


NOTÍCIES

BREUS

S’ha millorat la visibilitat de l'escultura Al·legoria improbable de Leonard Beard (coneguda popularment com”El Tio Pepe”),
al passeig Ciutat de Girona. Per a aquest motiu s'han retirat les tanques vegetals que l'envoltaven per deixar l'espai més practicable.
La intervenció inclourà també modificar la Font del Passeig, que no funciona des de fa anys per convertir-la en un espai enjardinat.

Al Barri Escriptors es va iniciar a principis
d'any la millora de la il·luminació dels carrers
i la reparació dels desperfectes de les voreres
que provocaven alguns dels arbres del barri.
Els primers treballs es van iniciar al carrer
Joan Maragall, tallant els arbres acordats.
Els treballs seguiran al carrer Joaquim Ruyra,
entre el carrer Miquel de Palol i el carrer Major,
els carrers Pere Coll i Guitó, Miquel de Palol i
Mercè Rodoreda.

Actuacions de manteniment i millora a la séquia Monar, aprofitant
per netejar i detectar els punts més problemàtics del rec. S'han
reparat 20 metres de mur i formigonat 30 més de nou per evitar

fuites d'aigua cap a les hortes de la zona del parc Monar.

El passat 20 de març va arribar un miler de mòbils a la Deixalleria
provinents d'una campanya de sensibilització ambiental realitzada
per l'alumnat de 2 d'ESO de l'Escola Pompeu Fabra. Des de l'inici
de curs i fins a dia d'avui l'alumnat ha fet activitats relacionades
amb el coneixement dels recursos naturals necessaris per a la
fabricació d'un mòbil.
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Pensions pobres o pobres pensions!  
Segons el diccionari, la paraula pensió es defineix així: “Quantitat que hom cobra 
periòdicament de l’estat o d’una institució o organisme, etc., pel fet d’haver prestat un 
servei, o determinada per la mort d’un familiar o per una disminució física o psíquica”.
En aquest moment el tema de les pensions està a l’ordre del dia, i caldria diferenci-
ar-ne diversos aspectes. En primer lloc, com s’hauria de comptabilitzar en el temps la 
quantia. En segon lloc, a partir de quan s’ha d’iniciar el seu pagament. En tercer lloc 
quina hauria de ser la quantia final de la pensió.
En anteriors governs espanyols es va destinar anualment unes quantitats del pressu-
post per omplir una guardiola destinada a poder utilitzar-la en moments de necessitat. 
En els últims anys sembla que a la guardiola li ha sortit un forat a sota i a poc a poc 
s’ha anat buidant, i el destí dels diners guardats no ha anat precisament a cobrir les 
necessitats dels pensionistes.
S’ha posat en discussió com s’haurien de comptabilitzar les pensions. Segons alguns 
no és el mateix qui porta 40 anys “prestant un servei”, tal com ho defineix el diccionari, 
o qui en porta només 10 o 15, ja que sol ser aquests últims anys els que comptabi-
litzen per determinar la quantitat a percebre, i dóna a entendre que discrimina en la 
proporcionalitat dels anys cotitzats i la quantia final de la pensió.
Fins fa pocs anys l’edat de jubilació d’una persona era de 65 anys. Actualment aques-
ta edat s’ha anat incrementant per mesos segons els anys cotitzats. Es pretén arribar 
als 67 anys. Uns dels molts motius de qui ho defensa és que la mitjana de vida d’una 
persona s’ha allargat i per tant es pot prolongar la vida laboral.
La mitjana de vida s’ha allargat d’acord amb els descobriments de la medicina per 
disminuir el risc de possibles malalties o la seva curació. Però el cos humà no deixa 
de ser un sac d’ossos propensos a trencar-se per qualsevol lloc.
No totes les feines són iguals quant a esforços físics o mentals, i per això es deixa la 
porta oberta a qui vulgui, de forma voluntària, allargar l’edat de jubilació.
Un ciutadà de carrer es pregunta per què no es posa en un plat de la balança tenir els 
joves a l’atur, lògicament alguns en poca experiència laboral, i a l’altre plat gent gran a 
punt de jubilar-se, lògicament també la majoria en condicions laborals penoses i que 
el seu cos només és una fàbrica de gasos, i per tant deixem que pesi més el jovent, i 
s’incorpori a la feina en substitució de la gent gran.
No som economistes, però un ciutadà de carrer veuria que tindríem jovent amb feina 
(que no hauria de ser precària, però això ja és un altre tema), que tindria un sou i 
cotitzaria de cara al futur, i gent gran que s’incorporaria a l’edat de 65 anys a la llista 
de jubilats. Així i tot, hi ha altres punts de vista diferents i respectables que discrepen 
de la viabilitat d’aquesta substitució amb gent jove.
El tercer punt, sobre quina hauria de ser la quantia final de la pensió, és el que ac-
tualment s’està removent en l’àmbit ciutadà amb manifestacions i en debat polític, 
esperant que definitivament es pugui trobar un acord per preservar els drets a una 
pensió digna. Deixem un quart punt pendent, que seria la pregunta de què passarà 
amb les pensions de jubilació del futur?
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Conservar documents, sigui en format digital, paper o pergamí, potser no té tant de glamour com veure l’Indiana 
Jones esquivant cocodrils, malvats i malediccions per trobar alguna peça sagrada. La conservació de la nostra 
història i llegat cultural, però, passa més aviat per la primera opció que per la segona. De tota manera, fins fa 
quatre dies ben poca gent sabia què era i que feia un arxiu municipal. Gràcies a la tasca de difusió d’en Frederic 
ara molts saltencs coneixen aquest espai i la seva feina. En Frederic, a més, combina la seva professió amb 
la passió per l’escriptura i compta ja amb diversos llibres publicats. Parlem una mica de tot plegat amb aquest 
guardià de les paraules. 

-Quan comences a treballar a Salt i a l’arxiu? 
-Vaig entrar a treballar a l’Ajuntament el 1996. Vaig 
passar per diferents àrees però quan l’arxivera que hi 
havia va marxar a treballar a la Diputació va quedar 
lliure la plaça, es van fer oposicions i m’hi vaig presen-
tar. Havia estudiat la carrera d’història i el tema d’arxius 
m’agradava. Vaig començar la feina d’arxiver el maig 
del 2008, o sigui que aviat farà 10 anys!
-Vas estudiar història i també arqueologia?
-Quan vaig fer la carrera, que en aquell moment era 
Geografia i Història, hi havia l’opció de fer uns estudis 
posteriors complementaris de tres anys que es deien 
Diploma d’Arqueologia Hispànica i que es feia a l’Insti-
tut d’Arqueologia de Barcelona. No té res a veure amb 
l’arxivística, tot i que a vegades faig broma i dic que 
fem arqueologia de papers! Amb la història sí que hi 
té relació i, de fet, podríem dir que gairebé el 90% dels 
arxivers vénen d’història, la resta, de carreres com Do-
cumentació i d’altres.  
-Quina feina féu exactament? Gestionar documen-
tació existent o buscar-ne de nova?
-Fem les dues coses. En un arxiu municipal el gruix 
més important de feina és la gestió de la documentació 
de l’Ajuntament. Tant la històrica com la que es produ-
eix actualment. L’arxiu es cuida del disseny i classifi-
cació de documentació com ara formularis, instàncies, 
etc. Tota la documentació del funcionament propi de 
l’Ajuntament que ha d’estar ben guardada. Però tam-
bé hi ha fons privats d’entitats, empreses, i sobretot 
de persones individuals que ens fan donatius de docu-

mentació per a l’arxiu.
-Aquests últims anys amb les xarxes socials us heu 
apropat als ciutadans. Això s’ha notat amb més do-
nacions?
-Abans per entrar en un arxiu havies d’entrar amb el car-
net a la boca i en alguns fins i tot et demanaven el carnet 
d’investigador, si no, no podies ni entrar. Ara ha canviat, 
els arxius s’han obert molt i una tasca molt important 
que tenen és fer difusió dels seus fons sobretot històrics, 
que és el que més interessa al ciutadà. Sí que hem notat 
molt aquest apropament a la gent amb les xarxes soci-
als. Al Facebook hi hem trobat sobretot contacte amb 
gent gran i un feedback molt important. També tenim 
obert un compte de Twitter i un altre d’Instagram. 
-I el bloc també funciona molt bé, oi?
-El bloc fa de web de l’arxiu. No teníem una web pròpia 
sinó un apartat dins del web municipal i per poder penjar 
continguts de manera fàcil i ràpida vam decidir obrir el 
bloc. A més, per la normativa d’arxius i ara amb Llei de 
Transparència has de fer públiques certes coses, així 
que tenim una eina que, a més, és gratuïta i que ens 
permet penjar tot el que necessitem. L’entrada del 8 de 
març va tenir molt d’èxit. L’any passat havíem fet un post 
destacant dones rellevants de la vila però aquest any 
vam decidir que hi poguessin sortir dones anònimes i 
vam fer una crida a les xarxes socials perquè ens do-
nessin noms de dones amb l’única condició que fossin 
de Salt o que haguessin participat en la vida de la vila i 
va anar molt bé. Hem recopilat prop de 250 noms.
-Heu fet una crida a saltencs d’orígens diversos 

GUARDIÀ DE LES PARAULES

Nom: Frederic Mayol i Ibáñez                                                      
Edat: 51 anys 
Nascut a Barcelona  
Resideix a Salt 
Professió: Arxiver de l’Arxiu Municipal de Salt i escrip-
tor. Ha publicat tres novel·les juvenils en català: L’ani-
versari robat (2006), Selva de tenebres (2009) i  El lla-
dre de paraules (2013). També tres novel·les per adults 
en castellà: El mundo en una botella (2009), Inolvida-
ble verano (2012), escrita amb el pseudònim Gabriel 
Ibáñez; i Inmunodeficiencia sentimental (2016). 
Per saber més coses sobre l’arxiu i la història de Salt 
podeu consultar el bloc: https://arxiumunicipaldesalt.
wordpress.com
Per saber més coses d’en Frederic podeu consultar el 
seu bloc personal: http://unsalt.blogspot.com.es/

entrevista
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Entrevista a en Frederic Mayol

per què dius que no teniu documentació d’aquest 
tipus?
-Sí. Costa molt tenir documents relacionats amb sal-
tencs que tinguin el seu origen a l’estranger. Això va 
sorgir d’una recerca que estava fent. Buscava fotos 
d’un casament musulmà a Salt i no vaig trobar res, ni 
en les fotos digitalitzades ni en les de paper. Llavors te 
n’adones que si l’arxiu ha de recollir la història de Salt, 
hi ha una part que no està recollida. D’aquí a 100 anys 
quan estudiïn el Salt de l’any 2000 no tindran les dades 
reals del que era. Per això ens interessen sobretot fo-
tografies de celebracions, actes socials, etc.  La crida 
a les xarxes no ha funcionat massa bé, per això ara 
estem contactant amb associacions i altres grups per 
mirar de solucionar-ho. 
-Em deies en entrar a l’arxiu que estàvem envoltats 
de paper. Però justament està canviant molt tot el 
tema dels formats?
-Sí. Des de fa dos anys l’Ajuntament en teoria ja no 
treballa en paper, està implantada l’administració elec-
trònica des del 2015. Fer-ho tot a través de la signatura 
digital. Per tant, a partir d’ara això variarà molt, tot just 
acaba de començar. La Generalitat ja ofereix un servei 
que es diu ‘iarxiu’, que és per transferir tota aquesta 
documentació electrònica, penjada en aquest núvol en 
un servidor de la Generalitat. 
-Deixarà d’haver-hi armaris i papers! Bé, hi haurà 
els que s’han generat fins ara...
-Sí, el que passa és que han variat molt les condicions 
de fabricació del paper. El paper actual, si el compares 
amb un paper de principis de segle XX, canvia molt, i 
si anem més enrere encara més. El paper del segle 

XIX era fet amb fibres naturals, ben fets, i aguantava 
molts anys. Però ara cada vegada menys, tot i que els 
documents en paper que s’han de guardar ja es fan en 
paper de millor qualitat.   
-Estem anant cap a l’eliminació del paper però què 
passa si el núvol peta?
-Has de tenir seguretat, tenir almenys tres còpies en 
diferents llocs, amb servidors en llocs diferents. Així, si 
passa res, pots recuperar la informació. També veure on 
contractes el núvol, perquè pot ser una empresa que en 
uns anys desaparegui... o qui t’assegura que el format 
que avui dia fas servir, com pot ser el .doc, el puguis 
obrir d’aquí a uns anys? Per això de tots aquests docu-
ments has d’anar fent migracions. Això també ho ofereix 
el servei ‘iarxiu’ de la Generalitat, que, de tant en tant, va 
fent aquestes migracions. I també per això s’està procu-
rant tendir a la instal·lació de programari lliure. 

