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L’1 d’octubre
El mes d’octubre, època de l’any de castanyes i bolets. Especialment el 
d’aquest any ens recorda l’1 d’octubre de 2017, on, desgraciadament i tal 
com reflecteix la portada de la nostra revista, les castanyes i els bolets es 
varen escampar per tot el nostre país.
Un poble que l’única voluntat era de poder anar a introduir una papereta 
dins una urna. Una cosa tan senzilla, pacífica i democràtica com moltes 
vegades ja hem fet, es va convertir en un atac impensable i inesperat per 
intentar evitar-ho per part de les “Fuerzas de Seguridad del Estado”.
Veient imatges d’aquella diada ens pot portar a la comparativa amb el que 
fora de Catalunya anomenen “corrida de toros”, on el “torero y su cuadri-
lla” provoquen el toro perquè ataqui.
Aquí també varen intentar provocar, però es varen trobar que els toros 
eren mansos, com sempre som, sense provocacions als “toreros”, amb els 
braços ensenyant i en dalt, amb les mans obertes demostrant lo pacífics 
que som. Però així i tot, els toreros varen entrar a massacrar, “toro” rere 
“toro” sense contemplacions.
Tot i que, un dels punts de la Llei que afecta els Cossos de Seguretat diu 
que: “hauran d’observar en tot moment un tracte correcte i curós amb les 
seves relacions amb els ciutadans”, i un altre punt que: “hauran d’actuar 
regint-se pels principis de proporcionalitat en la utilització dels mitjans al 
seu abast”. Sembla que aquests dos punts havien quedat esborrats de 
la seva memòria, i obviant que no havien d’evitar un dany greu o irrepa-
rable, varen passar a aplicar les ordres dels tribunals aplicant el que ells 
anomenen “la estocada”. Treure el que ells també en diuen “la defensa”, 
que per nosaltres és “la porra”, amb la que varen atonyinar mig poble amb 
una desproporcionalitat visible per evitar un acte democràtic com és el de 
votar.
El que també és greu és no admetre la gravetat de les actuacions des-
proporcionades veient les imatges emeses per tots els mitjans i arreu del 
món, i a més alabar aquestes actuacions per bona part del poble espa-
nyol. Però al seu temps tot arriba i ja es comencen a veure els resultats 
mitjançant les investigacions iniciades per via judicial a diversos membres 
policials.
Esperem que fets com els de l’1 d’octubre, que no oblidarem mai, no es 
tornin a repetir i que el partit polític amb més vots sigui “el sentit comú” de 
tots els ciutadans, siguin espanyols o catalans, i en especial els que volen 
limitar la llibertat del poble.
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El Iemen, el país més pobre del pròxim orient i immers en una guerra civil que té clars motius geopolítics, ha 
començat a sonar-nos en aparèixer a diaris i informatius després de les terribles massacres d’infants i civils. Un 
país que fins ara la majoria no sabia ni situar al mapa, pateix el ferm bloqueig d’Aràbia Saudita en connivència 
amb els Estats Units, que impedeix l’arribada d’aliments i de medecines, propagant així fam i còlera, posant 
en perill la supervivència de tota una generació de nens i nenes. Imagineu tot un país convertit en un camp de 
refugiats amb 4,5 milions de desplaçats, oblidats per la resta del món i on hi han perdut la vida unes 50.000 
persones (encara que la ONU manté la xifra en 10.000). Tots ens esgarrifem davant aquestes xifres de l’horror, 
poca gent pot quedar indiferent davant aquesta barbàrie, però, en canvi, només algunes decideixen aixecar-se 
del sofà, dedicar hores i esforços a fer alguna cosa per millorar la situació de les persones que ho pateixen. És 
el cas de l’Eva, la Noèlia i la Faten, que potser no podran canviar el món, però sens dubte el fan una mica millor 
amb els seus petits-grans gestos. 

-Explica’ns com neix l’ONG Solidarios sin fronte-
ras?
-La presidenta de l’associació, l’Eva Erill, ja portava 
14 anys amb temes de cooperació internacional en un 
projecte d’orfenat a Etiòpia. Però aquest projecte ara ja 
fa uns sis anys que funciona sol i ho porten els matei-
xos etíops. Ella havia estat al Iemen el 2010 i allà va 
conèixer molta gent, entre elles la Faten, amb la qual 
va sorgir una amistat. El 25 de març de 2015 esclata 
la guerra al Iemen, l’Eva just n’havia tornat el gener 
d’aquell mateix any. És la mateixa Faten que ens diu 
que vol fer alguna cosa pel seu poble. Busquem alguna 
petita ONG d’aquí (no creiem en la política de les grans 
ONGs) que treballi pel Iemen per cooperar i resulta que 
no hi ha cap organisme especialitzat en aquest país. Sí 
que n’hi ha moltes per Síria, que sobretot surten quan 
comencen a arribar refugiats a les costes del mediter-
rani, abans tampoc... Llavors és quan decidim que si no 
existeix la crearem nosaltres. Per això diem que som 
l’única ONG espanyola que està actuant a Iemen. És 
cert que hi ha Metges sense fronteres i Save the chil-
dren, i Creu Roja internacional, però cap d’elles són 
espanyoles encara que tinguin seus aquí.
-Heu pogut visitar el país des que està en guerra?
-No, és impossible entrar-hi en aquests moments. El Ie-
men està bloquejat per ordre d’Aràbia Saudita i amb el 

suport dels Estats Units, que van donar l’ordre de tan-
car el país per terra, mar i aire. Actualment només hi ha 
un vol de la ONU que vola una o dues vegades al mes, 
on hi viatgen només mandataris dels seus organismes 
i alguns cooperants de grans ONG. Nosaltres estem 
en una “llista d’espera”, que si es dóna el cas, podríem 
accedir al país com a membres del servei de Coopera-
ció Internacional de la Generalitat, ja que es van posar 
en contacte amb nosaltres al veure que cooperàvem 
íntegrament per aquest país i que coneixem la situació. 
No és perquè tinguem cap vincle permanent amb les 
institucions, de fet en els anys de funcionament que 
portem, només hem rebut una subvenció de la Gene-
ralitat, tota la resta dels nostres fons són aportacions 
de particulars.   
-Quina és exactament la vostra tasca per ajudar 
aquest país? Quins projectes hi teniu en marxa? 
-Tenim en marxa quatre projectes de cooperació. El pri-
mer centrat en l’alimentació. En un país en guerra on hi 
ha gana l’ajuda humanitària és el primer. Per això, vam 
començar cooperant amb el repartiment de menjar a 
les famílies que estaven als hospitals amb algun fami-
liar ferit pels bombardeigs. El primer repartiment que 
vam fer van ser 15 caixes de menjar, avui dia en repar-
tim unes 200 mensuals. Penseu que al Iemen hi ha al 
voltant de 4,5 milions de desplaçats interns en camps 

