu voz.
Y si tienes aliento para hablar,
dime pueblo, ¿quién te obliga?
¿Quién puede obligarte a callar?
Habla, pueblo, habla.
Tuyo es el mañana.
Habla y no permitas,
que roben tu palabra.
Habla, pueblo, habla.
Habla sin temor,
no dejes que nadie apague tu voz.
I 40 anys després estem on estàvem. I no és que ens 
penedim del que vam votar, no. Què més podíem fer? 
És que ens sentim estafats i hem de donar la raó a qui 
ens deia que tot allò no era més que una comèdia. I ara 
als que ens varen estafar no els convé que el “pueblo” 
es faci escoltar. Els convé un poble mesell. I aquí no 
ens trobaran. Som un país de ciutadans (no confondre 
amb C’s), no de súbdits, i estem tossudament alçats. 
Ferms en la voluntat que sortiu aviat i pugueu empè-
nyer amb nosaltres. 
No ens volem allargar més, rebeu tota la nostra estima 
i que les paraules dels veïns de Salt  us omplin d’es-
calfor. 
Llum als ulls i força al braç!

La junta ANC de Salt

690 06 07 21

972 44 10 01

farmacia@farmaciabalerisalt.com

Pots fer els teus encàrrecs i consultes a:

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

CONSELLS 
SALUDABLES

Al carrer Pla de Salt, 15. Prop de l’Espai Gironès
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Les dones invisibles

La vellesa és un fenomen biològic que atrapa a 
tots els éssers vius.

PART NEGATIVA
La vellesa se situa dins la corba descendent de l’exis-
tència humana i com deia Simone de Beauvoir: No és 
només un fet biològic sinó també cultural. Podem defi-
nir vellesa com una persona que ha tingut darrere seu 
una llarga vida i que, mirant el futur, aquesta vida se 
li escurça, el temps esdevé limitat. Ens preguntem en 
quin moment comencem a ser vells? Segurament cada 
col·lectiu tria el moment, nosaltres ens hi sentim? Però 
el que sí que és evident és que estem en camí. El con-
text social hi té molt a dir. Hi ha llocs en el món on la 
vellesa és venerada, és símbol d’experiència i saviesa; 
per contra, hi ha gent gran que es pot sentir anul·lada 
o fins i tot que fan nosa. Probablement, també pot ser, 
que hi hagi persones que se sentin  al marge d’una 
societat que ja no se la senten seva, ja han baixat del 
tren: això ja no va per mi,  diuen, i s’allunyen dels qui 
l’envolten. Si ens posem a analitzar el fet de ser vells, 
ens  costa d’assumir-ho, sempre  ho havíem considerat 
com quelcom de desconegut, d’estranger...Costa fer-
se la idea d’aquesta  evidència. El  mirall ens enga-
nya, quan veiem algú de la nostra generació que fa 
una temporada  que no hem vist, la seva mirada ens 
descriu que ens hem menjat el temps, i que  si, que el 
tenim fotografiat en el rostre.  Nosaltres, dins la nos-
tra pell, no ens ho sentim i amaguem la crua realitat.  
Aquesta contradicció entra l’evidència intima de la me-
tamorfosi i el pensament previ fan que no vulguem tre-
pitjar  una etapa que ja és insalvable. Les emocions i 
els sentiments esdevenen tristesa. Quan un és jove viu 
d’il·lusions, de projectes, ara, l’ombre dels dies morts 
pertorben els plaers i els records. El passat ha fugit, 
formem part d’uns moments on ens sembla que ho te-
nim tot fet, és quelcom de frustrant i el sentiment de 
que tot acaba és punyent. No només en els efectes del 
cos sentim  l’envelliment sinó també en el secret més 
íntim del nostre propi jo.  A casa, ja no hi ha la família 
que cuidàvem, els fills s’han fet grans, han forjat la seva 
pròpia vida, tenen els seus projectes i ja no formem 
part  del seu cercle més proper. Tot allò que anhelàvem 

abans, s’ha fos. Ara el temps és allò que molta gent 
gran diuen que “maten” comença l’edat de la discreció, 
l’edat on la dona es torna invisible.  Tot i que podria ser 
la millor etapa de la vida, la buidor ens acompanya. 

PART POSITIVA
La vida pot ser diferent. Podem fer que sigui diferent. 
Avui en dia la vellesa, sortosament, arriba més tard.  La 
societat d’ara acull a gent gran en diferents àmbits, en 
grups d’esplai, en universitats, en el món de la políti-
ca... Ara es poden fer aquelles llargues caminades sen-
se mirar el rellotge. Esmorzars de cafès i croissants, 
excursions culturals, descobrir biblioteques plenes de 
llibres fantàstics amb  llargues hores de lectura, col-
lectius de gent que fan cursets per cuidar el cos i la 
ment. És moment  d’aprendre idiomes, de viatjar, de 
trepitjar llocs on temps enrere era impensable poder-hi 
anar. Les noves tecnologies ens tenen al corrent del 
que passa pel món. La vida va molt més enllà del que 
veiem a peu pla.  El futur el vàrem anar dissenyant amb 
la nostra feina, amb el nostre saber fer, amb el nostre 
dia a dia. Ara, si tenim la sort de viure un present amb 
originalitat, amb salut, amb autonomia, amb satisfacció 
personal; podrem pensar en un futur pròxim, més òp-
tim, més enriquidor, més esperançat el qual, les dones 
invisibles, encara seran  a temps  d’il·lusionar-se.

Júlia Pujolràs Casadevall
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Els drons

Tots hem sentit parlar d’aquest aparells a la televi-
sió i altres mitjans. Però què son?, com funcionen?, 

per què serveixen? i quin és el seu futur? És per això 
que vull escriure aquest article, per intentar contestar 
aquestes preguntes. 
Un dron és un aparell volador no tripulat. Són aparells 
de mida petita o mitjana que es controlen de forma re-
mota. Consten d’elements mecànics, elèctrics i auxili-
ars. Components mecànics com són: l’estructura, les 
hèlices i els motors. Components elèctrics com són: 
control electrònic de velocitat i direcció, la bateria, con-
trol a distància i la placa controladora. També contenen 
altres elements auxiliars segons la feina que han de fer, 
com el GPS, càmeres de fotografia, TV o video, radars, 
aparells d’anàlisi, de meteorologia, etc. Els principals 
moviments que pot fer són: el gir esquerra i dreta de 
l’eix vertical, la inclinació de l’eix longitudinal, la rotació 
endavant i enrere de l’eix transversal i l’elevació.
La idea de l’avió no tripulat és molt antiga, però el seu 
desenvolupament és a partir de la primera i segona 
guerra mundial. Es feien servir com avions de reconei-
xement i feien fotografies de les trinxeres i de les po-
sicions de l`exèrcit contrari. Actualment han tingut una 
gran importància en la guerra contra  el terrorisme. 
Actualment els drons s’utilitzen per moltes altres co-
ses i les resumiré en deu grups, com són: 1) Control i 
retransmissió  de grans esdeveniments esportius, fut-
bol, olimpíades. etc. També grans manifestacions de 
protesta per fer-ne  el seguiment i control. 2) Trans-
port i enviament de correu. Entrega de paqueteria  i 
missatgeria.  Actualment l’empresa Amazon ja hi està 
treballant. 3) Emergències i localització  de persones.  
Senyalitzant les zones en risc i enviant imatges en llocs 
de difícil accés. 4) Control de fronteres. Controlant el 
pas d’immigrants il·legals, tràfic de drogues. 5) Agri-
cultura i ramaderia. Control de plagues, controls dels 
camps, ús de fertilitzants, localització dels animals, 6) 
Controls d’incendis, especialment en zones de difícil 
accés, i localització de punts calents. 7) Investigacions 
arqueològiques. Enviant fotografies de grans extensi-
ons de terres i de zones de gran dificultat i perill. 8) 
Geologia. Estudi de zones de gran dificultat com són 
les volcàniques i presa de temperatures i humitats de 

les cendres, etc. 9) Materials nocius. Utilitzat en zones 
com són les centrals nuclears, els reactors, etc.  10) 
Satèl·lits. Pel senyal d’internet, utilitzar-los en zones de 
difícil cobertura, Per últim, he deixat pel final un ús més 
lúdic, també  poden servir per jugar. Els grans aficio-
nats a l’aeromodelisme han trobat un aparell ideal per 
satisfer les seves necessitats.
Sobre què ens espera el futur  d’aquests aparells, els 
experts diuen el següent. Els drons han arribat per 
quedar-se, cada dia augmenten més els seus camps 
d’aplicació i  també són més assequibles per a tothom, 
tant a nivell professional com lúdic. 
El nombre de complements que usen els drons són 
cada dia més grans. Avui dia ja es controlen des del 
telèfon mòbil. També poden interactuar amb molts tipus 
de dispositius com Google Glass o Apple Watch.
La legislació sobre la seva regulació encara ha de can-
viar i ser igual a tots els països. Aquesta haurà de tenir 
en compte el seu pes i forma, les seves potències, la 
capacitat de vol, els llocs de vol, les rutes, etc. També 
s’ha de tenir en compte el seu ús, si és professional o 
per hobby. També les llicències dels pilots, si són pro-
fessionals o aficionats. 
Aquestes són les principals previsions que es fan pel 
futur dels drons. Els tècnics són optimistes sobre els 
preus i els avantatges que la competència entre com-
panyies suposarà per als consumidors, però una mica 
més pessimistes respecte a la futura legislació, encara 
que es creu del tot necessària i representarà un pas 
endavant. 

Rafel Sala 
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Aviat farà un any de la meva visita a Concord, Mas-
sachusetts. Hi vaig arribar després de més de cinc 

hores de trajecte amb tren des de l’estació de Pennsyl-
vania Station de Nova York, sota el Madison Square 
Garden. Vam sortir de matinada i en plena foscor camí 
d’un somni, d’un desig. Recordo un vagó antic, prou 
brut, polsós i metàl·lic. Els viatgers eren majoritària-
ment obesos i de cara vermella i testa grossa. Me’ls 
mirava incrèdul sempre i quan la son no em fes repo-
sar el cap sobre la finestra. Les conseqüències d’ador-
mir-se en aquelles condicions eren un mal de cervicals 
terrible, dolor a la part baixa de l’esquena i patiment 
articular als genolls. Segur que aquell era el preu o el 
sacrifici que calia pagar per arribar al lloc de destí. 
El paisatge era bonic a la llunyania i industrial a tocar 
de les vies. Els Estats Units és una terra de grans con-
tradiccions, però tot i estar-ne al cas, encara em podia 
sorprendre. Veia de lluny l’Atlàntic de Nova Anglaterra 
i naus abandonades envoltant les ciutats i poblacions 
per les quals passàvem: Stamford, Norwalk, Milford, 
New London o Providence. Algunes d’elles eren llocs 
coneguts amb grans universitats, però la saviesa la 
deurien deixar reclosa dins les parets. Suposo que pel 
motiu de l’hora en la qual ens transportaven, es veia 
placidesa, calma i gebre. L’albada és diferent en aque-
lles latituds. La intuïa tendra, poruga i gelosa. La boira 
baixa envoltava les cases de fusta i es colava sota els 
vehicles aparcats a la intempèrie. Més al nord, els ar-
bres ho envaïen tot i podies tastar els colors del sota-
bosc, olorar el ball de la fulla quan queia de la branca 
i et permetia resseguir l’escorça de l’arbre partida pel 
llamp.
Nova Anglaterra és salvatge i, gràcies als esperits, en-
cara no ha estat massa embrutada per la mà de l’home. 
Els boscos campen a la seva, els rius s’esfilagarsen a 
la plana i les ànimes mortes dels primers habitants su-
ren sobre un vent que els acarona. No em podia creure 
el que veia. Cases de fusta discretes a un costat i l’altre 
de les conques fluvials. Eren diminutes en comparació 
al paisatge i procuraven no fer-se notar. Em va sem-
blar que era una manifestació del respecte a la natura, 
cosa que no m’esperava dels habitants d’aquella este-
reotipada terra. En aquest sentit, ens donen mil voltes i 

