


NOTÍCIES

BREUS

La Setmana per l'Activitat Física i la Salut va implicar més de quatre mil persones en les 45 activitats que es van fer, malgrat
que la pluja va obligar a suspendre algunes de les activitats a l'aire lliure previstes el dimecres.

El Col·legi de Veterinaris de Girona i el Consell de Col·legis
Veterinaris de Catalunya han lliurat a la Policia Local de Salt

tres lectors de micro-xips, que permetran als agents identificar
els propietaris dels gossos perduts o abandonats i saber si

algun animal incompleix la normativa i no ha estat micro-xipat.

La Policia Local ha engegat una campanya per evitar l'ús
fraudulent i la picaresca amb les targetes per a persones

amb disminució, que permeten aparcar en els espais
reservats de càrrega/descàrrega i a les zones blaves.

Les més de 20 targetes intervingudes entre març i abril,
ho han estat perquè eren fotocòpies, estaven caducades,

el titular no era present, o fins i tot havia mort.

Els alumnes de 1r de Batxillerat A i B de l'Institut Vallveras vam anar d'intercanvi
a Berlín del 9 al 13 d'abril. Vam arribar un dilluns i vam marxar un divendres.

L'intercanvi és una setmana d'inmersió lingüística que ens ajuda a refermar les
bases de la llengua anglesa que hem estat estudiant durant el curs. A més de

conéixer una nova ciutat, fer amics i conèixer nous models educatius. Durant tota
l'estada hem assistit a classes, i per les tardes feiem visites culturals: el Mur de
Berlín, la Porta de Brandenburg o la TV Tower. Va ser una molt bona experiència

i molt enriquidora per a tothom!
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Una de les últimes notícies del poble, molt esperada i que ja ha iniciat la policia 
local, és el control per evitar l’ús fraudulent de les targetes d’autorització d’esta-
cionament per a persones amb discapacitat. 
Aquestes targetes es concedeixen a les persones que tenen una discapacitat 
igual o superior al 33% o una determinada reducció visual. Dins aquestes per-
sones pot haver-hi qui condueix el vehicle el mateix titular i qui depèn d’altra 
persona. A part, les targetes que també es concedeixen a vehicles destinats al 
transport col·lectiu.
L’autorització d’ús de les targetes les concedeix l’ajuntament prèvia certificació 
de la vigent discapacitat per part del Departament de Treball, Afers Socials i Fa-
mília de la Generalitat
Amb aquestes targetes es facilita l’estacionament en llocs específicament se-
nyalitzats i destinats a vehicles autoritzats, en zones de càrrega i descàrrega i en 
zones blaves, de forma gratuïta i mentre no impedeixi la circulació de vehicles i 
vianants.
Doncs bé, aquí entra la picaresca amb la utilització de les targetes. En primer 
lloc, la falsificació  o fotocòpia d’aquesta, tan si el conductor és el mateix titular 
amb discapacitat com si depèn d’altra persona per conduir.
En segon lloc, ens trobem amb les targetes concedides a persones que depe-
nen d’una tercera per conduir. En aquest cas la picaresca s’accentua, ja que la 
tercera persona arriba en alguns casos a utilitzar el vehicle per estacionar en els 
llocs on l’autoritza la concessió de la targeta sense que a  l’interior del vehicle hi 
vagi el titular amb discapacitat, és a dir, estacionament lliure per tot el poble. I no 
solament a Salt, ja que la targeta autoritza en l’àmbit nacional i europeu. 
L’ús d’estacionament a llocs destinats a vehicles de persones amb discapacitat 
a Salt no només està destinat als saltencs, sinó qualsevol ciutadà autoritzat de 
qualsevol població.
Podem constatar casos en els quals el conductor del vehicle, utilitzant la targeta 
per a titulars no conductors, sense que a l’interior hi vagi el titular, aparca en re-
servats per a discapacitat, per fer les compres, portar i recollir els nens al col·legi, 
anar i tornar de la feina, trobant sempre el seu particular estacionament abans 
d’entrar a casa.
Indignant aquest comportament quan hi ha altres titulars amb discapacitat que 
necessiten estacionar en sectors de la població saturats i troben els llocs ocupats 
per aquests infractors.
Sembla que la policia local, des del mes de març que va començar la campanya, 
ja ha intervingut més de 20 targetes i algunes per falsificació.
Tot i que l’ajuntament ho anuncia com una campanya esperem que no quedi 
només en això, com passa en altres campanyes que es porten a terme, de forma 
esporàdica i de curta durada.
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En Silverio té una vida de pel·lícula, un relat que motiva i emociona, una narració que és sobretot una història 
d’amor. Només així s’explica la tenacitat i valentia d’un noi tímid i senzill que creix en el si d’una família humil i 
que arriba a ser un baríton de prestigi que actua als millors teatres del món. L’increïble guionista que és la vida, 
va fer que en Silverio es comprés amb el seu primer sou La Traviata. “L’esgarriada”, traducció de la cèlebre 
òpera al català, ens explica com la Violeta ho deixa tot i s’aparta del seu camí per amor a l’Alfredo. Com n’és 
la vida de curiosa, no és sinó l’amor per la música el que va fer que en Silverio sortís dels prejudicis socials i 
tracés el seu propi destí? Parlem amb en Silverio de la seva carrera i de la seva visió de la cultura com a eina 
per transformar la societat. 

-Com és la teva infantesa a Salt?
-Vaig viure molts anys al carrer Doctor Ferran. Després, 
de més gran, ens vam traslladar a Girona. He dit moltes 
vegades sense gens de vergonya que jo, de petit, era 
‘l’immigrant’, nosaltres érem dels nens que no teníem 
llet i que fèiem ús de Càritas. Per això puc entendre 
què passa a Salt i la seva complexitat. La clau està 
en la cultura i en evitar els guetos. Jo he viscut molt 
de temps a l’estranger, pràcticament a tot Europa, i a 
tot arreu on he anat he après una llengua, una cultura 
i això m’ha enriquit, però si es creen guetos, es gene-
ra una no-voluntat d’integració. Si hi ha cultura, hi ha 
civisme i hi ha respecte. La meva família teníem molts 
números per ser ‘carn de canó’ i no va ser així, gràcies 
a la cultura.
-Amb aquest context que expliques, com comen-
ces a cantar?
-La meva mare treballava de netejadora al Bell-lloc del 
Pla -l’ofici més digne del món!-, amb el que va pujar 
quatre fills. Potser ens van faltar coses materials però 
mai ens va faltar amor. La meva mare és una dona molt 
religiosa, a qui segurament la fe ha salvat  moltes ve-
gades, i jo vaig entrar d’escolanet a l’Església de Sant 
Jaume. Allà hi havia una monja meravellosa que era la 
Roser i també la Salomé, que encara hi és. Elles van 
ser els meus referents inicials per començar a escoltar 
música i a cantar. Jo tenia una veu blanca molt maca, 
després amb la pubertat va ser molt traumàtic. Un any 
per la missa del gall, va haver-hi galls i gallines! També 
he d’agrair molt el pas per la Casita, amb sor Clara, on 

es va crear un grup molt bonic i es fa una feina excel-
lent amb els joves. 
-Però com t’arriba l’interès per l’òpera? 
-Amb el primer sou de la primera feina que vaig tenir, 
a Can Costa posant plàstics a les gasoses, em vaig 
comprar el primer fascicle d’Òpera Clàssica de Planeta 
Agostini per 500 pessetes. Era La Traviata. Va signi-
ficar una revelació per mi. L’altre moment clau va ser 
gràcies a la família Puig. Em van convidar a veure un 
concert de la Montserrat Caballé al festival de Perala-
da. Estàvem a la quarta fila i veure-la cantar l’Ave Maria 
d’Otel·lo, de Verdi, va ser sobrenatural per a mi, va sig-
nificar un abans i un després. Vam tenir la sort de poder 
entrar al camerino i jo estava tan emocionat que, tot i 
que volia dir-li tantes coses, no vaig poder dir res, no-
més plorava, era com si hagués vist déu! A partir d’aquí 
em vaig comprar totes les versions que vaig trobar de 
La Traviata, i després Rigoletto i després La Bohème i 
Il barbiere, etc. A mi m’agradava sobretot allò de cridar, 
no sabia ni italià, ni francès, però cantava a tota hora!
-Vas estudiar Història de l’Art. Ho combines amb 
classes de cant?
-De petit volia ser capellà i entrar al seminari. Però des-
prés, amb el primer amor d’adolescència, vaig canviar 
de parer. Ja a l’institut Salvador Espriu, volia estudiar 
filosofia però el mestre Llorenç Major em va convèncer 
que fes una altra cosa que tingués més sortida i vaig 
estudiar Història de l’Art, primer a la UdG i després a la 
UB. Per aprendre cant, em van posar en contacte amb 
la Chantal Botanch, una de les grans aquí a Girona. En 

Esgarriar-se pel bon camí

Nom: Silverio de la O
Edat: 40 anys  
Nascut a Salt
Resideix a Girona 

Professió: Baríton que ha cantat a teatres 
de tot Europa i als més importants de l’estat 
com El Liceu, el Teatro Real o al Palau de la 
Música en òperes com La Cerentola, La Pie-
tra del Paragone, Les Noces de Figaro, Don 
Giovanni, Cosi fan Tutte, Il Barbieri di Sevi-
glia, etc. Becat a la càtedra Alfredo Kraus de 
l’Escola Superior de Música Reina Sofia, ha 
participat també en classes magistrals de 
cantants com la Montserrat Caballé, Teresa 
Berganza, Jaume Aragall, etc. 

entrevista
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aquell moment jo treballava al psiquiàtric com a auxiliar 
i fent hores en un restaurant per pagar-me els estudis 
a la universitat i no tenia gaires diners però ella va ser 
molt generosa i em va dir que li donés el que pogués. 
També va ser molt honesta i em va dir que hi havia 
una part vocal que ja estava en mi i que necessitava 
formació més específica que havia de fer a Barcelona. 
A partir d’aquí vaig conèixer primer la professora del 
Liceu Carmen Bustamante, i després el gran mestre 
Carlos Chausson que va ser un altre moment clau per 
mi. Aquí vaig fer el pas d’amateur a professional. Ell va 
ser qui em va animar a fer l’audició a l’Escola Superior 
de Música Reina Sofia de Madrid. 
-Vas ser l’únic becat de l’estat espanyol. Com va 
anar l’audició?
-Jo hi anava tranquil perquè era jove, atrevit i segu-
rament inconscient. Recordo que el noi que va cantar 
abans de mi ho feia molt bé, mentre que jo no sabia ni 
qui eren els membres del jurat! Com que només conei-
xia a l’Alfredo Kraus, el vaig saludar només a ell. La 
resta del jurat veient la meva desconeixença es van ai-
xecar un a un i es van presentar ells mateixos, després 
van riure molt amb aquesta anècdota. Però els devia 
fer gràcia la meva naturalitat i l’audició va anar molt bé. 
Una prova que solia durar alguns minuts, en el meu 
cas, va durar més d’una hora. Quan vaig acabar els es-
tudis vaig escriure una carta de 27 pàgines d’agraïment 
als professors i a l’escola perquè sempre he considerat 
que he tingut molta sort amb la gent que m’ha envoltat. 
Una carta que està al museu de l’escola al costat de la 
carta d’en Luciano Pavarotti. Em van contestar alguns 
professors i la mateixa Reina Sofia. Per bé que jo sóc 
republicà, va ser un gest per part seva. La meva mare 
va al·lucinar quan va rebre la carta de la reina a casa, 
encara que ja li vaig dir que, per mi, de reina només n’hi 
ha una i és ella!
-Com va ser l’experiència a l’escola i traslladar-te a 

viure a Madrid? Quin canvi de vida!
-Imagina’t. Jo no tenia cap formació musical, les no-
tes a les partitures per mi eren puntets negres, ni de 
llengües, i vaig haver de fer la feina a corre-cuita, per 
això és important començar a formar-se de petit. Tot i 
això, amb els companys de la càtedra de veu vam estar 
sempre molt ben avinguts, vaig rebre molta ajuda, cosa 
que després en el món professional no sempre és així. 
També he tingut la sort de tenir grans mestres, molt 
generosos. Un temps després d’entrar a l’escola li vaig 
preguntar a l’Alfredo: “maestro, per què jo?”, i ell em va 
respondre el que segurament és el més gran elogi que 
m’han fet mai: “perquè tu tens alguna cosa que mai es 
podrà ensenyar. Tens tot el que no s’ensenya i el que 
s’ensenya ja ho aprendràs aquí”. 
-Quan comences a cantar professionalment i a tre-
pitjar els escenaris? 
-A la mateixa escola es comença molt aviat a fer con-
certs: a Los Reales Alcázeres amb la Duquesa d’Alba, 
per la família Botín, a Washington, a la Casa Blanca 
per la família Clinton, etc. No tens temps de pensar-t’ho 
massa! De tota manera, l’escenari per mi no ha estat 
mai un handicap, sinó al contrari, m’hi trobo molt bé. Ho 
passo pitjor després. No sóc gens ambiciós material-
ment però sí que ho sóc artísticament i això m’ha costat 
algunes nits sense dormir. Gravo tots els concerts que 
faig i moltes vegades em passo aquella nit escoltant 
la funció. L’endemà estic fent un nyap però el dia se-
güent ja m’ha passat. Tots els cantants ens escoltem 
després de les funcions i el que digui que no menteix. 
Hi ha una part de sadisme però és així, som una colla 
de llampats! 
-El teu repertori és bàsicament el que se’n diu òpe-
ra bufa, explica’ns en què consisteix. 
-Per fisiologia hi ha un repertori adequat per a cada 
cantant. El meu és el repertori còmic, bufo, que inclou 
bàsicament peces mozartianes i rossinianes, entre al-
tres, molt interessant per entendre que la música clàs-
sica no és una cosa per vells o avorrida, sinó que tam-
bé hi ha històries molt divertides. A mi m’agrada molt 
fer riure a la gent perquè la vida ja és prou trista. Si tan 
sols aconsegueixo que una persona somrigui, aquella 
funció ja ha valgut la pena. Ara, jo sóc un cantant que 
actua, no un actor que canta. El primer sempre és la 
veu, per molt exuberant que sigui l’actuació. També he 
de reconèixer que en una ocasió vaig acceptar actuar 
a  Nabucco i això va ser un error. Era un repte pro-
fessional molt interessant per la resta de repartiment i 
direcció però no està en el meu registre. Per això és im-
portant saber triar. Com diu en Josep Carreres, la tra-
jectòria es fa més amb els ‘no’ que no pas amb els ‘sí’.
-Després de l’escola ja et dediques totalment al 
cant? 
-El meu gran salt professional va ser quan vaig fer El 
Barbero de Sevilla al Teatre Real amb la direcció d’Emi-
lio Sagi. Després va venir el Liceu i el premi a la veu 
jove. Per mi aquesta feina era un luxe, em sorprenia 
que et paguessin per això! Treballar és el que fan els 
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meus germans o la meva mare, però 
cantar és un luxe! Per mi és indecent 
que algú es queixi per un assaig de 
dues o tres hores, per molt cansat que 
sigui, que ho és, quan hi ha gent que 
està treballant 10 hores per 900 eu-
ros. Per això, sempre que m’ho dema-
nen i puc assistir a actes benèfics dic 
que sí. Per mi és important fer cultura 
sempre que es pugui. 
-Has viscut a moltes ciutats euro-
pees, a aquests països es percep 
diferent la cultura?
-Allà hi ha una concepció diferent de 
la música a nivell laboral. Qualsevol 
poble petit d’Alemanya, Dinamarca, 
el nord-est europeu, té diversos te-
atres que funcionen diàriament amb 
una orquestra que és estable. Això 
té l’inconvenient que els solistes 
d’aquestes formacions fan tot el re-
pertori, cosa que no és massa bona per la veu perquè 
no podem fer-ho tot bé, és fisiològicament impossible, 
però vaja, molts bons cantants han passat per aquí. La 
Montserrat Caballé, per exemple, va estar 10 anys a 
Basilea en un grup d’aquests, amb aquesta cultura que 
aquí és impensable. 
-Com és que has tornat a Catalunya?
-Fa tres anys vam tenir una tragèdia familiar, vaig per-
dre el meu germà petit, de 32 anys. La bufetada més 
gran que m’ha donat la vida, sens dubte. Estava fent Il 
Barbero de Sevilla i vaig deixar de cantar, no volia fer 
res més. Estava molt enfadat amb la vida, amb l’uni-
vers, amb la gent, amb tot plegat. Ara, per sort, ja es-
tem millor, pensem en els bons moments i el podem 
recordar amb un somriure, perquè era una persona 
extraordinària. Per això he tornat a Catalunya, aquest 
és el motiu principal, la raó de pes. De moment, només 
accepto feines que siguin a prop.
-La teva exigència professional et pot fer tornar a 
treballar fora del país en algun moment?