Petita-gran gent fent petites-grans coses

Nom: Noèlia Ruiz Pujolras                                                      
Edat: 41 anys  
Nascuda i resident a Salt
Professió: propietària comerços

Solidarios sin Fronteras: única ONG de l’Estat espanyol 
d’ajuda al Iemen. Creada el 2015 per l’Eva Erill, la Noèlia 
Ruiz i la Faten Al Osimi,  té en marxa diversos projectes en 
aquest país devastat per la guerra: oferir esmorzar a nenes 
a les escoles, portar aigua potable a diversos dipòsits de 
camps de refugiats i reconstruir cases a l’illa de Socotra. 
Han rebut el premi Mi grano de arena l’any 2016 i 2017, el 
Premi teaming a les “teamer mànagers més inspiradores 
2017” i el #T2M exercici 2017 (Fundación Real Dreams).
Més informació i donacions: www.solidariosinfronteras.org 

entrevista
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de refugiats, però que no poden sortir del país, és una 
situació molt trista i de molta misèria. Llavors repartim 
menjar a famílies i també en dos camps de refugiats on 
també hi col·laborem donant aigua. 
-El tema de l’aigua seria el segon projecte que te-
niu?
-Sí, exactament. Hem instal·lat diferents dipòsits en 
camps de refugiats, en aquests moments tenim un to-
tal de 14 dipòsits de 2.000 litres d’aigua que reomplim 
dues vegades per setmana, és a dir, que es dóna aigua 
a unes 4.000 persones, un total de 228.000 litres d’ai-
gua potable al mes. L’aigua és molt important perquè 
arran de la guerra ha reaparegut el còlera, una malaltia 
que havia estat eradicada feia molts anys i que amb 
la insalubritat de la guerra ha reaparegut.  Però estem 
molt contentes perquè en els dos camps on actuem 
han desaparegut els casos de còlera.  
-Anem pel tercer projecte. En què consisteix?
-El tercer projecte el vam començar a l’illa de Socotra, 
que està a uns 300 km de la part continental. Allà no 
reben la influència directa de la guerra, és a dir, que no 
els cauen bombes, però sí tots els efectes col·laterals, 
ja que és una illa que no té cultiu, que ho importa tot 
de la península. Però la situació s’agreuja terriblement 
quan uns mesos més tard de l’inici de la guerra hi pas-
sen dos ciclons i l’illa queda devastada. Així que deci-
dim també ajudar-los i en tres anys s’han reconstruït 
unes 128 cases on viuen unes 1.300 persones. Des de 
la ONG els hem pagat tot el material però els veïns hi 
han posat la mà d’obra. Ells són comunitaris, és a dir, 
que tots treballen per la comunitat, reconstrueixen una 
casa i després una altra i després una altra, etc. Aquí a 
Socotra també hem executat la perforació i construcció 
de cinc pous, situats a les zones beduïnes on no hi ha 
aigua i que està facilitant aigua a unes 1.200 persones.
-En només tres anys, déu ni do! Finalment el quart 
projecte?
-La misèria porta a situacions molt complicades pel 
que fa als menors: tràfic per òrgans, explotació sexual, 

també l’augment del matrimoni infantil, sovint perquè 
algunes famílies ho veuen com una sortida perquè les 
nenes tinguin amb la nova família el que ells no els po-
den oferir; en fi, tot plegat és molt complicat. Per això, 
volíem fer alguna cosa que tingués a veure amb les 
nenes i l’educació. Una mestra d’allà ens va explicar 
que hi havia molt absentisme femení a les escoles. En 
canvi, si als centres donaven alguna cosa per menjar, 
els pares sí que portaven les nenes a l’escola, perquè 
potser aquell és l’únic àpat del dia que fan... Per això 
vam començar aquesta campanya d’esmorzars que in-
clou: una barra de pa, llet, una fruita fresca que varia 
depèn de la temporada i disponibilitat del mercat (ta-
ronja, plàtan, mango o magrana), i dos dies ou dur, dos 
dies formatgets i un dia tonyina en llauna. Quan vam 
començar faltaven a l’escola més de 100 nenes, ara hi 
van totes!
-D’on us arriben els recursos, dius que bàsicament 
donacions de particulars?
-Sí, sobretot de particulars. El que ens ha funcionat 
molt bé i jo no hi tenia gaire fe, és el Teaming. Es tracta 
d’una plataforma on els que s’hi apunten, els teamers, 
paguen cadascú 1€ al mes. En el primer projecte Agua 
para Yemen hi col·laboren en aquests moments 1.522 
teamers, de tot arreu, Espanya i Europa. I és que qui 
pot dir que no pot estar-se d’un cafè al mes? Sabent 
que amb un euro estàs donant 133 litres d’aigua po-
table! Llavors com que aquest projecte ha funcionat 
molt bé, hem obert també un teaming pel projecte De-
sayunos que alimentan y educan, pel que comentàvem 
dels esmorzars a les escoles de nenes. En aquest hi 
ha de moment 794 teamers. Això s’adiu molt amb la 
nostra filosofia, que es resumeix amb una frase molt 
maca del Galeano: “mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar 
el mundo”, i és així!
-Com es coordina la vostra feina en les circumstàn-
cies tan difícils del país? 
-El primer que fem és veure el preu del dòlar, que can-
via cada dia, i el preu dels aliments que també varia 
cada setmana, per saber quants diners hem d’enviar. 
Llavors la Faten va als supermercats que ja la coneixen 
i preparen els paquets familiars que inclouen 10 quilos 
d’arròs, 15 de farina blanca, 15 de farina vermella, 5 li-
tres d’oli, pasta de tahina, 30 ous, llegums, tonyina, etc. 
Cada paquet ens costa una mitja de 72€, i en repartim 
a 200 famílies. La preparació s’ha de fer de nit, i últi-
mament en els repartiments, el nostre equip ha d’anar 
armat. Quan hi ha misèria i gana és habitual que hi 
pugui haver atracaments als camions de menjar i per 
seguretat de la Faten i de la nostra gent s’ha de fer així. 