Els dies de Concord (primera part)

ens en podrien donar lliçons, però això ja seria un altre 
tema. També deso a la memòria les joies naturals i sal-
vatges en les quals encara somio, per així recuperar la 
sensació de fred que vaig tenir en abandonar el vagó i 
caminar andanes avall fins a l’estació de Boston South 
Station. Tot era net, impecable. Podries haver arrosse-
gat la llengua pel carrer i no t’haguessis embrutat. Cap 
paper a terra, cap cigarreta mal llançada, cap soroll 
fora de to. Mai havia vist un lloc tan net i confortable. 
Tot era lent, tranquil i respectuós. Els edificis del carrer 
Summer Street, del Leather District Park, eren alts i 
freds, però a diferència de Nova York em semblaven 
més agradables, com uns monstres amb bona ànima 
i ales senzilles a les espatlles. Però no teníem temps 
d’entretenir-nos i ens vam ficar dins el primer taxi que 
hi havia a la fila per fugir de la fred i de Boston.
El conductor va haver de mirar-se el mapa quan li vaig 
demanar que ens portés a Walden Pond, Condord. Allò 
se’m va fer estrany, ja que suposava, ingènuament, 
que per allà tothom coneixia l’estany i sabia qui havia 
estat el seu habitant més famós. Tot i així, el senyor 
de cabells blancs i d’uns seixanta anys es va decidir a 
sortir de Summer street per creuar la ciutat a través de 
Cambridge i la Universitat de Harvard. Va ser un tra-
jecte del qual no  guardo massa record, ja que només 
tenia un únic objectiu nerviós, sortir del cotxe i tocar 
l’aigua de l’estany de Walden. El taxista ens va aban-
donar amb una pressa estranya al bell mig de la carre-
tera una mitja hora després i ens vam haver d’espavilar 
i ubicar-nos amb rapidesa. Per sort, a l’altra banda de 
la via hi havia la zona de benvinguda amb una case-
ta de fusta, una escultura i un llibre de visites. Estava 
feliç i trist al mateix temps. Tenia al davant la repro-
ducció de la casa on va viure Thoreau i la seva imatge 
feta bronze. Haig de dir que vaig deixar el meu rastre 
i vaig signar per donar fe de la meva presència sota 
una persona de Singapur, la qual ho havia fet no sé 
quant temps abans. Llavors vam creuar la carretera a 
la inversa per posar-nos sobre una capa de fulles flonja 
i sorollosa buscant el recorregut adient. Segons des-
prés l’estany va fer-se present. No us podria dir amb 
paraules suficients el que vaig intuir prou ràpid. Walden 
és un lloc màgic, però inquietant. Les seves aigües són 
tranquil·les, quietes i d’un color blau fred i profund. La 
seva superfície es mou amb fines ondulacions i l’aire 
que l’envolta és ric en memòria antiga. 
Ens vam posar a caminar. Volia arribar al lloc exacte 
on el meu vell amic Henry s’havia proposat escodrinyar 
la vida. Anava ràpid sense mirar res, tenia pressa, feia 
massa dies que esperava el rencontre, massa anys 
només de lletres i lectures. Llavors van aparèixer les 
columnes baixes de pedra. Eren nou esteles que feien 
de perímetre a la fusta desapareguda i podrida pels 
anys. Just on jo trepitjava, un home valent, malhumorat 
i filòsof s’hi va tancar per aprendre a viure. Es curiós 
això de recloure’s en un espai obert tan estranyament 
bonic i salvatge, però tancar-se és un gest interior més 
que no pas paisatgístic. Vaig seure embriac. Entre les 
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pàgines de la llibreta que duia hi vaig desar unes fulles 
trencadisses de tardor per no oblidar mai aquella visita 
entranyable. Com us deia no tinc paraules suficients 
per posar ordre a les sensacions, però l’estona que 
vaig passar assegut en una pedra i mirant l’aigua de 
Walden seran per sempre més irrepetibles i irrenun-
ciables. Ara penso que em vaig passar pocs minuts 
davant l’aigua enigmàtica de Walden. La recordo amb 
estranya enyorança, com una llambregada fantasiosa 
i irreal, però em va deixar una petjada profunda a l’es-
perit. Val a dir que a dia d’avui no he tastat un altre 
lloc com aquell i he tractat de trobar-ne algun sense 
aturador en l’entorn habitual pel qual em moc. La cerca 
ha estat en va i només trobo la mateixa pau en un racó 
fosc de la memòria.
Degut a les circumstàncies, ens vam obligar a marxar. 
Disposàvem d’un temps limitat, així que vam seguir un 
altre corriol, el qual ens va portar al famós camp de 
mongetes d’en Henry. Avui està farcit d’arbres, no hi 
ha rastre fòssil de cap mongetera i tan sols un car-

tell de fusta anunciava els antics límits agrícoles. Em 
va resultar complicat imaginar-me la plantació i vaig 
dubtar d’aquella veracitat publicitària, però a vegades 
és millor creure dubtosament que renunciar al món de 
la imaginació. Veia rere un arbre en Henry mirant-se 
el lent creixement dels llegums, suant amb l’eina a la 
mà i fent cabòries sobre la seva teoria econòmica tan 
asceta i autèntica. La seva ombra recorria aquella con-
trada, però nosaltres ara perseguíem els ossos i els re-
cords fets pedra. Vam seguir caminant fins a trobar-nos 
davant una gran carretera amb dos carrils per banda. 
Desconec el geni que va decidir fer passar una via tan 
exagerada per allà i suposo que em va produir el ma-
teix disgust que va expressar ell davant l’arribada del 
tren a Concord. Massa plantes, brots i pedres fets mal-
bé en ares d’un desenvolupament fals i superficial. Són 
coses que ens haurien de fer reflexionar, però en aquell 
moment només volia creuar els quatre carrils i entrar a 
la població.

Robert Fàbregas

El meu amic Villar 
Tant de temps que ha passat i encara el recordo. 

Deuria ser l’any 1945 quan ens vam conèixer. A la clas-
se ens van posar junts, al mateix pupitre, i ens vam fer 
molt amics. Teníem 12 anys i fèiem el 2n curs d’aquell 
batxillerat antic de 7 anys.
Es deia Lluís, però en aquell temps els mestres ens 
anomenaven sempre pel cognom. El meu amic era el 
Villar.
Els dos trèiem bones notes, érem prims i baixets i es 
veu que ens assemblàvem de cara perquè els mestres 
sovint ens confonien i a nosaltres ens feia molta gràcia.
Recordo que parlàvem molt –a classe sovint ens re-
nyaven per això- i que li deixava  llibres de Jules Verne. 
Però el que ens agradava més era jugar a “carreres”  
inspirats en el gran premi internacional automobilístic 
“Penya Rhin” que cada any se celebrava a Barcelona. 
Els dies que per la pluja no es podia anar al pati (i tam-
bé d’amagatotis durant la classe) dibuixàvem sobre 
un paper quadriculat una pista ben tortuosa i després, 
seguint unes regles de joc, cadascú anava marcant la 
seva trajectòria dins la pista.  Et podies “despistar” si 
corries massa i no agafaves bé la corba.
El col·legi nostre era a Barcelona, a la Ronda Sant 
Pau. El meu amic vivia en un carrer estret del Raval 
prop d’on ara hi ha la plaça Folch i Torres, que alesho-
res no era cap plaça sinó un gran solar ple de runes, 
les restes abandonades d’una antiga i tètrica presó 
que la República havia ensorrat.
Sortíem junts del col·legi i, desviant-me del meu tra-
jecte, l’acompanyava fins a casa seva. Però moltes 
vegades ens quedàvem una estona a jugar a les ru-
nes de la presó. Era potser la il·lusió de trepitjar terra, 
rocs i herba, cosa difícil de fer en el barri on vivíem. Hi 
havíem buscat minerals i insectes però recordo també 

el petard dins d’una ampolla  que es va trencar i ens 
podíem  haver fet mal.
Un dia em va fer pujar a casa seva. Era una escala 
molt estreta i fosca. Al pis, molt petit, hi havia la seva 
germaneta que, potser gelosa que parlés amb mi, el 
cridava dient-li “tete, tete”... La seva mare, una senyora 
molt prima, em va oferir berenar: una mica de pa amb 
xocolata. Ara penso que aquell trosset de pa era molt 
valuós en aquell temps de misèria de la postguerra. El 
pa era molt escàs, solament hi havia el de racionament: 
una petita barreta per persona i dia.
Cap a mig curs va estar dos o tres dies sense venir a 
classe. El mestre ens va explicar que al Villar se li havia 
mort el pare.
Quan va tornar anava tot vestit de negre. Va seure al 
meu costat però jo no sabia què dir-li. A l’hora de l’es-
barjo plovia i solament vaig saber dir-li: “Vols jugar a 
carreres?”. 
La resta de curs el notava canviat: molt més callat, amb 
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menys ganes de jugar i amb molta tos.
A les vacances vaig anar com cada any a passar l’estiu 
al poble de l’àvia. 
Quan al setembre vaig tornar a classe el meu amic no 
hi era. A la sortida vaig preguntar per ell al mestre. Em 
va dir: “No ho sabies? Durant l’estiu es va morir. Pobre 
noi, ha mort com son pare, de tuberculosi. S’ho deuria  
encomanar”.
Vaig anar davant de casa seva. Vaig entrar a l’escala 
estreta i fosca però no em vaig atrevir a pujar. Hi serien 
la  mare i la  germaneta? Què els hi podria dir? Vaig 
sentir una cosa estranya per dintre, com un enyora-
ment i vaig plorar tot sol. 

La pesta blanca 
Aquest record em fa pensar que una de les moltes co-
ses que hem d’agrair a la medicina moderna és haver 
dominat i gairebé eradicat la tuberculosi, el terrible fla-
gell de la gent jove, que es va estendre molt en els 
anys 40, aquells anys de misèria de la postguerra es-
panyola.
El meu germà, més gran que jo, feia la mili a l’Hospital 
Militar de Barcelona, precisament al pavelló antituber-
culós, i m’explicava la tragèdia d’aquells nois contagi-

ats de tuberculosi a la mili i sense medecines efectives 
a l’hospital per curar-los. Solament hi havia injeccions 
de calci i vitamines i  truculentes i doloroses operaci-
ons, com el “pneumotòrax” (injectar aire sota la pleu-
ra per aixafar el pulmó tuberculós). Però la majoria de 
vegades fracassaven i era tràgic veure morir aquells 
joves de 21 anys amb plena consciència i amb un gran 
desig de viure.
Era la tisi, la “pesta blanca”, que la literatura  i l’òpera 
tantes vegades han agafat com argument (per exemple 
en “El pati blau” de Santiago Rusiñol, “La Muntanya 
Màgica” de Thomas Mann), “La bohème” de Puccini o 
“La traviata” de Verdi) i que va matar grans poetes nos-
tres com Marius Torres als 32 anys i Salvat-Papasseit 
als 34 . 
Com que calia aïllar els malalts per evitar el contagi, es 
van construir sanatoris antituberculosos i recordo que 
per entrar a la universitat havíem de passar una revisió 
mèdica que feia l’Obra Antituberculosa.
Amb el descobriment de l’estreptomicina i d’altres an-
tibiòtics encara millors,  la tuberculosi va deixar de ser 
la “pesta blanca” i els sanatoris es van tancar. Encara 
no s’ha aconseguit  eradicar-la del tot, però ara és una 
malaltia curable.

Joan Serrat

cultura
EL CAMÍ DE LES AIGÜES

Autora: Carme Martí
 Ed. Amsterdam. SOM* Ara llibres
Primera edició: octubre de 2017

Cinc anys després de l’èxit d’Un cel de plom, que va se-
duir prop de 20.000 lectors, Carme Martí torna a treure 
el cap a la primera línia de l’actualitat literària amb una 
segona novel·la de memòries, El camí de les aigües.
La novel·la és un homenatge a les dones dels anys 
20 del segle passat, que amb fermesa i coratge van 
treballar intensament per tirar endavant les famílies, és 
un cant a la cuina de les àvias que van viure al mig de 
grans dificultats. L’obra té dues narracions paral·leles, 
una de  contemporània amb una protagonista actual, 
la Laura,  i l’altra basada en uns fets reals que va viure 
l’àvia de l’autora, la Maria Badia. La manera de plantar 
cara a les adversitats és diferent: la Maria és molt més 
ferma que la Laura, tot i que aquesta viu en un entorn 
molt més planer. 
La Maria marxa de casa per poder ajudar la família i 
s’inicia als 9 anys fent de mainadera, després fa de 
cambrera i finalment acaba a la cuina, la seva gran pas-
sió. Treballa amb tenacitat, fermesa i aplom, acceptant 
el destí sense dramatisme ni resignació . Alguns dels 
escenaris de la novel·la passen per Reus, l’Espluga de 
Francolí i Barcelona, és en aquella Barcelona republi-

cana que la Maria aconsegueix ser més feliç, l’embat 
de la guerra civil queda molt ben reflectit i narrat des 
d’un punt de visa inèdit.
Carme Martí (Montblanc, 1972) és llicenciada en filolo-
gia catalana. Ha impartit classes de català i ha publicat 
Història d’1 cuinera. Memòries de Maria Badia (2008) 
i Cròniques rurals (2011) al costat de Jordi Llavina i Al-
bert Carreras. Forma part de l’equip del Museu de la 
Vida Rural. 