-Això és el que diu el meu agent: ‘ja canviaràs...’ Però 
de moment no. Després de l’accident del meu germà 
vaig haver de deixar de cantar. Això em feia estar molt 
enfadat amb mi mateix, em recriminava sentir-me així 
després d’haver treballat molt, haver lluitat molt per ar-
ribar on estava venint de molt a baix. La vida m’havia 
clavat una espina molt forta. Un temps després, però, 
vaig poder tornar a cantar i llavors sí, vaig decidir tan-
car amb el circuit musical amb el Don Giovanni, per tot 
el que representa per mi, i va ser com una catarsi. Ara 
estic en un moment diferent i el meu objectiu és el de 
fer cultura i ajudar persones en aquest àmbit igual com 
em van ajudar a mi en el seu moment.
-Explica’ns els projectes que tens aquí. Actualment 
et podem sentir en un programa a Ràdio Salt?
-El meu objectiu és sobretot el de fer cultura. Això ha 
començat aquest any amb la ràdio i seguirà l’any vinent 
amb un projecte del qual encara no puc parlar. Ara que 
estic entre Girona-Barcelona i només accepto feines a 
prop era un bon moment per fer-ho. Un altre projec-
te pròxim serà El Conte de Nadal que farem amb les 

diferents escoles de Salt. La idea és anar 
més enllà de la música, generar un projec-
te sociocultural, que els nens de les onze 
escoles de Salt s’ajuntin, que hi vinguin els 
pares, i així fer poble, fer vila. La cultura ha 
de trencar aquesta cosa territorial, ha de 
traspassar fronteres. El cant, la música, la 
literatura, la pintura, la filosofia, tot el que 
significa art per mi, serveix per transformar 
l’ésser humà, fer millor la societat.

Agnès Cabezas Horno
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Converses a mitja tarda (1)col.laboració
T´ho dic de veritat, n’estic molt farta. Ara ni em mira, ni tan 

sols em dóna el bon dia. Està enfadat... ja l’hi  passarà! 
No, no  penso firmar-li una hipoteca. Si no té ni un duro! Si 
el poc que guanya s’ho gasta tot cada mes, i ara vol que 
jo li avali una hipoteca per comprar-se un pis, tu creus? A 
l’edat que tinc!!! Són joves, sí, i la majoria de vegades, per 
no dir sempre, em vénen a veure, però, per interès, ja ho 
sé. Ara, ara diu que s’ha enamorat i que vol un pis per anar 
a viure amb la princeseta dels seus ulls. Com si ho veiés, al 
cap de quatre dies no tindrà ni princeseta ni pis. Que n’és 
d’innocent! És jove, molt jove! Passada la primera il·lusió, 
d’aquí a un temps se separaran, com és lògic, i a la que 
tinguin una criatureta, ella es quedarà amb l’habitatge, i ell 
a viure a ca sa mare... això ja ho veig a venir. Que una ja és 
gata vella i té les meves mans gastades de tant treballar. 
Sí, ara està ofès. Jo sempre he mira’t d’ajudar, perquè per 
mi “La família és la família” Però ha arribat el moment de 
dir prou. 
-I els seus pares?”- li pregunto - “La seva mare no el pot 
avalar?
No, perquè ja té un deute i hisenda li reclama no sé quants 
calés, aleshores no pot fer cap crèdit, els bancs no li 
deixen...i el pare és un dròpol, amb això ja t’ho he dit tot. 
Són d’aquestes coses que una ja no hi entén res. M’he 
passat la vida pagant. Bona gent, això sí, però inconsci-
ents, també. Només la iaia, és a dir, jo, té el dret d’admissió 
en els bancs, tothom la necessita, però alhora molesta. Em 
voldrien com una iaia robot, ara firma aquí, ara paga allò. 
Jo, ja no puc més, t’ho dic de veritat! De què et penses que 
em vénen tantes migranyes? Estic molt cremada. Molt. 
Saps què faig moltes vegades, me’n vaig a dormir i em 
poso la tele per no pensar. 
-I la teva noia, la petita?
La noia, la  petita, ara va amb un altre “nòvio”, ja no sé 
per quin número va, bé, la qüestió és que vol portar-lo a 
casa. No, i NO. Ja en tinc prou de conèixer gent nova. Ara 
vull tranquil·litat, no vull fer llits de llençols arrugats. No vull 
trobar-me amb desconeguts pels passadissos de casa. No 
vull calces a sota els mobles ni calçotets abandonats pels 
racons de casa. No, he dit no. Que no m´ho demanin més. 
A més, li vaig dir, el teu pare ronca, i quan va al lavabo la 
casa s’omple d’un tuf insuportable i l’home, bé ha d’anar al 
lavabo, no?  Ara, als seus setanta anys li he de dir que can-
viï d’hàbits, que quan tingui necessitats vagi al bar de sota? 
No, a més què hi faria un economista a casa meva? Sí, diu 
que la seva parella actual és economista, i a mi “me la rebu-
fa”, estic molt escarmentada. Li vaig comentar, de què vols 
que parlem amb aquest noi, de números? Ah, que jo no li 
he de dir res, que quan ell arribi ens n’anem a dormir. Ah, 

bé, o sigui que l’economista 
ha d’estar sol a casa meva. 
Mira no, jo ja no puc més. 
T’ho dic de veritat, això és 
un trist viure. He aguantat 
amb molta paciència les 
seves parelles. Ja sé que la 
“família és la família, però jo 
ja no puc més.
-De què se n’ha fet del pare 

de la teva néta?
 No me’n  parlis d’aquest, vaja perla, i deien que era jo la 
desconfiada i mentrestant, recordes, li va fer una criatura 
i anava engreixant  la seva cartilla, sí, sí la seva. La que 
hi figurava el seu nom i el de sa mare. I deien que jo era 
la desconfiada... mare de Déu., i mira que ja els avisava 
que aquest noi no era “de fiar”, però clar, com que sóc una 
analfabeta i mal pensada!!! Mira’l ara, els va ben escurar 
la caixa i dies més tard vàrem descobrir que feia més d’un 
any que l’empresa no pagava la seguretat social. Jo, mal-
pensada!!! Encara a hores d’ara estan pagant l’estafa del 
“parent”, i tot perquè els va enlluernar el currículum. Jo afir-
maria amb tota seguretat que tot era fals, fals com ell, com 
el seu somriure d’idiota, fals com els màsters que corren 
últimament pel país veí... fals tot el que deia. Només una 
cosa no va ser falsa, la criatura que esperava. I ara on és el 
“príncep blau”? El que tot ho feia bé? Doncs va emigrar cap 
al Perú, i no només no paga cap pensió a la seva filla -la 
meva néta-, sinó que al  país del Machu-Pichu, també ha 
fet  una peruana petita, a aquesta sí que li pagarà la pensió, 
per nassos, aquesta no li perdonarà ni un euro... temps al 
temps. Ara està sec com un clau. Un dia el vaig trobar pel 
carrer, i amb el seu somriure d’idiota va dir que recorda 
molt els menjars que li feia, doncs jo prefereixo més no re-
cordar-lo aquest fill de... mira no dic paraulotes per respec-
te a la néta, però no me’n puc estar de dir-ho; és un cabró.
-Parlem de la teva néta, tinc entès que és molt estudiosa?
 La nena de ma filla petita, per sort, és un gínjol, no és per-
què sigui ma néta, però és la més sensata. M’estima molt 
i pateix per mi. Ja de petita tenia un sentiment de bondat 
innat en ella. Va voler fer la comunió tant si com no, recordo 
que sa mare li deia – Ja et compraré regals però no m’ata-
balis-.- No, jo no vull regals, jo vull fer la comunió, vull anar 
a missa. - Ella, ma filla, no ha sigut mai ni de missa ni de 
capellans, va deixar anar un renec... no vegis  com es va 
posar la nena - Mare no diguis paraulotes, això és pecat!!!-  
I tot seguit la nena de set anys tot mirant el cel deixà anar 
– Déu meu, perdona a ma mare, perquè no sap el que diu- 
En aquells moments tots els que la sentirem vàrem callar. I 
ella, va fer la comunió. 
De què se n’ha fet del noi dels gossos?
Ah!, el  que li agradava la cacera. Vaja un altre, tot i que era 
bon noi. Un dia el va portar a casa i ens va explicar  (en un 
moment de confessions) que tenia una filla de mesos... de 
mesos!!! Ah, i un altre petit detall, s’havia quedat sense pis. 
Sense habitatge. I a on pensava anar a viure? Ah, a casa 
meva!!! El més interessant del noi és que estimava molt els 
animals, cosa que a ella això la va enamorar, és clar, com 
que és una bleda assolellada (però com pot dir que estima 
els animals i anar a cacera? Ara resulta que matar i estimar 
són sinònims!!!) Mira jo no hi entenc res! I heus aquí que, 
uns dies més tard, es presenta a casa amb tres gossos. 
Aquell dia vaig tenir una pujada de pressió que em pensa-
va que m’hi quedaria. A urgències encara “flipen”  -No, no 
he pres res doctor, li asseguro, jo no bec, no, cafè tampoc... 
Mira, t’ho dic de veritat, sempre he pensat que la família 
és la família i que el primer és la família, però ha arribat el 
moment de dir prou, n’estic molt farta, de veritat, molt. 

Júlia Pujolràs Casadevall
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Refugi de poesia

Amb la nit enganxada encara als ulls he vist re-
bentar el dia. Les tonalitats ocres, liles i vermelles 

es decideixen a farcir el buit de la foscor mentre les 
ànimes encara jeuen al llit adormides. Llevar-se ben 
d’hora ens ofereix unes magnífiques recompenses o, 
per ser més exactes, ens brinda grans meravelles obli-
dades. No hi ha espectacles més poètics que l’alba i la 
posta del sol abans no arribi el capvespre. Però com 
podríem descriure amb paraules aquests instants que 
ens deixen embadalits, astorats i que ens fan humans? 
Com robar, com reproduir la bellesa bucòlica i suprema 
que ens ofereix l’univers? Doncs, vet aquí el haiku; vet 
aquí l’orient; vet aquí la sensibilitat.
Mentre el dia despertava, he aprofitat per rellegir algu-
nes de les poesies essencials japoneses. Aquestes em 
conviden a la reflexió, a pensar. Són poemes carregats 
de natura, d’amor, d’espiritualitat i d’univers. M’equivo-
caria si pensés que tan sols són poemes, només ver-
sos relligats. Els haikus representen la contracció de 
l’anima, l’oli essencial macerat de les emocions que 
utilitzem per perfumar la vida. Perquè el nostre deure 
com a humans és el de celebrar els moments, cantar 
la natura i penetrar-la perquè, el que fem en aquest 
precís instant, constitueixi un dolç moment en el temps 
del viatge (i de l’existència mateixa). Perquè ens pu-
guem deturar per un segon a assaborir l’aire, a flairar 
el perfum de les flors de romaní o de l’espígol lilós, a 
deixar que l’aire ens faci un vestit nou de puresa invi-
sible mentre al mateix temps ens renta, a omplir-nos 
de llum solar, a sentir-nos lleugers com una ploma i 
poder així emprendre el vol fins arribar a alguna costa 
de les cíclades o fins a un cirerer florit. Es desprèn la 
primavera amb llibertat i em revinclo de goig quan em 
retrobo amb Yamagushi Sodo,  el poeta. Aquest haiku 
de la seva propietat és el fonament i l’esperit del meu 
pensament, del meu credo:
 Aquesta primavera a la meva cabana
 Absolutament res
 Absolutament tot.
No hi ha més filosofia que la senzillesa; més puresa 
que primavera, cabana, res, tot. La cabana és el refugi 
físic contra la pluja, el vent, la calor o el fred, però tam-
bé és el refugi de l’home esperit; el lloc on ens ama-
guem. Jo necessito l’aïllament per tal de retrobar-me a 

mi mateix i desfer-me així de les ingerències externes. 
És un procés de buidatge extraordinari en el qual con-
nectes novament amb el teu jo veritable i fonamental. 
Com canviaria la societat si cadascú es procurés d’un 
cau! Al mateix temps és l’illa necessària que et fa anò-
nim i enigmàtic. Et desfàs de la pell morta, t’arranques 
la careta i no tens més remei que lluitar contra el mirall 
de la soledat. Perquè només quan estem disposats a 
emprendre la batalla contra nosaltres mateixos tenim 
alguna possibilitat de vèncer, de renàixer. I, precisa-
ment, el mot primavera prové de “primera verdor” o de 
“reverdir”. I és que dins el refugi som com una llavor 
ficada sota terra que espera latent el moment de sortir 
a la vida, a la superfície. Llavors creixeran brots nous i 
fulles tendres, les quals flirtejaran amb el cel i el vent. 
Amb les arrels ben arrapades al seny de la terra, es 
deixen anar amb llibertat cap a la immensitat. Els ho-
mes i les dones hauríem de seguir fil per randa els fe-
nòmens naturals: establir un refugi sota terra, entendre 
què i qui som, què volem i què anhelem. Llavors podrí-
em sortir a la llum amb força per créixer, lluitar contra 
la gravetat i fotosintetitzar-nos amb la vida. Per a mi la 
primavera és la conseqüència de la cabana com una 
acció de refugi necessari.
I què té a veure aquest reverdir resilient amb la dicoto-
mia absolutament res versus absolutament tot? Doncs 
és ben senzill: no hi ha possibilitat de tot sense dispo-
sar del no-res. Segons la filosofia budista, el no-res és 
un estat buit de la ment i, per tant, l’acció necessària pe 
tornar a ser. Cal buidar el càntir per poder omplir-lo al-
tra vegada d’aigua; la funció de l’objecte en qüestió és 
la d’omplir-se i buidar-se constantment. Així els homes 
i les dones hem de morir per néixer, hem de segar de 
soca-rel per tornar a brotar, hem de perdonar per poder 
ser estimats. Però el poeta va més enllà quan planteja 
aquests versos i és que el no-res disposa del tot. Quan 
un camp no és sembrat conserva tot el potencial. Hi 
podríem plantar pèsols, tomàquets, ordi o blat, però si 
ja està crescuda la mongetera, mor la diversitat. També 
ens diu que no tenir res és no necessitar res; aquesta 
és l’única veritat empírica. No tenim necessitats sinó 
que les necessitats ens tenen. Aquesta hauria de ser 
una reflexió a fer constantment en la nostra societat 
de l’economia salvatge i deshumanitzada. I quina al-
tra contradicció és haver de lluitar contra allò creat per 
nosaltres mateixos, ja que no som capaços de tenir-ne 
el control real. La pobresa material esdevé riquesa es-
piritual. I des de la cabana, el poeta mira fora i veu el tot 
al seu voltant. Ell que pensava no tenir res, resulta que 
disposa de l’univers a un pam de la mà.
Vés per on, jo he necessitat desenes de línies per dir 
el que el poeta ha escrit en disset mores. Aquí rau la 
meravella dels haikus. Ben encertat és l’altre haiku de 
Basho que diu “impossible passar per allà sense que 
no fos tocada la meva ànima”. I és que quan absorbei-
xes un haiku, assaboreixes a les pupil·les gustatives de 
l’esperit un bri gegantí d’això que anomenem la vida.