PRIVILEGI DEL BATLLE DE SALT-1449 (Arxiu Municipal de Salt)
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Entrevista a en Frederic Mayol

-Amb els anys que fa que vius aquí i sent bon co-
neixedor de la història, què has descobert de Salt?
-La història de Salt és molt peculiar. En els seus orí-
gens eren quatre masies fortificades, la Torre de la 
Farga, el Sitjar, etc., fins que comença a tenir un nucli 
de població el segle XIV o XV però encara amb molt 
poques cases. Per tant, va ser un poble molt agrícola 
fins als 1840 quan s’instal·la en Pere Ramió a la Gassol 
i arriba la primera onada migratòria de gent del Pla de 
l’Estany perquè ell era de Banyoles. Després, en obrir-
se les altres fàbriques, va sorgir el Veïnat i van anar 
arribant les altres onades migratòries. Un altre fet des-
tacable és la gran activitat de Salt en la Guerra Civil. Es 
parla del Comitè de Salt i del d’Orriols com dels més 
forts. A finals del XIX el creixement de la vila havia es-
tat espectacular i eren anys molt convulsos, és normal 
que amb tantes fàbriques que hi havia i els treballadors 
sentint-se explotats, hi hagués un bon caldo de cultiu. 
Si fas recerca, hi havia hagut moltes vagues ja abans 
de la guerra. 
-I del Salt més actual?
-Sorprèn molt el moviment associatiu però no és d’ara, 
des de sempre ha estat molt important a Salt. També 
resulta curiós que, tot estant tan a prop de Girona, el 
municipi tingui la personalitat tan forta que té. 
-També m’agradaria que parléssim de la teva pas-
sió per la literatura. Sis llibres publicats no són 
poca cosa. He llegit que vas fer una novel·la amb 
18 anys!
-Es deia “El último suspiro de Zeus”. Va ser per una 
assignatura de llengua en la qual havíem de fer un relat 
i jo vaig fer una novel·la. La profe va quedar una mica 
al·lucinada, em va posar un excel·lent! I està allà en 
un calaix. A vegades penso que hauria de fer alguna 
cosa amb ella però de moment està allà. És una histò-
ria divertida, d’aventures, molt innocent. Sempre m’ha 
agradat molt llegir. Des de ben petit llegia Els Cinco, 
altres d’Enid Blyton i Jules Verne també, adaptat, per-
què Verne per a nens és complicat. Llegia molt i vaig 
començar a escriure les aventures que m’hagués agra-
dat llegir. Així, un cop acabats els deures em posava a 
escriure historietes. 
-Has publicat tres llibres juvenils 
-Sí, són històries d’aventures i fantasia, per passar-ho 
bé. “L’aniversari robat”, és com una mena de video-
joc perquè va avançant la història a mesura que van 
resolent misteris, com si anessin passant pantalles. 
“Selva de tenebres”, que el va il·lustrar la Delphine La-
bedan; és un seguit d’aventures que pot recordar una 
pel·lícula de l’Indiana Jones. “El lladre de paraules”, és 
del mateix protagonista de “L’aniversari robat” i planteja 
què passaria si desapareguessin totes les lletres escri-
tes del món i també les biblioteques. La meva idea per 
aquest personatge és que passi cada aventura en una 
ciutat europea diferent i en aquesta història l’acció se 
situa a Salt i Girona.  
-Et van donar una beca d’estada a la casa de l’es-
criptor de Pasaia, al País Basc? 

-Sí, això va ser per escriure “El lladre de paraules”. Vaig 
enviar el projecte del llibre en català, perquè tot i que 
era al País Basc, si el llibre el volia escriure en català, 
era lògic que ho fes així. Com que la beca era per llen-
gües minoritàries, finalment m’ho van donar i vaig ser 
el primer escriptor a anar-hi, vaig inaugurar la casa. Era 
un apartament davant del mar a Pasaia que és un po-
ble molt petit a prop de Donostia i hi vaig estar molt bé. 
Ells et deixaven la casa amb totes les facilitats, no et 
donaven diners però tenies l’estança pagada. L’única 
condició era que quan es publiqués el llibre havies de 
posar que havies obtingut aquesta beca.
-Parla’ns ara dels llibres per adults. També n’has 
publicat tres? 
-Sí. El primer “El mundo en una botella”, el vaig escriu-
re per una necessitat. Tenia la necessitat d’explicar una 
història de maltractaments dins una parella del mateix 
sexe. Havia sentit una entrevista a la ràdio d’un noi a 
qui la seva parella havia maltractat físicament i psico-
lògicament. Ho havia denunciat i no li havien acceptat 
la denúncia com a violència de gènere perquè en ser 
el mateix gènere no ho consideren i el concepte violèn-
cia domèstica no està recollit a la legislació. Aquest noi 
estava molt desemparat i denunciava la seva situació. 
Aquella història em va  inspirar aquest relat. Puc co-
mençar a escriure una cosa i continuar amb una altra 
que no té res a veure o fer seguir les dues o passar me-
sos sense escriure res. Sobretot escric perquè m’agra-
da i m’ho passo bé, si es publica o no, si es ven o no, 
per mi és secundari. Per tant, escric el que em ve de 
gust en aquell moment.

Agnès Cabezas Horno
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Els drets humanscol.laboració
De vegades, ens fa mandra buscar entre  llibres 

o webs informàtiques què vol dir tal o qual cosa.  
Aprofi tant que l’ambient en va ple, ens endinsarem dins 
la temàtica dels drets humans. Hem pensat  transcriure 
en aquesta plana de la revista  algunes informacions 
que ens han semblat adequades i interessants. 
Què són els Drets HUMANS? Són lleis i llibertats bà-
siques de les persones, sense distinció de sexe, naci-
onalitat, origen, religió, llengua o qualsevol altra con-
dició. Els éssers humans neixen lliures i tenen llibertat 
d’expressió, de pensament, d’igualtat, de judicis justos, 
de trànsit, de formar família, d’un treball que permeti 
viure, d’un habitatge digne. Són considerats universals 
independents, no discriminatoris i inviolables. Els drets 
humans estan contemplats en les lleis, constitucions i 
tractats dels drets internacionals. Neixen i es consoli-
den amb la declaració universal després de la Segona 
Guerra Mundial l’any 1948.
Tots els estats i nacions del món tenen l’obligació de 
garantir i respectar aquests drets. L’excepció  depèn 
dels països que no han fi rmat ni subscrit aquesta decla-
ració, és per això que encara hi ha nacions que tenen 
la pena de mort en els seus ordenaments jurídics. Exis-
teixen altres drets com els civils, polítics i econòmics. 
No hi ha cap dret que valgui per sobre dels altres. El 
pare dels drets humans ÉS EL DRET A LA VIDA I A LA 
LLIBERTAT, aquests són el pilar per garantir una soci-
etat justa. La llibertat és la facultat que té tota persona 
que no està presa ni sotmesa  a cap altra. Forma part 
de la naturalesa humana, tot i que està condicionada 
per factors externs que ho impedeixen. 
Actualment el concepte de drets humans ha estat im-
portat i determinat en la majoria de les societats del 

món, ja que el món 
i la comunitat inter-
nacional s’encarre-
ga de buscar i cas-
tigar  aquells go-
verns i governants 
que violen els drets 
dels ciutadans. 
Ma lau radamen t 
encara existeixen 
països on els drets 

són vulnerats causant mals irreparables en els drets 
civils de les persones. Podem comprovar que, de ve-
gades, hi ha condemnes que se salten les lleis. Les or-
ganitzacions internacionals i la cort penal junt amb els 
tribunals o sales especials són els que decideixen un 
judici just(?). Tots els governs de totes les nacions han 
de garantir que les persones puguin gaudir dels seus 
drets, han de vetllar pel benestar comú. Però això no 
passa. Els poders públics, moltes vegades, no complei-
xen la llei. Ens trobem, per desgràcia, amb desigualtats 
humanes, amb pobresa, amb injustícies penals on els 
nostres drets són vulnerats i violats per governs cor-
ruptes i autoritaris.  En una societat moderna semblaria 
impensable trobar-nos amb desigualtats tan grans com 
l’econòmica, com la penal, com la de les injúries i men-
tides que alimenten polítics i mitjans de comunicació 
en benefi ci i interessos d’uns quants. Els recents es-
deveniments ens mostren que el règim actual atempta 
contra els drets i lleis que ens haurien d’emparar. Ens 
trobem en carrerons tallats i prohibits, ens trobem on la 
separació de poders polítics i jurídics actuen agafats de 
les mans, mostrant una justícia de fi reta. La comunitat 
internacional hauria de jugar un paper fonamental  per 
combatre aquestes anomalies. 
Ara, al segle XXI, encara que sembli de ciència-fi cció, 
ara, encara hem de sortir al carrer i manifestar-nos per 
la lluita d’uns drets que semblaven adquirits i que eren 
intocables, com és el de la llibertat d’expressió i de 
pensament. No és just tancar a la presó persones pels 
seus ideals. Encara hem d’alçar la veu i manifestar-nos 
per la igualtat de gènere. Per un treball digne. Per una 
educació exemplar, on els mestres no estiguin perse-
guits. Per una sanitat en bones condicions, on els pro-
fessionals se’ls tracti com es mereixen, amb respecte 
econòmic  i personal. Per les pensions dels jubilats, és 
vergonyós que després de tota una vida de cotitzar a 
l’estat, ara se’ls hi giri l’esquena, ara “fan nosa” !
En defi nitiva les persones només volem allò que ens 
pertany. Seguirem lluitant per la PAU, per la defensa de 
la nostra LLIBERTAT i dels nostres DRETS.
Com deia George Orwell: “En un temps d’engany gene-
ralitzat, dir la veritat és un acte revolucionari” 

Júlia Pujolràs Casadevall.

690 060 721

972 44 10 01

ESPAI GIRONÈS

Estem a 5 minuts a peu de l’Espai Gironès
Carrer Pla de Salt, 15 

farmacia@farmaciabalerisalt.com
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Un adéu a la Lluïsa

Els dies de Concord (segona part)

Per la Lluïsa que va cosir somnis, 
va brodar històries i també va sa-

ber sargir els esparrecs de la vida. 
Estimada Lluïsa,  ens hem aplegat 
aquí a l’església de Sant Cugat per 
dir-te adéu en el llarg viatge sense 
retorn que has emprès .
El fil de la teva vida s’ha trencat i 
aquesta vegada no l’has pogut afegir.
La petita-gran família de Càritas et 
volem donar les gràcies pel teu com-
promís, pel teu bon fer. Has dedicat 
una bona part de la teva vida al vo-
luntariat.
Rodejada de màquines de cosir, te-
les de mil colors i textures, betes, fils, 
botons...
I tu amb les teves mans i la màquina 
transformaves un trosset de roba en 
una meravella.
Gràcies per ser comprensiva i gene-
rosa...
Gràcies per tenir paciència...
Gràcies pels teus somriures i per tots els bons mo-
ments...
Gràcies per la teva amabilitat...
Quantes dones han passat pel “teu” cosidor de la “casa 
dels campaners” i que com tots els que estem aquí 
hem quedat xocats pel teu adéu tan sobtat! Has marxat 
sense remor, en silenci.
Ens has donat una lliçó de vida, una lliçó de dona va-
lenta, amb caràcter  i lluitadora.
Teníem,ara, un projecte a punt d’estrenar i que dilluns 
al matí en vam parlar. I de les ganes que teníem de 
compartir l’espai amb cor. Jo estava tranquil·la i segura 
perquè et tenia a tu, la MESTRA.
Ara ens has deixat i ens sentim orfes, però segur que tu 

ens guiaràs el camí a seguir.
Tinc dins el meu cor, ben endins, els petons i abraça-
des que dilluns al matí ens vam donar, com cada ve-
gada que ens trobàvem. Ara els comparteixo amb tots 
vosaltres...
Has cosit una mica de tu en cada cosa que has fet. 
Amb punts petits i ben fets. Has teixit un brodat sense 
fi.
Nosaltres, Lluïsa, continuarem teixint roses de somni, 
cantant i pensant en tu.
Perquè, saps?, ens has deixat en el nostre cor la teva 
vida tota brodada.
T’hem estimat i t’estimarem sempre. Bon viatge .

Pili Alonso i Tornés (Càritas Salt)

El recorregut va ser com un record, una vivència. 
La primera casa amb la qual vam ensopegar era 

la típica construcció amb porxo, jardí, els cotxes de 
mida gran i la boca d’incendis vermella. Més endavant 
el parc de bombers, l’institut amb el seu gimnàs, cam-
panars punxeguts, vaja tot el que esperaria trobar en 
una ciutat típica americana qualsevol. Em revenia certa 
familiaritat, però al mateix temps percebia un ambient 
estrany. Érem visitants en una terra desconeguda on 
la malfiança, les mirades rere les finestres i un xic de 
tensió decoraven els carrers. Concord és una ciutat fre-
da, conservadora, emboirada i fa la sensació de ser 
abandonada. La humitat pintava les façanes, envernis-
sava la gespa mig morta dels jardins i feia brotar els 
líquens sobre les voreres. Pràcticament no ens vam 
creuar amb ningú en el nostre recorregut a peu. Tan 
sols vam veure alguna silueta humana passant dins 
un vehicle i menjant en un restaurant massa petit per 

ser de debò. Vam deambular per la població buscant el 
lloc del qual ningú vol sentir a parlar, però allà on tots 
acabarem d’una manera o altra. Ens vam perdre llegint 
un intent de mapa difícil de desxifrar, però vam acabar 
davant d’unes làpides ennegrides, erosionades i plan-
tades com un arbust de jardí. Dalt d’aquell petit turó hi 
havia dues classes de vivendes: les cases dels vius i 
el refugi dels morts. Cadàvers antics, vells i oblidats 
enterrats sota una fina capa de gespa la qual es deu-
ria nodrir de vides passades. Ens va sorprendre veure 
com l’espai de joc i oci de les cases dels vius era sobre 
la terra que cobria els morts. Una curiositat que a les 
meves comarques resultaria extravagant i provocaria 
pànic i malsons. 
Aquell no era el cementiri que cercàvem i vam caminar 
i donar un tomb al turonet. Estona després i sense 
saber-ne la raó vam tornar a ser al punt de partida, 
així que vam agafar un camí descartat minuts abans. 
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Els dies de Concord (segona part)