Carme Torrent
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La por

La mainada estava aterrida. Uns es van refugiar po-
sant el cap al ventre de la mare. Els altres van mirar 
ràpidament cap a un altre costat i els més lleugers van 
desaparèixer del carrer.
Tan sols havia girat la cantonada un home gran com un 
Sant Pau que impactava pel seu volum.
Tenia els cabells negres ondulats i llargs, un nas ver-
mell ple de grans, unes celles amples i negres amb els 
pèls de punxa. Els llavis gruixuts, el de dalt partit, en-
treveien, quan s’obrien, unes dents grans i blanques, 
emmarcades per una barba negra de feia uns dies. 
Panxut i mal format, camatort i amb peus grossos, ca-
minava amb grans passes lluitant contra l’aire, que li 
obria l’abric i semblava encara de més amplada. Tot-
hom li cedia el pas baixant de la vorera. 
Però no era tan sols el seu aspecte, era el sac buit que 
portava a sobre l’espatlla el que els espantava tant. A 
casa a tots els nens, els pares els havien explicat que 
si no es portaven bé els recolliria l’Home del Sac, un 
home, més o menys com el descrit, que se’ls emporta-
va per treure les seves rabietes, tossuderies i malifetes 
i que no els veurien mai més.
Ell caminava malhumorat per la vila, en veure que tota 
la mainada corria i s’amagava davant seu, evitant-lo. 

L’home va buscar una escala, a on va entrar, i els nens 
que ho veien van fer un esglai, ja que en aquella casa, 
al primer pis, hi vivia una amiga de l’escola que es deia 
Maria, la Pigada. Era la més moguda i tossuda, encara 
que tenia un tret especial, era múrria. De seguida tots 
van suposar que l’enxamparia. 
No n’hi havia cap que volgués marxar del carrer per 
veure què li passava. Les mares els estiraven cap a 
casa, però ells es deixaven arrossegar mirant enrere.
El gegant es va asseure en un graó de l’escala per des-
cansar i va fer un traguinyol d’aigua. Ell era conscient 
de la por que provocava i si de bon principi havia ac-
ceptat el rol, ara era com un malson. 
Els petits li tiraven tomates, patates o testos des del 
balcó, quan s’apropava a les portes de casa seva i era 
un perill passar a poc a poc per les voreres.
Les bromes de la gent gran i els vilatans en passar cada 
vegada eren més punyents. Ell era com era i prou.
Es va sentir una porta que s’obria i la Maria saltant bai-
xava l’escala, quan de sobte es va trobar aquell gegant 
assegut que se la mirava. Ella va quedar clavada a la 
paret i no va dir ni piu, no li sortien els xisclets per més 
que obria la boca. El gegant va grunyir i va allargar la 
mà per agafar-la amb delicadesa i la va anar acompa-
nyant per passar amb atenció el graó.
Quan va passar, la Maria va veure les llàgrimes que li 

queien a aquell homenàs i es va po-
sar a córrer escales avall. En arribar 
al replà es va parar en sec, es va girar 
cap a ell i li va dir:
- Com és que no m’has posat al sac?
- A tu et sembla que t’ho mereixes?
- Quasi tots ens ho mereixem. I quan 
tu eres petit no hi havia Home del 
Sac?
- Sempre hi ha hagut a qui ha interes-
sat fer por. Tu no me’n tens?
- Oh, i tant! Fas tremolar de mirar-te.
L’home va recolzar el cap a la paret i 
va grinyolar pel sofriment.
- Jo tinc por de quedar sol, m’agrada 
la mainada, us miro amb tristesa i vol-
dria jugar-hi. Us expliquen mentides 
interessades i jo no he agafat mai a 
cap de vosaltres. Tot és un invent i a 
ningú  faig pena. Per què ho he de 
pagar jo? Sóc el més infantil i enjo-
gassat del poble, tan sols tinc gran la 
panxa i la meva pobresa... Vés, Vés...
Al cap d’una estona la Maria i els seus 
companys van entrar en trompa a 
l’escala, encuriosits perquè no havia 
passat res, i van convidar a l’Home 
del Sac a jugar al carrer. Fins i tot els 
gegants tenen por.
Xavier Cassany i Masó, gener 2014

Corregit: Núria Saqués

Petits contes



14

El pla de Salt (Sonet)

Escudella i carn d’olla
curiositats catalanes

L’escudella és un brou típic de Catalunya i, essen-
cialment, es tracta del mateix plat que el putxero 

i pilotes o caldo i pilotes del País Valencià. Prové 
de l’ebullició de la carn d’olla amb llegums com ci-
grons, patata i col. També s’hi sol afegir ceba o porro, 
api, pastanagues i un o dos grans d’all. Com que és 
un plat calent se sol consumir a l’hivern. Té un sabor 
intens moderadament salat condicionat per la varietat 
d’ingredients de què es compon. El nivell de sal va a 
gust de cadascú, encara que és recomanable no po-
sar-n’hi perquè els ingredients ja li aporten aquest gust. 
La seva textura sol ser molt suau, encara que es pot 
espessir amb carn o bé afegint-hi cereals. No té una 
recepta concreta, ja que és un plat tradicional i cada 
persona, família o poble l’elabora a la seva manera. 
Per Nadal s’acostuma a cuinar amb sopa de galets, 
una pasta grossa que de vegades és farcida de pilotes 
petites de carn.
La carn d’olla sol estar composta de botifarra negra, 
blanca, pilota, carn magra de vedella, una mica de 
xai, un pit de gallina o pollastre, una mica de careta o 
orella de porc i cansalada.
La pilota és una part molt característica de la carn 
d’olla, que es fa barrejant carn picada amb ou, 
all, julivert i una mica de pebre i sal, formant una 
mandonguilla gran i ovalada que es cou amb el brou 
i se sol tallar en rodanxes gruixudes en el moment de 
repartir-la. En particular, la pilota per a l’escudella de 
Nadal es fa barrejant carn picada de vedella i de porc, 
amb ou, all i julivert trinxats, pa ratllat i pebre negre 
formant una mandonguilla el·lipsoïdal d’uns 15 cm de 
llarg i uns 8 cm de diàmetre, que s’enfarina abans de 
coure. D’altres sopes catalanes més senzilles poden 
tenir també pilota. Pel menjar del dia a dia, hi ha 

sopes de brou que es fan amb pasta i pilotetes de la 
mida d’un gra de raïm.
La carn d’olla pot servir-se conjuntament amb les 
verdures i amb el brou o per separat. Quan se 
serveixen sense brou, la carn d’olla i els llegums 
s’acompanyen amb una vinagreta.
Tradicionalment se separava el brou i se’n feia 
una sopa bullint-hi fideus gruixuts o arròs. Des 
que dediquem menys temps a cuinar, per la seva 
elaboració i la varietat d’ingredients que necessita, 
s’ha convertit en un àpat de Nadal o de dies de festa 
a l’hivern. Per Nadal és típic menjar la sopa amb 
galets de grans dimensions (de vegades farcits de 

A tocar de Girona, la capital 
s´hi poden veure grans verdors esteses 

que formen totes aquestes deveses 
que pertanyen al municipi de Salt.

Les hortes que hi ha tot el voltant del Ter 
són testimoni de la riquesa agrària 
que disposa de l’aigua necessària 

i transforma aquest entorn en un verger.

Gran nombre de detalls s’hi poden trobar 
testimonis del seu passat industrial 
que fou la gran activitat del poble,

a aquest, no li falta res per demostrar 
que té una capacitat especial 

per abastar qualsevol fita noble.

Albert Tauler 
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Escudella i carn d’olla

carn picada) que no són gaire habituals en cap altre 
moment de l’any, mentre que a la resta de l’any sovint 
es menja amb fideus grossos i arròs
L’escudella i carn d’olla és el plat de sopa documentat 
més antic d’Europa i Francesc Eiximenis explica al 
segle XIV que aleshores era un plat que menjaven 
tots els catalans cada dia. Té origen en les famílies 
pageses que bullien les restes de la collita i altres 
aliments que arreplegaven del rebost.
Antigament, els dies de cada dia la pilota es feia 
només amb molla de pa i cansalada. Aquesta mena 
d’escudelles amb pilotes també es feien a Occitània, 
on la pilota es deia ròsola, i les pilotes de pa i 
cansalada encara existeixen, o més aviat una evolució 
d’elles, a les quals el pa amb el temps es va substituir 
per patata, són les farcidures llemosines.
Si sobrava carn d’olla, es passava aquesta per la 
paella o bé se servia freda i amanida.A alguns llocs es 
podia fer un trinxat amb les patates (i col, api, etc. si 
calia) i la carn, a l’estil del trinxat.
Aquestes sopes podien tenir verdures de temporada, 
tubèrculs i les carns que es poguessin tenir a 
disposició. Sopes d’aquesta mena es menjaven força 
sovint, si no cada dia, en una àmplia àrea d’Europa 
i de la Mediterrània, a cada lloc particular adaptada 
segons els seus productes. Els ingredients concrets 
també depenien de l’economia personal de cadascú 

i del que tingués en cada moment a l’hort i al rebost. 
Hi havia, a més, les versions “de festa” i les “de diari”. 
Les versions de cada dia tenien més hortalisses i 
ossos i poca carn, mentre que les de festa, als Països 
Catalans, han de tenir “els Quatre Evangelistes”:porc, 
gallina, vedella i xai. L’olla o escudella i carn d’olla de 
Nadal era la versió de màxima festa.
La recepta d’escudella amb patata és força recent,ja 
que aquest ingredient no es va introduir a la cuina 
catalana fins un o dos segles després del contacte 
amb Amèrica. Fa un temps se li posaven mongetes, 
també d’origen americà. A La cuynera catalana (segle 
XIX) el terme escudella és encara genèric per a 
diferents sopes (verda, amb carn i verdures; de dia 
de peix, sense gens de carn ni peix, per quaresma; 
de llegums, de pèsols, de pa torrat, etc.) i s’alterna 
sense criteri aparent amb el mot sopa. Sí que apareix 
explícitament, presentada com a un altre plat diferent, 
la “carn bullida a l’olla, vulgarment dita carn d’olla”, 
que “acostuma a servir-se després de l’escudella”, 
i diu que a més de verdures, ha de tenir moltó i 
cansalada, però que per assolir “tota perfecció” a més 
hauria de contenir carn de bou i d’aviram.
Fins no fa gaire encara es menjaven amb pa, i encara 
es mengen amb pa, l’escudella o altres sopes, a 
alguns indrets de Catalunya, a Menorca i a Occitània.

Informació extreta de Viquipèdia catalana 
 i altres webs



16

fresques de tardor li vindrà bé una dessuadora 
per no refredar-se.  
Els gossos més vells i cadells també han de 
protegir-se del clima, perquè ells són menys 
resistents als canvis bruscs de temperatura. En 
general els vells sofreixen d’artrosi, els seus 
músculs són més febles, els seus sistemes de 
defensa ja no són tan eficients i un fred molt 
intens pot fer que s’afebleixin o emmalalteixin.  
Perquè una peça resulti un bon abric ha de cobrir 
el llom del gos des de la creu fins a la base de la 
cua. Si és més curta deixarà al descobert la zona 
lumbar, que és l’àrea de la columna que més 
sofreix amb el fred. També és important cobrir el 
coll, especialment en els gossos amb problemes 
de cervicals. 
Hi ha infinitat de models més o menys sofisticats, 
vistosos o discrets, molt adornats o més sobris. 
L’elecció és una qüestió de gust personal , 
que poc té a veure amb la cura de la salut 
dels nostres gossos. Si t’agrada aquest tipus 
d’abillaments per a la teva mascota hauràs 
de tenir en compte alguns consells que sí que 
afecten al benestar del teu gosset.   