Robert Fàbregas
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30/06/2021

Els amants del futbol tenim una data senyalada, una 
data límit per gaudir del millor futbol de la història. 

Potser d’entrada la data de l’encapçalament  d’aquest 
article no us diu res. Però crec que té un significat cab-
dal pel futbol. És la data en què Messi deixarà de jugar 
a futbol amb el Barça, segons l’última renovació que té 
signada. Això coincidirà amb els seus 34 anys acabats 
de complir i és molt previsible que deixi de jugar al fut-
bol de màxim  nivell.
S’han escrit molts llibres sobre el 10 del Barça, el peti-
tó, que expliquen la seva vida des de l’arribada a Bar-
celona fins avui. Tots estan plens de dades impressio-
nants i de rècords batuts, que ho són tots i si en falta 

algun ja els aconseguirà. 
Tots ells són molt inte-
ressants i recomanables 
pels amants del futbol 
i la seva història. Tam-
bé sobretot per saber la 
vida i miracles del millor 
jugador de la història del 
futbol. 
Amics, ens queden 3 
anys per gaudir del joc 
d’un mite. Aprofitem-ho 
i valorem el que veiem 
partit a partit,  el dia a dia, 
els gols, les assistències, 
el seu joc espectacular, 

etc. Segons alguns analistes esportius és el més gran 
de la història i passaran dècades perquè en torni a 
sortir un altre com ell. En un diari argentí han dit d’ell 
“juega como Dios”. No sé com juga Déu al futbol, però 
recordant el gol que va fer al Getafe crec que és impos-
sible de millorar. 
Que farem a partir de la data límit que deixarà el Bar-
ça. No puc imaginar-me, veient la tele o anant al camp 
nou, que no surti el 10, el petitó. Sé que el seu joc, els 
gols, les cavalcades, els diblings, quedaran gravats per 
sempre, per tant seran immortals, la llàstima és que ell 
no pugui ser immortal futbolísticament parlant. 
No vull menys prear cap jugador professional, ja que 
tots em mereixen un gran respecte i admiració per ha-
ver arribat a un nivell tan alt. És per això que valoro 
més el joc de Messi. Un jugador incomparable i únic, 
que sempre està a punt per rebre la pilota i acabant 
definint d’una manera que només sap fer ell. 
Estic trist pel que ens espera a partir del 2021. Però 
estic content pels 3 anys que li queden i, pel proper 
mundial, estic segur que serà el seu gran mundial. El 
vull gaudir dia a dia, partit a partit,  fins al final, i espero 
que el respectin les lesions pel bé de tots els que ens 
agrada el futbol. 
A partir del 2021 sempre ens quedarà el joc d’en Messi, 
aquest sí que és immortal.

Rafel Sala
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Què vol dir ser català

Fa poc un grup d’exalumnes del primer institut on jo 
vaig fer classe, un institut de l’Hospitalet de Llobre-

gat, em van convidar a celebrar amb ells el cinquan-
tenari del seu pas per l’institut. Va ser una festa molt 
simpàtica i em van sorprendre. Jo els recordava nens i 
me’ls vaig trobar ben canviats, molts d’ells ja eren avis. 
Però el que em va sorprendre més va ser que aquells 
nens que recordava, fills la majoria de la gran immigra-
ció espanyola dels anys 40 i 50, ara parlessin tots en 
català i que l’ambient de la festa, els recordatoris, els 
discursos i les converses fossin d’una absoluta catala-
nitat. Els vaig trobar catalans com jo.
Això m’ha fet pensar què vol dir ser català.
El president Macià començava sempre els seus discur-
sos dient: Catalans! I en alguns cartells de propaganda 
electoral solament hi figurava el seu rostre i la paraula: 
Catalans!. En canvi quan el 1977 va tornar el president 
Terradellas, començà el seu primer discurs des del bal-
có de la Generalitat dient a la multitud que l’escoltava: 
Ciutadans de Catalunya!
Crec que el canvi va ser pensat i encertat. Catalans 
i ciutadans de Catalunya no són sinònims, Potser en 
temps de Macià ho semblaven perquè la immensa ma-
joria de ciutadans de Catalunya eren catalans però ara 
no és el mateix.
La frase tan repetida per Pujol: “és català tothom qui 
viu i treballa a Catalunya” era un bon desig però no una 
realitat. El cònsol del EEUU no és català, tot i que viu 
i treballa a Catalunya. I la majoria de catalans exiliats 
a Mèxic per la Guerra Civil van ser durant molt temps 
ciutadans d’aquell país però continuaven sentint-se 
catalans, reunint-se en els “casals catalans” i editant 
revistes en català. Imagino que deu passar el mateix 
a molts espanyols, marroquins, romanesos, bolivians... 
que viuen a Catalunya. 
Jo crec que ser català, romanès, bolivià o marroquí no 
és una dada administrativa, una anotació en un empa-
dronament o en un cens electoral, és una cosa més 
important: és un sentiment.
Ser català vol dir sentir-se’n. Sentir que formes part 
d’un conjunt de persones, de procedències diverses, 
però amb un viu sentiment de pertinença al territori que 
comparteixen i en el qual volen construir el seu futur. 
Així ho expressava molt bé Paco Candel en el seu fa-
mós llibre “Els altres catalans”.
I aquest sentiment de pertinença a un país, de con-
siderar-lo teu, et porta a estimar-lo. Ser català vol dir 
estimar Catalunya i, per tant, respectar les seves tradi-
cions, la seva història, la seva llengua –encara que no 
sigui la teva- i desitjar aprendre-la. 
Ser català no és una cosa ètnica, no depèn dels cog-
noms dels pares, ni depèn tampoc d’haver nascut dins 
o fora de Catalunya. Ser català és un sentiment i una 
voluntat.
I això no contradiu el respecte escrupolós als diferents 
sentiments nacionals de tots els ciutadans de Catalu-
nya i la seva igualtat de drets (cosa que actualment no 
es respecta, ja que la majoria d’immigrants no tenen 

dret de vot). 
Sentir-te català et porta forçosament  a voler el millor 
per Catalunya: el millor ensenyament, la millor sanitat, 
el millor benestar social, el millor índex d’ocupació, el 
desterrament de la misèria... 
I no és estrany que, precisament per això, molts cata-
lans creguem que el millor per Catalunya seria tenir, 
no una autonomia impotent, sinó un govern de veritat, 
efectiu, de proximitat, triat democràticament pels ciu-
tadans de Catalunya, i no dependre més d’un govern 
llunyà, del govern d’un  partit que mai ha guanyat a Ca-
talunya. I creiem també que  això no hauria de suposar 
renyir amb els espanyols, amb qui ens uneixen llaços 
de cultura i parentiu, sinó que permetria convertir la do-
minació actual en amistat i col·laboració, que només 
són sinceres quan són entre iguals, no entre dominants 
i dominats. És una utopia creure això? 
Però el que jo no puc creure, per moltes senyeres que 
portin en les seves manifestacions, és que aquests diri-
gents de partits espanyolistes i la gent que els segueix 
se sentin catalans  quan  recolzen el 155, quan aplau-
deixen les forces armades que van agredir brutalment 
a ciutadans pacífics que solament volien votar, quan 
aproven l’empresonament sense judici dels compo-
nents del govern escollit democràticament, quan volen 
fer desaparèixer el català de l’escola... Són ciutadans 
de Catalunya, amb tots els drets que això comporta, és 
cert, però que se sentin catalans, que estimin Catalu-
nya, no m’ho crec.

Joan Serrat
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Petits contescultura
L’habitació fosca

La Nyuma i la Bintu jugaven en un gran abocador. Tan  
gran era, que els electrodomèstics, apilonats, arribaven a ta-
par el paisatge! Pilons de pneumàtics i accessoris de cotxes, 
pots de pintura, mobles i bosses de plàstic. Hi havia de tot, 
inclús peces no tan velles que ni l’ús ni el temps havien dete-
riorat, no tot era rovellat i brut. També incloïa llibres, dicciona-
ris i novel·les, així com llibretes sols amb les primeres pàgi-
nes emplenades, llapis i bolígrafs a mitges que elles recollien 
per fer servir a casa o al col·legi. Tanta quantitat recollien que 
s’havien muntat un despatxet a la seva habitació fet amb 
caixes de fruita i una fusta que també havien arreplegat. Tot 
ho reciclaven. Elles no eren dels humans afortunats de tenir 
diners per comprar, però se sentien igualment molt riques de 
tenir aquella mina de material abandonat que recollien quan 
tornaven de l’escola i que era producte dels malgastadors. 
Aquella tarda havien trobat separadors de colors i unes car-
petes d’anelles amb fulls quadriculats sense fer servir. Eren 
molt felices amb el seu botí. Mentre remenaven en una pila, 
van sentir una fressa a l’interior d’una muntanya de cotxes. 
Una veu, allà amagada,  les cridava amb un xiuxiueig i les 
convidava a anar a jugar. Amb curiositat van voler esbrinar 
d’on venia.
La muntanya de cotxes era immensa i van començar a fer 
la volta fins que van trobar una separació entre dos Fiat que 
portava a un passadís, el seguiren segons la disposició dels 
cotxes. Era graciós, perquè des de dins veien l’exterior a tra-
vés de les seves finestres. Però a mesura que s’aprofundien 
es convertia en un laberint i se sentien més a prop els crits 
i les rialles d’unes criatures que jugaven. Per això, elles es-
taven cada vegada més nervioses per veure què succeïa a 
l’interior. 
La foscor anava guanyant l’ambient, ja que els espais de 

llum eren més reduïts. De sobte, van 
entrar en una sala totalment fosca a on 
jugaven els nens.
- Hola! Qui sou? -van dir elles.
- Hola! –va dir una veu donant la ben-
vinguda -. Va, veniu a jugar! 
- Com us dieu? –van preguntar.
- D’això va el joc. Nosaltres tirem una 
pilota de goma i tots la busquem a les 
fosques sense saber qui som. Quan 
un la troba sols diu “jo” i tothom l’ha 

d’empaitar i trobar-lo. Com que estem junts, els uns fan pes-
sigolles als altres per esbrinar qui la té i fer-li donar la pilota 
i com que a vegades el que la té calla i també en fa, ens 
despista. Fins que la trobem i aleshores tornem a començar. 
És molt divertit!
- D’acord -van consentir les dues.
- Va! Doncs ara la tiro.
Van sentir una pilota amb un esquellerinc a dins que rebotia 
per la sala i tots es dirigiren a poc a poc cap al so donant 
espentes i rient. Quan sentien un company a prop el treien 
del seu camí en direcció a la fressa de la pilota, que a vega-
des trepitjaven, o donaven un cop de peu dirigint-la cap a un 
altre costat. Fins que una veu coneguda va dir “jo”. No va ser 
prou ràpida, la Bintu, i li van caure a sobre alguns companys 
de joc i li feien pessigolles. Ella intentava escapar, però no 
podia. La Nyuma la tenia al costat de l’orella i li deia:
- Dona-me-la a mi!
- Ei! Què li ha passat? –digué una noia.
Uns quants passaren a fer-li pessigolles a ella. No paraven 
de riure.
- Jo no la tinc! -deien totes dues dissimulant.
Es feien un fart de riure, quan es va sentir un cop i una grua 
va treure el cotxe central de la cúpula i va entrar una llum 
molt intensa que els va deixar enlluernats. Però quan van 
veure la situació es van esgarrifar, tots eren nens i nenes de 
diferents ètnies amb diferents colors de pell.
Tots es varen separar ràpidament, com si es fessin fàstic els 
uns del altres i es va acabar el riure. Tots seriosos van bus-
car la sortida per escapar dificultosament, però es van trobar 
amb un home vell que els tapava la sortida del passadís. Ells 
es varen parar i l’home ancià els dirigí la paraula:
- Escolteu. Jo soc el que us he cridat per jugar mentre us 
escollia.
Va fer una pausa i va continuar:
- També soc el que ha tret el cotxe amb la grua. El meu desig 
era que us coneguéssiu per jugar junts. Mentre heu jugat 
sense llum us heu divertit amb bogeria. És culpa de la llum 
que aquest fet no sigui possible? Tots sou iguals a les fos-
ques i a la llum. No hi ha pell ni color millor que l’altre, sols els 
vostres fets us diferencien. Per tant, per què no voleu tornar 
a jugar?
Tots van somriure, li van donar la raó i van tornar enrere a 
jugar.

Xavier Cassany
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Premis literaris de la 1a Fira del llibre

Escrit guanyador del 1r concurs dels premis literaris 
de la 1ª Fira del llibre. Del curs 1r d’ESO. de l’ins-

titut Salvador Sunyer.  Alumne: Vicenç Taberner Mas, 
amb el relat “ Vaques i Coloms”. Enhorabona al pre-
miat.

VAQUES I COLOMS.
Em dic Max i sóc de Barcelona, he nascut a Barcelona 
i tinc els amics a Barcelona. Visc en un barri de Barce-
lona i jugo a bàsquet en un club de Barcelona. Però la 
feina de ma mare ens ha fet canviar de casa, tot i que 
jo hi estic en contra, sé que ens hem de traslladar pel 
nostre bé. 
Demà ens traslladem. He estat buscant pel Google 
imatges de la meva nova casa a Salt. És un poble que 
havia estat un barri de Girona. No he trobat res que em 
fes canviar d’idea sobre el tema de la mudança. Sem-
pre he sigut un nen molt feliç i afortunat amb la meva 
vida: Tinc molt bons amics, m’encanta casa meva, l’es-
cola em va bé...però el dia que la meva mare em va dir 
que havia de trobar feina en una altra ciutat, la meva 
vida se’n va anar en orris.
Els primers dies que vaig passar a la nova casa, els 
vaig passar davant l’ordinador. Fins que un dia la meva 
mare se’n va cansar i em va dir que no tornés a casa 
fins que tingués una història per explicar. Així que vaig 
fer cas a la meva mare i vaig sortir a explorar els car-
rers del meu barri: El barri dels escriptors.
Després de voltar i no trobar res d’interessant, vaig tor-
nar cap a casa, però pel camí em vaig fixar en un home 
d’allò més estrany: portava un vestit com els d’aquells 
polítics que surten a la tele i el més impactant de tot és 
que el seguia una vaca. Tot i que la meva mare sem-
pre  em diu que no parli amb desconeguts, m´hi vaig 
apropar i li vaig preguntar que qui era i què feia allà 
amb una vaca. Ell em va dir que era en Joan Maragall, 
l’escriptor, jo li vaig dir que era impossible perquè en 
Joan Margall ja era a l’altre barri. En sentir aquelles pa-
raules es va posar a riure i em va preguntar si jo estava 
boig. Amb el to més respectuós que vaig poder, li vaig 
dir que en Joan Maragall havia mort  l’any 1911 a Bar-
celona i que ara ens trobàvem a l’any 2018. Ell, indig-
nat, em va dir que jo estava ben equivocat 
i que ens trobàvem a l’any 1890.Com que 
començava a fer-se tard i jo estava cansat 
de discutir amb aquell home, vaig tornar 
cap a casa. Abans, però, li vaig tornar a 
preguntar per la vaca, ell em va contestar: “ 
Que no has llegit les meves poesies?” I dit 
això, va marxar. 
Tornant cap a casa, vaig donar-li unes 
quantes voltes al que m´havia passat. 
Quan estava a punt de girar la cantonada, 
em vaig girar i em vaig fixar en un rètol que 
posava: carrer de Joan Maragall. 
El meu carrer és el carrer Mercè Rodore-
da. Just a l’arribar a la porta de casa em 
vaig trobar amb un altre personatge ben es-

trany. Era una senyora molt velleta, amb ulleres i cabells 
blancs. I a l’espatlla duia dos coloms que es barallaven 
per un tros de galeta. M´hi vaig apropar, i sabent que 
estava al carrer de Mercè Rodoreda, li vaig preguntar si 
era ella. I, com jo esperava, va dir que si. Li vaig pregun-
tar per què duia dos coloms a l’espatlla, i em va contes-
tar: “ Que no llegeixes les meves novel·les?”
Vaig tornar a casa i li vaig dir a la meva mare que volia 
anar a la biblioteca. Vaig agafar un munt de llibres de 
Mercè Rodoreda i de Joan Maragall, però també de Jo-
aquim Ruyra i de Miquel de Palol i altres escriptors dels 
carrers del meu barri. Em vaig passar tot el cap de set-
mana llegint. Quan li vaig explicar a la meva mare tota 
la història, no s´ho podia creure! Em va dir “ Caram, si 
que t´ha provat anar a fer una volta pel barri!”