Vam passar pel costat d’una petita església d’alguna 
classe de variant evangèlica o universalista unitària 
per anar a parar davant la Dee Funeral home and 
Cremation Service. El lloc de preparació i comiat dels 
morts era una simple casa com la resta amb només 
un cartell i un cotxe fúnebre a l’entrada. Si no fos per 
aquests dos senyals hauria passat desapercebuda o 
hi hauries entrat buscant habitació. De ben segur, un 
lloc on costaria passar-hi la nit, però l’espai indicat 
per començar-hi a ser etern. Vam seguir caminant 
per Bedford Street i, finalment, vam ensopegar amb 
l’Sleepy Hollow Cementery. La il·lusió se’m va cruspir, 
la pressa em movia les cames i l’afany per voler trobar 
l’esperança i l’eternitat d’una vida veritable era l’únic 
sentiment el qual impedia la meva mateixa mort.
El lloc de repòs d’una persona morta no ha de ser fàcil 
d’escollir. Alguns pensen que cal descansar amb els 
avantpassats, d’altres en un espai que creuen especial, 
molts decideixen ser eterns cremats pel foc purificador i 
altres ni tan sols pensen que algun dia moriran. Aquests 
pensaments em guiaven en la cerca de la tomba d’en 
Henry, una recerca gens senzilla en un espai semblant 
a un laberint. El cementiri tenia quelcom de meravellós 
i aterridor alhora. Les làpides grises, humitejades i 
negres estaven sembrades arreu. No era un lloc pla 
sinó que les ondulacions eren les xarneres entre la vida 
física i l’espiritual. Em va resultar estrany veure poques 
flors de colors alegres i escasses creus cristianes. Les 
úniques tonalitats presents eren el verd mortuori dels 

brins d’herba, el negre rovellat de les làpides i el blau 
pàl·lid del cel. M’aturava amb pressa per observar el 
període de temps en el qual van viure algunes d’aquelles 
restes i les dates em semblaven massa antigues. Mil 
vuit-cents i escaig era la norma general i tan sols a les 
vores de la carretera hi havia restes més recents. Però 
tenia pressa per arribar a l‘Author’s Ridge, el petit turó 
on encara vivien resplendents les memòries individuals 
de cadascun dels morts supervivents de la literatura 
i la filosofia. Vam córrer seguint alguna indicació mig 
amagada per un corriol, el qual estava en obres. El 
mur de contenció havia cedit i forjaven una nova paret 
per l’embassament amb una quantitat exagerada de 

formigó. El camí feia mitja circumferència i llavors 
girava alçant-se cap a la dreta. Vam haver d’enfilar 
algun escaló més o menys desequilibrat i llavors la vam 
veure. Davant nostre una gran làpida brollava de la 
terra fosca on hi havia repicats tots els membres de la 
família dels Thoreau, els quals descansaven en aquella 
petita parcel·la. Llavors al seu voltant esteles petites 
seguien a la seva mare de la mateixa manera com ho 
farien els aneguets acabats de néixer. Res de cognoms 
ni dates ni cap altra informació, només Henry, Sophia 
o John. La làpida feia més o menys un pam d’alçada, 
quelcom escàs per un home tan gran. Tota ella era grisa 
i fosca llevat del voltant de les lletres, que era més clar 
fruit de les mils de mans que les havien resseguides. Jo 
vaig fer el mateix. Mai cap altre picapedrer podrà tenir 
un homenatge tan universal i tan anònim com aquell.
L’emoció, la pau, l’amor i la sensació d’haver arribat al 
punt neuràlgic d’una peregrinació massa solitària em 
va fer recolzar en un arbre. Després em vaig fixar en la 
reverència que la natura feia a aquell defensor salvatge, 
en com els arbres creixien desordenats al voltant de la 
tomba i en la manera que les arrels centenàries havien 
envoltat el cos del meu amic. Com un taüt o un capoll, 
les arrels s’havien nodrit d’una vida massa curta i avui 
encara seguien embolcallant allò que la tuberculosi es 
va endur. El cicle de la vida no té sentit sense la mort, 
no té explicació si no hi ha vida de debò.
Llavors em vaig treure de la butxaca el bolígraf blau de 
tinta poc espessa i el vaig enfonsar davant la làpida. 
D’alguna manera, aquell gest simple recollia molts dels 
sentiments que encara avui es fan lloc dins meu: l’amor 
a la natura i a la vida salvatge, l’amor a la vida efímera 
que morirà, l’amor a la literatura veritable feta de 
sentiment, bellesa i veritat, l’amor a la sinceritat, però 
també era una reverència profunda a aquell gran home 
de la traspassada Nova Anglaterra, el qual influeix en 
la meva vida i la visió que en tinc. Vaig decidir no visitar 
cap altra tomba i tan sols em penedeixo de no haver 
resseguit de lluny la làpida d’Emerson. Havia fet realitat 
un somni físic, ja que feia molts anys que havia adquirit 
l’espiritual. Ja era el moment de dir a reveure, perquè 
tenia del tot clar que no seria la darrera conversa que 
tindríem sota el pi que feia de campanar de la tomba 
d’en Henry. 
Vam marxar a contracor cap a l’estació solitària i freda 
de Concord. Un tren ens va recollir del vent i la pluja. 
Mitja hora després ens va abandonar a la North Train 
Station de Boston. Vam sortir del vagó per enfilar una 
escala mecànica que  ens va pujar fins al carrer. A 
fora es respirava Nadal, en una cantonada uns joves 
cantaven nadales i es jugava un partit d’hoquei sobre 
gel o de bàsquet al pavelló TD Garden. Jo només tenia 
ganes de ficar-me al llit, descansar i llevar-me de nou 
per esbrinar si tot allò tan sols havia estat un somni en 
un matí fred i glaçat d’hivern. Per sort, el que em resta 
de raó em recorda que els somnis sempre són reals si 
estan forjats des del cor.  

Robert Fàbregas
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Ja hi tornem a ser

Aquest acudit d’en Cesc de principis dels anys 80 ha 
resultat ser una premonició. Ja hi tornem a ser. Atiada 
per Cs i PP es torna a despertar la fòbia contra el català, 
una fòbia que ve de lluny.
“¡Maldito catalán! ¡A ver si aprendes a hablar como las 
personas, chaval!”. Ho recordo bé. Era l’any 1940 i jo 
era un nen de 7 anys que havia demanat en català un 
tebeo en un quiosc de Barcelona. Eren els durs anys de 
la postguerra en els quals la persecució del català va 
ser total i absoluta. A tot arreu hi havia rètols que deien: 
“Habla el Idioma del Imperio”, “Si eres español habla es-
pañol”...
Es van canviar els noms de tots els carrers per tradu-
ir-los al castellà i, fins i tot, els noms de molts pobles, 
alguns de forma exòtica: Sant Boi es convertí en “San 
Baudilio”, Sant Quirze en “San Quirico” i de la nostra par-
ròquia de Sant Cugat en deien “San Cucufate”.
La gent explicava que havien saquejat la casa de Pom-
peu Fabra i cremat la seva biblioteca al mig del carrer. I 
també que havien carregat camions amb gran quantitat 
de llibres catalans  requisats a les editorials per fer-ne 
pasta de paper. A les llibreries van haver de llençar o 
d’amagar molt amagats tots els llibres en català i a les 
biblioteques van haver de traduir al castellà les mils i 
mils de fitxes dels llibres, cosa que va durar anys. Moltes 
botigues havien estat multades per no haver canviat a 
temps el rètol o els impresos escrits en català.
No cal dir que a l’escola tot es feia en castellà. Quasi tots 
els mestres que vaig tenir eren catalans però mai a la 
classe se’ls hi escapava cap paraula en la seva llengua. 
S’hi jugaven el lloc de treball. Tots els funcionaris havien 
hagut de firmar el “enterado” d’una “circular” que deia 
que serien expulsats immediatament sense dret a recurs 
si  parlaven en català a la feina. Recordo la sorpresa que 
vaig tenir un dia que em vaig trobar el meu mestre pel 
carrer i em va parlar en català. Fora de l’àmbit familiar 
el català semblava inexistent: cap llibre, cap diari, cap 
revista, cap ràdio, cap rètol... 
El fort anticatalanisme de la postguerra es va anar su-
avitzant amb el temps. Però la prohibició de l’ensenya-
ment en català va durar molts més anys, tot el temps 
del franquisme. Per exemple, tot el meu aprenentatge 

cultural va ser fet en castellà: la primària, el batxillerat, la 
carrera, les oposicions…
Per això sempre he cregut que la dificultat d’encabir 
Catalunya a Espanya, o sigui “el problema catalán”, ve 
del rebuig espanyol a la nostra llengua. És trist perquè 
si cada llengua aporta una riquesa cultural de poesia, 
teatre, novel·la, història, tradicions... a Espanya hauri-
en d’estar contents de tenir-ne més d’una. A Suïssa, un 
país molt més petit, se senten orgullosos de posseir 4 
llengües: alemany, francès, italià i romanx, cadascuna 
en els cantons respectius, i amb especial protecció per 
la més petita.
Però a Espanya és tot el contrari. Diuen que els cata-
lans som espanyols, però no ens volen com a catalans, 
primer ens hem de tornar castellans. Hi ha persones 
d’Espanya que, imbuïdes per un patriotisme imperialista 
del segle XIX, els ofèn sentir parlar en català, fins i tot 
l’accent.
En canvi els catalans tenim la sort de ser bilingües, apre-
ciem la cultura i la llengua castellana, que per a molts 
és la llengua dels seus pares i avis, i no ens importa 
passar-hi si sospitem que la persona amb qui parlem és 
castellanoparlant.
Però ara, quan escric això, els qui diuen que l’escola 
catalana posa en perill el coneixement del castellà men-
teixen i saben que menteixen. No cal comprovar els re-
sultats acadèmics per desmentir-ho. Només cal mirar 
l’oferta en castellà de diaris i revistes dels quioscos i de 
llibres de les llibreries, llegir les cartelleres dels cinemes 
i conèixer les audiències de les ràdios i televisions.
Trencar la unitat actual de l’escola catalana, molt ben va-
lorada a tot arreu, seria dividir la nostra societat en dos 
grups aïllats i això no ens ho podem permetre. Recordo 
que quan el 1983 es va aprovar la Llei de Normalització 
Lingüística (LNL) va ser acollida amb total consens social, 
pels partits d’esquerra i en els barris més castellanopar-
lants de Barcelona. Aquesta llei facilita la igualtat d’opor-
tunitats i de promoció social de tots els nens, pensant es-
pecialment en la població vinguda durant anys de moltes 
regions d’Espanya i la que ve actualment d’arreu del món. 
Perquè ¿on aprendrien el català els nens de famílies cas-
tellanoparlants o estrangeres si no fos a l’escola?

Joan Serrat
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Petits contescultura

Joan, el mogut 
S’aixecava un dia clar i seré. Sense núvols. 

Havia dormit amb una pedra per coixí i tenia el coll ado-
lorit. La panxa buida sense res per menjar, l`hi feia fressa 
de granotes. En portava uns quants de dies amagat a la 
part baixa del pont. Estava a la mercè de la caritat dels 
vianants que passaven pel pont quan anaven a treballar 
cap a la fàbrica.
El camí a la fàbrica resseguia el riu tot vorejat d’arbres i 
regularment hi havia bancs, que aprofitaven els ancians 
per arrodonir la passejada amb la gran ombra.
La fàbrica estava situada a la sortida de la vila i era el seu 
únic recurs. Tots els vilatans en depenien de l’estat de la 
seva economia i de les seves retribucions per mesurar la 
felicitat, ja que podien remenar l’olla diàriament.
El seu propietari vivia a l’altra punta del poble a redós 
d’una muntanya, en una bonica edificació voltada d’ar-
bres i gespa, tot fermat amb una alta reixa per quedar fora 
de l’observació dels seus conciutadans. Era un home poc 
sociable, orgullós, dominant i conservador, amb la finalitat 
d’augmentar el capital i ser el més ric.
Quan va passar per aquell indret, en el seu cotxe luxós, 
va observar que un veí donava un entrepà a una persona, 
de qui tan sols va veure-li la mà. 
En arribar al seu despatx va donar 
una ordre, immediata de complir-la, 
als vigilants de la fàbrica perquè 
anessin a foragitar aquell rodamón. 
Havia de donar una bona imatge de 
l’empresa.
Així fou executada l’ordre i els vigi-
lants el van fer fora de males ma-
neres de sota el pont. En Joan va 
marxar un tros lluny i es va apropar al 
riu per rentar-se i refrescar els cops 
soferts. 
Hi havia un home gran que pescava 
a prop seu i que havia vist l’acció dels 
guardes. L’home es va aixecar pau-
sadament i va anar a ajudar-lo a gua-
rir els morats i, en acabar, li va donar 
part del seu dinar. 

Un cop tip, es va adormir. Dormia inquiet i es movia com 
si visqués en un somni. Sí!, ell somiava que era feliç en 
una terra llunyana, on hi feia una feina artesana, el grati-
ficant ofici de fuster. Fabricava mobles meravellosos, que 
la gent els hi comprava amb celeritat a causa de la seva 
extraordinària bellesa.
Quan es va despertar, l’home recollia les eines de pescar 
amb el seu tarannà lent, però sorollós. El va ajudar a re-
collir i a sortir de la conca del riu.
Agraït l’ancià, el va convidar a acompanyar-lo fins a la 
vila. L’hi ensenyaria un porxo d’una casa, mig derruïda, 
on hi podria dormir al mig de la palla, més còmode que a 
sota el pont.
Un cop instal·lat, els veïns en sentir fressa en aquell llo-
garet sempre tranquil, varen indagar qui hi remenava. En 
veure’l tant precari, li portaren menjar i roba, per a donar-li 
una estada digna. Ell estava emocionat de l’afecte que li 
donaven persones que no coneixia de res.
L’endemà al matí, s’atansà la mainada que passava per 
anar a l’escola. Li feren un còmplice somriure de benvin-
guda i estranyats per l’aventura del noi, convingueren tor-
nar-hi a jugar en sortir de classe.
La gent li preguntava d’on venia i ell tan sols els tornava 
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Recomanació llibres

Petits contes

resposta amb una mirada trista de gat ferit, sense dir res 
més.
A mitja tarda s’aproparen els marrecs i va jugar amb ells a 
pilota i a cavall fort, fins que va quedar exhaust.
Mai s’ho havia passat tan bé. Aquella nit va dormir feliç, 
descansant profundament.
En despertar pels cops de campana de les nou, va allar-
gassar els braços, i tensant la musculatura de tot el cos, 
va decidir voltar pels carrers de l’entorn per si li donaven 
dinar com un gos abandonat. 
Quan va arribar a la casa del propietari de la fàbrica, es 
va quedar plantat davant del forat a la reixa per a on ell 
n’havia sortit feia uns dies, era la seva presó. Ell rumiava 
que, si creuava la tanca, mai tornaria a ser tan feliç i lliure 
com ho estava essent aquells dies. Va mirar cap a dins 
i va veure el seu germà petit que jugava als peus de la 
seva mare, trista i amb els ulls ben vermells. Ell s’emoci-
onà, però recordava els càstigs del seu pare, molt sever.
El seu germà el va veure i va ser un gran error, perquè en 
cridar-lo, la mare es va abalançar cap al forat neguitosa i 
plorant li demanava que tornés, però ell en va fugir deses-
perat per la seva feblesa.
Quan el seu pare va saber que rondava per la vila, va 
donar l’ordre de què el busquessin, sense sort.
La gent en conèixer la notícia, comentaven sense com-
prendre, com el noi que tenia de tot i més, ho rebutjava. 
Molts van decidir no donar-li res més i el foragitaven en 
veure’l.