-Per conèixer més la situació del Iemen, ens pots 
fer una pinzellada d’on sorgeix el conflicte? 
-Tot i ser un tema molt complex on hi intervenen molts 
factors, en farem un breu resum. El Iemen es va uni-
ficar el 1990, un país que no s’hauria d’haver unificat 
perquè eren dos països diferents. Durant la primavera 
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àrab la dictadura d’Ali Abdullah Saleh és ender-
rocada. Quan es parla de la primavera àrab nin-
gú diu que les primeres manifestacions van ser 
al Iemen, és un país tan oblidat que no se’l té 
en compte ni per això. Després d’unes eleccions 
que no van tenir res de democràtiques arriba al 
govern Hadi. Quan aquest veu que els rebels 
houthis de les zona nord comencen a baixar, ell 
s’exilia del país i se’n va a Aràbia Saudita, des 
d’on insisteix en atacar el Iemen amb bombes 
tan localitzades que ataquen autobusos esco-
lars, mercats i assistents a enterraments (irò-
nicament parlant, és clar)... Al principi la gent 
tenia certa simpatia als houthis, perquè eren 
els que havien enderrocat Saleh, però això s’ha 
anat acabant ja que aquests han començat també a 
assassinar civils indiscriminadament per tenir la pobla-
ció atemorida. Al final, el que passa és que la població 
està entre uns que et bombardegen per un costat, i uns 
altres que et tallen el coll per l’altre. 
-Les classes populars són qui sempre hi perd...
-A nosaltres no ens agrada posar-nos en temes de po-
lítica perquè Solidarios repartim a tothom, siguin xiïtes 
o sunnites. Perquè en teoria es diu que la guerra va 
començar per una qüestió religiosa però això tampoc 
és cert del tot. Hi ha part d’això, també part de guerra 
civil, però en el moment en què hi intervenen tantes 
forces estrangeres amb armament també de fora, fins 
a quin punt és només una guerra civil? Aquest argu-
ment ens va molt bé, perquè així sembla que sigui un 
conflicte en el qual no hi tenim res a veure, ens traiem 
qualsevol responsabilitat. Nosaltres defensem que és 
una guerra geopolítica, així com també denunciem el 
que els Estats Units, Aràbia Saudita, Israel i la resta 
de països europeus (França, Gran Bretanya, Espanya, 
Alemanya...) està fent.
-És un país en un lloc molt estratègic, internacio-
nalment ningú s’hi vol posar...
-No interessa a la ONU. Aràbia Saudita és membre del 
comitè de drets humans de la ONU, un país on es la-
piden les dones i es pengen homes a la plaça major 
per haver robat... Els interessos de venda d’armes són 
massa grans. Després de la massacra de 50 nens en 
autobusos escolars, els titulars de principis de setem-
bre anaven plens de la notícia que es vetaria la venda 
d’armes a Aràbia Saudita, però de seguida s’han anat 
retractant. Si llegeixes la lletra petita, el que diu que 

vetarà el govern, en futur i condicional, és un 1% de 
les vendes d’armes i finalment ni això. Tot plegat corti-
nes de fum. A més, ha sortit la polèmica de Navantia, 
a Cadis, alertant que molta gent es quedaria a l’atur si 
Aràbia Saudita deixa de comprar-los els vaixells, però 
això no és així, abans sempre havien sobreviscut fent 
altres tipus d’embarcacions, sense haver de fer corbe-
tes de guerra. Tot són mentides. El petroli i el gas que 
ha d’anar cap a Europa passa per aquest canal i a tots 
els interessa aquest pas. I en un país que ja era el més 
pobre de la península aràbiga abans de la guerra, co-
metre un genocidi aniquilant a tort i a dret sembla que 
no importi a ningú. Al revés, encara hi ha qui critica el 
que fem perquè ajudem a ‘moros que seran terroristes’, 
és molt trist.
-Heu rebut comentaris negatius o racistes pel fet 
d’ajudar a un país d’Orient?
-Sobretot hi ha molta ignorància. El Iemen és un país 
molt desconegut, primer de tot perquè és un país po-
bre, ja ho era abans de la guerra. Després perquè la 
islamofòbia està a l’ordre del dia. I si arriben imatges de 
la guerra en què va tothom armat, la gent de seguida 
pensa en terrorisme. I en tercer lloc perquè s’ha volgut 
silenciar aquest conflicte perquè no interessa per tot 
el que parlàvem de venda d’armament i amiguisme de 
la monarquia amb Aràbia Saudita pel petroli. A banda 
d’això, hi ha sobretot un racisme econòmic, som clas-
sistes. Als amos del petroli tothom els obre la porta, 
inclosa la monarquia, en canvi el que va amb gel·laba, 
aquest sí que ens molesta. 
-Ens costa ser solidaris? 
-Costa ser solidari en el que, per mi, és el sentit més 
profund de la paraula. Perquè la solidaritat és sobretot 
horitzontal, que no és el mateix que la caritat, que té un 
sentit vertical, i es tracta sobretot d’ajudar els menys 
propers. Per mi, l’autèntica solidaritat és la d’ajudar els 
que no coneixes, perquè ajudar els del teu entorn és 
més fàcil, és molt agraït, però ajudar els que no co-
neixes i que potser no coneixeràs mai, per mi això és 
l’autèntica solidaritat. Tampoc és ser solidari donar ‘like’ 
a les xarxes socials i compartir una publicació des del 
sofà, això avui dia ens és molt fàcil i fa quedar bé, però 
hem de recordar que no dóna aigua ni menjar a ningú.

Agnès Cabezas Horno



7

La noia xilenaconverses a mitja tarda
En un viatge a Praga, vaig conèixer una noia Xilena. 

En pocs moments vàrem empatitzar. Mentre prení-
em una cervesa en una terrassa, conversàvem sobre els 
viatges que acabava de fer per Europa. M’explicava els 
països que havia visitat, d’entre ells, Espanya.
-Oh, molt bé i què et va semblar Espanya? I Catalunya, 
la vares visitar?
-No, no, Barcelona era uno de mis destinos, pero antes 
de salir, nuestra agencia de viajes en Chile anuló la ciu-
dad de Barcelona (la cambiaron por Sevilla), por lo de la 
guerra”(...) “Ahora no es momento de visitar Barcelona, 
hay muchos grupos independentistas violentos, mejor no 
vayas” me dijeron.-
Em va deixar de pasta de moniato. I això des de Xile !!! 
Quines polítiques de por estan fent des de “les Espanyes”. 
Ells no, ells no són violents!!! Em va envair una pena tan 
gran... Ja se sap que no ens volen bé, però d’aquí a fer 
propaganda falsa... doncs sí, comprovat de primera mà. 
Ens volen mal. 
-Mira’m a mi: hi  veus una persona violenta?
 – Nooo, no, claro que no,  por qué me lo preguntas?
Es que Jo sóc independentista. Catalana pels quatre cos-
tats, estimo la meva terra, la meva llengua, la meva cultura 
i de veritat, no tolero tanta mentida. Que “el procés” és do-
lent? Depèn de qui s’ho miri, però t’asseguro que per molt 
dolent que sigui, no som ni violents, ni agressius. Que els 
que estem a favor d’un país lliure som provocadors? En 
absolut. En un país democràtic, demanar un referèndum 
no és delicte. Mira, et confessaré una cosa: molta gent 
catalana i de la meva edat, vivíem tranquil·lament (pensa 
que Catalunya és terra multicultural, d’acollida...). I igual 
que jo, la majoria de persones anàvem a votar el partit 
que més representava el nostre ideal, però excepte per la 
diada, no ens havíem manifestat mai. Noia, però ara, ara 
m’apunto a totes les manifestacions reivindicatives; hi vaig 
perquè ara, per mi, és un deure. Catalunya és atacada, 
ens sentim maltractats, i el més trist és que ens ataquen 
persones que viuen, treballen i han tingut fills en aquesta 
terra. Hi ha gent que està en contra d’una Catalunya Re-
publicana, sobretot gent que es pensa que si Catalunya 
s’independitza els obligaran a ser catalans. Perdoneu, 
però catalans som tots els que vivim a Catalunya, igual 
que jo seria Andalusa si visqués a Andalusia o Madrilenya 
si visqués a Madrid... Però per això he ser agressiva? El 
pitjor de tot és la ignorància i la desinformació (no hi ha 
més cec que el qui no hi vol veure). El més trist és que 
de violència sí que n´hi va haver, però aquesta brutalitat 
va ser provocada per agents de policia armats fins a les 
dents. Va ser l’1 d’octubre quan es va  fer el referèndum, 
va venir la policia a massacrar gent gran, homes i dones 
que el que només volien era votar. 
La noia Xilena em mirava amb ulls d’incredulitat, i és que 
a allà, com a molts indrets, els venen la moto, però no 
saben que la moto, quan la volen engegar no funciona.  
 -I tan gran que és Espanya! Jo em pregunto, si tan ma-
lament estan aquí els nacionalistes, doncs que marxin. El 
primer que contesten és “Catalunya és Espanya”, bé, però 