- Ajudar per a l’elecció- Per començar cerca 

Els perills de la  
processionària del pi

Quan arriba l’hivern: ha de portar roba el meu gos?
Hauràs sentit a dir que els gossos no necessiten 
vestir-se amb roba perquè tenen el seu pèl que 
els protegeix del fred i perquè en estat natural 
ells mai s’abriguen, i tot i així no semblen tenir 
problemes.  
Aquesta afirmació, si bé és certa, no s’aplica a 
molts dels nostres gossos domèstics. 
Pensa que les vivendes solen tenir calefacció 
que les manté càlides fins i tot els dies més freds 
de l’hivern. Quan el teu gos està tranquil·lament 
recolzat sobre la catifa i tu decideixes portar-lo 
a passejar, el canvi de temperatura sobtat pot 
ser molt agressiu per a ell. Això és especialment 
cert en els gossos  de mida petita. Ells tenen una 
major superfície corporal en proporció al seu pes 
que els gossos grans, la qual cosa fa que perdin 
la calor més ràpidament i necessitin abric. Hi 
ha, però, gossos petits molt robusts, com alguns 
terriers, que segurament no necessitin abrigar-se 
mentre són joves. Cadascú de nosaltres sap si el 
seu gos és fredolic o no.   

- El test de l’estufa- Qualsevol gos que busca 
estirar-se prop de l’estufa o es manté cobert 
quan li poses una manta, segurament li agradarà 
un abric per sortir al carrer. Fins i tot en nits 

cuidem les mascotes
La processionària del pi és en realitat la 
fase larvària d’una papallona molt comuna 
en els boscos de coníferes (Thaumetopoea 
pityocampa). 
Segurament l’heu vista en molts pins a l’hivern. 
Són com unes bosses blanques que semblen 
aquests núvols de sucre de les fires. Amb la 
pujada de les temperatures a l’inici de primavera 
/final d’hivern (febrer-abril), aquestes erugues 
baixen del pi, buscant un lloc on poder fer la 
muda per convertir-se en papallona.  Quan 
baixen, ho fan l’una rere l’altra, en fila índia, 
d’aquí els hi ve el nom de processionària. 
És just en aquest moment que baixen quan són 
perilloses, ja que criden l’atenció als nostres 
animals domèstics, sobretot gossos i gats que els 

intenten agafar/
jugar 
amb la pota i 
sobretot amb la 
boca/llengua. 
Aquesta eruga 
té uns pèls 
urticants amb uns 
substància tòxica 
que és alliberada 
quan un animal 
els ataca/toca. 
Provoca una greu 

irritació, 
amb lesions 
que van 
des de les 
més lleus 
a petites 
cremades 
fins a 
poder-se 
complicar 
amb greus 
necrosis de 
la zona que 
ha entrat en contacte amb el tòxic. Per això és 
important anar al veterinari com més aviat millor 
per evitar al màxim les complicacions. Mentre no 
hi puguem anar, podem intentar fer els primers 
auxilis a casa, però això malauradament no ens 
salva de córrer al veterinari: és una urgència 
veterinària. 
Els primers auxilis consisteixen bàsicament 
en un bon rentat de la zona afectada (aigua o 
sèrum fisiològic, si en tenim), però sobretot sense 
fregar, ja que si no, sense 
voler alliberarem més substancia dels pèls 
clavats. 
I recordeu, no deixeu les vostres mascotes tocar 
aquestes erugues i en cas que hi 
entri en contacte aneu ràpidament al veterinari. 
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que la peça estigui confeccionada amb un 
material còmode, sense costures dures que 
puguin irritar la pell. Les teles que són elàstiques 
són ideals, perquè s’adapten millor al cos i són 
més flexibles. Fixa’t que no limiti els moviments 
del gos. Per exemple si li poses un vestit, la 
faldilla no ha d’enganxar-se a les seves potes si 
ella decideix córrer amb algun amic al parc.  
Si li compres una caçadora amb mànigues 
llargues, el teu gos ha de poder moure les seves 
potes davanteres amb comoditat.  
Un altre detall que pot resultar molest és si la 

roba té parts que sobresurten molt, com per 
exemple un tutú, doncs cada vegada que la teva 
princesa es mogui aquest objecte la “perseguirà” 
surant al seu  voltant i pot arribar a espantar-la.  
Molts gossos tampoc toleren bé els adorns sobre 
el cap. 
És tan àmplia l’oferta de moda per a gossos que 
segurament podràs trobar alguna cosa moderna, 
elegant, nou o “súper chic” que també sigui 
confortable per a la teva mascota. 

Informació facilitada per Vetxarxa

ensenyament

Quan arriba l’hivern: ha de portar roba el meu gos?

La feina dels cossos de seguretat: 
la Policia Local de Salt

Veure un cotxe de policia per dins, conèixer les eines 
que fan servir o observar el gos que els ajuda en 

les seves tasques van ser algunes de les coses que 
van aprendre els nens i nenes de tercer de l’escola Les 
Arrels de Salt. I és que la Policia local va realitzar-los 
una xerrada formativa amb la intenció d’apropar la seva 
feina als més petits.
L’alumnat va poder veure l’equipament municipal, sen-
tir les explicacions dels professionals de la seguretat 
ciutadana, veure els vehicles de la Policia local i co-
nèixer de prop i preguntar en relació a quines són les 
seves funcions i responsabilitats. Els nens i nenes han 

participat activament en aquesta sessió i han pogut 
resoldre amb els cossos de seguretat els dubtes que 
tenien sobre aquesta professió.
Els alumnes han pogut comprovar que vetllar per la se-
guretat ciutadana de la nostra comunitat i garantir que 
es compleixin els drets fonamentals de les persones no 
és gens fàcil.
Des de l’escola creiem que és una manera molt didàc-
tica d’ensenyar civisme als més joves de la població, ja 
que està pensada perquè coneguin de prop els serveis 
de seguretat del municipi.
En cas d’emergència no oblideu trucar al 112.
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Creixem junts!

A FEDAC-SALT, durant el curs fem un munt d’activi-
tats que compartim amb  les famílies. Aquest final 

de trimestre ha sigut ben profitós.
A l’octubre, per engegar motors,  tots gaudírem d’un dia 
plegats fent una gran bicicletada per anar cohesionant 
la família i l’escola. Per acabar-ho d’arrodonir vam dinar 
al pati degustant un bon arròs. 
Arribat el final de trimestre i com ja hem fet altres 
vegades, els petitons de l’escola convidaren els pares 
a participar en un taller de fanalets. Es fa un dia a 
la tarda i totes les famílies hi són convidades. Una 
activitat senzilla que ens ajuda a conèixer-nos  i alhora 
molt engrescadora, on alumnes, famílies i mestres 
treballen conjuntament per aconseguir uns bonics 
fanalets per anar a esperar els Reis de Salt. I el dia 
de la cavalcada, poder-los lluir tot fent llum, animant 
i en definitiva contribuint a fer poble! Ens han quedat 
preciosos.
I... dels més petits passem als més grans, els de 4t 
de secundària, que han aconseguit fer-nos passar una 
molt bona estona organitzant una quina de Nadal per 

a tots. L’han preparada amb l’objectiu de recollir diners 
per a poder gaudir tots ells d’uns dies de colònies i així 
acomiadar l’etapa que acaben. Segur que els hi aniran 
molt bé els diners recollits. L’èxit de l’acte no ha estat 
només econòmic, sinó que ha servit per a cohesionar, 
per divertir-nos, per crear un molt bon ambient distés i 
molt participatiu entre tots els membres de la comunitat 
educativa. Molt bona idea alumnes de 4t!
No podem deixar de fer referència al nostre Concert 
de Nadal, dels alumnes d’infantil i primària,  i a la 
representació teatral que preparen els de sisè. És una 
que ja tenim molt consolidada, els nostres cantaires ho 
fan molt bé i els actors ens emocionen a tots! Aquest 
concert es fa també per gaudir junts la família i l’escola. 
Al mateix temps serveix per a contribuir a recaptar fons 
per a la Marató de TV3, treballant així el valor de la 
solidaritat.
En resum, un munt d’activitats que ens han permès 
emocionar-nos, riure, aprendre, compartir... i  tot això 
ens permet Créixer junts! 
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Fina, has deixat una gran petjada....

Se’ns fa difícil posar paraules en moments així, on es 
barregen l’alegria i la tristesa a la vegada. Alegria, 

perquè una persona molt important a la nostra escola 
iniciarà una etapa nova plena de nous projectes i noves 
il·lusions. I de tristesa, per tot el que queda enrere, que 
ha estat molt gratificant.
Aquest curs, al Gegant del Rec, s’ha jubilat la Fina 
Cañellas.  Va començar la seva  trajectòria amb nos-
altres essent membre de l’equip directiu i fent classes 
a l’etapa d’educació infantil.  Finalitzada la seva etapa 
com a secretària de l’escola, es va convertir en la mes-
tra d’informàtica per als més petits.
Des de l’inici ens va captivar la seva capacitat de treba-
llar en equip, la seva emprenedoria,  discreció , alegria 
i dinamisme. I així ho ha demostrat durant tots aquests 
cursos escolars al nostre costat.
Un dels seus punts forts era fer raonar els nostres 
alumnes a través del projecte de filosofia 3/18 i dels ta-
llers d’intel·ligència  emocional. Les hipòtesis, els inter-
rogants,  la motivació, fomentar la curiositat, ... era part 
de la seva motxilla com a mestra del Gegant del Rec.
Tal i com ens ha expressat  ella en aquests darrers dies 
“Jubilar-se com a mestra d’educació infantil és un orgull 
i una gran satisfacció personal”.  I ho hem vist, Fina, en 

la teva mirada i amb la teva il·lusió, que aquesta veritat 
et feia sentir molt realitzada professionalment.
Ets molt estimada pels nostres alumnes, que sempre 
et recordaran amb afecte i amb un gran somriure. Grà-
cies a la teva habilitat els has apropat al món de les 
noves tecnologies de manera funcional, significativa i 
motivadora.
Has estat un referent per  a tots  nosaltres, que hem 
compartit amb tu tants moments, activitats, il·lusions, 
sortides, nous reptes, ... I sobretot hem format part del 
que per a nosaltres  és el més important, el procés edu-
catiu dels nostres alumnes.
Fina, et desitgem que gaudeixis d’aquesta nova i tan 
merescuda etapa que se’t presenta. No perdis totes 
aquestes qualitats que et caracteritzen. I sobretot no 
oblidis que al Gegant del Rec sempre hi tindràs la porta 
oberta.
Sabem que vols iniciar nous projectes personals per 
enriquir-te i estem convençuts que deixaràs petjada 
allà on vagis, com la petjada que has deixat en cadas-
cun dels nostres cors.
“L’ensenyament que deixa petjada no és el que es fa 
de cap a cap, sinó de cor a cor”. Howard G. Hen

Mestres de l’Escola El Gegant del Rec

Vols conèixer la nostra Escola?
El nostre objectiu principal és que el nen/a vingui con-
tent a l’escola. Considerem que un nen/a amb una visió 
positiva de la vida s’adapta millor a l’entorn i és més 
capaç d’afrontar els reptes que se li presenten. 
Si vols conèixer més a fons els nostres projectes i la 
nostra manera de treballar vine a l’escola a les POR-
TES OBERTES
el dimecres 28 de febrer o el divendres 2 de març,
al matí  de 9.30 a 12.30 i a la tarda de 15.30 a 16.30.
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Actuació de la coral de La Farga

Al Pompeu Fabra, com cada Nadal…

El dilluns dia 27 de novembre va tenir lloc a la Coma 
Cros una jornada d’experiències d’Aprenentatge 

Servei. Des de l’Ajuntament ens van convidar a anar-hi 
amb els nens i nenes de la coral de l’escola per fer una 
petita actuació d’obertura de l’acte.
La coral de La Farga es troba en el seu segon any de 
vida. La vam iniciar el curs passat com a activitat extra-
escolar organitzada per l’escola i adreçada als infants 
de tercer, quart i cinquè. La responsable n’és la mestra 
de música dels petits, l’Elisa Ayuso. Com que actual-
ment està de baixa perquè ha tingut una nena preci-
osa, l’està substituint la Jana Boadas. Tot i que fa poc 
que funciona n’estem molt contents, tant mestres com 
alumnes. És un bon complement al projecte artístic del 

nostre centre.
Ens van convidar i, com sempre, vam dir que sí. Ens 
agrada participar dels esdeveniments de Salt. Com a 
escola creiem que és una bona manera de col·laborar 
amb el nostre poble i alhora de donar-nos a conèixer. I 
per als nostres nens i nenes és una oportunitat de sen-
tir-se orgullosos del que fan i els alimenta l’autoestima 
i la seguretat en ells mateixos.
Va ser una actuació breu on vam oferir tres cançons:
• El món és rodó
• Voldria tenir un Nadal com cal.
• Siyahamba (amb acompanyament de djembés)
Ens va semblar que al públic li havia agradat: vam mar-
xar mentre sentíem els seus aplaudiments...