Es va tornar a sentir trist i apagat en perdre l’estima de 
tothom. Primer, perquè no s’hi sentia estimat a casa seva, 
perquè hi havia una disciplina constant i semblava empre-
sonat. Ell que estava a l’edat de jugar amb els companys, 
no en tenia. Vivia avorrit. Tenia un professor particular que 
li ensenyava el coneixement i la urbanitat. Li volien impri-
mir un caràcter fort i una finalitat de perfecció exagerada. 
Havia de portar el negoci familiar i volien que fos inflexible, 
sense remordiments ni escrúpols. La sala a on estudiava, 
era rònega i trista. Per tanta serietat ell no s’hi sentia moti-
vat. Tan sols volia ser un nen amb altres anhels. 
També, havia perdut els seus últims amics de la vila. 
Abatut, va començar a caminar per la carretera amb di-
recció al seu somni, ser fuster.
Aleshores va escoltar un cotxe que s’apropava i parava, 
però no en va fugir, va continuar caminant decidit, ja sabia 
que volia fer a la vida. 
Del cotxe en va baixar una persona que corrent el va rete-
nir del braç suaument. Era la seva mare que el va agafar 
de la mà mentre caminava al seu costat, a tots dos els hi 
queien les llàgrimes en silenci. No hi havia fades.....
Es van aturar, i mirant-se, van convenir retornar i que 
aprengués el nou ofici.

Xavier Cassany i Masó

Celebrem el Centenari de Maria Aurèlia Capmany
El Departament de Cultura ha presentat l’Any Ma-

ria Aurèlia Capmany, que es farà enguany per home-
natjar l’escriptora, recuperar-ne la dimensió literària i 
reivindicar-ne la faceta d’intel·lectual i activista cultu-
ral. La celebració girarà entorn del paper de docent de 
Capmany, la seva novel·la i narrativa, l’assaig i l’activis-
me i el camp teatral.

S’ha previst de fer actes amb la participació de diverses 
institucions, entre els quals destaquen els espectacles 
teatrals. A l’abril, la ronda de “Carme Sansa diu i canta 
Maria Aurèlia Capmany” farà parada al Cinema Girona. 
A final de juny “Cartes Impertinents” es podrà veure al 
Teatre Lliure de Gràcia. I al novembre es podrà veure 
l’espectacle “Parlàvem d’un somni” al TNC. L’organit-
zació també prepara conferències divulgatives, exposi-
cions i actes acadèmics i pedagògics.
L’any Maria Aurèlia Capmany ja ha arrencat, de fet, 
amb tot de publicacions sobre l’escriptora. És el cas de 
Feliçment, jo sóc una dona, publicada per Barcanova 
el juny de l’any passat i per Edicions 62 al setembre, i 
Cartes impertinents editada per Cossetània Edicions i 
Males Herbes el mes passat. És previst que se’n publi-
quin més. Concretament, aquest mes Barcanova edita-
rà una nova versió de Feliçment, jo sóc una dona. La 

mateixa editorial publicarà també aquest mes El male-
fici de la reina d’Hongria. I  Cossetània Edicions editarà 
al maig Lo color més blau. També es publicaran títols 
com ara Necessitem 
morir i Gat negre, 
mala bèstia i salvat-
ge, en una data en-
cara per definir.
Dins la programació 
de l’Any Capmany hi 
haurà un acte insti-
tucional a càrrec de 
l’Ajuntament de Bar-
celona, en una data 
encara per concretar. 
El Simposi Trias, de 
la Càtedra Ferrater 
Mora (UdG) de pen-
sament contempora-
ni, retrà homenatge 
enguany a l’escrip-
tora com a dona de 
pensament i assagis-
ta. També es farà una 
jornada a la Univer-
sitat de Barcelona el 
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Recomanació llibres

novembre vinent i conferències al Centre de Recursos 
per a l’Aprenentatge i la Investigació de la URV, tant de 
l’autora com del seu pare.

Quant a les activitats pedagògiques, l’Espai Betúlia de 
Badalona acollirà a l’octubre una jornada organitzada 
pel Departament d’Ensenyament destinada als profes-
sors de llengua i literatura. Durant l’any es faran confe-
rències centrades en la lectura i el comentari de l’obra. 
També hi haurà exposicions de múltiples tipologies. 
Des d’un envelat efímer el 7 de març a la plaça Reial 
fins a mostres a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona o a la 
Biblioteca Nacional d’Espanya.
Maria Aurèlia Capmany i Farnés (Barcelona, 1918-
1991) va ser escriptora, pedagoga i política. Col-
laboradora habitual a la premsa, a la ràdio i a la te-
levisió, va destacar també pel seu activisme cultural i 
polític i per la lluita incansable en favor de la llibertat i la 
igualtat de la dona, de manera que esdevingué pionera 
del feminisme a Catalunya.
(Article  de Wilaweb del dia 1-3-2018)

El seu prestigi 
com a narra-
dora arribarà 
amb novel·les 
com  Betúlia, 
El gust de la 
pols i sobretot 
per Un lloc en-
tre els morts, 
Premi Sant 
Jordi del 1968. 
L’any 1981 va 
rebre el Premi 
Ramon Fus-
ter, atorgat pel 
Col·legi Oficial 
de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Cata-
lunya, i el 1983 va guanyar el Premi Crítica Serra d’Or 
de Literatura Infantil i Juvenil amb El malefici de la reina 

d’Hongria.
En el camp de la dramatúrgia va fun-
dar el 1959 l’Escola d’Art Dramàtic 
Adrià Gual amb Ricard Salvat. Hi va 
exercir de professora, d’actriu i de di-
rectora. A més, hi va estrenar obres 
pròpies, com Preguntes i respostes 
sobre la vida i la mort de Francesc 
Layret, advocat dels obrers de Cata-
lunya.
Com a assagista sobresurt per les 
seves obres sobre la situació de la 
dona, sobretot amb La dona a Cata-
lunya: consciència i situació el 1966. 
Quim Quima. També destaquen els 
llibres de memòries Pedra de toc (1 i 
2), Mala memòria, i Això era i no era.

Carme Torrent
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“La Ola de Suzy Lee”, conte treballat 
per l’alumnat de 2n de Les Arrels

ensenyament
Aquest curs 2017-2018, des del Seminari de Co-

ordinació de Biblioteques Escolars de Salt es va 
proposar treballar dos il·lustradors de llibres, Janosch i 
Suzy Lee. A l’escola tenim alguns exemplars d’aquests 
dos il·lustradors de la literatura infantil i juvenil actual, 
però a segon ens va cridar l’atenció un en especial: 
“La Ola de Suzy Lee”
Un conte que ens explica la història entre una nena i el 
mar. La sorpresa, el  temor, la curiositat i la fascinació 
són algunes de les emocions que aquesta il·lustradora 
ens plasma amb carbonet i aquarel·la blava. 
Així que, quan vam tenir entre les mans aquest llibre 
tan especial, il·lustrat només amb imatges, no en vam 
tenir cap dubte.
“Vam decidir posar fil a l’agulla i començar-lo a teixir”
Aprofitant que després de l’esbarjo posem música re-
laxant, moment en què s’aprofita per tornar a la calma, 
respirar, calmar la ment i les emocions..., aquesta ve-
gada vam tancar els ulls i vam viatjar al mar. 
Una illa, un moment, un record, la platja, l’estiu... un 
munt d’indrets ens van venir a la ment només d’endins-
ar-nos amb aquella pau que només les onades ens po-
dien aportar.
Heus aquí, quan de cop i volta ens va aparèixer el llibre 
de “la Ola”. Quina sorpresa!
Primerament, amb silenci i sense comentar res, cadas-
cú va imaginar-se mentre visionava el conte, la seva 
pròpia història. Per acabar fent una ronda en comú on 
ens vam explicar tot el que la nostra ment havia redac-
tat.  Tot era correcte, tot estava bé, no hi havia cap idea 
errònia. 
Tots érem els autors dels nostres propis somnis!
Seguidament vam confeccionar un gran mural amb un 
munt de paraules sobre el mar: playa, bote, arena, con-
cha, tiburón... quin reguitzell de paraules en vam saber! 
I quin va ser el següent pas?, doncs per parelles vam 
dialogar per poder posar-nos d’acord amb una única 
història sobre la nena i el mar, on a més, es podien afe-
gir altres idees, altres personatges, altres aventures, 
diferents finals... i així una vegada consensuat...
“Convertir-nos en grans autors de bonics i fantàstics 
contes!”

Finalment, amb un full vam poder copsar i plasmar amb 
dibuix la nostra narració personal.
Mireu, mireu quins artistes estem fets! Ho hem penjat al 
passadís de l’escola i tot aquell qui passa no es queda 
indiferent! 
I si voleu tenir més informació visiteu el nostre blog: 
http://lesarrels.blogspot.com.es/
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Acomiadament a FEDAC

Des de l’escola FEDAC Salt hem volgut acomiadar 
les Germanes Àngels, Visi i Puri participant en 

l’eucaristia del dia 18 de març a la Parròquia de Sant 
Cugat. Hi hem assistit els alumnes, les famílies, el per-
sonal de servei i el claustre per agrair-los la dedicació i 
compromís a l’escola durant més de vint anys.
La Comunitat Educativa ho hem viscut amb una barre-
ja de sentiments. Agraïment per la tasca duta a terme 
durant tants d’anys, tristesa pel comiat de les nostres 
Germanes, nostàlgia dels molts moments compartits i 
l’esperança que estaran molt bé continuant la seva tas-
ca a la seva nova comunitat de Navarcles.
Aprofitant que ens doneu veu des de La Farga, volem 
compartir un senzill text que, des de l’escola, hem de-
dicat a les Germanes.
Estimades germanes,
En un petit escrit no us podem transmetre totes les 

emocions, neguits, anècdotes,  records... que ens pro-
dueix el fet que –les nostres germanes- marxeu.
Se’ns fa feixuc, difícil i costa de pair. Ens toca accep-
tar el moment i deixar-vos seguir el vostre camí, quin 
remei!
A l’escola heu tirat endavant  moltes tasques, seria molt 
llarga la llista. En aquests moments ens ve al cap...
Germana Visi, qui ensenyarà a llegir els menuts? Ger-
mana Àngels, què faran a l’hora de menjador sense 
la teva supervisió i consells, controlant que tot rutlli...? 
Germana Puri, qui ajudarà a fer els deures als alumnes 
de cinquè i sisè que es queden a dinar?
No són només aquestes les coses que trobarem a fal-
tar, sinó sobretot l’estima que ens teniu. Com cuideu 
els alumnes quan es troben malament, les galetes que 
repartiu quan es deixen l’esmorzar ... i com patiu per 
nosaltres, els mestres, quan ens veieu atrafegats, en-
feinats, com us interesseu per si les nostres famílies 
estan bé... sempre preocupades per si ens podeu aju-
dar, perquè estiguem bé... 
També com passa a totes les famílies –perquè a l’esco-
la, som una família- hem discrepat en alguns moments, 
que hem sabut superar i oblidar ràpidament. Vinga! I a 
somriure altra vegada.
El més important i amb el que ens volem quedar és que  
de vosaltres hem aprés moltes coses, no les podem dir 
totes i no cal que ens allarguem. Sí que volem desta-
car-ne algunes, la vostra senzillesa, el compromís, la 
dedicació i entrega desinteressada a l’escola.
Germanes us portem al cor i us tindrem presents en el 
dia a dia, transmetent tot el que ens heu ensenyat! 

Claustre i personal de serveis
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Eplica’m un conte

Colpbol a FEDAC Salt

El divendres 30 de juny  de 2017 i amb motiu de 
l’acte de cloenda de la celebració  del 

40è aniversari de l’institut Salvador Espriu, es va pu-
blicar el llibre de contes: “Explica’m un conte” des de 
l’aula d ’acollida.
“Explica’m un conte” és un recull d’una dotzena de con-
tes tradicionals d’arreu del món, que els alumnes nou-
vinguts de l’aula d’acollida de l’institut Salvador Espriu 
han adaptat en llengua catalana.
Aquests dotze contes són una mostra de la diversitat 
cultural del nostre municipi, Salt, i concretament del 
nostre institut. En aquest llibre hi podem trobar narra-
cions d’una varietat de països com ara: Romania, Mar-
roc, Xina, Gàmbia, Senegal, Mali, Camerun, Hondures, 
Colòmbia, Ucraïna i l’Índia i  per tant podem trobar llen-
gües tan diverses com : l’àrab, el serahule, el castellà, 
el bambara, l’ucraïnès, l’amazic, el romanès, el xinès, 
el francès, el panjabi i el fula.
El projecte es va iniciar el curs 2015-16 i va consistir en 
un treball de classe en què els alumnes havien d’expli-
car, oralment, contes dels seus països. Cadascú partint 
del seu país i de la seva llengua materna realitzava la 
recerca de relats entre els familiars, consultant llibres a 
casa o buscant a la xarxa.
Una altra de les activitats relacionades amb els contes 
es va dur a terme quan els alumnes de l’aula d’acollida  

van visitar l’escola les Arrels de Salt per explicar en ca-
talà algunes de les seves històries.
Finalment, vam pensar que seria una bona idea guar-
dar un bon record d’aquest treball i per això en vam se-
leccionar una dotzena, que són els que hi ha en aquest 
recull.
El llibre està estructurat en quatre parts; una il·lustració, 
el relat en català, el conte en la llengua original i final-
ment una breu informació sobre el país i el seu origen.