no cal que t’enfadis, no cal que m’insultis, no cal que cri-
dis... si tu creus que Catalunya és Espanya, respecta els 
qui no ho creiem, els qui no ens sentim espanyols. I si dius 
que ets democràtic, aleshores FEM UN REFERENDUM. I 
sense trampes. Comptem els vots, sense trampes (eh?) 
I sense cops, sense violència, sense empresonaments, 
sense gent a l’exili, sense tants odis. Fem un referèndum i 
si sou majoria, acceptarem els resultats. 
-És que las noticias españolas, desde Chile, decían otras 
cosas...
Ja, aquest és el problema. Els polítics espanyols no han 
sabut solucionar el conflicte català, no l’han sabut soluci-
onar de forma política, ni de forma democràtica. Quan el 
problema català se’ls hi ha escapat de les mans, ho han 
tirat pels tribunals de justícia. (Acompanyats de la mà dreta 
del partit polític que governava en aquells moments, també 
li varen fer costat altres partits, que es fan dir catalans i 
que jo, des de la meva incultura política, no me’ls crec ni 
coberts d’or). Empresonant gent innocent, es pensen que 
agafarem por i que l’independentisme, igual que un soufflé, 
anirà baixant. Estan ben equivocats!
Venen notícies falses a diaris estatals, a TV publiques i a 
Espanya, que només senten això ja s’ho creuen. Catalunya 
està molt sola, ens necessita. Catalunya té molts enemics, 
la volen com a regió, però no volen els catalans. La volen 
però no l’estimen. Catalunya només ens té a nosaltres per 
defensar-la. I mentre explicava això se m’anaven  omplint 
els ulls de llàgrimes. 
Una persona que hable así de su tierra, que ame así a su 
país, no puede mentir. Te agradezco la sinceridat i el respe-
to. Cuando vuelva a España iré a Barcelona y visitaremos 
juntas las maravillas de Gaudí. 
Ens vàrem abraçar, i en aquells moments, tant si s´ho va 
creure com no, aquell dia vaig aportar el meu granet de 
sorra. Vaig lluitar contra el gegant de les mentides que 
Espanya exporta. I com a punt final, li vaig comentar:  I 
gent així ens vol governar?  De totes les autonomies de la 
madrepatria, Catalunya és la més maltractada. Com volen 
que l’estimem, a la madrepatria, si ens tenen al·lèrgia, si no 
ens suporten i el pitjor de tot és que no ens volen escoltar.
Mira, et diré més: Catalunya és com la “novia” rica que no-
més volen pels diners. I la “novia” que és rica,  però que no 
és tonta, no s´hi vol casar. Queda clar? 

Júlia Pujolràs Casadevall
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Refugi de poesia

“Baixem pas a pas de les muntanyes al pla. Que 
el nostre retard sigui com el del sol, quan durant 

un breu moment s’atura sobre la línia que divideix 
nit i dia, quan el món està agraït per la seva llum. 
Ens afanyarem com el matí, ens demorarem com el 
capvespre”. 

Fragment del diari de Henry David Thoreau del dia 11 de juliol de 1840.

El dia s’ha anat escurçant des del solstici d’estiu. La for-
ça de l’astre disminueix lentament i redueix la seva pre-
sència entre els homes. De manera imperceptible, es va 
acomiadant de nosaltres mentre ens llança l’energia que 
li roman amb més ímpetu que mai. El sol és savi, antic i 
dona a cada edat allò que li correspon. Entretant, la nit 
engoleix cada fragment de temps que el sol abandona i 
escampa la foscor fins als límits mateixos de la vida. En 
ella, l’amor, el misteri i la calma hi troben un refugi prou 
digne i silenciós. No hi ha confessora millor que la nit es-
pessa, la qual podríem arribar a mastegar de tan densa 
com es fa present i invisible.

Invisible també és el pas del temps. Els senyals els tro-
bem al nostre voltant, però som una raça incapaç de 
veure-hi més enllà del nas. De la mateixa manera que el 
sol es retira i la nit avança, la nostra vida es va acabant 
i la mort s’atansa. Prepara la moneda perquè el barquer 
de Caront ja ha partit des de l’altra riba. Però tenim en-
cara la possibilitat d’envalentir i embravir l’Aqueront per 
tal de frenar-lo. Potser el nostre període de temps serà 
el mateix, però la percepció serà més ampla, lenta i pro-
fitosa:
Baixem pas a pas de les muntanyes al pla... perquè 
es fa imprescindible deixar de viure com a déus a les 
altures.
Que el nostre retard sigui com el del sol... que mai 
abandona la vida i sempre dona escalf. 
Quan durant un breu moment s’atura sobre la línia 
que divideix nit i dia... i ens decora bellament el paisat-
ge de colors rogencs, taronges i sanguinolents.
Quan el món està agraït per la seva llum... per la seva 
vida, força i pel seu exemple. 
Ens afanyarem com el matí... ja que la vida és massa 
curta.
Ens demorarem com el capvespre... quan hàgim 
après altra vegada què és la vida i com cal viure-la.
Quan la humanitat davalli de nou a la saviesa de la 
natura i els seus cicles, el nostre pas per aquesta vida 
serà tan etern com el vent, l’aigua, l’aire i el foc. I lla-
vors ningú plorarà per nosaltres perquè haurem viscut 
sincerament i genuïnament fins a la bella i embriagant 
posta de sol.

Robert Fàbregas

col.laboració
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La Pica d’Estats. El cim de Catalunya.