Vicenç Taberner Mas
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Club de lectura amb en Salvador Macip, a l’Institut Vallvera

Recomanació llibres

Islandia bajo cero. 21 historias del frio
Autors: Andoni Canela i Xavier Moret

Ed. Altaïr, 2017

De cara a l’estiu què millor que la lectura  d’un bon 
llibre de viatges? Aquest ens transporta a la màgica illa 
d’Islàndia en ple hivern, quan els colors del paisatge 
es resumeixen al blanc i al negre. Un entorn explicat 
amb el llenguatge de la imatge de l’Andoni Canela i 

amb la paraula d’en Xa-
vier Moret, bon coneixe-
dor d’aquesta illa, dels 
seus paisatges extrems, 
de les inclemències hi-
vernals, de les aurores 
boreals, de les llegendes 
islandeses i sobretot de 
l’estimació de la població 
per les seves tradicions i 
per aquesta natura tan 
salvatge.
Xavier Moret Ros és un 
periodista i escriptor ca-

talà. Reporter especialitzat en viatges del diari El Pe-
riódico, va ser anteriorment redactor de La Vanguardia 
i d’El País, i ha publicat a les revistes National Geo-
graphic, Geo, ‘’Altaïr’’ i Siete Leguas. També ha tre-
ballat com a reporter per a TV3 i TVE. Ha viatjat per 
nombrosos països i té una llarga col·lecció de llibres de 
viatges que van des de la Costa Brava fins a Rússia, 
Austràlia, Àfrica, …també ha rebut uns quants premis 
per les seves obres sobre viatges.
Amèrica, Amèrica. Viatge per Califòrnia i el Far West 
(1998)
Boomerang. Viatge al cor d’Austràlia (2000)

Europa Express (2001)
Islàndia, l’illa secreta (2002)
El català de la Terra del Foc (2004)
Collserola, pas a pas (2004)
A la sombra del baobab (2006)
Viatge per la Costa Brava (2008)
A Girona tenim la llibreria Ulyssus especialitzada en vi-
atges. La llibreria Ulyssus va ser fundada l’any 1997 
a Girona. Hi podeu trobar guies i literatura de viatges, 
mapes, excursionisme, natura i material de viatge.

Carme Torrent

El dia 24 d’abril, l’alumnat de 3rA i 3rB 
de l’Institut Vallvera, emmarcat en el 

projecte del Club de Lectura de l’institut, 
ha participat en una tertúlia literària sobre 
el llibre Ullals  amb en Salvador Macip, 
l’autor. L’alumnat ha pogut preguntar-li 
qüestions sobre el llibre que han llegit a 
classe, la seva opinió en diversos temes, 
la seva doble vessant d’escriptor i científic, 
etc.
El projecte vol conscienciar l’alumnat so-
bre la necessitat de la lectura, crear hàbits 
i fer veure als alumnes que la lectura obre 
un nou món a la imaginació. 
Volem agrair a en Salvador Macip la visita 
al centre i les seves explicacions sempre 
interessants, divertides i motivadores. Ha 
estat un plaer!
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El noi del timbal

UNA NOVEL·LA QUE NARRA LA DEFENSA DE 
CATALUNYA EN LA GUERRA DEL FRANCÈS.

El passat 10 d’abril es va presentar la novel·la juvenil, 
El noi del timbal (Curbet Edicions) de Xavier Margenat 
a la biblioteca Iu Bohigas de Salt. Van participar-hi l’his-
toriador Jordi Bohigas i la regidora de cultura de Salt, 
Eva Rigau. 
Aquesta novel·la està ambientada en les primeres ba-
talles de la Guerra del Francès, aprofi tant la llegenda 
del timbaler del Bruc, com  va destacar l’historiador Jor-
di Bohigas.
Un noi amb el seu timbal ha foragitat les tropes fran-
ceses. Aquest noi vol anar a salvar el seu pare, fet 
presoner al campament enemic, alhora que un coronel 
francès busca obstinadament el noi. 
A partir d’aquest argument de fi cció descobrirem quatre 
batalles històriques i documentades: dues al Bruc –que 
vam guanyar els catalans, tot i la diferència numèrica 

i de mitjans-, i dues al Baix Llobregat –que les vam 
perdre-, per a la defensa de la línia del Llobregat. En 
l’última d’aquestes batalles (20 de juny de 1808), es va 
formar una barrera humana al llarg del Llobregat, des 
de Martorell fi ns al Prat de Llobregat, format per la gent 
dels pobles veïns, per tal d’evitar que els francesos cre-
uessin el riu. Va ser una trista derrota. Un gran exèrcit 
francès, amb la seva cavalleria, la nombrosa infanteria 
i l’artilleria amb els seus canons, van trencar la barrera 
i van arrasar i cremar cases d’alguns pobles del Llobre-
gat que s’havien resistit. 
Enmig d’aquestes batalles, el noi del timbal descobrirà 
l’amor i l’odi, herois i traïdors, i el valor de la verdadera 
amistat.
El Noi del timbal compta amb un bloc amb documenta-
ció sobre el llibre i les batalles del francès al Llobregat, 
i recursos didàctics per a les escoles: https://elnoidel-
timbal.wordpress.com/

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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Science, part del medi 
en anglès a Les Arrels!

El Projecte que es va decidir portar a terme de 3r a 
6è de primària va ser el “Science”, en el qual s’im-

parteixen continguts de l’àrea de medi en llengua es-
trangera, concretament en anglès.
El “Science” es duu a terme setmanalment i es treballa 
una unitat didàctica per trimestre, com poden ser: els 
sentits, l’experimentació d’un volcà, el sistema solar, 
l’hort de l’escola, els “festivals”...entre d’altres.
Els nens i les nenes opinen que aquesta és una ma-
nera d’aprendre continguts diferent i que així aprenen 
anglès, sobretot el vocabulari, d’una manera més mo-
tivadora.

L’alumnat utilitza les noves tecnologies; fan activitats a 
la pissarra digital, veuen documentals i presentacions 
audiovisuals.
El Projecte “Science” té una gran acceptació entre els 
alumnes i és una manera de motivar-los en l’aprenen-
tatge d’una nova llengua i que esdevinguin competents 
en anglès!.
Si voleu saber més coses de Les Arrels, visiteu el nos-
tre blog: http://lesarrels.blogspot.com.es

ensenyament
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La gran experiència del llibre Jaume I i el vuitè passadís

Prenem consciència de la realitat i adquirim capacitats per a transformar-la

Un bon dia al matí van arribar a la classe de cinquè 
un bon grapat de llibres anomenats Jaume I i el 

vuitè passadís. Tots estàvem inquiets i emocionats. Els 
mestres van decidir que, com que era un conte amb 
diversos personatges, podríem repartir-nos cada per-
sonatge i després anar a la ràdio de Salt a gravar-ho.
Sabíem que l’autora vindria un dia a l’escola, així que 
vam decidir preparar un munt de preguntes sobre el 
conte per poder saber-ne una miqueta més. El dimarts 
20 de març va venir la Dolors Garcia Cornellà a la nos-

tra escola Les Deveses. Va ser molt divertit perquè vam 
poder fer totes les preguntes que vam voler. A mi em 
va encantar, a més vam donar-li molts dibuixos i frases 
com a record nostre. 
Per fi, va arribar el dia d’anar a gravar a la ràdio! Per 
grups vam entrar dins de Ràdio Salt i vam gravar cada 
capítol del conte. Va ser molt emocionant asseure’s a 
les cadires amb els auriculars i davant del micròfon. 
Esperem sentir-ho ben aviat a la ràdio i que puguem 
repetir aquesta gran experiència.

Col·legi Pompeu Fabra, Treballs de Síntesi i Pro-
jectes de Recerca de secundària

Al col·legi Pompeu Fabra sabem que  treballar de forma 
vivencial i utilitzar   metodologies  innovadores com el 
treball per projectes o el treball cooperatiu ens permet 
tenir els ingredients necessaris  per  ajudar els alumnes 
a descobrir la realitat, ser-ne conscients i pensar mane-
res per millorar-la. 
Seguint aquesta filosofia, en els  treballs de síntesi i 
projectes de recerca  de secundària  els alumnes ex-
ploren, remenen, investiguen i observen. Tot seguit, 
amb ajuda dels professors, analitzen, discuteixen, 
pensen, resolen  i  fan propostes.  I és llavors quan 
són capaços de  crear, produir i i elaborar  a partir dels 
aprenentatges. Finalment, només els queda analitzar i 
avaluar la feina feta, i així, amb esperit crític,  repensar 
possibles millores.   
Aquesta forma de treballar ha permès als alumnes de 
1r fer de periodistes, els de 2n, d’ambientòlegs i als 
de 3r, analitzar els vincles entre actualitat i els mitjans 

de comunicació i crear un  programa de TV per expo-
sar-ho.  En canvi, els alumnes de 4t han aprofundit més 
en la recerca i la investigació que han elaborat en pe-
tits grups sobre temes seleccionats pels mateixos nois i 
noies, i que han sigut diversos com descobrir el futur de 
les criptomonedes; anàlisi de les plantes aromàtiques 
i les seves propietats medicinals; estudi de factors am-
bientals i tòxics en la puça d’aigua; evolució dels vide-
ojocs al llarg del temps; cuina, salut i benestar; estudi i 
construcció d’una casa ecològica; els gustos dels joves 
lectors i estratègies de les editorials; l’evolució del con-
cepte de bellesa al llarg de la història; les intel·ligències 
múltiples i la implicació del desenvolupament d’infants 
i joves. 
En resum,   a través de diferents metodologies, tècni-
ques, àrees i llenguatges han estat guiats pels profes-
sors per mostrar-los  cap a on havien de mirar, però 
han estat  els alumnes  els que finalment ens  han ex-
posat que hi han vist.  
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Escola Les Arrels

A l’escola Les Arrels, ens agrada molt que les famíli-
es participin en la vida escolar. Que ens vinguin a 

explicar coses a l’aula,  ja siguin contes, de que treba-
llen o aficions que tenen.

Mireu si n’han sortit de propostes interessants a les au-
les d’Educació Infantil!
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Aprenem a jugar a la petanca amb els avis

A l’escola del Gegant del Rec vam poder gaudir de la 
I mostra de circuits elèctrics fabricats pels alumnes 

de 6è.
Durant el tercer trimestre del curs anterior, els alumnes 
van realitzar un estudi sobre l’electricitat i van dissenyar 
i construir el seu propi circuit elèctric. Primer van enten-
dre com funcionava un circuit elèctric. Seguidament en 
dissenyaren un per grups. Varen posar en pràctica els 
aprenentatges que havien realitzat a partir de bombe-
tes, cables, interruptors, piles, cartons, pintura,…
Van sorgir idees i dissenys  molt originals i els resultats 
van ser espectaculars:com una maqueta d’un menja-
dor amb la llar de foc, un far il·luminant els vaixells, 
un helicòpter amb les seves hèlices, les estrelles que 
brillaven en el cel d’una ciutat, un arbre de Nadal il-
luminat,…
Els alumnes s’hi van esforçar de valent i acordàrem 
exposar el nostre projecte de medi a tota l’escola. Per 
fer-ho vam elaborar cartells per penjar al centre i a les 
aules i al mateix temps els convidàrem a visitar la pri-
mera mostra que vam crear amb tanta empenta.

Durant tot un matí, els grans de l’escola, amb molta 
il·lusió van poder exposar i explicar el seu treball a tots 
els nens i nenes. Va ser una jornada molt innovadora i 
enriquidora
Enguany els nens i nenes de 6è ja estan a punt per ce-
lebrar la II mostra de circuits elèctrics i tots tenim mol-
tes ganes de veure exposats els magnífics resultats.

És dimarts a la tarda i, com ja fa una 
colla de setmanes, cap a dos quarts 

de quatre, en Xevi i l’Anton, dos avis del 
Casal d’Avis de les Bernardes descarre-
guen les bosses amb les boles de pe-
tanca i els cèrcols al costat del terreny 
de joc. Al cap d’uns minuts se senten les 
veus i les rialles d’una dotzena de nens 
i nenes de l’escola La Farga que arriben 
contents a la cita: en Xevi i l’Anton han 
vingut expressament per ensenyar-los a 
ells a jugar a la petanca.
Els experts els fan seure en un dels 
bancs i els expliquen breument allò que 
cal saber d’aquest joc: algunes curiosi-
tats, “Sabíeu que en alguns països, com 
a França, hi ha persones que s’hi dedi-
quen professionalment?”; alguns con-
sells, “No llancéssiu pas les boles enlai-

Circuits elèctrics gegants
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s’ho prenen amb humor.
Una hora de bon joc i bona companyia passa volant i 
ja ens trobem donant-los les gràcies per l’amabilitat i 
la paciència i... fins dimarts que ve, que torna a tocar 
tallers i vindrem amb un altre grup de nens i nenes de 
5è i 6è.
MOLTES GRÀCIES XEVI I ANTON  (I PEP, ELS DIES 
QUE VAS VENIR)

-Escola La Farga, abril 2018-

Aprenem a jugar a la petanca amb els avis

re, que són de ferro massisses i hauríem d’anar a l’hos-
pital!”; algunes regles, “Sempre li toca tirar a l’equip que 
va perdent”; algunes expressions, “Quan la bola tirada 
toca el bolitx es diu que has fet biberó”...
Jugarem a triplets, tres infants a cada equip amb dues 
boles cadascun. Un grup amb en Xevi i un altre amb 
l’Anton. A la mitja part barregem els equips i tornem-hi! 
Alguns dels aprenents mostren habilitat, se’n surten 
força bé, d’altres tenen un estil... més “lliure”. Els avis 
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pessics d’artReutilitzem rotlles de WC?