Assumpta Manero

El Colpbol va néixer a València l’any 1997. Es tracta 
d’un esport d’equip en el qual tots els participants 

tenen la mateixa importància. 
És jugat per 2 equips de 7 jugadors/es, obligatòriament 
mixtos, i el seu objectiu és fer gol a la porteria contrà-
ria a través de colpejos de cintura cap amunt (braços, 
mans, cap, espatlles…). La clau és la regla que cada 
jugador/a només pot fer un colpeig a la pilota i no la pot 
tornar a tocar fins que un/a company/a o un/a rival l’ha 
tocat.
Aquesta modalitat emergent d’esport, fomenta la parti-
cipació màxima de tots els jugadors independentment 
de la seva capacitat física i de les seves condicions. 
Promou la contínua cooperació entre els participants 
i la col·laboració entre aquests és imprescindible per 
poder arribar a marcar gol.
Així doncs, té unes altes potencialitats integradores i 
educatives, ja que redueix l’individualisme d’altres es-
ports col·lectius i inclou a tothom.
A l’escola no només juguem a aquest esport i en fo-
mentem la seva pràctica com a activitat saludable i que 
treballa la cohesió de grup, sinó que també en fem un 
projecte.  
Un projecte de treball conjunt i relació entre diversos 
centres que també estan interessats en la seva imple-
mentació i que volen treballar a fons els valors d’aques-
ta modalitat esportiva tan innovadora.  Cooperem amb 
altres escoles de Girona, de València i d’arreu de Cata-
lunya. Treballem aspectes que creiem fonamentals en 

l’esport com el joc net, el no-sexisme, l’acceptació de 
normes, valorar els talents de tothom... i ho fem a tra-
vés d’un projecte que és molt atractiu pels nois i noies.
Al llarg del curs els alumnes de secundària i de cicle 
superior van coneixent aquest esport i millorant la seva 
tècnica dins de l’assignatura d’educació física. Es fan 
trobades esportives amb altres centres per a practicar 
plegats aquest nou esport i els entrenadors de la nos-
tra escola fan difusió i participen en tallers per explicar 
com es practica aquesta disciplina tan innovadora i en-
riquidora.
Els alumnes que així ho vulguin, també poden partici-
par en l’extraescolar de Colpbol que es porta a terme 
un dia a la setmana al pati de l’escola. Molts alumnes 
s’han animat ja a provar aquest esport i incloure’l com 
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a esport de capçalera!
A través del colpbol busquem el compromís, la implica-
ció i la cooperació entre els alumnes. Al mateix temps, 
els oferim una possibilitat de gaudir amb els companys 

i companyes i d’aprofitar el temps lliure realitzant activi-
tat física de forma saludable i divertida.
La nostra escola és un centre promotor del Colpbol. 
Som promotors de salut. 

Colpbol a FEDAC Salt

Creem lligams

Des del Gegant del Rec creiem que la implicació de les 
famílies a l’escola és clau per l’educació dels alumnes 

i el seu desenvolupament, és per això que creiem que és 
important fer-les partícips dels projectes que es desenvolu-
pen dins el marc escolar.
Aquest curs des de la nostra escola hem reconvertit els 
tallers de català dirigit a les famílies, amb un nou format 
que s’anomena tallers CREEM. És un espai obert a tots 
els membres de les famílies dels nostres alumnes i és per 
això que hi participen tant mares, àvies, avis... Tothom hi té 
cabuda. Aquests tallers consisteixen en realitzar diferents 

activitats creatives en benefici dels alumnes de l’escola 
(colònies, sortida a Port Aventura, millores a l’escola, ...). 
Les activitats que es realitzen poden venir proposades tant 
pels mestres de l’escola com per les famílies participants.
Una altra finalitat d’aquest espai és fomentar la participació 
de les famílies a l’escola i al mateix temps afavorir la inter-
relació entre elles i el fet de poder compartir dubtes, preo-
cupacions, experiències sobre els fills i filles i com adults. 
Aquests tallers es realitzen cada dimecres de 15h a 17h 
a l’escola.
Des del mes d’octubre fins ara hem fet ornaments de Na-
dal cosits a mà, braçalets de macramé, braçalets de boles, 
llibretes de notes cosides a mà, punts de llibre de Sant Jor-
di...
Des d’aquí volem agrair la implicació de totes les famílies 
que estan participant en aquest espai.
Tots junts fem escola
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Al Pompeu Fabra… el nostre projecte educatiu és obert i compartit

Com cada any, en els darrers cursos, un dissabte 
al matí del mes de febrer, obrim les portes a les 

famílies que volen conèixer el nostre projecte educatiu. 
Durant tot el matí, les aules i els altres espais de les 
tres etapes educatives s’obren per mostrar als visitants 
les activitats, els projectes, els tallers… que es duen a 
terme dia rere dia al llarg del curs escolar.
Iniciem la jornada donant la benvinguda a tots els vi-
sitants a la sala polivalent. A més de les indicacions 
de tot el que trobaran al llarg del matí, se’ls ofereix un 
resum en vídeo, molt àgil, del nostre projecte educa-
tiu… un projecte educatiu 3-16 que ofereix a les famíli-
es dels nostres alumnes una continuïtat al llarg de tres 
etapes educatives en els aspectes fonamentals del 
procés d’aprenentatge dels seus fills.
Tot seguit, els visitants (famílies interessades en conèi-
xer com treballem i també moltes famílies dels nostres 
alumnes) visiten les aules i els altres espais. A Edu-
cació infantil, les mestres van oferir una breu xerrada 
informativa sobre com es treballa a l’etapa 3-6 anys. 
A Educació primària, a cada aula, es va organitzar un 
taller sobre activitats que ens són quotidianes: jocs de 
matemàtiques i llengua, robòtica i programació, experi-
ments científics, plàstica, escacs… També podien visi-
tar l’aula d’anglès i la biblioteca. A Educació secundà-
ria, professors i alumnes mostraven i explicaven alguns 
dels projectes i programes que estan en marxa.
Com cada any, l’AMPA va col·laborar amb l’organit-

zació de la jornada, oferint una xocolatada a tots els 
visitants. Aquest any, a més, vam comptar amb la pre-
sència del club de bàsquet Salt que va organitzar una 
petita competició amb els nens i les nenes més petits 
del club.
Un any més, ens ha agradat explicar-vos com treba-
llem. Ens agrada compartir el nostre projecte educatiu. 

Col·legi Pompeu Fabra
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Dinamització DENIP

El dia 25 de gener de 2018, l’alumnat d’Animació 
Sociocultural i Turística de l’IES Vallvera va dur a 

terme una implementació, en grups,  al CEIP de Gi-
rona que han volgut participar a la campanya de la 
Coordinadora d’ONG Solidàries. La implementació era 
per treballar El Dia Escolar de la No-violència i la Pau. 
Aquesta implementació va consistir en realitzar dues 
dinàmiques, que treballaven la convivència i protago-
nistes per la pau.

“L’INSTITUT VALLVERA AL DISSABTE TRANS-
FRONTERER DE LES MATEMÀTIQUES 
(Ditmae2018)”
“Aquest dissabte 3 de febrer una dotzena d’alumnes 
del Vallvera han participat al VII Dissabte de les mate-
màtiques (Ditmae) a Figueres. Tot un matí fent i gaudint 
de les matemàtiques. Enhorabona a tots!
El Ditmae és un concurs de matemàtiques que aple-
ga estudiants de les comarques gironines i de la Ca-

talunya nord. Més de 120 estudiants han assistit a les 
diferents conferències-taller i al posterior concurs per 
parelles. En aquesta edició, els temes han estat: Geo-
metria 3D amb realitat virtual, Matemàtiques i la teoria 
de l’evolució, Equacions per al canvi climàtic i Estratè-
gies pel camí més curt.” 

LA MÀQUINA ENIGMA
Ens ha visitat l’expert en criptologia Oscar Font i la seva 
autèntica màquina Enigma de la II Guerra Mundial. 
“Ens ha explicat en què consisteix la criptologia i la rela-
ció amb les matemàtiques, com funcionava la màquina, 
qui era Alan Turing i tot de fets i curiositats històriques 
de l’època. Ens ha parlat de com l’Alan Turing i les ma-
temàtiques van contribuir a escurçar dos anys la guerra 
i, en conseqüència, evitar milions de víctimes més.
També ha realitzat un taller pràctic sobre codis secrets 
i criptografia al llarg de la història.”
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pessics d’artRoses aromàtiques

En plena polèmica sobre si aquest any les roses de Sant Jordi han de ser vermelles (tal com marca la 
tradició) o d’un groc intens (com a símbol i demanda de llibertat pels nostres presos polítics), decideixo 
descartar tècniques artesanals per crear roses de vistosos colors i optar per una proposta diferent i de 
caire natural i sostenible: l’elaboració de petites roses aromàtiques a partir de peles de taronja o 
de llimona.
Els materials a emprar són molt assequibles a totes les llars: taronges en bon estat, un ganivet adient 
per pelar-les, escuradents per subjectar les roses, un plat o recipient per realitzar l’assecatge..
I el procediment a seguir és d’allò més senzill i gratificant, podem gaudir del sabor de la fruita i alhora 
aprofitar la pela per fer una bella creació:

• Agafarem una taronja i començarem a pelar-la lentament i amb molta cura per evitar que es trenqui 
la pela.
• Enrotllarem la pela sobre ella mateixa tot modelant amb els dits la forma d’una rosa, al finalitzar el 
procés la fixarem amb un escuradents perquè quedi subjecte durant l’assecatge.
• Anirem dipositant sobre un plat les roses acabades d’enrotllar i les deixarem assecar durant uns 
quants dies fins que veiem que s’han arronsat, fixat i canviat de color sense perdre la seva flaire. Es 
pot aconseguir que s’assequin més ràpid posant-les sobre un radiador o una estoneta al forn a baixa 
temperatura.
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Un cop seques les petites roses són ideals per realitzar centres o composicions decoratives amb 
branques o altres elements naturals, o simplement per col·locar  en safates i recipients de vidres que 
serviran per embellir espais i fer d’ambientador natural de la nostra llar.
Si el que voleu és emprar-les per decoracions nadalenques o altres celebracions especials, podeu 
optar per pintar-les amb una capa de vernís o acolorir-les amb laques d’ungles o de les que s’utilitzen 
per pintar vidres i bombetes, però penseu que les roses així pintades deixen d’emanar la seva flaire 
natural.

Carme Garriga i Verdaguer

i ecologia

I per aprofitar encara més les peles de taronja us transmeto una 
forma molt senzilla d’elaborar un oli essencial de taronja (re-
cepta casolana d’una bona amiga) que compta amb molts usos 
i propietats com  antidepressiu, relaxant, antiinflamatori, diürètic, 
hidratant....
• Es pelen taronges i es procura treure la capa blanca de la seva 
part interior.
• Es tallen les peles a trossets i es dipositen a l’interior d’un pot de 
vidre que compti amb una tapa ben hermètica.
• S’hi afegeix vodka fins a cobrir del tot les peles, i es sacseja el 
pot durant uns segons amb molta energia.
• Es col·loca com a mínim durant una setmana  en un lloc fosc i 
sec per tal de que les peles vagin macerant amb el vodka, cal anar 
movent i barrejant el pot de tant en tant.
• Es cola amb un colador ben fi o amb un filtre de cafè amb forma 
d’embut retirant totes les peles, i es deixa el recipient en un espai 
amb bona ventilació perquè s’evapori l’alcohol.
• I quan ja no es nota l’olor,  s’envasa l’oli essencial en un pot de 
color fosc que l’ajudi a conservar totes les propietats.
I ja podem emprar l’oli per a molts usos! A mi m’encanta gaudir del 
seu poder relaxant vessant-ne un raig  a la banyera o afegint unes 
gotetes a la crema hidratant, sembla que estimula la creació de 
col·lagen i ajuda preservar la frescor natural de la pell.
Que passeu un feliç, aromàtic i relaxant Sant Jordi! I sobretot... 
amb llibertat per a tothom!
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Agrupació de Comerciants del 
Veïnat de Salt

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

Fem barri!

cuidem les mascotes

La leptospirosi és una malaltia causada per un bac-
teri del gènere Leptospira. És un bacteri que es pot 

transmetre principalment a través de l’orina, ja que és 
on principalment s’excreta a partir d’individus infectats. 
Així doncs, ingestió de l’orina (llepar-la, cosa freqüent 
en gossos), transmissió placentària, venèria o per mos-
segada, poden ser mètodes de contraure aquesta ma-
laltia. La transmissió indirecta, per exemple a través 
d’aigua o menjar contaminats amb orina, és potser la 
més freqüent i difícil de preveure.
Un cop el bacteri entra dins l’animal pot provocar un 
quadre agut que sol donar febre, dolor muscular, vò-
mits, alteracions als ulls, alteracions renals (beuen molt 
i orinen molt) i/o icterícia. Poden haver-hi gran varietat 
de símptomes, cosa que fa que sigui una malaltia di-
fícil de diagnosticar. En la majoria d’aquests animals, 
el bacteri acaba passant al ronyó i al fetge, provocant 
insufi ciència renal i hepàtica.  En els animals en què la 
malaltia provoca un quadre menys agut, encara pot ser 
més difícil de diagnosticar, ja que els símptomes poden 
ser molt inespecífi cs, com poques ganes de menjar, 
apatia, pèrdua de pes, vòmits, febre, etc.
Un cop la malaltia s’ha diagnosticat, el tractament va 
encarat a evitar la multiplicació dels bacteris dins l’ani-
mal i a disminuir el grau de portador de l’animal. En 
els dos casos, cal fer tractament amb antibiòtic. A més, 
cal controlar l’estat dels òrgans del nostre animal i és 
possible que calgui una hospitalització per mirar de cor-
regir els problemes de ronyó, fetge i de coagulació que 
poden presentar.
Hem de tenir, però, present que és una malaltia que 
pot arribar a tenir un 50% de mortalitat, i que gossos 
que superin la malaltia poden estar excretant bacte-
ris durant mesos i per tant escampar la malaltia. Així 
doncs, caldrà tenir cura de netejar molt bé les zones 
on l’animal orini, amb proctes com per exemple lleixiu 
per evitar que aquests bacteris eliminats per l’orina, so-
brevisquin a l’ambient i puguin ser font de contagi per 
altres animals o persones.
Per mirar de no arribar en aquest punt, el més impor-

tant és la prevenció mitjançant la vacunació. Si bé la 
vacunació clàssica contra leptospira ha estat àmplia-
ment implementada en la pauta vacunal dels nostres 
cadells, fi ns fa poc es feia amb vacunes contra un sol 
tipus (serovar) de leptospira. Malgrat això, estudis ac-
tuals ens han fet conèixer que hi ha més serovars cau-
sants de la malaltia en els nostres gossos i ha fet que 
el sector veterinari comenci a canviar a vacunes de 4 
serovars, que sembla són els que més poden afectar 
les nostres mascotes i per tant limitar la possibilitat de 
patir aquesta malaltia. És una vacuna que caldrà re-
petir anualment per mantenir un bon estat immunitari.
Així doncs, tot i que pensem que ja vacunem els nos-
tres gossos contra leptospira, us recomanem que ho 
feu amb vacunes de més d’un tipus (serovar) i que mal-
grat que puguin tenir un major cost econòmic, pensem 
que són per protegir millor les nostres mascotes.