Tots els països es poden identificar per alguna ca-
racterística geogràfica, uns cims molt alts, altres 

que disposen de molta costa o que són illes, altres que 
tenen grans rius, o grans volcans, etc. Vull centrar-me 
en els cims muntanyosos. Per exemple l’Everest (8.848 
m.), el més alt del món està al Nepal; l’Aconcagua 
(6.962 m.) el més alt d’Amèrica està a l’Argentina; El 
Kilimanjaro (5.895 m.) el més alt de l’Àfrica està a Tan-
zània; El Mont Blanc (4.808 m.) el més alt d’Europa 
està a França.
El nostre país també disposem de cims muntanyosos 
rellevants i el més alt de tots és la Pica d’Estats que té 
una altura de 3.143 m. Evidentment no comparables 
amb els cims mencionats abans però com som un país 
molt petit crec que ja està bé.
Ja feia temps que juntament amb uns amics meus per-
seguíem aquesta cima i aquest estiu ha sigut possible. 
El dia 3 de setembre vam anar cap a la Pica per al ves-
sant francès. Vam anar a Puigcerdà i entrem a Fran-
ça per Bourg Madame i seguim per la Tour de Carol, 
Porté Puymorens, Ax les Thermes i finalment deixem 
el cotxe a l’aparcament de l’Artigue. Seguim uns sen-
ders molt ben indicats i que ràpidament s’enfilen molt. 
Al cap d’unes 3 hores inacabables arribem al refugi de 
Pinet. Un refugi fred i humit. Actualment hi ha una nova 
direcció després de la mort d’en Patric que era tota una 

institució d’aquest refugi. El dia 4 ens aixequem molt 
d’hora i enfilem cap a la Pica, en qüestió d’unes 3 ho-
res i mitja molt treballades arribem al cim. Després de 
fer les fotos de rigor també fem un altre cim que és el 
Verdaguer (3.129 m.) i ja fem la baixada fins al refugi 
que arribem al cap de 3 hores més tard. El dia 5, vam 
baixar cap a l’aparcament de l’Atigue.
Les vistes des del cim de la Pica són fantàstiques i po-
dria usar molts altres adjectius però potser el que més li 
escau és que són indescriptibles. En canvi la sensació 
emotiva és d’una alta pujada de la moral i et sents molt 
bé amb tu mateix, com si haguessis aconseguit una 
fita molt important. De fet així ho vam considerar tots. 
També vam observar que en aquell moment érem els 
catalans més alts trepitjant la nostra terra. Això de veu-
re a tothom per sota nostre no té preu. Potser la pujada 
a la Pica no és molt dificultosa, nosaltres també la vam 
catalogar així, però vull dir-vos que les nostres edats 
van dels 62 als 69 anys.
Com podeu veure a la foto vam tenir un record molt es-
pecial per als nostres presos i exiliats polítics amb els 
llaços grocs. També vull dir molt clar que aquesta petita 
gesta no ens ha fet perdre el nord i sabem quin és el 
nostre gran cim que hem de pujar i no és altre que la 
independència del nostre petit però gran país.

Rafel Sala
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Què vol dir ser català

La vida a la llar de foc 
Deixeu-me evocar altra vegada records molt an-

tics. Records d’aquells últims mesos de la Guerra 
Civil i primer any de la postguerra, quan tenia 5 o 6 
anys, que vaig passar a casa de l’àvia al poble dels 
Prats de Rei, deslliurat així de les bombes i la fam de 
Barcelona.
Era una casa molt antiga que en deien cal Metge Vell 
perquè hi havien viscut els meus besavi i rebesavi 
que havien estat metges del poble. Fa poc hi he tor-
nat i m’ha agradat reveure l’antiga llar de foc amb la 
xemeneia rodona que conserva, fumats i centenaris, 
els “clemàstecs”, aquella cadena gruixuda  amb gan-
xos per penjar-hi les olles. He recordat aquelles llar-
gues i fredes vesprades d’hivern dels Prats de Rei, 
sense calefacció ni cap mena d’estufa, on la llar de 
foc era el centre viu de la casa, l’únic lloc on la família 
s’hi podia estar. Perquè a la cuina s’hi glaçava l’oli 
del setrill, als dormitoris s’hi feia gel  als vidres de les 
finestres i recordo que a l’hora d’anar a dormir l’àvia 
em posava al llit un tros de maó escalfat al foc i  em-
bolicat amb un drap. Això m’escalfava els peus i, des-
prés d’uns minuts de tremolar, acabava retornant-me 
sota les mantes, però la impressió primera era com  
ficar-te en una piscina d’aigua gelada.
Fèiem doncs vida a la llar de foc durant moltes ho-
res, acostant tronquets al foc i remenant de tant en 
tant l’olla on es feia el sopar. I per ajudar a esperar-lo 
de vegades preparàvem torrades amb llesques de 
pa punxades amb una forqueta i acostades al caliu. I 
fins i tot hi sopàvem fent servir unes taules plegables 
adossades als bancs d’escó.  
A la vora del foc s’hi cosia, s’hi sargien mitjons, s’hi 
apedaçaven sacs, s’hi pelaven patates, s’hi desgra-
naven pèsols, s’¬hi triaven guixes corcades, s’hi es-
quitllaven ametlles quan era el temps, s’hi llegia quan 
hi havia llum, s’hi parlava molt i, en aquell temps sen-
se radio ni tele, s’hi explicaven contes, “els contes de 
la vora del foc”. 
Quan no hi havia corrent, cosa molt freqüent els úl-
tims mesos de la guerra, il·luminats solament amb la 
llum vermellosa del foc que projectava ombres oscil-
lants a la paret, l’ambient era fantasmagòric. I les nits 
de tramuntana –a Prats en diuen vent serè- senties 
per la xemeneia com uns udols, com uns plors hu-
mans, que feien venir esgarrifances.  En aquestes 
condicions m’impressionaven molt els contes de por 
que solia explicar una cosina meva, uns anys més 
gran.
Però a la llar de foc també s’hi resava. Recordo que 
durant la guerra resàvem cada vespre pels meus pa-
res i els altres parents de Barcelona, perquè Nostre 
Senyor els lliurés de les bombes.

El halloween
I això em porta el record d’un halloween a la llar de 
foc, tot i que aleshores no se’n deia així. Era una “vet-
lla dels difunts” que es feia la nit de Tots Sants,  la 
vigília del dia dels difunts. 