Com cada Nadal, al col·legi Pompeu Fabra hem 
preparat amb molta il·lusió diferents treballs nada-

lencs, per poder-los presentar a casa i regalar a fami-
liars i amics.
Des de l’àrea d’educació artística, es treballa amb di-
ferents tècniques artístiques: al llarg del curs, els mes-
tres proposem als alumnes diferents activitats que els 
permeten expressar-se de múltiples maneres, afavorint 
que cadascun dels alumnes pugui realitzar treballs que 
mostren els seus sentiments, emocions, experiènci-
es, habilitats... Sovint aquests treballs es plategen per 
realitzar en equips cooperatius, fent que els alumnes 
hagin de planificar el procés de realització i assumir 
responsabilitats dins l’equip per assegurar l’èxit en la 
realització de la tasca assignada. Moltes d’aquestes 
activitats proposen treballs específics per celebrar dife-
rents festivitats del cicle anual, com ara el Nadal.
Aquest any, en les setmanes prèvies a les festes nada-
lenques, hem fet projectes artístics diferents a cadas-
cun dels cicles de l’escola:
● A educació infantil han preparat boles nadalenques, 
ninots de galeta de gingebre i arbres de Nadal per de-
corar les aules. També han realitzat un arbre de Nadal 
amb palets.
● Al cicle inicial de primària, amb motllos de galetes i 
argila blanca, han fet uns penjolls per l’arbre; eren uns 
cors ben macos!
● Els alumnes del cicle mitjà vam fer, com a felicitació 
nadalenca, un tríptic nadalenc que representava uns 

vitralls. Quina feinada hi van tenir per dei-
xar-ho ben pintat!
● Finalment, els alumnes de cicle supe-
rior van reciclar càpsules de cafè per fer 
unes boniques campanetes d’ornamenta-
ció i també van pintar paisatges d’hivern. 
Van demostrar ser molt creatius.

Mestres d’educació infantil i primària
Col·legi Pompeu Fabra (Salt) 
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Flaires de Nadal al Mas Masó

La darrera setmana abans de l’inici de les vacances de 
Nadal ha estat farcida d’activitats nadalenques. Durant 

els dies previs a Nadal, cada curs ha preparat un poema, 
la cançó pel concert, ha decorat la classe, ha fet una postal 
o un regal per als pares,…, s’apropen les Flaires de Nadal!
El dimecres al matí ens ha visitat el patge Reial i ha omplert 
de màgia tota l’escola. El patge ha rebut els alumnes de 
cada classe, ha parlat amb ells i ha recollit les seves cartes 
i desitjos de Nadal pel nou any 2018.
El concert ha estat alegre i emotiu a la vegada. L’alegria 

del moment ha estat present entre els alumnes, mestres 
i famílies. 
A l’hora del pati totes les aules han trobat una sorpresa a 
dins la classe: els pares i mares de l’AMPA ens han portat 
pa amb xocolata i begudes per esmorzar!
El divendres al matí hem fet cagar el tió a infantil, cicle ini-
cial i cicle mitjà i, a cicle superior, hem fet l’amic invisible. 
Els tions han rebut molts de cops i han cagat molt i molt. 
Després del pati tota l’escola s’ha reunit al gimnàs per fer la 
2a part de la Festa de Nadal. 

Agrupació de Comerciants del 
Veïnat de Salt

972 23 43 36 comerciants.veinatdesalt@gmail.com facebook.com/veinsdelveinat

Fem barri!
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pessics d’artCamises de paper

Durant les passades festes de Nadal i Reis m’he entretingut realitzant unes gracioses camises de paper, plega-
des amb la tècnica de l’origami, que m’han servit per múltiples usos i funcions : targetes de felicitació,  marcadors 
de lloc a la taula, fundes per targetes de crèdit o visita, posacopes... I sobretot per obsequiar fills i nebots amb 
diners plegats de forma inèdita que els ha encantat i provocat un franc somriure.

El procediment a seguir per elaborar aquestes petites camises (tan valuoses en el cas dels bitllets de 5, 10, 20 
o 50 euros) és molt senzill i només cal contemplar les imatges per anar reproduint de forma àgil i intuïtiva els 
diversos passos o secrets del plegat.

1. La base serà un paper rectangular 
que pot ser: blanc, estampat, de color, 
bicolor, decorat a mà... El situarem en 
format vertical i el plegarem curosa-
ment per la meitat. 
2. Doblegarem el costat esquerra i el 
costa dret del paper cap a la línia cen-
tral del plegat com si tanquéssim els 
porticons d’una finestra.
3. A continuació plegarem la solapa 
dreta cap al costat dret.
4. I repetirem la mateixa acció amb la 
solapa esquerra, tot procurant formar 
com una mena de “V” des del plec cen-
tral fins als costats exteriors.
5. Girarem el paper de tal manera que 
la “V” quedi a la part inferior i de cara 
a la taula on s’aguanta el plegat. I en 
aquesta posició realitzarem un doblec 
d’un mig centímetre a la part de dalt de 
la composició
6. Donarem altra vegada la volta al pa-
per, tot fent que la “V” quedi visible a la 
part inferior i tot seguit doblegarem la 
cantonada superior dreta cap a la línia 
central del plegat.
7. Realitzarem la mateixa acció amb la 

cantonada esquerra del paper procurant que els dos plecs es trobin al centre formant el coll de la camisa.
8. I ja per acabar, desplaçarem la part inferior del paper on hi ha la “V” cap a la part superior, fent que quedi ben 
subjecte gràcies als plecs que formen el coll de la camisa. 
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I ja hem aconseguit una genial camisa plegada que pot ser més gran o més petita en funció de les mides del 
rectangle de paper utilitzat. I només ens cal decorar-la amb gràcia tot pintant-la, fent exercicis de traç i grafisme 
amb retoladors o bé enganxant-hi una corbata de paper i butxaques que li donin un aire més acolorit i elegant 
(aquesta és una activitat molt interessant a realitzar amb infants d’Educació Infantil i Primària). 
Val la pena aprofitar les restes dels bonics i alegres papers que han embolcallat els regals de les festes nadalen-
ques i anar retallant rectangles per confeccionar camises ben vistoses.
També podeu obrir l’últim plec de la camisa i escriure un missatge o felicitació tant a la part de fora com a la part 
de dins, o bé utilitzar-les com a petites fundes o carteres per guardar tot tipus de targetes. alhora ens resultaran 
molt útils si les utilitzem com a posagots, passant hi prèviament una capa de vernís o plastificant-les.
 Ja veieu que la imaginació no té límits i una petita forma o un simple element poden donar molt de joc! Rumieu 
una estona i segur que hi descobrireu encara innovadores possibilitats.

Carme Garriga i Verdaguer

i ecologia
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L’Arxiu Municipal de Salt se suma  
a la campanya #ArxivemelMoment

Eleccions

La societat té la idea que els arxius sempre han estat 
per preservar el patrimoni documental del passat, 

però això no és ben bé així. Avui en dia els arxius són 
institucions que també han de preservar i construir el 
patrimoni documental del futur.
Per aquest motiu l’Arxiu Municipal de Salt es va sumar 
el passat mes de setembre a la campanya instada per 
l’Associació d’Arxivers i Gestors Documentals de Cata-
lunya #ArxivemelMoment mitjançant la qual es demana 
a la ciutadania l’aportació a l’arxiu de testimonis que 
documentin i preservin evidències sobre el moviment 
social i polític que viu Catalunya. 
Els materials, relats i documents, que poden ser tant 
analògics com digitals i de qualsevol signe polític o so-
cial, han de fer referència als esdeveniments viscuts al 
municipi de Salt o per entitats o persones saltenques. 
Tot i que la cessió es pot fer de forma anònima, es de-
mana que es facilitin nom i cognoms, data i ubicació 

del contingut per tal de po-
der-ho contextualitzar acu-
radament.
Fins a la data, l’Arxiu Mu-
nicipal de Salt ha recollir 
més de 200 testimonis 
entre fotografies, vídeos i 
piulades a les xarxes soci-
als. En aquest darrer sentit 
es recorda que les xarxes 
socials (Twitter, Facebook, 
Youtube, Instagram, etc.) 
no ofereixen garanties de 
preservació permanent ni d’accés futur, ja que perta-
nyen a companyies privades que, d’acord amb la seva 
política empresarial, poden eliminar-los quan ho cre-
guin convenient.  

notícies
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El diumenge 17 del passat desembre, la zona espor-
tiva del Pla de Salt va concentrar les activitats de la 

Marató del 2017 a Salt. Des de les nou del matí es van 
succeir les activitats esportives que van culminar amb 
la creació de la figura i el sorteig d’obsequis entre els 
participants.
Els actes van començar a les nou del matí amb un tor-
neig de futbol; a dos quarts de deu es va fer un repte de 
natació 50x100m a la piscina municipal; a les 10 taller 
de marxa nòrdica al qual va seguir un recorregut per les 
hortes i les deveses de Salt a dos quarts d’onze.
També durant el matí es van fer exhibicions de gimnàs-
tica artística, patinatge artístic, kayak Polo, activitats 
per a nens i nenes de 6 a 12 anys, partits de basquet i 
masterclass de zumba fitness.
En les activitats van participar-hi les entitats: Unió 
esportiva Coma Cros, Club Natació Swimfaster Salt, 
Nordic Walking Girona, Salt Gimnàstic Club, Club Pati-

natge Salt, Club Piragüísme Salt-Ter, EUSES, Consell 
Esportiu del Gironès, Club Basquet Salt i Uesports Salt.

Dues mil persones participen als actes de la Marató de TV3 a Salt

Una alumna de l’Escola FEDAC de Salt  
va guanyar el premi de la nadala municipal

Sofia Rojas de 4t de primària de l’Escola FEDAC 
va rebre el premi per haver fet la Nadala amb què 

l’Ajuntament de Salt va felicitar les festes nadalenques. 
En total van presentar-se 356 obres de diferents cate-
gories. A la imatge podeu veure els guanyadors de les 
diferents categories, Fanta Diakite, de PS de l’Escola 
Silvestre Santaló, Alba Njoya de 1r de primària de l’Es-
cola Les Arrels, Sofia Rojas de 4t de primària de l’Esco-

la FEDAC i Iona Wyttenbach de 6è de primària de l’Es-
cola Pompeu Fabra, amb l’alcalde de Salt i el regidor 
d’educació Min Cunill, que els van lliurar un obsequi.
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Suburbicon