Sembla que el paper higiènic té els seus rudimen-
taris orígens a la Xina ja en el s II abans de Crist. 
Però a Europa no es va començar a comercialitzar 
i a un preus de luxe fins l’any 1857; s’anunciava 
com el gran paper medicinal Gayetty, humitejat 
amb àloe i amb múltiples propietats curatives. Al 
1880 es va iniciar la promoció i venda en forma 
de paper enrotllat i va tenir molts detractors, ja 
que es considerava immoral que aquest paper de 
tipus tan  íntim s’exposés als aparadors dels co-
merços. No va ser fins al 1935, que es va millorar 
el producte donant-li més suavitat i absorbència, 
s’anunciava com a “ papel libre de astillas”. Imagi-
neu les impureses que aquest paper devia tenir?
 Llegint estadístiques sobre l’ús que es fa a nivell 
mundial del paper higiènic, es constata que l’eti-
queta de consumidors més compulsius correspon 
als Estats Units, on cada persona utilitza a l’any 
uns 22 kg de paper de WC. Mentre que a nivell eu-
ropeu el consum és d’uns 8kg per persona, amb 
l’estranya excepció de Suècia, on els seus habi-
tants en gasten uns 15 kg anuals. De seguida vaig 
pensar en la quantitat de rotlles de cartró que es 
generen a nivell mundial, els residus que compor-
ten  i sobretot en la necessitat de trobar formes o 
alternatives adients per poder reciclar, reconvertir 
o crear amb aquests interessants cilindres. 
I així en aquest Pessics d’Art  m’he proposat co-
mençar a introduir algunes idees de reciclatge i 
propostes útils  per guardar i classificar diversos 
materials de les nostres llars, emprant com a ma-
terials bàsics els familiars rotlles de cartó del pa-
per WC .
Com podeu comprovar en les tres primeres foto-
grafies de la part superior de l’article, són ideals 
per realitzar fàcils i vistoses argolles per guardar 
els tovallons. Cal tallar el cilindre segons la mida 
desitjada i folrar-lo amb papers decorats, tot i que 
us recomano emprar teles vistoses adherint-les al 
cartró amb cola blanca. Així aconseguireu uns po-
satovallons més durables, estètics i ben elegants.
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I ara en temps de primavera veurem com fer un senzill test, útil i molt eficaç per fer créixer esqueixos o 
germinar les llavors que volem plantar al jardí. Cal aplanar el tub de cartró, marcar una línia amb llapis 
a uns 2 cm de l’extrem inferior, fer un tall pel centre i pels costats fins arribar a la línia traçada, tornar 
a donar volum al tub i anar tancant, encaixant i encolant les 4 pestanyes retallades. I ja tenim un petit 
test per omplir de terra i plantar les nostres llavors! També podeu fer servir aquest recipient per guardar 
material d’escriptori: clips, xinxetes, grapes...

Carme Garriga i Verdaguer

i ecologia

I si voleu convertir un tub de WC en un original paquet en forma de caramel farcit de llaminadures o preua-
des sorpreses pels més petits, o bé us agradaria confeccionar una bonica capsa de regal per embolcallar 
joies o detallets amb encant, només us cal observar les fotografies i veureu com n’és de senzill el procés 
de realització.
 Aplaneu una mica el cilindre tal com es veu en el pas 1 i 2 (el podeu pintar o folrar prèviament amb paper 
texturat, teles diverses o cintes adhesives decorades). Subjecteu-lo amb les mans i amb el dit polze aneu 
moldejant, tot pressionant  amb compte les dues parts superiors fins que s’enfonsin i tanquin el tub (pas 
3,4,5). I ja teniu un curiós embolcall (pas 5) on podeu guardar qualsevol regal de petites dimensions.
Aquestes capsetes resulten un repte i una bona motivació per decorar-les de les formes més diverses, em-
prant els materials, estris i tècniques que considerem més convenients. Recordo com em sorprenia l’esclat 
de creativitat i l’originalitat de les decoracions quan amb els alumnes de Primària les elaboràvem per em-
bolcallar el regal de l’Amic Invisible, el poema de Sant Jordi o per oferir un detall a qui celebrava l’aniversari.

Reutilitzem rotlles de WC?
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Agrupació de Comerciants del 
Veïnat de Salt

972 23 43 36 comerciants.veinatdesaltgmail.com facebook.com/veinsdelveinat

Fem barri!

cuidem les mascotes
Què ha de tenir un bon pinso?

Hem de tenir en compte que no tots els pinsos 
que hi ha al mercat tenen una qualitat acceptable, ja 
que no aporten les necessitats diàries que necessita el 
nostre gos. Abans de comprar el pinso pel nostre gos 
és important que ens fi xem bé en l’etiqueta, ja que hi 
ha moltes diferències de qualitat. En quines coses ens 
hem de fi xar: 
Aportació calòrica 
És molt important que comprovem l’aportació calòrica, 
ja que entre diferents pinsos hi pot haver una variació 
de 200 a 300 kcal per cada 100 g. Però a més d’això, 
hem de tenir molt en compte si la ració recomanada pel 
fabricant cobreix les necessitats diàries del nostre gos 
que varien en funció del seu pes i l’activitat física. S’ha 
comprovat que molts pinsos de supermercat no arriben 
a satisfer aquesta necessitat i això vol dir que si al gos 
se li dóna la quantitat indicada en l’etiqueta, no queda-
rà satisfet i encara tindrà gana. 
Residu mineral 
Tot i que és normal que els pinsos de gossos  tinguin 
continguts minerals, quan la quantitat és elevada pot 
signifi car que s’han utilitzat ingredients de poca qualitat 
com peles de cereals o una farina de pollastre amb ex-
cés de becs, potes i plomes. 
Fibra 
La fi bra és convenient, ja que té un efecte saciant i aju-
da al transit intestinal. En general els pinsos solen tenir 
entre un 1 i 3% de fi bra. 
Hidrats de carboni 
Encara que per una correcta alimentació del gos no són 
imprescindibles, són un dels principals components del 
pinso que provenen dels cereals. Hem d’evitar els pro-
ductes  els quals l’aportació calòrica prové en més del 
60% dels hidrats de carboni. 
Proteïnes 
Tot i que els gossos no són estrictament carnívors, ne-
cessiten aliments rics en proteïnes com la carn. Nor-
malment la quantitat de proteïnes que porten els pin-
sos industrials sol ser acceptable, però així i tot, quan 
s’analitza la qualitat d’aquestes proteïnes ens adonem 
que moltes vegades són de molt mala qualitat, ja que 
no tenen aminoàcids essencials o tenen massa col-

lagen, que és una proteïna animal de baixa qualitat que 
està en els ossos, tendons o retalls de carn. 
Grasses 
Com més grassa té un aliment, més apetitosa serà per 
al nostre gos però la quantitat adequada d’aquest ele-
ment ha d’estar entre el 5% i el 20%. Massa quantitat 
pot afavorir l’obesitat de l’animal, i si n’hi ha poca, farà 
que sigui poc apetitós pel nostre gos. És important que 
la grassa utilitzada sigui de qualitat per garantir un bon 
estat de la pell i el pèl del gos. 
Minerals 
Hi ha diferents productes amb quantitats inadequades 
de minerals. Alguns tenen excés de calç que pot pro-
vocar càlculs renals o estrenyiment, a part d’afavorir 
problemes articulars i de creixement. 
Vitamines 
És important fi xar-se que continguin vitamines A, E i D. 
La vitamina E és un antioxidant natural essencial per a 
la prevenció d’alteracions immunològiques, de repro-
ducció de la pell i de la musculatura. 

Informació facilitada per Animal Sapiens

Pinso per a gossos
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Sant Joancuriositats catalanes
Sant Joan
De ben segur que les imatges que us vénen al cap 
quan penseu en la festa de Sant Joan, són la nit o re-
vetlla que s’allarga fins a la matinada, les fogueres, els 
petards, la coca, la ballaruga. I molt possiblement… 
l’inici d’un llarg període de vacances. En canvi, qualse-
vol text, article, reportatge al voltant de Sant Joan que 
us pugui caure a les mans, veureu que parla de tota 
una altra sèrie d’elements, presents sobretot durant la 
nit que va del 23 al 24 de juny, la nit o revetlla de Sant 
Joan: nit màgica; les herbes remeieres, solstici d’estiu, 
personatges fantàstics, el poder de l’aigua i la rosada, 
nit de bruixes. Antigament, diada de pagar tributs rurals 
i en algunes zones de renovar els contractes i actual-
ment, període de pagues extres. Jornada per fer rome-
ries i trobades en fonts per fer-hi un bon berenar.
Jornada amb un gruix de rituals i creences, en bona 
part oblidats o en tot cas amb una pèrdua important de 
presència en la celebració actual.
La nit de Sant Joan
La nit de Sant Joan és la nit més màgica de l’any. Els 
orígens d’aquesta celebració solen relacionar-se amb 
les festes que civilitzacions molt antigues realitzaven 
amb l’arribada del solstici d’estiu. Les fogueres sem-
blen estar relacionades amb ritus en honor al sol. El 
foc, representat en les fogueres, esdevenia l’element 
que donava força al sol, que després d’haver arribat al 

zenit començava un nou període que marcava pausa-
dament la seva davallada. Durant molts segles, en la 
nit de Sant Joan, a bona part d’Europa, però també al 
nord d’Àfrica, la munió de fogueres enceses era enor-
me. Aquesta pràctica comuna servia per homenatjar el 
sol en la seva plenitud com a font de la llum i de la vida.
La nit de Sant Joan, però, conté moltes pràctiques i 
rituals diversos que fan pensar que són hereves de tra-
dicions ben diverses. Tal com diu Joan Soler Amigó: 
“La Nit de Sant Joan ha mantingut i acrescut la seva 
tradició pagana i supersticiosa, que integra ritus solars 
amb d’altres de relatius a l’aigua, les plantes i els es-
tels. Hi conflueixen tradicions pirinenques i mediterrà-
nies d’ambdues riberes, cèltiques i romanes, paganes, 
cristianes i laiques, rurals, marineres i urbanes, ances-
trals i del segle XXI”.
La presència del foc
El foc continua tenint una gran presència en la celebra-
ció de la festa de Sant Joan. De fet podem dir que la 
vigília i la nit de Sant Joan, en el calendari festiu, és la 
gran festa del foc. L’encesa de falles i sobretot fogue-
res continua ben arrelada a casa nostra, encara que 
s’ha perdut el caire més popular que havien tingut per 
adquirir-ne un de més institucional, en bona part com a 
conseqüència del zel que s’ha posat en el compliment 
de la normativa d’encendre foc a l’àmbit públic. Del 
costum, no pas massa llunyà, de l’encesa de fogueres 
a la majoria de places i fins i tot a les cruïlles de carrers, 
fruit de l’apilament de mobles vells i atrotinats, de cai-
xes i restes de fusteria, s’ha passat a l’encesa molt més 
reduïda de fogueres, totes elles amb el corresponent 
permís municipal. En aquesta nova etapa de les fogue-
res de Sant Joan, l’arribada de la Flama del Canigó, 
que aporta el foc que encendrà bona part d’aquestes 
fogueres, ha contribuït, en canvi, a mantenir el caire 
col·lectiu que sempre havien tingut, encara que fos en 
grups més reduïts, i al mateix temps s’ha convertit en 
un veritable símbol d’unió de tots els territoris de parla 
catalana: els Països Catalans.

Textos de: Josep Roquer i Soler
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En un auditori on estaven representats entitats i col-
lectius de diversos sectors del món educatiu, es va 

presentar el programa pilot que la Fundació Jaume Bofill, 
la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la 
Diputació de Barcelona impulsen, en col·laboració amb 
moltes entitats i col·lectius.          
Salt és l’únic municipi que participa en aquesta prova pilot 
del projecte a les terres gironines, i per a aquest motiu, 
l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, destacava durant la seva 
presentació que amb aquest projecte “Salt és novament 
pionera en estudis i millores dins del marc de l’educació 
per als nostres infants i joves” i  “Fa pocs mesos Salt in-
augurava la primera aula inclusiva per a infants amb altes 
discapacitats a les comarques gironines; avui podem feli-
citar-nos per ser l’únic municipi de les terres gironines que 
formarà part de la prova pilot del projecte.”
El projecte Educació360 vol que els infants tinguin més i 
millors oportunitats educatives en tots els temps i espais 
de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges 
entre el temps lectiu i el no lectiu. L’educació entesa com 
a educació integral,  que creu en la igualtat d’oportunitats. 
Des del projecte es treballa la síntesi de coneixements, la 
metodologia d’aprenentatge i la participació i complicitat 
de tots els col·lectius possibles per crear una solució glo-

bal que garanteixi un marc d’aprenentatge complet. 
L’alcalde Jordi Viñas posava en valor tot el que el projecte 
pot aportar a Salt, un municipi que “conviu amb una rea-
litat complexa i exigent, on som plenament conscients de 
la importància de l’educació per garantir un futur millor” i 
ressaltava que dins d’aquest marc de treball  “durant els 
tres últims anys hem impulsat el projecte Juguem amb un 
increment substancial de recursos per convertir-lo en un 
element educatiu integrador, educador, motivador i inclu-
siu, alhora que impulsem el Pla Educatiu de Salt des del 
mes de novembre 2017”
Tota a informació del projecte Educació360 es pot consul-
tar al web ww.educacio360.cat

Salt, únic municipi  gironí al projecte pilot  
“Educació360: Educació a temps complet”

L’Ajuntament de Salt i l’empresa CITYLIFT col·laboren en el projec-
te d’intercanvi de l’IES Salvador Sunyer

Alumnes de l’Institut Salvador Sunyer de Salt varen viatjar 
aquesta primavera a la ciutat de Lingen, agermanada 

amb la vila de Salt. El viatge respon a la visita que alumnes 
d’un institut de la ciutat alemanya van fer el 2017. El viatge 
dels alumnes saltencs ha estat possible gràcies a l’aportació 
rebuda per part de l’empresa d’ascensors CITYLIFT, fruit de 
l’acord de col·laboració entre aquesta i l’Ajuntament de Salt. 
CITYLIFT és una empresa gironina, que opera en l’àmbit es-
panyol, amb més de 15 anys en la instal·lació i manteniment 
d’ascensors i aparells elevadors.
La ciutat de Salt està agermanada des de 1998 amb la ciutat 
alemanya de Lingen, arran d’aquesta relació, al curs 2016-
2017, l’institut Berufsbildende Schulen Lingen Wirtschaft de 
Lingen va proposar al Salvador Espriu realitzar un intercanvi 
de continguts didàctics entre els alumnes.
Fins ara, no havia estat possible l’intercanvi per les dificultats 
que generaven les despeses econòmiques que suposava 

el desplaçament. Aquest any, superant tots els entrebancs, 
l’equip docent del cicle formatiu d’Activitats Comercials, es 
va proposar tirar-lo endavant i amb la intenció que aquest 
sigui el primer de molts anys. La col·laboració de l’Ajunta-
ment de Salt i l’ajuda de l’empresa CITYLIFT ha permès tirar 
endavant el projecte.
L’objectiu del viatge, en el 
que hi van participar 2 pro-
fessores i 6 alumnes, és 
practicar altres llengües, 
fomentar les relacions so-
cials i l’intercanvi d’idees i 
trets culturals i facilitar un 
escenari per poder realitzar 
en un futur possibles pràc-
tiques duals dels alumnes 
saltencs a Alemanya.

notícies
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PRIMERA FIRA DEL LLIBRE
Barri dels Escriptors- Salt

La nova L9 d’autobús unirà Salt amb el campus  
universitari de la UdG a partir de l’octubre

El passat dia 22 d’abril el barri dels escriptors va in-
augurar la seva primera Fira del Llibre. 