Després de sopar, reunits tots a la llar de foc, es re-
sava el rosari pels difunts de la família.  El dirigia 
l’àvia que, sense tenir estudis, se sabia de memòria 
les lletanies del final del rosari : “domus aurea, foe-
deris arca, ianua coelli, stella matutina, salus infirmo-
rum…”  i tots, sense entendre-ho, anàvem contestant 
“ora pro nobis”. Hi afegia un parenostre per tots els 
difunts que havien viscut en aquella casa.
Després començava una llarga conversa familiar 
parlant sobretot dels difunts. No es torraven casta-
nyes perquè Els Prats de Rei no n’és país, però picà-
vem ametlles garapinyades que l’àvia havia preparat 
i circulava un porró amb vi dolç.
A l’àvia li agradava explicar anècdotes i dites gracio-
ses del seu home, el meu avi, que s’havia mort feia 
pocs anys i a mi m’agradava molt escoltar-les. 
I, tot filosofant sobre la brevetat de la vida, va recor-
dar una nadala castellana que diu: “Las navidades se 
vienen, las navidades se van, y nosotros nos iremos 
y no volveremos más”.
Això em va impactar molt. Solament tenia 6 anys 
però per primera vegada se’m va revelar la realitat 
de la mort. Se’m van fer presents tots aquells qua-
dres amb fotografies antigues  que hi havia en una 
sala de la casa. Eren de persones que com nosaltres 
hi havien viscut i que ja no hi tornarien mai més. Vaig 
imaginar  que a l’àvia, als meus pares i a tots els que 
estimava els hi passaria el mateix i em vaig sentir 
sol i trist.
L’àvia se’n deuria adonar perquè va dir: aquest nen 
té son.  I em va portar a dormir.
Ara recordant-ho penso que estaria bé celebrar un 
halloween de veritat, no l’exòtic de disfresses i bro-
mes copiat dels americans. Un dia per pensar en les 
persones que hem estimat i que ja no hi són i en les 
que hi són i podríem  estimar més o mostrar-les-hi  
més que les estimem. I potser també  per fer-nos 
preguntes més transcendents: quin és el sentit de la 
nostra vida?,  per què hi som en el món?,   per què 
hi és el món en lloc del no-res? Preguntes que ens 
obren al misteri, un misteri on hi cap també la fe.

Joan Serrat



11

Petits contescultura
El martinet i la granota

L’au va aterrar majestuosa a la vora del riu en un prat 
cobert de flors: vermelles, les roselles; grogues, les dent 
de lleó; blanques, les margarides. Buscava quelcom per 
menjar.
Va començar a caminar i amb la punta del bec i les potes 
anava aixecant pedretes i es menjava els cucs i els insec-
tes que anava trobant. Quan de sobte va veure una grano-
ta que saltava ràpidament per escapar-se del seu possible 
perseguidor. Es va afanyar per agafar-la, ja que era una 
bona peça que la podia atipar. La granota saltava més rà-
pida com més s’acostava el martinet i més s’esforçava per 
anar més lluny, perquè preveia que seria cruspida per ell.
No s’ho va pensar, la granota va fer un salt, a l’últim instant, 
amb totes les seves forces i caigué al mig d’unes mates al-
tes. Es va ajupir per passar desapercebuda i va pensar que 
allà no la trobaria. Va veure l’ombra de l’au com passava 
a prop sense veure-la, però no es va moure per res. Ben 
arraulida i en silenci va deixar passar una estona.
Al cap d’uns minuts li va semblar que havia marxat i es va 
posar a raucar de contenta.

                              - Croac, que contenta!
                                Croac, l’he enganyat!
                                Croac, que valenta!
                                Croac, el “tonto” ha marxat!

L’ocell, que era molt llest i tenia molta paciència, estava 
també ben quiet, amagat, i quan va sentir que cantava, s’hi 
va acostar sigil·losament, fins que la va distingir al mig de 
les herbes.
Aleshores, amb un moviment ràpid del bec, el va dispa-
rar com una sageta, volent-la agafar. Però la granota el va 
veure venir i va fer un salt espantada, però no es va poder 
amagar. Va quedar al descobert amb l’esquena recolzada 
en una pedra, i l’observava el martinet, imponent davant 
seu, que la tenia atrapada. 
Ella esperava el cop fatal amb els ulls ben oberts, però de 
sobte li van sortir unes paraules, d’una idea, per intentar 
salvar la vida:
- Espera, no em matis! Et vull explicar una cosa...
El martinet, veient que parlava la seva llengua, es va sor-
prendre i li va dir:
– Com és que parles el meu llenguatge?
– En el lloc a on vaig néixer hi ha molts de companys teus 
que s’acosten a festejar a la vora del rierol i els he anat 
entenent a mida que xerraven. Expliquen que allà, proper, 
on neix el rierol, hi ha un ésser que els converteix en gar-
ses reials. Ja saps que són més grans que tu i tenen unes 
plomes més boniques. Quan estenen les ales són esplen-
doroses i tenen un vol molt més magnífic.
– No, no ho sabia que es podia fer això...
La granota estava nerviosa i buscava l’eloqüència per con-
vèncer-lo, ja que podia ser la seva última oportunitat.
–Potser a tu t’agradaria ser més bell i àgil? Portar aquella 
ploma negra al cap llarga i elegant? I tu sols de color blanc?
– Carai, i tant!
– Si ho vols, podem fer un pacte.
– Ràpid, que tinc gana i com que estàs una mica grassa 
m’aniries bé per atipar-me.

– Jo t’hi puc portar amb la condició que no em menjaràs.
L’ocell va dubtar, va estirar el coll i el bec tan alt com va 
poder i en abaixar-lo va  assentir, però va pensar que si 
l’enganyava tan sols havia d’engolir-la.
– D’acord, com ho farem per anar-hi?
– T’agafaré amb el bec i et poses estirada sobre la llengua, 
deixaré la boca una mica oberta perquè vegis per a on pas-
sem i em vagis assenyalant el camí.
Així ho van fer. El plumífer va agafar-la amb cura i la va 
instal·lar a la boca, deixant-la una mica oberta perquè po-
gués indicar la ruta.
L’ocell va aixecar el vol suaument i va buscar el corrent 
d’aire que els anés pujant mentre anava girant en espiral 
amb les ales ben obertes.
La granota es va orientar i va assenyalar la direcció. La 
vista era fantàstica des de dalt, mai una granota havia vist 
res igual i anava mostrant un camí, fins que veié un afluent 
que era una riera, de la riera va derivar a un rierol i a la fi, 
un bassal a on hi havia el brollador de l’aigua.
Era un indret meravellós, els arbres pentinaven l’aigua amb 
les seves branques i les fulles caigudes eren com fulls d’or 
flotant sobre el verd transparent de l’aigua.
Anaren baixant amb cautela fins arribar a terra. L’ocell va 
obrir el bec perquè baixés la granota a sobre un tronc i es 
pogués orientar. Ella va mirar l’espai proper i buscava la 
manera d’escapolir-se, però l’au la vigilava constantment. 
Ella havia de continuar la comèdia per poder salvar-se.
–Cap allà – va dir, assenyalant un roure que hi havia a prop 
de l’aigua i que al mig de les seves arrels tenia un forat. 
Va pensar escapolir-se mentre tingués el martinet el cap 
al forat. 
Quan van ser a davant del forat es va posar a cridar:
– Ei! Mestressa de la casa, sortiu! Que hi ha un client!
El martinet mirava el forat fixament i no en sortia ningú.
– Torna a cridar, granota, que no et deu sentir.
– Ei! Que no hi ha ningú?
Com que no contestava, la 
granota li digué:
– Posa tu el cap al forat, 
que com que sóc petita, tu 
cridaràs més fort.
L’ocell va fer-ho i en intentar 
obrir la boca, va sortir una 
serpassa que el va agafar 
pel coll i s’entortolligà amb 
ell, mentre la granota fu-
gia saltant a l’aigua i així, 
nedant, va escapar aigües 
avall amb un doble ensurt 
en haver salvat la vida.
Conclusió: la vida lluita con-
tra si mateixa per poder 
continuar i ens posa pa-
ranys, hem de tenir imagi-
nació per sobreviure, ho fan 
tots els éssers vius. Anem 
amb compte! Avui som ca-
çadors, demà caçats!