Informació facilitada per Animal Sapiens

Malalties oblidades: 
Leptospirosi canina
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Sant Jordi:  
patró de Catalunya

Ens prenen el pèl

curiositats catalanes
El dia de Sant Jordi es commemora la mort d’aquest 

Sant. Conten els historiadors que tal dia com 
aquest, sota el comandament de l’emperador Diocle-
cià, el cavaller es negà a seguir  l’ordre de perseguir i 
matar els cristians. Per tal motiu, fou martiritzat i deca-
pitat. Era l’any 303, d’un 23 d’abril. La història explica 
que aquest fet comença a córrer de veu en veu i de po-
ble en poble. Així és com es va iniciar a venerar el ca-
valler, fent-lo Sant. A finals del segle XIX, el moviment 
polític i cultural de la Renaixença va instaurar  aquesta 
festivitat patriòtica, cívica i cultural més celebrada a Ca-

talunya. Més endavant sorgi-
ren llegendes conegudes ar-
reu de tot el territori. 
A Catalunya, es va sugge-
rir convertir aquesta data en 
festa l’any 1436, tot seguit es 
va formular la proposició a 
les corts de la Generalitat de 
Catalunya. La proposta es va 
fer efectiva l’any1456.
Tradicionalment  al nostre 
país, la diada de Sant Jordi 
és el dia dels enamorats, i és 
costum que les parelles es 
regalin una rosa vermella i un 
llibre. La presència del llibre 
és deguda al fet que la diada 
coincideix amb el dia interna-

cional del llibre, que des de 1930 commemora la mort 
de Miguel de Cervantes, novel·lista, dramaturg i poeta, 
considerat la màxima figura de la literatura Espanyo-
la. Universalment conegut per haver escrit “el Quixot”. 
També  coincideix amb la mort de Shakespeare, dra-
maturg i poeta considerat un dels escriptors més impor-
tants de la llengua Anglesa.
La diada té un caire reivindicatiu de la cultura Catalana 
i molts balcons estan decorats amb la senyera. A tot 
Catalunya es venen llibres i roses, però és a la rambla 
de Barcelona on l’esdeveniment arriba a la seva màxi-
ma expressió. A les parades habituals de la Rambla se 
n’afegeixen de temporals. Actualment aquesta celebra-
ció es manifesta en totes les ciutats i pobles del nostre 
país.  És tradicional promoure la venda de llibres amb 
signatures dels autors i fer un descompte al preu de 
venda. També hi ha lectures de poemes o de fragments 
de llibres i els teatres i sales d’espectacles fan promoci-
ons especials. Els mitjans de comunicació fan retrans-
missions en directe des dels punts més emblemàtics. 
Però sobretot cal destacar l’ambient festiu que genera 
la diada, tot i que és un dia feiner. Actualment aquesta 
celebració es fa a tot Catalunya, des de la ciutat més 
gran fins als pobles més petits. Per Sant Jordi, no hi ha 
abril sense llibres, ni cases sense  roses. 

Informacions extretes de diferents 
webs de les xarxes informàtiques.

opinió
Pell de gallina, ràbia continguda,  això és el que pen-

so, després d’escoltar la notícia que un grup d’em-
presaris murcians volen premiar els policies que van 
actuar a Catalunya la diada del referèndum. També sé 
que no servirà de res la meva opinió i els del govern 
seguiran amb les seves accions sobre Catalunya.
Com es pot ser tan roïna de premiar i donar suport a 
uns servidors públic que el seu deure és protegir-nos i 
no apallissar sense cap mirament a persones grans  i 
gent normal que la seva única culpa era anar a votar. 
A totes aquestes persones que han tingut aquesta ini-
ciativa els volem expressar el nostre rebuig total per 
aquesta iniciativa que premia una gran injustícia. En 
contra, felicitem els empresaris dels Pirineus que han 
ofert estades  gratuïtes  a les famílies de Múrcia que 
varen ser objecte d’una repressió per part de les forces 
de seguretat per expressar unes idees totalment justes 
i legals com les nostres.
Aixís queda demostrat la cultura de la nostra iden-
titat que tolera amb respecte totes les opinions i des 
d’aquest escrit rebeu una abraçada ben forta a tots els 
que pateixen repressió i incomprensió. 

Josep Pla
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L’Ajuntament de Salt, a través de l’àrea d’Esports, ha 
fet una aposta per facilitar les activitats esportives 

al carrer per a joves després que el procés participatiu 
#AssaltaelPla, iniciat des de l’àrea de Joventut fes aflo-
rar aquesta necessitat i s’inclogués en el Pla de Joven-
tut de Salt elaborat durant el 2017. El passat mes de 
desembre es va dur a terme la primera inversió paga-
da des de l’Ajuntament, la primera instal·lació per a la 
pràctica d’activitats esportives ja està en funcionament 
a la zona de l’Era de Cal Cigarro, es tracta de l’street 
workout, el primer d’un conjunt d’elements que mica en 
mica s’aniran instal·lant a la zona.
Aquestes instal·lacions volen ser un punt de trobada 
per a joves que sovint no poden assumir el cost d’una 
quota de gimnàs i que tenen la necessitat de practicar 
esport. La ubicació escollida minimitza possibles mo-
lèsties a veïns i facilita la pràctica de l’esport amb la 
tranquil·litat d’un espai obert i ampli, proper a la zona 
esportiva del municipi.

La voluntat de l’àrea d’Esports del consistori és que 
aquesta sigui la primera d’unes instal·lacions dedicades 
a les noves tendències pel que fa a activitats físiques 
i esportives en espais urbans, com són l’skatepark, 
bikepark, boul-
der (escalada 
en horitzontal), o 
el mateix street 
workout. L’elevat 
cost d’aquest tipus 
d ’ insta l · lac ions 
farà necessari una 
instal·lació pro-
gressiva dels ele-
ments durant els 
propers anys.

L’Street Workout arriba a Salt

Recuperada l’escultura “Adéu” de l’artista Anna Manel·la

Un acte vandàlic trencava el passat 6 de desembre 
l’escultura coneguda com “Adéu” de l’artista Anna 

Manel·la, ubicada a la plaça del Veïnat. Els agressors 
varen trencar-li les cames i la varen tirar al terra, provo-
cant-li a més a més danys al coll, que va quedar greu-
ment debilitat.
L’Ajuntament de Salt va retirar immediatament l’escul-
tura trencada i la va guardar al dipòsit municipal per a 
la seva conservació, alhora que es retiraven els peus i 
la base de l’escultura, que encara estaven enganxats 
al terra de la plaça, per guardar-ho amb la resta.

A partir d’aquell moment es van iniciar tots els tràmits 
necessaris per a la seva restitució, contactant amb l’ar-
tista. Una vegada analitzades les diferents possibilitats 
de restauració es va decidir procedir a la seva recu-
peració mitjançant la inserció d’una ànima metàl·lica 
d’acer des dels peus i uns tirants al coll que reforcin 
l’estructura i en garanteixin la solidesa, una feina com-
plexa donada la petita dimensió de l’escultura. 
El dia 13 de març, la brigada municipal  va reposar l’es-
cultura al seu lloc habitual a la plaça del Veïnat.

notícies
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En Jordi i la M. Lluïsa del Restaurant Vilanova 
 i l’Associació Oudiodial premis Tres de Març a Salt

En Jordi Vilanova i la M.Lluïsa Torrent del Restau-
rant Vilanova i l’Associació Oudiodial per a l’Ajuda 

Social seran els guardonats als premis Tres de Març 
d’enguany.
En Jordi i la M. Lluïsa han estat 31 anys al capdavant 
del Restaurant Vilanova, fins al passat 23 de gener, 
quan van tancar les portes. Enrere queda el petit bar 
al carrer Major, les tres generacions al capdavant del 
projecte, amb un exquisit tracte i un servei excepcional 
als seus clients. La seva proposta reconeix una trajec-
tòria i haver donat a Salt un referent gastronòmic des 
del Restaurant Vilanova, però també amb la seva col-
laboració en diverses iniciatives culinàries a la vila.
El Restaurant Vilanova ha estat durant molts anys un 
referent gastronòmic, lligant el nom de Salt a la millor 
cuina catalana de mercat. Des del restaurant en Jordi 
Vilanova i la M.Lluïsa Torrent s’han implicat en moltes 

activitats de la vila, entre les que podríem destacar el 
naixement de les Cuineres de Salt, ara ja fa 16 anys.
L’Associació Oudiodial per a l’Ajuda Social ha estat 
proposada per la seva tasca social i la seva participació 
en diferents actes, festes i activitats de la vila, des dels 
inicis de la seva creació i sempre des d’una perspectiva 
intercultural.
L’Associació Oudiodial  es va crear l’any 2003 i regis-
trada com a entitat saltenca el 2007, juntament amb el 
grup Casumai. Els seus principals objectius són la soli-
daritat, la cooperació i el vincle amb Catalunya. Desta-
ca la seva vinculació i implicació en múltiples actes que 
es fan al municipi, des de la comitiva dels Reis d’Orient 
o la Festa Major, el Carnestoltes, la Marató de TV3, la 
Fira d’Entitats, la Festa del Llibre Gegant, Caminades 
de Càritas o la Cercavila dels Marrecs.
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Una mirada:
una fotografia

fotografia
M’ha proposat fer alguns escrits. M’ha fet molta il·lusió. 

Però què puc dir que sigui prou interessant o que 
pugui creure que hi puc dir alguna cosa, equivocada o no.
És evident que allò que més fa fruir en la meva vida és la 
fotografia i diuen que és un art.
No en vull fer un curs, tot i que si algú em vol fer una 
pregunta, intentaré donar-li la resposta  més honrada pos-
sible.
He de dir que Fotografia, vol dir, FOTO =  Llum; GRAFIA 
= Dibuix, per tant és dibuixar amb la llum.
Molts cops allò que intentem fotografiar és un intent de 
captar un instant de la realitat a la nostra manera. Creiem 
que és una còpia de la realitat. És, les més realistes, una 
imatge força aproximada, però no allò que veiem amb els 
ulls.  En fotografia podem crear una «realitat» per explicar 
un fet, una emoció, un sentiment.
Per tant la primera, i per a mi l’única regla, és que s’ha 
d’aprendre a mirar de manera fotogràfica i en dues di-
mensions. És a dir entendre el llenguatge i la seva mane-
ra d’explicar-se. El seu llenguatge podrà ser veure on està 
la llum, d’on ve, com va i si ens interessa, a part de tot allò 
que hem après com a llenguatge visual. Les fotos, com la 
pintura, estan fetes en dues dimensions, nosaltres tenim 
dos ulls i veiem, per tant, en tres dimensions. 
Podem enganyar la vista i que hi hagi elements 
que doni la sensació de tres dimensions.
No sé si allò que veiem és real o fictici. No sé si 
existeix o és una imaginació.
A final d’hivern, és a dir ara, quan fa sol les obres 
són ben potents, s’hii pot jugar fotogràficament, 
però no són els arbres, els representen. Tothom 
veu i sap que els arbres hi són, però no es ve-
uen.
Moltes persones diuen que a l’hivern no és bo 
fer fotos. Imagineu-vos que és dilluns de febrer 
i comença a fer dies de sol i escalforeta, dóna 
gust caminar a poc a poc mirant i contemplant 
els voltants construint la teva realitat i cercant 
retratar-la.
Jugo amb la llum que m’envolta i les ombres que 
em van crear els meus “dimonis”, els meus som-
nis i malsons en forma d’arbres. Tot és qüestió 
de mirar i sentir.

Veure unes ombres per poder-me sentir envoltat de ge-
gants desplomats de fulles i molts braços com projectes 
de camins, com allò que podria ser, però no sé si és, tot 
és qüestió d’intentar-ho crear.
Per aquells que diuen que la fotografia és només una ma-
nera de captar la realitat, m’agradaria que entenguessin 
que la fotografia és essencialment una manera de veure i 
sentir el món en un instant, en un moment, aquell moment 
que ens quedarà a la memòria i que exactament igual no 
es podrà tornar a repetir.
Cal adonar-se que la realitat es pot construir. Hi ha uns 
grans fotògrafs que diuen que la fotografia no es fa, es 
crea. I m’ho crec, si volem intentar fer quelcom més que 
un «record» i necessitem explicar alguna cosa més, si in-
tentem deixar escapar un punt d’art. Per això una foto no 
es pot repetir, sí que es poden fer més còpies, però tornar 
a fer no és possible.
Mai sé si ho faig millor, pitjor, només sé que intento, a 
cada instant, ser honest i que tingui, com a mínim per a 
mi, un punt de veritat emocional, que tingui una part del 
sentiment que he viscut en fer-la. Després cada especta-
dor en dirà la seva.