Als anys 50, en un moment de prosperitat econòmi-
ca i amb el nivell de vida més alt de la seva història, 

els Estats Units es trobava en plena època de segre-
gació racial, a on les dues races, la blanca i la negra, 
estaven completament separades. Els habitatges, les 
escoles, el transport, els hotels, els restaurants i també 
els lavabos estaven dividits per evitar que l’home blanc 
es “contaminés” per la influència del negre. En algunes 
ciutats es va arribar a aplicar una llei marcial que prohi-
bia als negres de sortir al carrer a partir de les deu de 
la nit. No tenien dret a vot i no podien accedir a càrrecs 
públics i a càrrecs d’importància política.
El 1955 va sorgir el moviment per la defensa dels drets 
civils, que pretenia la igualtat per a tots els ciutadans 
del país. Un dels principals líders d’aquest moviment 
va ser Martin Luther King, amb una filosofia de no vio-
lència, que va patir presó per defensar  una dona negra 
(Rosa Parks) que es va negar a cedir el seu seient a un 
home blanc a l’autobús. Aquest fet va ser el detonant 
de molts de dies de boicot i protestes que va aconse-
guir que es prohibís la segregació al transport públic de 
la ciutat de Montgomery. 
La majoria d’estatunidencs creien fermament en la in-
ferioritat innata dels negres i no els consideraven en 
condicions d’igualtat social. Néixer negre anava lligat 
amb la pobresa i la violència.
És en aquesta època que té lloc la trama de la pel·lícula. 
Suburbicon és el nom d’una urba-
nització que podria estar situada a 
qualsevol lloc d’Estats Units. Es un 
espai blanc, pensat per blancs, amb 
costums de blancs: barbacoes, por-
xos, nens i nenes jugant pel carrer, 
els veïns que es desitgen el bon dia 
de manera artificial i artificiosa, les 
dones amb el mateix pentinat i els 
homes amb la mateixa roba, amb 
cases unifamiliars amb jardí al da-
vant i al darrera, amb gos, amb un 
cotxe aparcat a la porta... en fi, la 
imatge de la felicitat en majúscules. 
Què podria alterar aquesta hipòcri-
ta però bona convivència d’aquesta 

comunitat? Doncs ni més ni menys que l’arribada d’una 
família negra al barri. O això és el que jo em pensava...
Com que la història està escrita pels germans Ethan i 
Joel Coen, que són coneguts per tenir un estil carac-
terístic i per una gran llibertat creativa, el film agafa un 
gir inesperat quan uns desconeguts entren a la casa 
d’una família de la urbanització. Aquest fet converteix 
als aparentment perfectes i idíl·lics personatges en 
destructius i perversos.
Com a protagonista el camaleònic Matt Damon, brillant 
en el paper de psicòpata, i magnífica Julianne Moo-
re, perfecte en el seu paper d’una mestressa de casa 
freda i sense sentiments. Cal mencionar també el nen 
que interpreta el paper de fill d’en Matt Damon, Noah 
Jupe, de 12 anys, fent un paper absolutament diferent 
del que interpreta a Wonder. 
La pel·lícula tracta de dues històries diferents que el 
director George Clooney no aconsegueix connectar 
entre si. Tot plegat es queda a mig camí entre una crí-
tica social, uns assassinats a l’estil Coen i passa de 
puntetes amb el tema de la segregació racial. 
Una crítica ferotge de la societat nord-americana en 
què en Clooney hauria estat millor d’actor que de di-
rector. 

Núria Heras Colomer

cinema
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De Ramon Madaula, sota la direcció de Jordi Casa-
novas.

Divendres dia 1 de desembre a les 20.30 h, presenten 
al teatre municipal de Girona una comèdia protagonit-
zada per artistes de gran renom. Entre ells, Ramon Ma-
daula, Jordi Bosch, Carles Canut, Rosa Renom, Marieta 
Sánchez i Guillem Balart, tots coneguts a la TV.
La celebració del dia de sant Jordi és el punt de celebra-
ció d’aquesta comèdia, que situa la seva acció en una 
casa adossada del Vallès Occidental. Els punts d’entesa i 
desavinences d’una família de cases mitjana faran aflorar 
les veritats, els anhels i els secrets dels seus membres.
Preparen el sopar a fora, en un jardí molt ben caracterit-
zat, i relaten una història sobre les relacions familiars, la 
solidesa d’aquestes unions i les influències familiars entre 
ells.
Els personatges són: en Jordi Bosch fa d’ecologista que 
vol canviar el món i acaba amargat de la seva feina. La 
Carmen Rosa, la seva dona, positiva davant la vida però 
no cobreix la manca d’estima per part del seu entorn. La 
Deisy (Marieta) ha vingut de la República Dominicana per 
trobar una nova família, es fa càrrec de l’avi (en Canut), i 
els seus fills veuen que el que vol són els diners de l’avi. 

Adossats

L’avi Jordi (Carles Canut) era un comptable que volia ser 
mariner, i avui entén que els seus fills són tan tous com 
ell. En Jordi (Guillem Balart) viu i passa de tot. En Joan 
(Ramon Madaula) és el germà que és artista i tota la vida 
picant pedra, ara li arriba l’oportunitat de fer una escultura 
per una rotonda que ningú sap com definir-la, ell, deses-
perat, intenta penjar-se de la mateixa i l’escultura es par-
teix i acaba amb un collaret. Acabant l’obra definitivament.
Ha sigut una comèdia molt divertida i molt aplaudida pel 
públic present.

Josep Pla

teatre 
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La saviesa de la pell

Som el que hem viscut, experimentat, compartit... A 
mesura que anem fent anys, sumem experiències i 

vivències i tot això es reflecteix en la nostra pell. Cada 
arruga és una vivència única. L’organisme cutani de-
nominat pell és la tela viva on el temps va pintant els 
variats quadres de l’envelliment.
Multitud de coses canvien. Amb els anys el metabolis-
me de les cèl·lules es fa cada vegada més lent. A partir 
de certa edat, la pell presenta unes característiques es-
pecífiques: disminueix la quantitat i activitat dels fibro-
blasts, així com la síntesi de col·lagen. A més, la pell 
es deshidrata i s’asseca a causa de la disminució de la 
vascularització i les secrecions sudorípares i sebàcies. 
També s’originen desordres en la pigmentació i aparei-
xen les “taques de vellesa”.
Tot això sumat als factors exògens que afecten i agreu-
gen diàriament la pell: sol, tabac, alimentació, entorn 
exterior ... es tradueix en un rostre envellit.
Per això, els defectes en la fermesa, elasticitat i ca-
pacitat de regeneració epidèrmica de les zones de la 
pell que no estan exposats a la llum solar apareixen 
per primera vegada a una edat avançada, mentre que 
a les zones molt exposades a la llum solar apareixen 
més aviat.
Podem observar les evidències de l’envelliment cutani 
en zones com la cara, les espatlles, la zona d’escot i el 
dors de les mans: les àrees del cos més exposades a 
la radiació solar.

El pas dels anys fa que 
algunes pells es tornin 
més seques i fines, 
deshidratades, amb 
falta de lluminositat, 
flaccidesa, manca de 
tonicitat i fermesa, ar-
rugues profundes, co-
lor pàl·lid o groguenc, 
porus oberts, taques 
de l’edat, pigues, ber-
rugues seborreiques...
Lluitar contra els signes 
de l’envelliment, les ar-
rugues i les taques de 
la pell és molt important. Per això, les pells madures 
necessiten tractaments específics que contrarestin les 
seves mancances. Malgrat que no podem aturar el pas 
dels anys, sí que existeixen alguns remeis per fer-los 
menys visibles i perjudicials per al nostre cutis.
En un centre d’estètica, la professional és qui, després 
de fer un estudi de la pell, recomanarà el tractament i el 
producte més adient per a cada cas.
Es tracta de restablir i activar les funcions vitals de la 
pell, proporcionant els principis actius necessaris que, 
amb el pas del temps, l’organisme deixa de fabricar.
Com l’àcid hialurònic (factor principal d’hidratació), el 
col·lagen i elastina (factor de l’elasticitat de la pell), 
complex vitamínic i germen de blat (per a pells que ne-
cessiten regeneració, hidratació i oxigenació), etc.
No menys important és protegir la pell de les radiacions 
nocives del sol amb un bon protector solar.
I en cas d’observar canvis en una taca o una piga, o 
qualsevol lesió cutània, cal acudir al dermatòleg.
Envellir és un art difícil, però com dèiem al principi, per-
què el temps continuï pintant el quadre de la nostra 
vida, cuidem la tela.

Informació facilitada per Estètica Venecia

bellesa
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Àngela Maria (sisena part)

Ser un boca-moll (Algú que no pot mantenir un secret).
Boira pixanera (Pluja molt fina o boira molt espessa).
Va perdre-hi bou i esquelles (Negoci ruïnós).
Sempre té un budell buit (Qui sempre està disposat a 
entaular-se).
Com bufar i fer ampolles (Equival a una labor simple i 
senzilla).
No baixen del burro (Relatiu a persones molt tossudes, 
que no volen reconèixer la raó).
Anar a estira cabells (Quan són moltes les persones 
que s’interessen per veritables gangues).
N’hi ha per llogar-hi cadires (Un esdeveniment poc 
corrent provoca una abstenció general).
Les cames li fan figa (Estat en què un es troba després 
de caminar molt de temps).
Cantant les veritats es perden les amistats (Quan es 
diu obertament el que es pensa).
Ser una ànima de càntir (Aplicat a qui és quasi un 
ningú).
Amb el temps i una canya (Figurat: Amb la canya de 
pescar treballant i paciència, sempre es pescarà).
Servir de cap de turc (Si un negoci no surt bé, cal 
buscar un culpable o cap de turc).
Tirar capellans (Expulsió involuntària de gotes de saliva 
per la boca).
Cara de pomes agres (Presentar una cara molt seriosa, 
de sofriment, d’aspecte descontent).
Una cara com un joc de cartes (Tenir una cara plena 
de blaus o esgarrinxades, després d’una batussa).
Li han donat carbassa (No ser correspost 
amorosament o haver suspès uns exàmens).
De quin costat carrega? (Pregunta del sastre al 
prendre la mida d’uns pantalons d’home).
Estar al cap del carrer (Arribar al final d’una conversa 
sobre un mateix tema).
L’hi han tret les castanyes del foc (Qui ha salvat una 
mala situació, mercès a les ajudes d’altri).
Cel rogent, pluja o vent (Si al cel hi ha nuvolada 
vermellosa, és avís de vent o de pluja).

Cercar cinc peus al gat (Demanar excessiva 
informació, sense necessitat).
Fer entrar un clau per la cabota (Ser molt tossut i voler 
sempre tenir raó).
La clau i el duro (Era el que els pares donaven al seu 
fill, en arribar a la primera joventut).
Qui ha fet el cogombre que se’l posi a l’ombra (S’han 
d’acceptar les conseqüències d’una acció equivocada).
A trenta-nou de coll (Amb molta velocitat).
Qui compra barat, compra dos cops (Sobre 
l’adquisició de vestiments o, també, d’altres objectes).
Qui t’entengui que et compri (Se li diu a aquell que no 
s’explica gaire bé).
El que no es cou per a mi, que es cremi (No apurar-se 
per les desgràcies dels altres).
Fer-ne una com un cove (Fer-ne un gra massa, portar 
les coses massa enllà).
Tocar el crostó (Molestar una altra persona, citant-li fets 
desagradables).
Fer la viu-viu (Transcórrer la vida d’algú a un nivell 
senzill).
No s’hi veu de cap ull (Es refereix a aquell que està el 
màxim satisfet de si mateix).
En un tancar i obrir d’ulls (Succeir una cosa en 
dècimes de segon).
Perdre els trucs (Sinònim de perdre el senderi).
La terra és massa baixa (Refús a fer d’agricultor per 
evitar haver de treballar sovint ajupit).
Tenir mala peça al teler (Qui pateix una malaltia molt 
greu, amb poques esperances de solució).
Tallar com un genoll de dona (S’aplica quan el ganivet 
que s’utilitza no talla bé).
Ser com l’obra de la Seu (Construcció que triga molt a 
acabar-se).
Passar-ne de seques i verdes (Viure una temporada 
molt justament).
Qui hagi perdut el seny, no el trobarà pas aquí 
(Manifesta que la falta de seny és cosa general).
Cap sac buit s’aguanta dret (Per mantenir-se, tot 
necessita una base adequada).
Ser com un rot (Aplicat a la persona de mal tracte, 
antipàtica).
Com un pou sense fons (Aplicat a aquell que gasta 
sense mirament).
Per a tu va el pollastre (Dit a aquell que no vol escoltar 
els bons consells i va a la seva).
Hi pujaria de peus! (Ratificar amb fermesa el que s’ha 
dit).
Passar de pets a merda (Passar de mal a pitjor).
Buscar les pessigolles (Seguir molestant algú, amb 
ganes de fer-lo enfadar).
Pesar figues (Moviment del cap, quan una persona 
asseguda s’endormisca).
A les penes, punyalades (Cal no desanimar-se malgrat 
que es passin certs moments penosos).