Xavier Cassany
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PREMI TRAJECTÒRIA. Setmana del llibre en català

El Premi Trajectòria, que des del 1997, es lliura anu-
alment a un professional vinculat al món de la cultu-

ra catalana que hagi destacat en la seva divulgació.
El guanyador d’aquesta edició, Guillem Terribas, ha es-
tat reconegut per la seva llarga trajectòria com llibreter i 
activista cultural.
Els membres del jurat van decidir atorgar Premi Trajec-
tòria 2018 a Guillem Terribas per: “el seu incansable ac-
tivisme cultural, la seva llarga trajectòria com a llibreter 
de referència i la seva clara voluntat de promoció, difusió 
i defensa de la cultura catalana.”
Guillem Terribas, ha volgut agrair el Premi amb les se-
güents paraules:
“Rebre el Premi Trajectòria en la seva 22 edició, dins la 
36 Setmana del Llibre en Català, ha suposat per a mi 
un orgull i un honor, pel fet que els diferents gremis que 
formen part del món del llibre i també els periodistes cul-
turals, hagin pensat en la meva persona i els meus anys 
dedicats a fer de Llibreter.
He viscut les diferents etapes de la Setmana. Des dels 
seus inicis a l’Estació de Sants fins a la seva actual ubi-
cació a l’avinguda de la Catedral. Durant uns anys a tra-
vés del Gremi de Llibreters, vaig formar part de la comis-
sió organitzadora. Durant 
aquella època, a través 
d’una proposta meva, La 
Setmana va obrir noves 
seus a Tarragona, Lleida i 
Girona. Fins i tot vaig for-
mar part de la delegació 
que la va portar a Nova 
York. Per tant conec i crec 
amb la feina que s’hi fa i la 
necessitat que es porti a 
terme.
Cada vegada, i aquesta 
vegada també, quan rebo 
un reconeixement pel meu 
treball com a Llibreter, 
mentalment miro enrere i 
repasso la feina que he fet 
i el perquè del reconeixe-
ment. I és en aquests mo-
ments, en aquestes imat-
ges, que em passen com 
a una pel·lícula, que veig 
que han passat moltes co-
ses bones i algunes de no 
tant, durant aquests anys 
que he estat a primera lí-
nia com a llibreter.
I recordo que, ara farà 40 
anys, concretament el 20 

d’octubre de 1978, es va inaugurar la Llibreria 22 i va 
començar aquesta història. Una història que vam crear 
una colla de gent que crèiem que havíem de portar aire 
nou en aquella Girona gris i negra. Una gent que teníem 
ganes de fer coses, després de 40 anys de foscor. Ales-
hores vam idear les bases del que havia de ser la 22: un 
espai de venda de llibres, obert, participatiu, creatiu, que 
organitzés actes i presentacions; tertúlies i trobades. 
Que organitzés un premi literari. Al mateix temps teníem 
molt clar que no havíem d’oblidar que, per portar a terme 
totes aquestes “utopies”, havíem de crear una empresa 
que fos rendible i una llibreria que fos creïble per poder 
fer possible el projecte.
Amb aquestes bases, vaig tenir la sort de capitanejar 
el projecte, amb gent que m’ha fet costat i la que hi ha 
treballat, i ho hem fet amb molta imaginació, empenta, 
ajudes, hores i hores…, i amb aquests anys la 22 s’ha 
fet un lloc en el món de les llibreries.
Durant tots aquests anys he après, viscut, gaudit, patit, 
compartit i estimat aquest ofici i, finalment, puc dir ben 
alt que sóc llibreter.”   Guillem Terribas

(Article  editat per la Setmana del llibre en Català)

  Des de La Farga FELICITEM EN GUILLEM TERRIBES per aquest premi.  
Per la teva tasca social i cultural és ben merescut !!!
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Recomanació llibres

Amb motiu del premi atorgat a Guillem Terribes per 
la seva trajectòria és de justícia honorar-lo amb 

aquesta recomanació.
Alegra’m la vida, ens mostra la seva passió pel ci-
nema, hi descobrirem alguns personatges que l’au-
tor ha conegut personalment com ara Maruja Torres, 
Woody Allen, David Trueba...En aquest llibre ens re-
comana 22 pel·lícules per a tota la família i que ell ha 
vist amb la seva neta Martina.
Ha col·laborat en nombroses publicacions
Revista Presència, Revista de Girona, Revista La Far-
ga de Salt( que n’és un dels fundadors), El Punt-Avui, 
La Vanguardia, Diari Ara, Radiocadena SER Girona, 
Catalunya Ràdio, Rac1, Fem Girona, Televisió de Gi-
rona.
Se li han atorgat els següents premis
L’any 2008, l’Ajuntament de Salt li va concedir el Pre-
mi Tres de Març per la seva tasca com a activista cul-
tural.
Creu de Sant Jordi, 2017
Premi Trajectòria, 2018

Altres llibres
Demà serà un altre dia. Aventures d’un llibreter. Bar-
celona. Ara llibres,  2007.
L’avi de la Martina. Barcelona. Ed. Cruïlla, 2017.

Carme Torrent
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Molt sovint, veiem a les notícies informació sobre la 
guerra de Síria, veiem imatges colpidores, i ens 

remou interiorment la consciència d’allò que veiem i 
sentim, però ho vivim des de la barrera segura que 
ens proporciona viure a occident i poder-ho contem-
plar des de la pantalla. A l’escola les Arrels, però, des 
del passat febrer de 2017 participem a recompondre 
una mica l’ànima dels que més han patit en aquest vi-
atge de la vida, ja que tenim la sort de poder comptar 
entre els nostres alumnes amb infants que han viscut 
de primera mà l’exili forçat a causa d’aquest conflicte 
bèl·lic: guerra i misèria en estat pur.
Aquests infants han viscut els dos móns, i per tant, 
conviuen amb el fet de ser foragitats de casa, haver 
de marxar sense res i començar en un lloc nou.  Tot 
i que les circumstàncies són molt diferents, i a priori 
més favorables, la lluita per sobreviure, adaptar-se i 
poder créixer amb dignitat també és constant. Han de 
superar barreres com l’idioma, la cultura, la burocrà-
cia... per fer-se un lloc dins la societat autòctona que 
els rep.
Tot i que al departament de diversitat estem molt ave-
sades a rebre molts infants amb necessitats educati-
ves i emocionals especials,  quan et prepares per re-
bre infants amb aquestes vivències, sovint creus que 
et falten eines per atendre’ls com toca, poder donar el 
suport psicològic que necessiten i poder garantir una 
seguretat que va més enllà de la part física. Aquest 
cop, era el primer que ens enfrontàvem a acompa-
nyar infants que 
havien traves-
sat Europa pas-
sant per diver-
sos països en 
camps de refu-
giats, esperant 
un lloc on poder                                                                                                       
viure com a 
persones. De 
seguida vam 
intentar empa-
titzar amb ells 
i prioritzar uns 