Va ser un gran èxit, tot i que l’endemà era Sant Jordi 
varen ser nombroses les persones que es varen acos-
tar a fullejar els llibres que teníem a la venda, tant de 
nous com de segona mà. També vàrem comptar amb 

la col·laboració de 
la col·leccionista 
de punts de llibres 
Montse Casapon-
sa, acompanyada 
d’altres companys, 
vinguts fins i tot de 
lluny per fer inter-
canvi de la seva 
passió, com són els 
punts. 
 L’assistència d’es-
criptors com Rafel 
Nadal, M. Mercè 
Roca i Guillem Ter-
ribas varen donar 
un cert  “glamur” 
a la fira. El nostre 
saltenc Robert Fà-

bregas ens va informar del seu últim llibre: En un gra-
pat de lluna, on narra un “grapat” de contes, per cert, 
molt recomanable. Els escriptors ens varen regalar una  
“taula rodona” amb una xerrada molt interessant. Tant 
ells com nosaltres ens hem proposat retrobar-nos l’any 
vinent. 
L’alcalde de Salt, Jordi Vinyes,  i el president del barri, 
Benet Boada, varen inaugurar les “casetes de llibres”, 
que porten escrit a dalt de la porteta una oració que 
resa així:  AGAFA UN LLIBRE I PORTEN UN ALTRE. 
El  nostre propòsit és que la lectura torni a esdevenir un 
hàbit. Volem revifar la flama de la passió per llegir, tor-
nar a tocar les càlides planes dels llibres i no a lectura 
freda de les noves tecnologies. Les podeu trobar, una 
al carrer Pere Coll i Guitó, a prop del CDA. I l’altra, a la 
porta d’entrada del pavelló d’esports.
Es va acabar la primera Fira del llibre amb l’entrega 
de premis literaris dels concursants de les escoles del 
barri. 
Des d’aquí donem les gràcies a totes les persones que 
varen fer possible aquesta nova modalitat en un dels 
barris de salt. Poc conegut, però nosaltres, la junta, vo-
lem que esdevingui un bon referent pel nostre poble. 

La junta del barri dels escriptors.

L’Ajuntament de Salt va exposar a La Taula de la Mo-
bilitat el dia 26 de març que la nova línia L9 d’autobús 

unirà directament la vila amb els barris de l’Eixample, 
Sant Narcís, Santa Eugènia, així com al campus univer-
sitari de la UdG. Està previst que la nova línia entri en 
funcionament a partir del mes  d’octubre. La línia com-
plementarà també la connexió de Girona amb l´Hospital 
Santa Caterina i la zona comercial de l’Espai Gironès.
Una demanda històrica dels joves de la vila. La L9 per-
metrà reduir el trajecte que comunica amb el campus de 
la UdG, que fins ara era de 45 minuts, a només 25, amb 
la implantació de la nova línia. 
El recorregut, que s’ha treballat conjuntament amb l’Ajun-
tament de Girona i l’ATM, serà el de l’antic ferrocarril 
d’Olot a Girona. I, en concret, passarà pel passeig dels 
Països Catalans, passeig d’Olot, carrer Emili Grahit i, a 

partir d’aquí, pujarà cap al campus universitari de la UdG.
La mesura, a més, es complementa amb una nova apos-
ta de l’Ajuntament de Salt per tal de fomentar el transport 
públic entre els joves de la vila amb una bonificació de 
més d’un 60% per les targetes T-10. 
D’aquesta manera les T-10, que actualment costen 
10,70€, passaran a valer 4,5€. Actualment un jove desti-
nava 428 euros anuals a transport públic i, amb aquesta 
mesura, passarà a gastar-ne entre 160 i 180€ a l’any.
Els beneficiaris d’aques-
ta bonificació seran els 
joves de 16 a 25 anys 
que estiguin empadro-
nats a Salt i que realitzin 
a Girona estudis posto-
bligatoris. 
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Reforma del carrer i la plaça de Pau Casals

Comissió per a la sensibilització i promoció de l’envelliment actiu i 
saludable a la SAFIS- 2018

L’Ajuntament de Salt va presentar als veïns la pro-
posta de projecte de millora del carrer i la plaça de 

Pau Casals, amb l’objectiu d’escoltar les seves opini-
ons per incorporar-les al projecte dins de les possibili-
tats de la inversió.
Aquesta és una obra llargament reivindicada pels ve-
ïns i veïnes del Veïnat, que han vist com la resta dels 
carrers del barri s’havien anat reformant, mentre que 
aquest s’havia anat degradant. 
L’obra permetrà resoldre “problemes de mobilitat i ac-
cessibilitat a les voreres, millores de l’enllumenat i de la 
calçada, així com el soterrament dels diferents serveis”.
La proposta de projecte municipal passa per ampliar 
els vorals, fins a un màxim d’1,75 metres, i deixar tot 
el carrer al mateix nivell, creant una àmplia plataforma 
per als vianants.
Pel que fa a la plaça de Pau Casals, es va acordar fi-
nalment amb els veïns una plaça amb tanca perimetral, 
amb dues zones de joc i un espai central pavimentat 
que faciliti el creuament dels vianants per l’eix curt de 
la plaça, millorant l’accessibilitat a la zona central divi-
dint-la en dos espais sense renunciar a tenir un espai 
ampli de jocs per la mainada. Un dels altres aspectes 

que es va acordar va ser el d’evitar la instal·lació de 
pilones deixant lliure tota l’amplada de la nova plata-
forma.
El projecte contempla, a més, millores a la vorera d’En-
ric Granados que dóna accés a la parròquia de Sant 
Jaume i que permetria eliminar els arbres malalts i refer 
la vorera.
L’Ajuntament treballa amb la previsió de poder licitar 
el projecte durant el tercer trimestre. L’obra tindrà un 
pressupost entorn els 450.000 euros.

Els centres i serveis d’atenció a les persones grans 
de la vila de Salt  varen participar, de manera con-

junta, en els actes de la Setmana de l’Activitat Física i 
la Salut del 9 al 14 d’abril.
Aquesta edició és la primera que participen sota el nom 
de  “Comissió per a la sensibilització i promoció de l’en-
velliment actiu i saludable”, òrgan que penja del Consell 
Municipal de la Gent Gran de Salt, i que està integrada 
pel Centre de Recursos per a les persones grans de 
Salt,  l’Associació de Gent Gran Les Bernardes, el Cen-
tre de Dia Les Bernardes, el Casal de Gent Gran de les 
Bernardes, Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt, la 
Residència Nostra Llar i la Fundació Les Vetes. 
La primera de les activitats on varen participar va ser 
el dijous 12 d’abril al col·loqui “Sèniors Extraordinaris”, 
que va tenir lloc a l’Auditori de la Casa de Cultura de 
Les Bernardes. Hi van participar tres persones que, 
malgrat la seva edat, es mantenen molt actives social-

ment: el senyor Àngel Comalada, la senyora Marcel·la 
Tubert i la senyora M. Antònia Canals, que van parlar 
de les seves experiències vitals.
La segona activitat, amb el títol “Matí Sènior”,  va te-
nir lloc el divendres dia 13 d’abril  al passeig Ciutat 
de Girona, on prop d’un centenar de persones grans i 
alumnes del grau mitjà d’Atenció a la dependència de 
l’INS Vallvera van gaudir d’una sessió d’activitat física 
de manteniment, dirigida per dues fisioterapeutes: Júlia 
Vilà I Rosa Muñoz. Al llarg d’aquesta activitat adaptada, 
les persones grans van poder treballar els reflexos, la 
lateralitat, la força, l’equilibri, la memòria, la socialitza-
ció, etc.
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Entebbe, a l’Àfrica, és una ciutat d’Uganda central, 
en una península del llac Victòria, amb gran diver-

sitat de fauna i flora tropical, boscos i muntanyes de 
gran bellesa natural. 
El règim dictatorial d’Idi Amin Dada va deixar aquest 
país potencialment idíl·lic, en una profunda crisi econò-
mica. Un home amb una infància difícil, sense estudis, 
a qui li agradava estar envoltat de luxe, amb criats, cui-
ners, xòfers, moltes dones i almenys 40 fills recone-
guts. 
Va ser també el primer líder africà que va trencar relaci-
ons amb Israel, fins aleshores principal aliat d’Uganda. 
Aquesta és la raó de perquè, el 1976, uns segrestadors 
palestins i alemanys simpatitzants de la causa,  van fer 
desviar l’avió procedent de Tel-Aviv, cap a Uganda.  Els 
segrestadors exigien l’alliberament de palestins detin-
guts en diferents països. 
Els fets i els protagonistes es concentren en un fet his-

tòric real, que 
va provocar la 
tensió entre 
dos països i 
una de les ope-
racions militars 
més exitoses 
del segle XX.  
Però la pel-
lícula es queda 

7 DIES A ENTEBBE

El Teatre de Salt s’obre a noves propostes 
de teatre amateur i independent 

curta. El suspens es mínim, el ritme és lent i el film està 
ple d’eslògans revolucionaris que de tan repetits han 
perdut el sentit. 
En canvi, la música de Rodrigo Amarante fa brillar la 
pel·lícula. Les imatges de dansa contemporània com-
paginades amb escenes bèl·liques del film, potencien 
la humanitat de la història. 
La imatge que es transmet del dictador Idi Amin Dada 
és ridícula. El director del film, Jose Padilha, el presen-
ta com un personatge insignificant, lluny de l’home que 
realment era: excèntric, cruel, paranoic i amb deliris de 
grandesa. Va ser tristament conegut per ser un caní-
bal declarat, perquè creia que menjar carn humana el 
convertia en invulnerable. Pesava 100 Kg i feia 1,92 
d’alçada. 
Les interpretacions d’Isaac Rabin i Shimon Peres, que 
al 1976 eren primer ministre d’Israel i ministre de De-
fensa respectivament, són més sòlides. La tensió entre 
els dos polítics és evident en tota la pel·lícula i repre-
senta molt bé la diversitat d’opinions en l’aplicació de la 
política d’Israel de no negociació amb terroristes.
El més significant d’aquest segrest és que en el de-
senllaç final només va morir un militar israelí, Yonatan 
Netanyahu. La seva mort va impulsar a entrar en polí-
tica al seu germà, l’avui primer ministre Benjamin Ne-
tanyahu. 
Els camins de la política són inescrutables...

Núria Heras Colomer

cinema

teatre

Els dies 12 de maig i 2 de juny es van poder veure 
3 espectacles amateur i independents al Teatre de 

Salt, “ Guantanamera” d’El Mirall de Blanes, “Sol·lituds” 
de MhelenalesPersonalitats i “Jo mai mai” de la Cia Al 
fons a la dreta.
Els caps de setmana de setembre es podran 
veure 2 espectacles més, un dels quals és 
el del grup de teatre saltenc “El Safareig”. 
Aquest es el segon any que es podrà veure 
una proposta de teatre amateur i indepen-
dent, després que la temporada passada es 
fes vinculada a la Campanya de Teatre de la 
Diputació de Girona.
Les obres que s’hi veuran el setembre són  “ 
La cantant calva” del grup de teatre de Sant 
Gregori (16 de setembre). 
Per la seva banda el grup saltenc el Safareig 
Teatre de Salt té prevista l’estrena del seu 
darrer muntatge “ Les alegres casades de 
Windsor” de W. Shakespeare dins d’aquesta 
programació a principis de setembre.
Aquesta campanya permet a molts grups 

amateurs o que inicien la seva trajectòria en el món 
del teatre, a poder actuar en un teatre com el de Salt, 
amb molt renom tant dins com fora de les contrades 
gironines.
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Deixeu-me posar una cita. Ansel Adams, fotògraf re-
conegut de fotos de paisatges, havia escrit: “Una 

fotografia és la rèplica emocional davant un paratge ca-
paç de despertar una emoció”.
En el primer escrit ja us deia que la cosa important és 
l’emoció, el sentiment, que intentem captar, sigui en 
una fotografia o en una pintura o en escultura, o sigui 
en qualsevol art. La fotografia és part del setè art junta-
ment amb el cinema.
Quan anem mirant pel món normalment mirem amb 
més o menys encert amb dos ulls, això ens ajuda al 
cervell a percebre les tres dimensions del nostre en-
torn. La màquina de fotografiar en té bàsicament un, 
d’ull. La fotografia té, per tant, dues dimensions, però, 
si sabem fer-ho, ens dóna la sensació de percebre’n 
tres, com si fos més real. Hi pot ajudar la composició, 
l’enfocament i desenfocament, la llum, bàsicament.
Hi ha una component estètica. Però quan mireu imat-
ges dels mestres penseu com s’ho han fet, he estat en 
aquest lloc i ni per casualitat s’assemblen.
Primer, la gran majoria de nosaltres anem d’excursió 
quan podem, no quan caldria.
El millor temps per captar imatges de fotografia és ara 
a la primavera o a la tardor. La llum és com més neta, 
més clara, més nítida, hi ha més vida i sol ser més fàcil 
trobar una composició més adequada. També és molt 
millor a primera hora o al captard. Recordeu que la fo-
tografia és la captació de la llum.
Ben sovint és millor mirar i observar quan podria ser 
millor fer-la i tornar-hi quan sigui més escaient. Entenc 
que un professional de la fotografia, un cop té decidit el 
lloc a captar, hi sol anar quan creu que pot aconseguir 
un resultat molt millor. Ha aconseguit lligar l’estètica i 
l’emoció, ha aconseguit fer una obra fotogràfica que 
se’n pot dir una obra d’art.
Per això un altre gran fotògraf, en Tino Soriano, en una 
de les xerrades que va venir a fer aquí a Salt deia que 
aquell paisatgista que no sap captar el seu entorn on 
viu difícilment farà fotos de paisatges allunyats. Alguns 

Una mirada: una fotografia

Petanca

fotografia

esports

dels seus primers i excel·lents treballs els ha fet a Ba-
nyoles, on viu des de fa temps.
Els aficionats ens acontentem amb el fet que aquella 
imatge que hem aconseguit s’apropi a allò que hem 
vist. Però molt sovint ens oblidem de l’emoció que hem 
sentit en veure aquell entorn.
No vol dir que hàgim de fer fotos, però amb les nos-
tres petites possibilitats sí que podem esmerçar-nos 
una mica més i, potser, en el meu propi cas, aprendre 
cada dia a fer  servir millor l’eina que tinc a les mans, 
aprendre a fer anar la màquina com un pintor fa servir  
els llapis, les pintures, els pinzells. L’escultor, el cisell, 
l’escarpa, el martell ...
Captar imatges amb un mòbil és senzill, és tenir-ne un 
record, però no és fer fotos i intentar transmetre des de 
l’estètica emoció i/o sentiment.
És ben evident que molts dels aparells electrònics que 
són capaços de captar imatges són cada dia més so-
fisticats, però qui fa la fotografia, vosaltres o l’aparell?
Deixeu-me acabar amb una altra cita de l’Ansel Adams: 
“El component més important de la càmera és al dar-
rere d’ella”.

Pere Quero Martí   

El Club Petanca Salt es proclama 
campió de Girona en la 2a categoria 

de Fèmines, a les instal·lacions del Club 
Petanca Can Gibert del Pla, en el Cam-
pionat de la fase prèvia pels Campionats 
d’Espanya.
També, el Club Petanca Salt va repre-
sentar a  Girona en els Campionats d’Es-
panya de Fèmines que es va celebrar els 
dies 25, 26 i 27 de maig a Santa Susana 
(Barcelona) 
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A la foto: Maria Vázquez, Gloria Serrano i Tere Carre-
tero.

Les jugadores del Club Petanca Salt es proclamen 
campiones del Campionat individual a Girona, classifi-
catori  pel Campionat España. 
El Campionat es va disputar en dos diumenges con-
secutius a les instal·lacions  de Riudellots de la Selva. 

A la foto: Montse Geas, Gloria Serrano i Tere Carretero.

Petanca

El jugador Pedro García 
Cuesta del Club Petanca 
Salt es va proclamar cam-
pió individual de Girona per 
a la fase classificatòria dels  
Campionats d’ Espanya, 
disputat a les instal·lacions 
de Riudellots de la Selva.

El Club Petanca Salt va 
aconseguir el 5è lloc en els 
Campionats d’Espanya de 
segona categoria que es 
van celebrar a Almerimar 
(Almeria), els dies 4, 5 i 6 
de maig. 

A la foto: Francisco Solis Jiménez, José Pérez López, 
Isaac David Pijuan Aviñó i Jordi Bataller Monset.
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Apadrinar un avi, un projecte de Càritas

Coneixeu els molts projectes que fa Càritas Salt per a gent 
desfavorida?