Manel Oliveras-Planas

entreorelles
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Una experiència enriquidora a Càritas

El petit comerç: espai de relació i acollida 

Vaig llegir en un anunci al diari, que Càritas cercava 
voluntaris per a col·laborar en “Tallers d’acollida lin-

güística i cultural” (TALC), un programa per a persones 
immigrades de diferents cultures, que desconeixen la 
nostra llengua i no cal dir la nostra cultura.
Em va semblar un projecte engrescador perquè té com 
a objectiu ajudar a les persones nouvingudes al nostre 
poble a formar part del país que les ha acollit, el que 
serà també el país dels seus fills, que ja parlen la nos-
tra llengua perquè van a l’escola i l’han après de ben 
petits. Elles i ells, els que han arribat ja grans al nostre 
país, tenen més difícil assolir aquesta formació bàsi-
ca que els ha de permetre comunicar-se amb el seu 
entorn, en la llengua pròpia del país. Sovint viuen en 
barris on es relacionen principalment amb famílies amb 
la mateixa llengua i cultura, dels seus països d’origen, 
però en canvi els cal saber-se fer entendre en català 
per a poder trobar una feina, per poder parlar amb el 
seu metge, o el tutor de l’escola dels seus fills. 
No troben facilitats per a poder parlar en català, per-
què nosaltres els autòctons tampoc els ajudem. Ja fa 
massa anys que la majoria de catalanoparlants han di-
mitit de parlar la seva llengua de primer antuvi, quan es 
troben algú que se’ls dirigeix en altre idioma o que és 
d’una altra cultura passen al castellà, i així difícilment 
ajudarem als nouvinguts a parlar i entendre la nostra 
llengua.
En molts casos són persones no alfabetitzades, que 
parlen una o més llengües del seu país d’origen, i co-
neixen paraules en català o castellà però que difícil-
ment poden construir frases, o llegir i escriure el seu 
nom. 
Aquests tallers d’acollida els ofereixen iniciar-se en 
l’expressió oral, amb tècniques i activitats que facin 
amenes i entenedores les lliçons, amb jocs i simula-
cions, amb la introducció de temes del seu interès de 
la vida quotidiana, utilitzant les paraules clau que fem 
servir en el nostre/seu fer de cada dia, al mateix temps 
que es treballa la lectura i l’escriptura.
Veure com els brillen els ulls quan saben construir una 
frase, quan descobreixen una nova paraula i l’anoten 

a l’agenda amb majúscules, i en cerquem la traducció 
al francès i a l’anglès, perquè també hi ha qui parlava 
aquestes llengües als seus països d’origen, o l’escrivim 
a la pissarra en àrab, o la diuen en llengua mandinga.
És una experiència plenament enriquidora, que em 
permeto recomanar a qui es vegi capaç i vulgui dedicar 
unes hores a fer aquest servei de voluntariat. Jo amb 
aquesta petita dedicació a aquest projecte considero 
que estic retornant un deute que vaig contreure quan 
el meu primer mestre de català i gran patriota, en Sal-
vador Sunyer i Aimeric, a.c.s., en els anys foscos de la 
dictadura franquista, ens va donar les primeres lliçons 
de català, d’amagat apreníem a escriure la llengua que 
haguessin volgut fer desaparèixer. Ara ens cal ense-
nyar-la a aquests nous catalans, perquè trobin el seu 
lloc dins la societat que els ha acollit.

Jaume Bosch i Termes

Càritas Salt – Agrupació de parròquies
Carrer Sant Dionís, 47, Hotel d’Entitats
972 24 24 72    salt@caritasgirona.cat

solidaritat

veïns d’arreu

La crisi que compleix, malauradament, deu anys, 
ha obligat a tancar bona part del comerç minorista 

de tota la vida a  Salt. Molts dels locals que ocupaven 
aquests establiments han estat reoberts més tard per 
ciutadans nouvinguts que ofereixen una gran varietat 
de productes i serveis, a la recerca de clients de la seva 
nacionalitat, des de telefonia, queviures, perruqueries, 
carnisseries, ferreteries, viatges, locutoris, transferèn-
cia de diners, bars i restaurants. 

Tan sols a la Zona Centre, podem comptar una cinquan-
tena llarga d’aquests negocis. La majoria regentats per 
familiars. N’hi ha que només tenen articles dels seus 
països d’origen, d’altres tenen una oferta més variada.   
Un d’aquests botiguers és l’Imtiaz Ahmed Dar, que té 
un comerç de teles i complements al detall  i és  ori-
ginari del Paquistan, on exercia de mecànic soldador. 
Igual que els seus germans, va voler cercar un futur mi-
llor a Anglaterra, però no va aconseguir el visat i sí que 
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perquè es pogués dur a terme, de la Diputació, primer,  
i de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania de 
la Generalitat de Catalunya, després. També és  qui ha 
assumit la responsabilitat del projecte des de l’inici fins 
a l’actualitat. 
A banda de la informació escrita, els col·laboradors tam-
bé poden adreçar els seus clients al Servei de Primera 
Acollida o al Servei Jurídic gratuït  de què es disposa. 
Inicialment, es feia  un seguiment més exhaustiu a les 
botigues, ara, a la fase de consolidació, s’ha espaiat 
més, degut a la retallada de pressupost. 
La valoració del seu funcionament  és positiva. Es 
mantenen 18 establiments en actiu que actuen com a 
agents d’acollida, sense cap més compensació que el 
del seu compromís cívic. En el període de setembre a 
desembre de 2016  els comerciants han atès 42 per-
sones, 19 les han derivat a Primera Acollida  i 15 a 
Assistència Jurídica.

Pilar Velázquez 

El petit comerç:  
espai de relació i acollida 

ho va fer per Espanya. A l’any 2000 va arribar a Lla-
gostera. Aprofitant el boom immobiliari va treballar de 
peó a la construcció, paleta i maquinista. Es guanyava 
molt bé la vida, però amb l’arribada de la crisi va haver 
de buscar altres feines i va  anar a raure en una botiga 
de roba que, finalment, va haver de tancar. Davant la 
situació laboral i per no dependre del treball temporal, 
el 2015 va instal·lar el seu propi negoci a la nostra vila, 
que porta juntament amb una filla. Un altre fill té una 
perruqueria aquí des de fa 11 anys.  
La seva clientela és diversa: majoritàriament immigra-
da, però també local.
A l’aparador crida l’atenció un cartell que diu:“Guia 
d’acollida i tràmits d’estrangeria. Consulta-la aquí ” i el  
distintiu  de  “Comerç col·laborador / Acollida en espais 
de relació quotidiana”. Com el d’ ell, hi ha 17 establi-
ments més al poble. 
Què fa un Comerç col·laborador?
A partir de les inquietuds dels seus clients, detecta, in-
forma i assessora sobre els tràmits més habituals: re-
novació permisos de treball i residència, obtenció de 
la tarja sanitària i d’altres. Ofereix  informació pròpia, 
d’algú que ja  n’ha viscut  l’experiència, o escrita, facili-
tant la Guia d’acollida  que els tècnics els fan  arribar i 
la formació rebuda d’aquests.
Quan s’inicia el projecte?
A La Farga 311 de juny de 2016, el cap de l’Area d’Inte-
gració i Convivència de l’Ajuntament,  l’Andreu Bover, 
ens parlava que Salt havia estat escollit com a municipi 
pilot per començar a aplicar la Llei d’Acollida (Decret 
150/2014). Él treball en xarxa amb serveis i associa-
cions portat a terme pel Servei Municipal d’Acollida i 
Ciutadania, va desplegar aquest mateix any 2014 el 
projecte “Acollida en espais de relació quotidiana”, re-
alitzat per Vincle, associació per a la recerca i l’acció 
social, a partir de la iniciativa d’en  Xavier Xarbau. El 
desenvolupament del projecte ha anat a càrrec d’ell 
mateix fins al 2016 i de la Sílvia Durany a continuació, 
que és qui  continua fent el seguiment. 
L’objectiu era fer arribar informació sobre els tràmits de 
més utilitat a tothom que ho necessités i ajudar a situar 
les persones en la seva nova ciutat perquè esdevinguin 
el màxim d’autònomes. Segons X. Xarbau, es van ado-
nar que els calien intermediaris. Sovint, quan es busca 
un pis o una feina, es donen veus a cal barber o a la 
fruiteria perquè és  més fàcil d’escampar el missatge. 

Així doncs, es va parlar 
amb comerciants per 
demanar-los la seva im-
plicació, com a referents 
d’èxit i a qui els seus 
conciutadans es poden 
adreçar amb més confi-
ança que a un tècnic.
Aquest projecte va ser 
una aposta clara de Vin-
cle, que és qui va cercar 
els recursos econòmics 
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 5,5 8,7 11,5 11,5 10,6 4,7 1,1 2,4 3 0,8 3,2 3,9 7,4 2,7 -1,1
Temperatura Màxima 21,9 24,3 23,8 23,8 19,5 17,6 17,5 15 12,1 18,1 15,7 20,4 15,2 16,2 19,41
Mínima Parc Monar 3,7 7,3 9,7 11,7 12,5 3,1 -0,7 0,5 1,1 -1,2 1,7 2 5,7 -0,6 -3,1
Pluja/mm.    4,1           
          
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Temperatura Mínima 1,2 1,8 2,7 1,5 2,1 2,4 2,2 6,2 6,8 9,8 6 1,2 2 2,8 -0,2
Temperatura Màxima 16,8 21,6 20,4 19,8 20,8 22,6 20,1 22 19 17,2 15,3 14,4 16,2 9,5 12,8
Mínima Parc Monar -2 -0,1 0,5 0,6 0,4 0,4 0,2 3,4 4,6 7,9 4,5 -1 -0,6 1,4 -2,1
Pluja/mm.          Ip    2,6  

Dies de pluja: 2
Màxim en un dia: 4,1(mm)

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 3,9 (mm)

Pluja acumulada: 6,7 (mm) 
Temperatura màxima:
 24,3° el dia 2 de novembre

Pluja acumulada: 8,2 (mm) 
Temperatura màxima:
 21,6° el dia 30 de desembre

Temperatura mínima:
-1,1° el dia 156 de novembre

Temperatura mínima:
-2,9° el dia 4 de desembre
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Resum any 2017

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

Aquest novembre ha estat més fred del normal, el 3r 
de l’any després de gener i setembre, també novem-
bre, -0,8º d’anomalia. L’anomalia negativa ha estat més 
elevada en mínimes -2,0º, i en canvi ha sigut un mes 
lleugerament càlid pel que fa a les màximes anomalia 
de +0,5º al centre de Salt. Això és per al període 1999-
2017. Pel que fa a la precipitació, mes extremadament 
sec, només 6,7 mm. La mitjana està en 68,3 mm. És el 
3r mes més fred pel que fa a la mitjana de les mínimes 
des de 1999 i això que no ha fet una mínima absoluta 
gaire baixa al centre de Salt, -1,1º el dia 15. En canvi 
es van assolir els -5º el novembre de 1999 o el 15 de 
noviembre de 1997. Aquest mes ha tingut un promig de 
les mínimes de 4,1º quan el promig és de 6,1º, només 

1999, 3,1º , i 2007, 3,0º, van ser més freds. Ha sigut 
un mes amb molts dies serens, 10, i poc tapats, 4, per 
això hi hagut tanta amplitud, 15,6º a Salt-XOM, 14,2º al 
centre de Salt.
Desembre. Més fred i excepcionalment sec a Salt. No 
hi hagut cap onada de fred ni cap temporal de pluja, i la 
temperatura més elevada s’ha produït el dia 30, igual-
ment com el 31, són els únics dies que hem passat de 
20º. Hem de destacar que tots els dies les mínimes han 
baixat de 5º excepte el dia 11, 6,2º, però el dia 11 la mí-
nima era de 10,7º fins a les 9 hores. La mitjana de les 
mínimes d’1,4º a Salt, si considerem fins a les 9 hores 
la mínima, però a les 24, 0,7º, en 3 dies han baixat les 
mínimes clarament a últimes hores del dia.