Pere Quero Martí
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En Paul Getty, a més de ser immensament ric, era 
bàsicament un home dolent. Incapaç d’estimar, de 

sentir llàstima, de mostrar compassió o amor, i d’una 
avarícia tan exagerada que el va portar a protagonit-
zar fets tan insòlits com posar una cabina telefònica a 
casa seva perquè les visites, els convidats i fins i tot 
els criats es veiessin obligats a pagar per les trucades 
personals; rentar-se la seva pròpia roba als hotels per 
estalviar-se les despeses de la bugaderia, o era capaç 
de pagar un suma exhorbitant per una obra d’art i tenir 
a la família escanyada econòmicament.
Tot i ser un home amb més de 200 negocis al seu càr-
rec (hotels, immobles, bancs, companyies elèctriques 
i de gas...) encara va tenir temps d’escriure un llibre 
titulat “Com ser ric”, a on s’hi podia llegir frases com: “Si 
deus 100 dòlars al banc, és el teu problema, si li deus 
100 milions, llavors és problema del banc” o “Si pots 
comptar els teus diners vol dir que no ets ric” 
Va ser aquesta avarícia que el va portar a protagonitzar 
un dels fets més deplorables de l’any 1973: la negativa 
de pagar els diners del rescat pel segrest del seu nét. 
Va ser una notícia que es va seguir a les televisions del 
tot el món. El seu argument era que si pagava el rescat, 
ben aviat tindria els seus 14 néts segrestats. Aquest és 
bàsicament el tema de la pel·lícula TOTS ELS DINERS 
DEL MÓN.

Coral Tribana

Una pel·lícula amb un rodatge molt complicat, amb l’ex-
pulsió de Kevin Spacey per denúncies d’escàndol se-
xual i la diferència salarial (encara!) entre un actor i una 
actriu (Mark Wahlbergh i Michelle Williams).
Finalment va ser Christopher Plummer l’actor triat per 
donar vida al vell milionari. Crec que no hi havia ningú 
millor per aquest paper. Aconsegueix que l’espectador 
entri dins la pell i l’ànima de Paul Getty i que ens fascini 
per la seva absoluta manca d’humanitat. 
Michelle Williams, la mare del noi segrestat, representa 
magistralment el valor de l’amor per sobre del diner.  
La música és una combinació de diversos estils. Des 
de la tarantel·la italiana, orquestrada per uns alegres 
mafiosos calabresos, a cançons melòdiques com “Sen-
za di te che farò” fins a Wild Horses, dels Rolling Sto-
nes, que sona sublim en un “fumadero” d’opi. 
A la pel·lícula, el director Ridley Scott ens deixa sobra-
dament clar que el diner no ajuda en les relacions hu-
manes, sinó que les dificulta. 

Núria Heras Colomer

cinema

música
Aquest 20018 la Coral Tribana Salt compleix 20 

anys.
El 1998 es formà al si de la parròquia de Sant Cugat de 
Salt el Cor Sant Cugat i el  2004 passà a anomenar-se 
Coral Tribana Salt, i fins avui.
Aquest any ho celebrarem fent els concerts que acos-
tumem a fer com de costum i  a més tenim pensat fer 
una exposició a la Coma Cros sobre aquests 20 anys 
de Tribana; també volem fer un sopar musical a la ma-
teixa Coma Cros, obert a tothom que ho  vulgui i un 
concert de cloenda a finals d’any.
La Coral Tribana Salt ha col·laborat aportant el nostre 
granet de sorra al ventall cultural del nostre poble amb 
el cant i la música durant el llarg d’aquests anys i ho 
continuarem fent amb molta il·lusió, ja que tenim el  ba-
gatge d’aquests 20 anys.
La coral està formada actualment per 29 cantaires, dels 
quals 10 són sopranos, 11 són contralts, 4 tenors i 4 
baixos i  tenim un dèficit considerable d’homes: neces-
sitem tenors i baixos, per aquesta raó volem apel·lar 
a tu lector d’aquesta revista que si et fa il·lusió cantar 
i formar part de la nostra coral, et posis en contacte 
amb nosaltres a través del nostre correu “coraltriba-
na@gmail.com“ o bé truca al tel. 619032213, demana 
informació i  anima’t a descobrir una faceta de la teva 
vida que no has explorat i potser et descobreixes  a tu 

mateix veient del que ets capaç. No necessàriament 
fan falta coneixements  musicals, sols una mica de veu 
i entonar una mica, ja que amb pràctica s’aconsegueix 
la resta.
Anima’t i vine, seràs ben rebut i de segur que ho gaudi-
ràs, ja que som gent diversa, de Salt i de fora de Salt. 
Truca,  que te n’informem.
VINE A CANTAR AMB NOSALTRES!

Lluís Puigdevall Puigmasdevall   
(Coral Tribana Salt)
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           CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT 
    Carrer Joaquim Verdaguer, 1 de SALT  Telèfon: 972230498  
 
         
                        
 

EXCURSIONS:   i Can Roseta 
 Al Gener, els socis i simpatitzants del Casal varen gaudir d’una magnífica excursió al Parc Art de Cassà de la 
Selva, on varen poder veure i visitar una col·lecció d’art contemporani única, a l’aire lliure. I després es va 
visitar Can Roseta, a Sant Gregori. 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Febrer, l’excusió va ser a Sant Martí de Tous i després a fer una calçotada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
PROPERA EXCURSIÓ 
 
“Delícies de la Garrotxa” 
 
(INFORMACIÓ: en el Local Social del Casal o en els telèfons 972230498 ó 681264758) 
 

   



29

 
   
           CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT 
    Carrer Joaquim Verdaguer, 1 de SALT  Telèfon: 972230498  
 
         
                        
 

EXCURSIONS:   i Can Roseta 
 Al Gener, els socis i simpatitzants del Casal varen gaudir d’una magnífica excursió al Parc Art de Cassà de la 
Selva, on varen poder veure i visitar una col·lecció d’art contemporani única, a l’aire lliure. I després es va 
visitar Can Roseta, a Sant Gregori. 
 
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al Febrer, l’excusió va ser a Sant Martí de Tous i després a fer una calçotada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
PROPERA EXCURSIÓ 
 
“Delícies de la Garrotxa” 
 
(INFORMACIÓ: en el Local Social del Casal o en els telèfons 972230498 ó 681264758) 
 

 
                       
                        CASAL DE JUBILATS I SIMPATITZANTS DE SALT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
   
   
  Amb el suport de: 
 
 

PROPERS  ACTES  AL  CASAL  

 
PETANCA 
Torneig de germanor de Casals.  
Els Dissabtes de Març i Abril 
 
BALL al CASAL                                               
Dies 24 de Març, 7 i 21 d´Abril, 5 i 19 de Maig 
 
SARDANES 
Començarem el dia 8 de Maig a 2/4 de 7 de la tarda 
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Botiguers veïns d’arreu
Tal com us dèiem a l’edició anterior, el comerç mi-

norista de proximitat del nostre poble està regentat 
majoritàriament per ciutadans nouvinguts o els seus 
descendents. Allà on la gent d’aquí ja no troba opor-
tunitat de negoci, ells han vist  l’ocasió de sobreviure i 
procurar-se un sou davant del difícil panorama laboral. 
Hem parlat amb uns quants propietaris: d’economats, 
sastreries, perruqueries, ... No tots es mostren dispo-
sats a compartir les seves circumstàncies,  però  sí que 
tenen en comú que fa anys que estan instal·lats aquí, 
la seva arribada ha estat més fàcil que els qui ho fan  
darrerament i que van marxar del seu país per la ines-
tabilitat econòmica i/o política, a la recerca d’un futur 
millor. També que els seus establiments tenen un règim 
familiar, que, econòmicament,  van fent, sense massa 
alegries i només els que millor funcionen, generen al-
gun lloc de treball per a gent aliena. 
Contràriament al que es diu al carrer, als nouvinguts 
se’ls demanen   els mateixos  requisits per instal·lar els 
negocis que als autòctons i se’ls exigeixen les matei-
xes obligacions, segons l’Oficina de promoció i comerç 
de la ciutat, a on també ens reconeixen que no solen 
aprofitar les formacions gratuïtes que s’ofereixen des 
de l’Ajuntament, per a tots els comerciants.
En Mohamed Erhmani, és un jove marroquí que té una 
petita perruqueria masculina. Va aprendre l’ofici al seu 
país i viu a Salt des del 2012. Està casat i té 3 fills, 2 
dels quals ja van a l’institut. La seva dona fa més de 20 
anys que viu aquí i al casar-se, van poder acollir-se a 
la reunificació familiar i  ell va poder arribar a Espanya. 
La seva adaptació ha estat fàcil i ens diu que ha après 
el castellà per la seva relació amb els clients i amics i 
mirant la tele. 
Sobre la situació política catalana, ens reconeix que no 
en té opinió. 

L’Ibrahima Sory Barry és sastre i té una petita botiga on 
fa tot tipus d’arranjaments i confecció de vestits, tant 
africans com occidentals. 
Nascut a Guinea Conakry, va arribar a Espanya l’any  
2000 amb un visat. A Salt es va instal·lar el 2007.
Està casat i té 4 fills. La seva família viu a Guinea.  Ara 
està intentant la reunificació familiar que, segons ens 
diu, no és fàcil per  les exigències de documentació i 
ingressos que ha de complir. 

Va anar poc a l’escola i més tard va aprendre l’ofici de 
sastre. El seu país, malgrat tenir moltes reserves na-
turals: la meitat de bauxita de la Terra (s’utilitza en la 
fabricació d’alumini), ferro, or, diamants, urani i petroli, 
no té les infraestructures industrials adequades. Això 
afegit a la incertesa política,  va fer que abandonés el 
seu país.
- Et sents millor a on tens un futur assegurat, confessa. 
L’Ibrahima té clients de tot arreu i es relaciona bé amb 
tothom.
És membre de l’associació “Ressortissant Guinéen” 
que es reuneix periòdicament i fan celebracions. A tra-
vés d’aquesta i amb les aportacions dels socis, repatri-
en els morts que volen ser enterrats al seu lloc d’origen.
Sobre les dificultats o no en l’adaptació, ell creu que 
depèn de la forma de ser de cadascú, ell no n’ha tingut. 
Pensa que per  una bona convivència cal acceptar les  
circumstàncies del nou lloc, adaptar-s’hi i comunicar-se 
amb la gent.
- El millor passaport d’algú és el seu comportament, 
acaba dient

Pilar Velázquez 
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un Salt enrere

Presentació de l’equip femení de futbol del CF Coma Cros el 1971 (fons: CRDI-Ajunt.de Girona)

Equip femení de futbol del CF Salt el 1971 (fons: CRDI-Ajunt.de Girona)
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 4,0 2,7 6,4 6,5 5,1 2,4 6,6 2,4 4,0 3,4 4,4 0,7 -0,9 7,4 4,2
Temperatura Màxima 16,1 16 20 22,6 20 16,5 13,2 12,8 15,1 16,2 15,5 16 12,5 11,5 14,6
Mínima Parc Monar 1,3 -0,3 3,7 3,8 2,0 -0,6 10,3 0,9 4,1 1,3 4,1 -1,8 -2,7 6,6 2,3
Pluja/mm.      6 16,2 0,1      4,4   
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 4,2 5,0 5,2 2,0 4,1 7,8 5,9 4,3 2,3 7,5 7,2 5,7 5,0 2,2 1,8 5,2
Temperatura Màxima 19,2 16,0 15,8 14,6 14,9 18,9 18,4 19,5 17,5 15,7 10,6 12,4 18,3 18,2 16,4 17,1
Mínima Parc Monar 1,0 2,0 2,7 0,1 2,1 6,5 3,3 1,5 0,7 4,5 8,5 5,2 2,4 0,3 0,0 4,8
Pluja/mm.   Ip.       1,3 7,5     

Dies de pluja: 6
Màxim en un dia: 16,2 (mm)

Dies de pluja: 15
Màxim en un dia: 31,0 (mm)

Pluja acumulada: 35,5 (mm) 
Temperatura màxima:
 22,6° el dia 4 de gener

Pluja acumulada: 94,4 (mm) 
Temperatura màxima:
 20,6° el dia 15 de febrer

Temperatura mínima:
-0,9° el dia 13 de gener

Temperatura mínima:
-3,3° el dia 9 de febrer

fe
br

er
 d

e 
20

18
ge

ne
r d

e 
20

18
el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

GENER- Ha estat el 3r mes de gener més càlid de la història 
instrumental al centre de Girona (periode 1884-2017) amb 
10,7º de temperatura mitjana a Girona-Sèquia, el rècord són 
11,1º el gener de 1955 i el 2n mes més càlid és el gener de 
2016, fa 2 anys, amb 11,0º. No hi hagut onades de fred, no-
més ha glaçat 1 dia a Salt, 2 a Sarrià de Ter, 5 a Salt-XOM i 
1 dia pels pèls a Girona-Sèquia, 0º de mínima, no ha glaçat 
cap dia a Girona-Montjuïc, a les Deveses de Salt sí que ha 
glaçat força dies. Al centre de Salt glaça un promig de 8 dies 
cada gener. Hi ha hagut 3 dies en què les temperatures mà-
ximes han passat de 20º, tot i que no s’ha batut el rècord, 25º 
del 27 de gener de 2003. Pel que fa a les precipitacions ha 
estat un mes normal a Salt-centre i a Sarrià de Ter, però un 
xic sec a Salt-XOM. S’ha de remarcar que no ha bufat tant 
de vent com en altres llocs, les situacions de mestral i ponent 
han predominat i aquí aquests vents o no bufen, com en el 
cas del mestral, o són fl uixos, com en el cas del ponent. En 

alguns dies abans de l’arribada d’un front ha bufat vent de 
migjorn moderat.
FEBRER- Ha estat el 3r mes de febrer més fred a Salt del 
periode 2000-2017 amb 7,2º de temperatura mitjana, amb 
una anomalia negativa de -1,4º. També ha estat un mes més 
plujós del normal, 92 mm, el promig climàtic és de 60 mm. 
Ha nevat 2 dies, però només en 1 dia, el 28, ha agafat un xic 
de gruix, 1 cm, i ha durat molt poc, 2 hores al terra, a Salt-
XOM. Un altre vam tenir un dia de neu granulada. No ha fet 
cap onada de fred, però si vàries entrades fredes, l’onada 
siberiana d’Europa dels darrers dies de febrer ens ha afectat 
indirectament provocant les nevades dels dies 27 i 28 a cotes 
baixes, tal com va succeir a fi nals de febrer de 2004 i 2005. 
La temperatura mínima absoluta ha sigut relativament poc 
baixa, -3,2º, no obstant ha glaçat més dies que la mitjana, 11, 
el promig és de 6. S’ha de remarcar l’elevada nuvolositat, 5,5 
octes, amb 13 dies tapats (6,7).