Càritas distribueix aliments al CDA, organitza classes de re-
pàs per a nens/es que ho necessiten, al SIE (Servei d’Inter-
venció Educativa),  també ofereix roba a un cost molt asse-
quible (camises, pantalons, jaquetes, sabates,…) al rober de 
l’Espai amb Cor al passeig Marquès de Camps. També hi ha 
dos serveis, entre molts d’altres, d’atenció a gent gran que ho 
necessita. Són SER GRAN AMB DIGNITAT i APADRINAR 
UN AVI.
És aquest el servei tan interessant que us vull explicar com 
funciona: APADRINAR UN AVI.
A començament de curs, es va anar a diferents instituts de la 
vila a presentar el projecte a partir d’un vídeo motivador. Aquest 
vídeo el podeu mirar per Internet amb el títol d’”Apadrinar un 
avi” de Càritas Diocesana de Girona (https://www.youtube.
com/watch?v=IX7PRjFDrOs). És un vídeo que dura uns 11 
o 12 minuts i hi surten voluntaris joves i gent gran que han 
participat, en aquests últims anys, en el projecte.
Un cop els alumnes de 4t d’ESO i 1r de Batxillerat l’han vist, 
se’ls explica com funciona el projecte. Els alumnes que ho 
desitgin podran ser voluntaris i, per ajudar-los a decidir-se, po-
den fer preguntes per aclarir els dubtes que tinguin. La perso-
na representant de Càritas mira de respondre a tothom.
Aquests responsables de Càritas han anat als centres i resi-
dències de gent gran a preguntar si hi ha persones que els 
agradaria de ser acompanyades per un/a jove, una hora set-
manal, per a realitzar activitats lliures, per conèixer-se o per 
sentir-se atesos/es. Al centre es fa una llista i es procura en-
caixar cada persona gran amb un noi o noia. Si ho prefereixen 

ho poden fer en grup.
Aquest curs han sorgit 8 volun-
taris joves que pertanyen als 3 
instituts visitats. Aquestes no-
ies són: L’Iman, la Chaymae, 
la Nabila, la Wiam, l’Elisabeth i 
la Maria. També s’han apuntat 
dos nois: en Mohammed i en 
Saber. Penso que són joves 
molt trempats que es volen 
enriquir amb la relació amb els avis/es, que demostren una 
gran sensibilitat i altruisme i que pensen en les necessitats 
dels altres per a fer-los la vida un xic millor.
Els centres i residències participants són: Les Vetes, Centre 
de recursos per a gent gran i el Centre de dia de Les Ber-
nardes. Allí els nostres avis/es estan molt ben atesos/es pels 
professionals que hi treballen, però ja sabeu que hi ha per-
sones que no reben visites de familiars i se senten aparcats i 
ignorats; és a aquestes persones, principalment , que es vol 
atendre (si ho desitgen)
Us recomano que mireu el vídeo, ben segur que us engres-
careu i veureu com de positiva és la relació entre aquests dos 
col·lectius de joventut i de persones grans.
Només recordar-vos que Càritas té força voluntaris, però, al-
hora, té molta gent necessitada i per això calen més persones 
que puguin, com aquests nois/es, dedicar una estona a la 
setmana per als altres, per als qui tenen mancances econò-
miques, socials, familiars…Vine, prova-ho, t’agradarà i t’enri-
quiràs com a persona.

Manel Carbó (Voluntari de Càritas Salt) 

solidaritat
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Dintre de la programació preparada pels mesos vinents, 
cal destacar la que es va portar a terme el dia 11 d’abril 

a les 17.00 h. El Grup “Metderband” ens va oferir un concert 
de música amb cançons del nostre temps, que ens va fer re-
cordar aquelles vetllades de la nostra no tan llunyana joven-
tut. La sala polivalent es va omplir per tal de gaudir d’aquest 
concert, i tant el nombrós públic com els mateixos músics 
vàrem passar-ho d’allò més bé i ens vàrem emplaçar per 
tornar a repetir una altra actuació per més endavant. 
El Grup Metderband està format per una vintena de músics 
jubilats, la majoria provinents d’orquestres i grups professio-
nals, per aquest acte vàrem comptar amb la col·laboració de 
l’obra social “La Caixa”.
El dia 8 de maig a les 16.30 h gaudirem d’una altra actuació, 
aquesta vegada serà el Grup “Si–No–Fos”, que ens farà un 
recital d’havaneres i cançons populars, esperem omplir la 
sala igual que l’any passat. Aquest grup està format per al-
guns veïns de Salt i també de les rodalies i fa molt de temps 
que en diferents formacions fan gaudir la gent amb les seves 

cançons.
El dia 12 de juny a les 16.30 h tindrem a sobre l’escenari 
del casal la Coral de veus blanques “Mentha”, és una Coral 
amb un repertori molt exquisit i amb una coreografia molt 
treballada, que fa que aquesta Coral sigui una mica diferent 
de les altres.
Una dotzena de cantaires de totes les edats ens faran gaudir 
d’una bona estona de música i cant. Tots aquests actes són 
oberts a tothom.

Associació de Gent Gran Les Bernardes Les Bernardes

Sant Jordi - Gent Gran Les Bernardes

El passat dia 23 d’abril, diada de Sant Jordi, l’As-
sociació va muntar al passeig Ciutat de Girona la 

clàssica  paradeta per vendre les roses de Sant Jordi. 
Aquestes roses són fetes per persones voluntàries del 
Casal de la Gent Gran Les Bernardes, i entra dins un 

programa de treballs manuals que dura aproximada-
ment 3 mesos. És una manera de promocionar l’As-
sociació i donar-nos a conèixer una mica més, en una 
diada tan especial, en la qual hi ha un munt de visitants 
que vénen a veure la fira. Aquest any, com gairebé 

sempre, la nostra parada ha sigut una de les més 
visitades i la venda de roses ha estat un èxit, ja 
que a les set de la tarda ja no teníem cap rosa 
per vendre.
Des de la Junta de l’Associació voldríem donar 
les gràcies, en primer lloc, a les persones que 
varen dedicar un munt d’hores fent les roses una 
a una, i també a la gent que va passar per la pa-
rada a comprar la rosa i de pas col·laborar amb 
l’Associació.
Aquest any la rosa groga va ser l’estrella de la 
diada, tot i que nosaltres en teníem de molts co-
lors, vermelles, del Girona, del Barça, de catala-
nes, i també d’agulla per portar al pit.
Moltes gràcies a tots per la vostra col·laboració i 
l’any que ve, si déu vol, hi tornarem.

La Junta 
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Associació Oudiodial,  
premi Tres de Març 2018, nexe d’unió del poble Diola a Salt

veïns d’arreu
Com ja us avançàvem a l’edició anterior de La Farga, el 
premi Tres de Març d’enguany ha estat compartit entre 
els  propietaris del Restaurant Vilanova i l’Associació 
Oudiodial, formada per ciutadans d’ètnia Diola.
Oudiodial vol dir “ens ajuntem” i  va  néixer com a asso-
ciació el 2001 a Mataró. El 2006 es van obrir altres de-
legacions, com la de Salt. Per formar-ne part, el requisit 
indispensable és parlar la llengua diola. 
Qui són els Diola?
Els Diola es  localitzen  al sud del Senegal, a la regió 
de Casamance, separada geogràficament de la resta 
del territori per Gàmbia. També hi ha diola  a Guinea 
Bissau i a la mateixa Gàmbia. 
Representen un 9% de la població del Senegal, però 
són majoria a Casamance. A  l’allunyament territorial 
s’afegeixen diferències culturals, religioses i polítiques 
que han anat alimentant les seves  aspiracions seces-
sionistes.  
Casamance és una regió rica en productes agrícoles 
que rep 2 o 3 vegades més de pluja que el nord del país 
i produeix la major part de l’aliment nacional, principal-
ment arròs, cotó i blat de moro.
L’Islam és majoritari al nord del Senegal, entre els Diola 
baixa a un  30%, la resta són cristians   o conserven la 
seva religió tradicional o animista.
Històricament s’han mostrat contraris a la influència co-
lonial  i  ferms defensors de les seves tradicions, que 
transmeten a través de cançons i danses. El clan és 
el més important i els ancians  tenen la saviesa i la 
influència.
Al govern central  li retreuen  l’abandonament polític 
de Casamance des de la independència el 1960, l’ex-
plotació de les seves terres i el menyspreu cap a les 
diferències ètniques, culturals i religioses. 
El moviment separatista s’inicia el 1982, quan el MFDC 
(Moviment de les Forces Democràtiques de Casaman-
ce)  organitza una marxa  pacífica per la secessió del 
poble Diola. El govern  va reprimir la protesta empreso-
nant els seus líders. Des de llavors, l’ús de la força ha 
provocat centenars de morts i milers han hagut d’aban-
donar els seus llocs d’origen.
Els Diola són considerats l’ètnia més tradicional del 
Senegal: l’orgull per la seva cultura, el rebuig per la 
dominació estrangera i l’ïllament del seu païs hi han 
contribuït.
Aquest orgull i el desig de preservar i transmetre la seva 

cultura, a més de potenciar 
l’ajuda mútua, és a l’origen 
de la creació d’Oudiodial.
Hem parlat, en català, amb 
el seu portaveu Bacary 
Sane, conegut i reconegut 
a la vila com a interlocutor i 
col·laborador amb entitats i 
celebracions.
Viu a Salt des de 2003 amb la seva família i treballa en 
una empresa càrnia de Bonmatí.
Per què es va fer l’associació?
Primer va ser  per repatriar els cossos dels Diola morts.
Ara també s’envia a gent malalta quan el metge d’aquí  
diu que no hi ha res a fer. Allà, són tractats per un cu-
randero amb remeis naturals, perquè es recuperin
De 9 persones enviades, només 2 van morir.
En algun cas, el metge d’aquí va voler visitar el curan-
dero per conèixer el seu tractament i les herbes que 
feia servir.
Quins són els requisits per ser d’Oudiodial?
Els membres  han de ser Diola o parlar  diola. Hi ha una 
llengua comuna  i  diferents dialectes, tan diferents que 
si no els parles, només s’entenen algunes paraules.
Hi ha gent  de Guinea Bissau i Gàmbia, entre nosaltres. 
Els colonitzadors es van repartir el territori, Guinea Bis-
sau per Portugal, Gàmbia per Anglaterra i Senegal per 
França.
Aquesta és una de les raons perquè no ens considerem 
senegalesos, perquè per entrar a Casamance  hem de 
passar per un  altre país. Nosaltres, però,  no mirem la 
frontera, només que parlin la nostra  llengua.
Quants membres té?
Uns 100 entre Salt i Girona.
Com us financeu?
A partir dels 18 anys, tothom paga una quota. La dels 
homes és una mica més alta que la de les dones.
Quan vàreu començar les activitats de cooperació?
A partir de 2008. 
El 2006 qui tenia pis va començar el reagrupament fa-
miliar. D’aquí es va iniciar el treball social i de coope-
ració  cultural per donar a conèixer els nostres fills les 
arrels dels pares  i a la gent d’aquí la nostra cultura, 
perquè això facilita la convivència. La Cultura identifica 
la persona. 
Vam crear el grup musical Casumai, que vol dir “bon 
dia”, integrat per 5 músics. Jo sóc un d’ells.
El 2010 vam aconseguir un espai a Can Ninetes, per-
què a Salt no va ser possible, per fer reunions i els  
assajos del  grup.
Ara participem en  tots  els actes comunitaris del poble 
que siguin en cap de setmana,  i a Sta. Eugènia també,  
com a compensació per la concessió de l’espai.
Quines festes celebren els Diola?
A Casamance tenim diferents religions: animista, cristi-
ana i musulmana i convivim pacíficament entre tots. En 
una família pot haver-hi membres que professen dife-
rents religions i no passa res, així que celebrem totes 
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les festes.
Els cementiris tenen una entrada comuna i l’ interior 
repartit per religions.
En un reportatge que vaig veure sobre interreligions, 
es va posar com  exemple Casamance, a on es  conviu 
sense problemes. A la resta de Senegal és diferent.
El poble Diola valora molt la tradició, una de les 
més important és la iniciació dels joves
Sí, per això no volem barrejar-nos amb altres ètnies a 
l’associació. Alguns ens diuen que som racistes, però  
nosaltres pensem que cadascuna té la seva cultura i 
qui parla diola (o jolla com pronuncia Bacary ) coneix 
la cultura diola. 
Per a la iniciació, els nois  han d’anar al bosc sagrat. 
Abans durava 3 mesos, ara es fa coincidir amb les va-
cances escolars. Durant l’estada,  els més grans els  
eduquen per estar  en societat, respectar les regles, als 
ancians, a  no robar, ni mentir. Tant de dia com de  nit.  
No poden casar-se  si no fan la iniciació. Abans d’entrar 
els  rapen el cabell i els marquen dibuixos al cap. Fins 
que els creixi  no poden sortir. Aquesta cerimònia no es 
fa cada any. Quan es convoca, els nois han d’anar des 
d’aquí o qualsevol país d’Europa on visquin. 
Quants Diola hi ha a Salt?
Cap a 100, entre Salt i Girona, els mateixos que a l’as-
sociació. Obligatòriament entren quan arriben.
Amb la crisi, n’han marxat alguns però també  n’han 
vingut d’altres.
Els problemes són els mateixos que té tothom, al prin-
cipi Oudiodial va intentar ajudar econòmicament les fa-
mílies, però era molt difícil de gestionar i no es podia 
ajudar  tothom. 
Ara els informem i assessorem  pel que necessitin. Te-
nim la sort que la majoria treballa.
Quins són els vostres projectes futurs de col-
laboració?
Nosaltres col·laborarem en totes les festes que podem, 
com fins ara: la comitiva del Rei Negre, la Festa Major, 
el Carnestoltes, la Marató de TV3, la Fira d’Entitats, la 
Festa del Llibre Gegant, Caminades de Càritas, la Cer-
cavila dels Marrecs i el Berenar Solidari. Ens truquen 
i hi anem.

Fins i tot amb el Cau 
també ho fem. Por-
tem plats senegale-
sos quan fan alguna 
celebració.
A part de les festes, 
també treballem la 
cooperació.
El 2016 vam acon-
seguir una ambulàn-
cia pel meu poble, 
Sindian, amb l’ajut 
de la Diputació. I el 
gener d’aquest any 
vam organitzar un 
fòrum amb la col-
laboració de l’Ajun-
tament de Girona 
i el Fons Català de 
Cooperació, per 
presentar el projec-
te de cooperació Catacasa (Catalunya-Casamance), 
que pretén trobar finançament per les necessitats del 
meu país.
Teniu aspiracions polítiques a Casamance?
Sí, però no governem res, no tenim cap força política. 
Hi ha, però,  una branca armada, lluitant des de 1982 
amb l’exèrcit senegalès.
Som separatistes, no em sento senegalès, sincera-
ment.
Ara sembla que està canviant alguna cosa. L’alcalde 
pot ser del poble. Abans la gent del nord governava la 
nostra província i repartia el terreny com volia. 
Com veu el futur de Salt i l’Associació Oudiodial?
Per a Oudiodial, el premi ha estat un reconeixement de 
la feina feta per a la integració i la convivència i com a 
transmissors de la nostra cultura, així que continuarem 
col·laborant en tot el que puguem.
A mi m’encanta viure a Salt, entre diferents cultures. 
Per això és important ensenyar la nostra. Per què ama-
gar-la  si tenim una cultura tan rica?