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

487 mm de precipitació total a Girona-Sant Daniel (mit-
jana 773,2 mm), és el 8è any més sec des de 1884 a 
Girona.
17,21° de temperatura mitjana a Girona-Séquia, és el 2n 
any més càlid al centre de Girona des de 1884, per darre-
re de 2006, 17,35°. 17,2° fou el de 2015.
A Salt temperatura mitjana de 16,8°, és el 2n any més cà-
lid des de 1999, per darrere de 2006, que també té 16,8°. 
510 mm de precipitació total, la mitjana és de 699,1 mm.
Hem tingut un any ple de contrastos, amb 4 mesos freds, 
gener, setembre, novembre i desembre, i una primavera 
i estiu molt càlids (2n estiu més càlid des de 1884 a Gi-
rona), també l’octubre fou molt càlid. Un final d’any, no-

vembre i desembre el més sec a Girona des de 1884, 
15,6 mm. L’últim semestre, el 3r més sec des de 1884 a 
Girona, 160 mm, el més sec és el de 1954, amb 140 mm. 
El mes més plujós de l’any el gener amb mm a Salt, i el 
mes més sec. El mes més càlid de l’any agost: El mes 
més fred de l’any gener amb 7,1° de mitjana a Salt. El 
dia 30 de juny vam tenir una calamarsada a Salt, no tan 
intensa com a Girona. En aquest dia va ploure 47,9 mm a 
Salt-XOM, fou el dia més plujós de l’any. La temperatura 
màxima absoluta de Salt fou de 39,4° el dia 4 d’agost, i 
la mínima absoluta de -4,5° el dia 18 de gener. A les De-
veses de Salt el dia 18 de gener es va arribar a -10,0 °C.
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Elaboració:
Netegeu el verat  i traieu-li l’espina del mig i aplaneu-lo. Talleu la can-
salada ben fina, poseu-la al mig del verat, tanqueu-lo i lligueu-lo amb el 
cordill. 
En una safata de forn, poseu oli, juntament amb les patates i la ceba 

tallades a la juliana, l’all tallat a llesques, la tomata a talls, el julivert tallat petit, els claus i el pebre vermell. Reme-
neu-ho tot junt i poseu-ho al forn a 180 graus durant uns 10 minuts. Afegiu-hi els verats i deixeu-ho coure durant 
10 minuts més. Finalment afegiu-hi la picada de julivert.

Recepta de la Sra. CATALINA SOLER MASSOS 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
· 4 verats
· 8 talls de cansalada amb pebre
· patates 
· ceba
· alls
· tomata 
· julivert
· claus d’espècie
· pebre vermell picant
· oli 
· sal
· 1 cordill

Verat al forn amb cansaladagastronomia

un Salt enrere

Per la picada
· 2 grans d’all
· 3 o 4 fulles de julivert
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments
Francisco Javier Fernández Esquinas 
Alicia Sarmiento Delgado  17/11/2017
Roberto Canales Catalan 
Norma Leticia Paz Alfaro 18/11/2017
Oleg Tsibiy 
Liubov Soroka  20/11/2017
Cristobal Gutierrez Martín 
Esmelin Y. Cerrato Hernández 23/11/2017
Jordi Planas Gibrat  
Stefania Loredana Toader  27/11/2017
Daniel jiménez Urbano  
Montserrat Garcia Esteo                     30/11/2017

Naixements
Axel Sebastian Vallecillo Amador   06/11/2017
Nel Gil Barrera  08/11/2017
Jerreh Kolley   10/11/2017
Hajar Kabbach  11/11/2017
Hawa Fofana Hydara  13/11/2017
Zoe Adiela Sánchez Villagomez  14/11/2017
Didac Montenegro Jiménez 14/11/2017
Valentina Guzman Velez 15/11/2017
Yosef Boukrab Vyhlidal  15/11/2017
Hafssa Chafi  15/11/2017
Maria Borges  Garcia   15/11/2017
Haron El Addadi   16/11/2017
Fousseni Diakite  16/11/2017
Dylan Luis Sierra Rojas  17/11/2017
Uriel Alvarado Rodrigues  17/11/2017
Ana Paula Maldonado Navarro 18/11/2017
Kai Badenes López 21/11/2017
Antonio Bautista Gimenez   21/11/2017
Eloi Baus Garcia  21/11/2017
Rayan Achemlal  25/11/2017
Lia blanch Olea   26/11/2017
Lina Fadili  26/11/2017
Emma Arroyo Rodríguez   26/11/2017
Haroun Rouimi        26/11/2017
Aitana Alberto Montes 26/11/2017
Ona Sala Farres     28/11/2017
Hamza Fofana Fofana   28/11/2017
Aissa Fofana Saho    28/11/2017

Defuncions
Josep Llinàs Gri, 77 anys 31/10/2017
Felicita Holgado Galan, 81 anys 04/11/2017
Antonio Pérez López, 93 anys 05/11/2017
Ofelia Russi Muiños, 93 anys 06/11/2017
José Llados Male, 70 anys 07/11/2017
Rafaela Ropero Quintana, 87 anys 10/11/2017
Francisco Reyes Giménez, 65 anys 11/11/2017
Emili Corominas Gelada, 81 anys 12/11/2017
Juan González Rubio, 77 anys 13/11/2017
Narcís Ros Fornells, 95 anys 14/11/2017
Dolores Zanon Beltran, 92 anys 17/11/2017
Josep Llaverias Santacana, 63 anys 21/11/2017
Palmira Estrach Dalmau, 88 anys 22/11/2017
Josep Alsina Romans, 84 anys 25/11/2017
Ramona Espinosa Sánchez, 95 anys 25/11/2017
Enriqueta Juanchich Monso, 91 anys 27/11/2017
Marcelina Martí Canals, 96 anys 29/11/2017
Lluis Fàbrega Coma, 91 anys 02/12/2017
Quimet Costa Subils, 87 anys 04/12/2017

Alvaro González Navarro  
Lidia Pujol Sidera 04/12/2017
Denis Roberto Ribera Carranza  
Lucia Margarita Caraaias Cruz  11/12/2017
Bryan Buenaños Bermudez  
Luisa Fernanda Yepes López 15/12/2017
Jorge Rojas Carrasco 
Leyd Karen Sánchez Chavaria 15/12/2017
José Pedro Martínez Álvarez 
Andrea Turcios Mejia 15/12/2017
Abdeslam Berbri Oufregh  
Hayat El Miri   18/12/2017
Maria Pilar Camprubi Peicasat 
Karla Marisol Borjas Carbajal    21/12/2017

Antonio José Morcillo Camus 28/11/2017
Derek Fernández Salmeron  29/10/ 2017
Viraaj Singh  29/11/2017
Anas Ouja 30/11/2017
Etiosa Godwin Omoregie  30/11/2017
Haroun El Acrouti Laghmaoui  30/11/2017
Gala Ali Garcia  01/12/2017
Fatima Zahra Touray 02/12/2017
Jana Rhinous 03/12/2017
Max Pajares Navarro 05/12/2017
Lucia Cortecero Aranda  07/12/2017
Chloe Valdomar  Cruz    07/12/2017
Zeinab Gumaneh Ceesay 09/12/2017
Suneet Sabharwal    09/12/2017
Noumidia Arguig   10/12/2017
Lucia martínez Jiménez  11/12/2017
Hugo Jimeno Osuna 11/12/2017
Mohamed El Barrahmoui Bouich 12/12/2017
Tanveer Singh  12/12/2017
Manveer Singh 12/12/2017
Yeray Castello Luna 13/12/2017
Amira Boulahya    13/12/2017
Nur Leon Ferreiro 15/12/2017
Imran Aajib El Hajjami 16/12/2017
Alejandro Teixeira  De La Pava  18/12/2017
Hugo Villalba Carrillo 18/12/2017
Christin Uxue Izaguirre Giron 18/12/2017
Abdennour Kaddouri   19/12/2017

Alejandro Pereira Carmona  
Elodie Aguilera Torres 27/12/2017
Santiago González Roca 
Maria Elia Calles Ortega 29/12/2017
José Soler Pararols  
Maria Cristina Salvatierra Peregrina  08/01/2018
Mohamed Nejmi 
Yousra El Azzouzi El Mettai   15/01/2018
Khalid Charrak 
Sanae Zannouti Haddouch 19/01/2018
Abdelilah Jilali Erreben  
Fatima Lakhdar 19/01/2018

Biagui Keita Keita  20/12/2017
Galo Deulofeu Morcillo 21/12/2017
Gianina Valentina Henriquez Rivera  22/12/2017
Dylan Figueredo Hernández 23/12/2017
Yussef Chadli El Ouarti   25/12/2017
Gurveer Singh 28/12/2017
Oumou Traore 28/12/2017
Denis Iounut Ungureanu   29/12/2017
Neizan Pajares Berges  29/12/2017
Aran Pey Candia  29/12/2017
Irieix Requena Granados 29/12/2017
Elsa Moreno Hernández    29/12/2017
Maryam Yagoubi   31/12/2017
Ekamveer Sandhu  Singh   01/01/2018
Iyad Akdi          04/01/2018
Ibrima Baldeh  04/01/2018
Emma Sotillo Cornellá     05/01/2018
Noa Sotillo Cornellá  05/01/2018
Bintou Ceesay 05/01/2018
Nil Costa Almirall  07/01/2018
Oriol Puig Domenech 08/01/2018
Amjad Badri  09/01/2018
Noa Ruiz Piedra   10/01/2018
Mahamadu Sawaneh Jawara  11/01/2018
Emma Prat  Argyri   11/01/2018
Xeiene Martínez Garcia 12/01/2018
Safouan Haddouzi  13/01/2018

Maria Hijano Hurtado, 85 anys 05/12/2017
Vicenç Ferrer Naranjo, 73 anys 15/11/2017
Enric Pujadas  Frigolé, 91 anys 10/12/2017
Angelica Rivera Martínez, 25 anys 06/12/2017
Josep Pairoli  Verges, 83 anys 12/12/2017
Antonio  Do Carmo Costa, 76 anys 13/12/2017
Angelina Illa Janoher, 93 anys 13/12/2017
Kimberly Fabiola Galo Gómez, 24 anys 17/12/2017
Quimet Brugues Hors, 83 anys 17/12/2017
Baltasar Hernández Hernández, 66 anys 17/12/2017
Carlos Ros Vila, 81 anys 20/12/2017
Narcis Vilches Puigdemont, 30 anys 22/12/2017
Pere Ramió Serra, 86 anys 25/12/2017
Daniel Calleja Ruiz, 83 anys 26/12/2017
Jaume Marsal Ribot, 56 anys 29/12/2017
Maria Rosa Segura, 78 anys 29/12/2017
Lluís Bonet Pigem, 74 anys 29/12/2017
Manolo Roman Gómez, 89 anys 31/12/2017
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Encreuats

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

DAVESA, Major, 20  972230568 
Dies: 3 - 14 - 25 
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 7 - 18
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                           
Dies: 4 - 15 - 26
BALERI, Pla de Salt, 15 972441001 
Dies: 9 - 20
DOMENECH, Llevadores, 7-9           972439935 
Dies: 11 - 22 

ALDEHUELO, Esteve Vila, 1  972978376
Dies: 1 - 12 - 23
NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 5 - 16 - 27
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 6 - 16 - 27
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 8 - 19
ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 2 - 13 - 24
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 10 - 21

FARMÀCIES de guàrdia: mes de FEBRER

furetejar
polzada
tornaveu
zelador

volandera
malavesar
rebolcada
eixordador

botzinaire
demanaire
greixatge
lectura

orquestra
atzabeja
justicier

Ingredients RATAFIA 
VERTICALS 
1 Fruit del llimoner, s’utilitza molt la pela.
2 Aiguardent de vi aromatitzat amb essència procedent 
de la matafaluga
3 Escorça brunenca i aromàtica del canyeller, emprada 
en confiteria com a condiment i en perfumeria
4 Fruit de la noguera, per fer la recepta han de ser ver-
des.
5 herba aromàtica utilitzada principalment per les afec-
cions gàstriques
6 Gènere de plantes herbàcies perennes molt aromàti-
ques, moltes espècies són remeieres i són la base d’al-
guns licors. Comença per M
HORITZONTALS 
7 Mata amb fulles  lanceolades i flors blavoses violades, 
molt emprada com a planta medicinal. Comença per S.
8 El clavell d’espècia és una espècia molt aromàtica 
composta pels botons florals o poncelles assecades del 
claveller
9 També es coneix amb els noms herba Lluïsa, herba de 
la princesa, berbena de nucs florits o reina Lluïsa.
10 Flor del taronger
11 És un arbust de la família de les cupressàcies, sem-
blant al ginebre, però més petit