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 3,0 -0,2 -3,2 1,2 4,8 4,9 1,2 -1,4 -3,3 -0,4 -1,2 2,6 -2,2 0,5 3,8
Temperatura Màxima 8,3 12,4 13,5 8,3 10,0 12,0 11,0 8,4 10,6 11,6 14,0 8,2 11,0 12,7 20,6
Mínima Parc Monar 0,8 2,2 -4,8 -1,4 4,5 5,5 -0,2 -2,5 -4,7 -1,7 -3,1 5,8 -4,2 -2,0 2,1
Pluja/mm. 7,3  0,3 31 24,2 0,1  Ip.   Ip. 2     
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
Temperatura Mínima 5,6 8,6 5,8 6,3 8,0 2,8 -1,5 2,7 -1,5 6,0 -0,5 -0,3 0,8
Temperatura Màxima 16,2 13,1 16,5 15,7 17,0 12,6 11,5 12,4 13,5 18,0 10,6 6,6 5,0
Mínima Parc Monar 3,1 9,9 4,9 4,9 7,4 5,7 -3,1 1,1 -3,2 5,2 -1,8 -0,6 0,6
Pluja/mm. Ip. 0,2 8,1  1,1  Ip.    4,5  15,6 
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Elaboració:
Poseu la mantega a coure a la paella i enrossiu lentament la ceba tallada 
amb una mica de sal i un cop cuita reserveu-la.
Esteneu la pasta brisa en una safata i repartiu-hi la ceba al damunt.
Tot seguit  la cobriu amb el tomàquet tallat a rodanxes i una mica d’oren-
ga.
Poseu-la al forn uns 15 minuts a 200º C.
A continuació traieu-la del forn i poseu-li al damunt una bona capa de 
formatge ratllat, unes anxoves i unes olives al vostre gust.
Torneu-la al forn 5 minuts fins que quedi gratinada.

Recepta de la Sra. ROSA CARRERAS
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
· pasta brisa
· 2 cebes
· 4 tomàquets
· anxoves

Ingredients: 
· 1 - pollastre de 3 kg (sense plomes)
· 1 - ceba (que no faci plorar)
· 2 - pastanagues (que s’aguantin dretes)
· 2 - fulles d’api (que no tremolin)
· 1 - cabeça d’alls (que no retornin)
· 2  - tomates (vermelles de vergonya)
· romaní (la planta, no la llengua)
· sal 
· pebre negre
· 1 - tassa de brandi
· 1 - tassa de rom
· 1 - tassa de conyac
· 1 - tassa de whisky
· 1 - tassa de vodka
· 1 - tassa de tequila
· 1 - tassa de cava
· 1 - tassa de vi negre
· 1 - tassa de vi blanc
· 1 - tassa de cervesa clara
· 1 - tassa de cervesa negra

Coca de ceba

Pollastre al forn (pels deprimits)

gastronomia

humor a la cuina

Preparació
- Omplim el sota d’una cassola amb les verdures trossejades amb un ganivet (no a cops de puny), el romaní i una 
mica d’oli pel cim. Salpebrem el pollastre i el posem al cim de les verdures.
- Cobrim la cassola amb paper d’alumini i preescalfem el forn a 350 graus durant 30 minuts. No ve d’una hora 
més o menys.
- Ho traurem del forn i banyarem el pollastre amb les tasses de: rom, brandi, conyac, whisky, vodka, tequila, cava, 
vi negre, vi blanc, cervesa clara i cervesa negra. Bé, amb les tasses no, ho banyarem amb el contingut de les 
tasses 
- Ho tornem a tapar amb el paper d’alumini i ho posarem al forn 30 minuts més. Tampoc vindrà d’una hora més 
o menys.
- Traurem el pollastre del forn i el deixarem refredar 5 minuts. Llençarem el pollastre a les escombraries i ens 
prendrem el caldet de la cassola... BON PROFIT!.

· 100 g de mantega 
· formatge ratllat
· olives negres
· orenga
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Abdelilah Jilali Erreben  
Fatima Lakhdar   19/01/2018
Joaquin Blanch Solé 
Miren Uriarte 01/02/2018
Mohamed El Khattabi 
Chaimae Ballagneche  08/02/2018
Jorge Francisco Valladares Alonzo 
Ana Paula Coloma Montoya  10/02/2018
Alejandro Romero Tellado 
Ester Martín  Pol  16/02/2018

Naixements
David Oshiorenoya Godwin  13/01/2018
Derek Fabrizio Garcia Ramos  13/01/2018
Maria Pujolràs Márquez  17/01/2018
Rahima Bouboud   20/01/2018
Mohamed Touaf    22/01/2018
Ona Coll Planas   25/01/2018
Leyre Rodríguez Alcaraz  25/01/2018
Nora El Arguioui  Lakbir  25/01/2018
Pere Garriga Figols 26/01/2018
Siraj El Qasmy      27/01/2018
Andrea Gissell Rivera Carias  27/01/2018
Musa Gianira Murga Cuesta 01/02/2018
Yousra El Khabbazi  01/02/2018
Malak Hayyani   02/02/2018
Ivonne Laura Kegnenkouam   03/02/2018
Aya Razzaki     04/02/2018
Nathan Akure     04/02/2018
Iyad Kaamouch El Fechtali  04/02/2018
Luis Molina Rodríguez      06/02/2018
Sara El Marji  06/02/2018
Lukas Khabuliani     06/02/2018

Defuncions
Fabià Alarcón Giménez, 79 anys 31/12/2017
Francisco Rodríguez García, 86 anys 31/12/2017
Josep Bahí Prim, 91 anys 02/01/2018
Josep Bagué Torrent, 88 anys 06/01/2017
Maria Liebana López, 82 anys 07/01/2018
Julia Arias Palmira, 89 anys 09/01/2018
Consol Arijón Albert, 95 anys 14/01/2018
Isabel López García, 56 anys 14/01/2018
Rosa Noguer Porta, 89 anys 15/01/2018
Maria Lluïsa Duran Frigola, 62 anys 15/01/2018
Enriqueta Valenti Prat, 73 anys 17/01/2018
Anna Bonal Pardo, 90 anys 18/01/2018
Josefa Fuentes Martínez, 90 anys 18/01/2018
Dolors Hors Abel, 93 anys 19/01/2018
Pilar Planas Andreu, 96 anys 20/01/2018
Gil Grabulosa Feixas, 78 anys 20/01/2018
Maria Vivas Dos Santos, 86 anys 24/01/2018

Luis Fernando Moreno Rivas 
Tatiana López Diaz   22/02/2018
Marius Pericot Sanjuan 
Estefania Varón Martín    24/02/2018
Omar Sissoho 
Sira Samasa Samasa 01/03/2018
Joan Ortega Torres  
Erika Maria Pensamiento Guevara 
02/03/2018
Anass Sadek  
Yasmina Koubghi Sbai    05/03/2018

Alma Dinar  07/02/2018
Ulia Quintana Abat  08/02/2018
Derek Martínez Esponella   08/02/2018
Tasnim   Fauzi   08/02/2018
Ana Brigit Aparicio Hernández 10/02/2018
Damanveer Singh  12/02/2018
Mia Charlotte Funes Oseguera  12/02/2018
Elia Masbernat Vila     12/02/2018
Celia Ramírez Gutierrez   13/02/2018
Noa Lamora Albo 13/02/2018
José Maria López Galindo 14/02/2018
Elia Sales Vila  15/02/2018
Mehtab Singh   15/02/2018
Akram El Kaissoumi   15/02/2018
Anas El Kaissoumi  15/02/2018
Pedro Guijo Mora     16/02/2018
Wassem Ben Ydir Ben Yidir  16/02/2018
Max Costa Sabata   17/02/2018
Mohamed Barghichach Mouch 18/02/2018
Leyre Reyes Gutierrez  20/02/2018
Max Benitez Domínguez   20/02/2018

Adaly Samuel Espinal Arevalo 
Senia Guadalupe Calix Archaga   10/03/2018
Jimmy Scardino Piedra Quinche 
Karolin Danissa Duron García  16/03/2018
Ghadouane Aajib Boujija 
Assia El Hajjami  16/03/2018
Soufian Ibajjiovan 
Soukaina Bouazza     16/03/2018
Miguel Angel Gómez Diaz  
Anna Font Mareña 16/03/2018

Irene Pizcueta Espinar    22/02/2018
Kebba Lamin Jadama Dibba  24/02/2018
Tiffany Oghosa Aigbokohea  24/02/2018
Dylan Emmanuel Valle Romero 25/02/2018
Ares López Ventura  25/02/2018
Yassin Boureza 27/02/2018
Rock Bonilla Vilar   27/02/2018
Ainara Heredia García  01/03/2018
Livia Isaac Gallart    01/03/2018
Genesis Valeria Zuñiga Torres   03/03/2018
Janinat Belarbi    05/03/2018
Rayan Bouanani      05/03/2018
Manal Jilali Lakhdar    06/03/2018
Marina Canet Serra   08/03/2018
Rafiq Belkamla      09/03/2018
Adama Diakite      09/03/2018
Niele Coulibaly  10/03/2018
Bayan García Badari   10/03/2018
Aran Pascual Sedeño  11/03/2018
Julie Arca Cabrol    11/03/2018
Samuel Zaragoza Gabancho   12/03/2018

Clementa Lazaro Sánchez, 87 anys 25/01/2018
Joaquim Bagué Freixas, 78 anys 25/01/2018
Fousseyni Samoura, 46 anys 26/01/2018
Josep Aliu Vila, 87 anys 28/01/2018
Marcos López Caballero, 40 anys 28/01/2018
Quimeta Nicolau Giró, 92 anys 29/01/2018
Paula Font Suñe, 107 anys 30/01/2018
German Sánchez Collado, 60 anys 05/02/2018
Juan Fernández Morales, 84 anys 10/02/2018
Teresa Muñoz Gómez, 64 anys 13/02/2018
Joaquim Plana Mercader, 83 anys 16/02/2018
Maria Carreras Feliu, 86 anys 17/02/2018
Jaume Salva Xumetra, 81 anys 17/02/2018
Marie Foday Touray Sawaneh, 52 anys 18/02/2018
Rafael Casellas Turró, 68 anys 21/02/2018
Victorina Francisco Quevedo, 90 anys 24/02/2018
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Escacs

Sudoku

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

DAVESA, Major, 20  972230568 
Dies: 10 - 21 
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 2 - 3 - 14 - 25
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                           
Dies: 11 - 22
BALERI, Pla de Salt, 15 972441001 
Dies: 5 - 16 - 27
DOMENECH, Llevadores, 7-9           972439935 
Dies: 7 - 18 - 29 

ALDEHUELO, Esteve Vila, 1  972978376
Dies: 8 - 19 - 30
NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 1 - 12 - 23
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 13 - 24
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 4 - 15 - 26
ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 9 - 20
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 6 - 17 - 28

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’ABRIL

Adaly Samuel Espinal Arevalo 
Senia Guadalupe Calix Archaga   10/03/2018
Jimmy Scardino Piedra Quinche 
Karolin Danissa Duron García  16/03/2018
Ghadouane Aajib Boujija 
Assia El Hajjami  16/03/2018
Soufian Ibajjiovan 
Soukaina Bouazza     16/03/2018
Miguel Angel Gómez Diaz  
Anna Font Mareña 16/03/2018

Irene Pizcueta Espinar    22/02/2018
Kebba Lamin Jadama Dibba  24/02/2018
Tiffany Oghosa Aigbokohea  24/02/2018
Dylan Emmanuel Valle Romero 25/02/2018
Ares López Ventura  25/02/2018
Yassin Boureza 27/02/2018
Rock Bonilla Vilar   27/02/2018
Ainara Heredia García  01/03/2018
Livia Isaac Gallart    01/03/2018
Genesis Valeria Zuñiga Torres   03/03/2018
Janinat Belarbi    05/03/2018
Rayan Bouanani      05/03/2018
Manal Jilali Lakhdar    06/03/2018
Marina Canet Serra   08/03/2018
Rafiq Belkamla      09/03/2018
Adama Diakite      09/03/2018
Niele Coulibaly  10/03/2018
Bayan García Badari   10/03/2018
Aran Pascual Sedeño  11/03/2018
Julie Arca Cabrol    11/03/2018
Samuel Zaragoza Gabancho   12/03/2018

fumarola
ensopiment
magistrat
delicte

prevaricar
llibertat
presos
fiscal

agredir
lesions
tortures
colpejar

advocat
indefens
estatut

Juguen blanques i fan mat amb tres moviments

1.Ce6+ fxe6 2.Txd8+ Rf7 3.Tf1++