Pilar Velázquez

Associació Oudiodial,  
premi Tres de Març 2018, nexe d’unió del poble Diola a Salt
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 5,0 8,1 8,5 6,6 6,4 3,1 3,9 2,5 4,5 10,9 10,9 7,2 4,2 3,5 9,4
Temperatura Màxima 17,0 17,6 20,0 18,6 13,4 19,4 15,7 17,2 19,4 24,0 21,2 19,4 17,2 19,2 20,3
Mínima Parc Monar 5,0 7,6 7,3 5,1 6,0 0,9 1,7 0,9 3,5 9,8 11,3 4,8 2,1 1,7 12,5
Pluja/mm. 6 0,2  4,6 4,9     0,6  1,8     
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 4,8 2,5 2,5 0,7 5,3 -0,7 -0,1 1,1 6,0 6,0 2,3 3,1 7,1 8,2 6,5 5,5
Temperatura Màxima 18,7 16,8 16,0 16,4 14,2 12,5 18,8 18,1 8,0 14,0 19,2 18,1 22,0 19,4 21,5 17,3
Mínima Parc Monar 2,3 0,7 0,7 -0,8 4,8 -2,7 -1,7 -0,8 4,3 6,6 0,3 0,8 5,7 5,7 5,3 2,0
Pluja/mm. 1 1,5 1,6     5,9 16,4 0,3 0,1     1,4

Dies de pluja: 14
Màxim en un dia: 16,4 (mm)

Dies de pluja: 10
Màxim en un dia: 52,2 (mm)

Pluja acumulada: 46,3 (mm) 
Temperatura màxima:
 24° el dia 10 de març

Pluja acumulada: 141,84 (mm) 
Temperatura màxima:
 28,3° el dia 25 d’abril

Temperatura mínima:
-0,7° el dia 21 de març

Temperatura mínima:
0,9° el dia 1 d’abril
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

MARÇ: El mes de març fou més fred respecte la mitjana 
climática del període 1999-2017 (-1,0ºC d’anomalia), amb 
11,4ºC de temperatura mitjana a Salt-Plaça Sant Cugat. Va 
glaçar 2 dies al centre de Salt (Plaça Sant Cugat) i 4 dies a 
Salt-Parc de la Sèquia d’en Monar on la temperatura mínima 
fou de -2,7ºC. Va ser un mes un xic sec, 46,3 mm (la mitjana 
és de 65,8 mm).
ABRIL: A Salt ha plogut força aquest mes d’abril, 141,8 mm 
(mitjana 67,0 mm) , tot i això estem lluny del rècord de Girona 
(1884-2017), 410 mm, el mes d’abril de 1969. La temperatu-

ra mitjana ha estat de 15,7ºC, 0,9ºC per damunt del període 
1999-2017, que és molt més càlid que la mitjana del segle XX 
a Girona (14,8º vs 13,4ºC). La primera quinzena  de mes va 
ser força plujosa i amb temperatures lleugerament inferiors a 
les normals, mentre que l’última década fou molt càlida, amb 
18,0º de temperatura mitjana, igual que una última década 
de maig. Hem tingut 10 dies per damunt de 25,0ºC, valor molt 
elevat per un mes d’abril, tot i això no vam tenir cap dia per 
damunt dels 30ºC de máxima absoluta, la máxima més ele-
vada fou de 28,3ºC a Salt-Plaça Sant Cugat.

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 0,9 6,2 10,9 7,9 6,9 7,0 10,6 10,5 9,6 5,5 8,2 5,4 6,4 11,6 9,6
Temperatura Màxima 17,1 20,0 21,8 24,2 20,0 21,5 19,7 14,4 20,6 17,8 14,6 16,5 16,0 15,1 24,7
Mínima Parc Monar 0,9 6,2 10,9 7,9 6,9 7,0 10,6 10,5 9,6 5,5 8,2 5,4 6,4 11,6 9,6
Pluja/mm.      0,1 Ip. 52,2 3 37,4 15 5,1 9,7 11,2   
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Temperatura Mínima 11,0 8,3 10,1 11,2 9,8 10,2 11,4 12,0 13,2 12,3 13,1 10,3 11,3 10,4 6,7
Temperatura Màxima 22,3 26,4 27,8 25,2 26,8 27,4 27,0 26,3 28,2 28,3 26,0 24,3 24,0 19,5 19,7
Mínima Parc Monar 11,0 8,3 10,1 11,2 9,8 10,2 11,4 12,0 13,2 12,3 13,1 10,3 11,3 10,4 6,7
Pluja/mm.              8,1 
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Elaboració:
Netegeu bé el pop. Normalment si ho demanem a la peixateria ja ens el dona-
ran ben arreglat, però caldrà que el renteu amb aigua calenta.
Poseu una olla gran amb molta aigua al foc. Poseu-hi el pebre en gra, el llorer 
i la sal. 
Quan bulli l’aigua hi poseu el pop i les patates ben netes però amb pela. Traieu 
el pop 3 vegades de l’aigua amb unes pinces perquè així us quedi tou. 
Després el deixeu dins l’olla que bulli uns 30 minuts (de tant en tant punxeu 
les patates i quan siguin cuites ja les podeu treure). Passat aquest temps, pun-
xeu-lo amb una forquilla per veure si és tou. Si encara és dur, el deixeu coure 
10 minuts més. 
Passat aquest temps apagueu el foc i deixeu-lo 30 minuts dins l’olla perquè es 
vagi refredant. Després el traieu i el poseu en una plata que s’acabi de refredar.
Peleu les patates i les talleu a rodanxes fines i les poseu damunt un plat. Talleu 
el pop a daus i el poseu damunt de les patates.
Per amanir-lo poseu-hi primer una mica d’oli d’oliva, després una mica de pebre 
picant i una mica de dolç, i per acabar una mica de sal maldon i ja el podem 
servir.

Recepta de la Sra. CARME VIDAL
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
· 1 pop de 2 kg
· 2 patates mitjanes
· 10 grans de pebre negre
· 4 fulles de llorer

Pop a la gallegagastronomia
· oli
· pebre vermell de la Vera, picant i dolç
· oli
· sal Maldon

un Salt enrere

Als inicis dels anys 70 es va produir a Salt una sequera 
a les deus d’aigua soterrània i conseqüentment als pous, 
tenint en compte que encara no s’hi havia implantat la dis-
tribució de l’aigua potable. Alguns ho varen atribuir al desvi-
ament de la Maçana cap al riu Ter, en construir l’autopista, 
altres a la falta de pluges.

Això va comportar la construcció de fonts públiques repar-
tides pel poble de Salt per poder subministrar aigua a tots 
els saltencs.
Les fotografies, fetes l’any 1979, corresponen a la font ubi-
cada al carrer Sant Antoni amb l’encreuament de l’actual 
carrer Vicenç Vives (al costat de l’antiga pista de patinatge).
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments

Miguel Angel Gómez Diaz 
Anna Font Mareña 16/03/2018
Jose Maria Mejias Galvez 
Pelhazi Ditunga 19/03/2018
Eduardo Plaja More 
Inmaculada Ropero Palacios 22/03/2018
Jorge A. Delgado Delgado 
Kelly M. Bermudez Pinzon 09/04/2018
Joan Muñoz Martin Consuegra 
Ester Ramil Gómez  09/04/2018

Naixements
Aran Pascual Sedeño 11/03/2018
Juliet Arca Cabrol 11/03/2018
Adria Canaleta Diaz  12/03/2018
Samuel Zaragoza Gabancho 12/03/2018
Massa Coulibaly  13/03/2018
Ousman Sidibe 13/03/2018
Ines Srheir 15/03/2018
Jana Do Nacimiento Moreno 15/03/2018
Yasmin Namli  16/03/2018
Osmosigho Osabuohien 16/03/2018
Thiago Moreno López   16/03/2018
Reda Rahilou 18/03/2018
Gala Vilaro Casado  19/03/2018
Mar Lara Julia     22/03/2018
Zainabu Ceesay 25/03/2018
Alicia Mendez Recio  26/03/2018
Karia Diallo 26/03/2018
Amin Chaouki Soudani  26/03/2018
Mohamed Ben El Mahdi  26/03/2018
Youssef Sakkaki   27/03/2018
Arlette Barons Marqués 27/03/2018
Ebrima Cham Cham  27/03/2018
Osawese Encellent Omoregbe 28/03/2018

Defuncions
Juana León Parraga, 52 anys 28/02/2018
Maria Guiduz Martínez, 99 anys 01/03/2018
Francisca Almena Garcia, 80 anys 02/03/2018
Narcís Forroy Sabri, 86 anys 02/03/2018
Justo Camarero Barba, 66 anys 05/03/2018
Elena Capilla Almagro, 79 anys 09/03/2018
Lluís Marqués Pujolas, 73 anys 10/03/2018
Isabel Torres González, 48 anys 13/03/2018
Micaela Plaza Plaza, 81 anys 14/03/2018
Sebastià Rigau Mercader, 91 anys 15/03/2018
Santiaga González Caballero, 85 anys 16/03/2018
Teresa Obradors Pons, 92 anys 17/03/2018
Rosenda Pou Carreras, 82 anys 17/03/2018
Narcís Serra Compte, 90 anys 27/03/2018
Joan Amat Garrigolas, 78 anys 27/03/2018
Antonio Pizarro González, 75 anys 28/03/2018
Natividad Bigorda Guillem, 87 anys 28/03/2018
Houssine El hamdaoui, 51 anys 28/03/2018
Domingo Taberner Riera, 93 anys 29/03/2018

Carlos Flores Lara  
Inmaculada López Sánchez 14/04/2018
David Garcia Palomeras 
Eulalia Llovet Rivera  20/04/2018
Diego Chillaron Espinosa 
Sandra Zurita López  20/04/2018
Mohamed El Arguioui Arbib 
Ouassima Louali Azarkan  20/04/2018
Ivan Abad Castillo 
Maria Segui Soler  20/04/2018

Cisse Sano Drammeh 28/03/2018
Lucia Ruiz Chacón  02/04/2018
Jordi G. Almeida Guambuguete 02/04/2018
Jeyko Pedroza Hinochado 03/04/2018
Jin Run Zheng   05/04/2018
Abril Parramón Lupio  05/04/2018
Arnau A. Guifarro Lagos 08/04/2018
Mehek Summan 11/04/2018
Ali Againi   11/04/2018
Maraia Villajeliu Porcell  12/04/2018
Mariama Camara  12/04/2018
Edwin Kalrth Diaz Varela  12/04/2018
Ismail Jbilou 12/04/2018
Riduan Allokh  14/04/2018
Mariyam Diombera 15/04/2018
Essa Dambelly  16/04/2018
Maria Hernández Boronat 18/04/2018
Mohammed Naby Mballo 19/04/2018
Jadiel Alejandro Mejia Padilla 21/04/2018
Carlos A. Delgado Bermudez  22/04/2018
Ares Barrabes Martin 24/04/2018
Andreu Prohens Domenech 25/04/2018
Fulematu Drammeh Tangikora 27/04/2018

Mustapha Dahmani Bouatrouss 
Noura Ziani  23/04/2018
Ali Jarmouni Abouloafa  
Afifa Jarmouni   03/05/2018
Josep Miquel Lorente Lain 
Laura N. Consuegra González 05/05/2018
Felix Servando Zamora  
Hilda Leonor Gómez Zepeda 07/05/2018
Said Lahraoui Ouimhamdi 
Nabila Montaser  10/05/2018

Gurtaj Singh 28/04/2018
Satou Danso  29/04/2018
Mohamed Drammeh Keita 29/04/2018
Muhammed Khan 30/04/2018
Estel Domingo Cufí 01/05/2018
Mansa Sidibe 01/05/2018
Fatoumata Magiraga 01/05/2018
Rayan Yassini 03/05/2018
Naia Castorina Troitiño 03/05/2018
Aisetu Magiraga 04/05/2018
Nereidy Heilyn Diaz Murcia 05/05/2018
Alan Pérez Cortés 05/05/2018
Mohamed El Bouanani Benaouda  05/05/2018
Aya Lahssini   06/05/2018
Pau Juncà Stelling 07/05/2018
Daan Juncà Stelling  07/05/2018
Oria Ruiz Martin 08/05/2018
Marta Baran 09/05/2018
Mampenda Kane 09/05/2018
Aicha Chrif  09/05/2018
Issa Leonardo Sidibe 10/05/2018
Jannat El Arousi   12/05/2018

Josefa Arevalo Molina, 88 anys 30/03/2018
Roser Vila Bosch, 84 anys 30/03/2018
Conxita Vila Payet, 79 anys 31/03/2018
Ramona Peracaula Figueras, 86 anys 03/04/2018
Maria Carmen Barroso González, 65 anys 04/04/2018
Maria Vidal Pujolras, 84 anys 07/04/2018
Cesar Soto De Blas, 66 anys 08/04/2018
Jordi Hosta Sánchez, 68 anys 08/04/2018
Pere Caballé Rocas, 87 anys 09/04/2018
Just Pla Corominas, 84 anys 09/04/2018
Jose Matas Lanzas, 84 anys 12/04/2018
Manel Vidal Viñolas, 86 anys 12/04/2018
Josep Pagès Brossa, 64 anys 18/04/2018
Francesc Bahi Batlle, 93 anys 22/04/2018
Carmen Fernández Estevez, 83 anys 25/04/2018
Remei Ribas Palahí, 80 anys 27/04/2018
Honorata Luena Ibañez,101 anys 27/04/2018
Climent Marti Geis, 87 anys 28/04/2018
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Encreuats

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

DAVESA, Major, 20  972230568 
Dies: 4 - 15 - 26 - 30 
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 8 - 12
ANNA JUBERO, Major, 157 972233518                           
Dies: 2 - 5 - 27
BALERI, Pla de Salt, 15 972441001 
Dies: 10 - 21
DOMENECH, Llevadores, 7-9           972439935 
Dies: 1 - 19 - 23 

ALDEHUELO, Esteve Vila, 1  972978376
Dies: 13 - 16 - 24
NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 6 - 17 - 22
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 7 - 18 - 29
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 9 - 20
ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 3 - 14 - 25
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 11 - 28

FARMÀCIES de guàrdia: mes de JUNY

Mustapha Dahmani Bouatrouss 
Noura Ziani  23/04/2018
Ali Jarmouni Abouloafa  
Afifa Jarmouni   03/05/2018
Josep Miquel Lorente Lain 
Laura N. Consuegra González 05/05/2018
Felix Servando Zamora  
Hilda Leonor Gómez Zepeda 07/05/2018
Said Lahraoui Ouimhamdi 
Nabila Montaser  10/05/2018

Gurtaj Singh 28/04/2018
Satou Danso  29/04/2018
Mohamed Drammeh Keita 29/04/2018
Muhammed Khan 30/04/2018
Estel Domingo Cufí 01/05/2018
Mansa Sidibe 01/05/2018
Fatoumata Magiraga 01/05/2018
Rayan Yassini 03/05/2018
Naia Castorina Troitiño 03/05/2018
Aisetu Magiraga 04/05/2018
Nereidy Heilyn Diaz Murcia 05/05/2018
Alan Pérez Cortés 05/05/2018
Mohamed El Bouanani Benaouda  05/05/2018
Aya Lahssini   06/05/2018
Pau Juncà Stelling 07/05/2018
Daan Juncà Stelling  07/05/2018
Oria Ruiz Martin 08/05/2018
Marta Baran 09/05/2018
Mampenda Kane 09/05/2018
Aicha Chrif  09/05/2018
Issa Leonardo Sidibe 10/05/2018
Jannat El Arousi   12/05/2018 diamant

topazi
quars
feldespat

apatita
fluorita
guix
calcita

talc
galena
moscovita
monacita

asbest
coure
alumini

Verticals 
1 Planta monocotiledònia pertanyent a les fa-
mílies de les liliàcies
2 Planta de la família de les orquidàcies.
3 Flor del Roser, flor tipica de Sant Jordi
4 flor tipicament vermella que acompanya els 
camps de blat
5 flor tipica d’Holanda
 
Horitzontals 
6 flor molt fidel al sol
7 El seu principal atractiu són les flors en forma 
d’ocell, amb pètals vermells i grocs.
8 cultivada per extreure’n un oli essencial em-
prat en perfumeria i com a aromatitzant