objectius que versen més sobre l’acompanyament 
personal i social que no pas el purament acadèmic. 
Vam transformar l’aula de diversitat en un espai con-
fortable i proper per tal que quan traspassessin la 
porta sabessin que era el seu espai i el seu temps. 
Des del primer dia  hem observat un canvi en la mi-
rada dels nostres infants, han pogut deslliurar-se una 
mica de la barbàrie, i han començat a diluir el seu 
patiment, essent capaços de verbalitzar a poc a poc 
tot allò que encara els fa molt mal interiorment i que 
hauran d’aprendre a conviure i gestionar durant tota 
la seva vida.

ensenyamentCom vivim el tema dels refugiats  
a les arrels? De primera mà...
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L’institut Vallvera aposta per fer un gir en els viatges de 
fi d’etapa. Entenem que l’alumnat ha de  gaudir del fet 

de conèixer diferents patrimonis del món. Enguany, dins 
de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, hem acabat el 
curs amb dues sortides importantíssimes. Una va ser el 
projecte de segon de Batxillerat a Florència i l’altre una 
visita al Call i Museu dels Jueus. La sortida de final de 
curs de segon de Batxillerat, ha estat de caràcter facul-
tatiu i amb un tret diferenciador, l’alumnat ha fet de guia 
– “és una proposta educativa que combina processos 
d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol pro-

jecte ben articulat, en el qual els participants es formen 
tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’ob-
jectiu de millorar-lo.”
El model que volem aconseguir és que l’alumnat formi 
part del seu propi aprenentatge. El viatge a Florència va 
ser engrescador. L’alumnat va tenir l’oportunitat de poder 
visitar la ciutat i els principals museus; entre ells un dels 
museus de referència a nivell mundial, la Galeria dei 
Uffizi, l’Acadèmia, Palatzo Pitti, entre d’altres, partici-
pant així al projecte de patrimoni Museístic internacional.
Esperem repetir l’experiència!!

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

Institut Vallvera
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Al Pompeu Fabra, compartim l’experiència

E ls dies 2 i 3 de juliol, una representació força nom-
brosa dels docents dels nostres claustres d’infan-

til-primària i secundària vàrem participar a les IV Jor-
nades d’Aprenentatge cooperatiu de Catalunya, 
organitzades pel Grup del CIFE de la UVic sobre In-
clusió, Cooperació entre alumnes i Col·laboració en-
tre professors, i la Xarxa Khelidôn de Catalunya. Les 
jornades van tenir lloc a Sant Esteve de Palautordera.
Amb el lema “Compartim l’experiència”, tots els par-
ticipants vàrem presentar diversos pòsters de gran 
format, explicant com s’està desenvolupant a les nos-
tres aules algun dels aspectes de l’ensenyament i 
aprenentatge del treball cooperatiu. 
La nostra escola hi va presentar quatre pòsters. 

• En el primer, presentàvem les principals dinàmi-
ques que fem servir a infantil i primària per treba-
llar la cohesió de grup. 

• En el segon pòster s’analitzaven les estructures 
simples i complexes que fem servir en els projec-
tes interdisciplinaris per afavorir l’aprenentatge 
dels continguts curriculars. 

• En el tercer  pòster es van presentar les estratè-
gies i documents que fem servir per aprendre a 
treballar cooperativament: els nous diaris de ses-
sions que han elaborat els nostres alumnes, amb 
rúbriques que els permeten avaluar de manera 
significativa el seu progrés en aquesta competèn-
cia transversal.. 

• Finalment, el 
claustre de se-
cundària va pre-
sentar un pòs-
ter explicant el 
procés d’elecció 
dels delegats de 
classe amb es-
tructures coope-
ratives.

L’altra gran activitat 
d’aquestes IV Jor-
nades va ser els ta-
llers amb l’objectiu 
de discutir, aprofun-
dir i avançar sobre 
aspectes molt con-
crets i específics. 
Els tallers també 
ens van servir per 
plantejar dubtes 
no resolts i arribar 
a elaborar un pro-
ducte final que su-
posi l’enriquiment 
en l’aplicació del 
programa d’apre-
nentatge coopera-
tiu en els centres i 
a les aules. Ens els 
tallers es va fomen-
tar la participació 
activa de tots els 
presents a través 
d’estructures cooperatives. 
Van ser unes jornades on va ser possible que do-
cents de centres educatius diferents poguessin 
aprendre d’igual a igual, avançant per millorar la 
nostra pràctica docent.

Equip docent infantil-primària-secundària
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pessics d’artPalletes de plàstic 

En plenes vacances d’estiu mentre llegia la premsa tot fent un cafetó, em va sorprendre la noticia de la 
impactant campanya que havia engegat Greenpeace per tal de conscienciar a la ciutadania sobre l’ús 
i abús d’un element tan poc útil i prescindible com són les palletes de plàstic, que ja suposen el 6% de 
la contaminació per materials plàstics a la mar Mediterrània.

L’informe afirma que Espanya és el país europeu on es consumeix més aquest producte ( 13 milions  
al dia que sumen 5.000 milions a l’any) Aquestes palletes solen acabar al mar i als rius com a deixalles 
letals que provoquen danys irreversibles a peixos, aus i tortugues... Embruten i contaminen els habitats 
naturals i retornen a les nostres taules a través del peix i del marisc. S’hi apunta una dada ben alarmant 
a tenir en compte : aquestes flexibles i senzilles canyetes tarden a degradar-se entre 200 i 500 anys.

Així doncs, mentre esperem que es prohibeixi per llei la venta de productes plàstics d’un sol ús, podem 
actuar com a consumidors responsables i cercar alternatives viables: com emprar palles de vidre, bam-
bú o d’un plàstic multi usos i més resistent.
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Carme Garriga i Verdaguer

i ecologia Palletes de plàstic

També podem deixar-nos guiar per la intuïció i la creativitat per transformar les palletes en petits instru-
ments que ens permetin: crear, pintar, construir o decorar.

Tant a l’escola com a la llar ens poden servir per experimentar i estimular les capacitats motrius i de 
manipulació dels infants:

a)Realitzant activitats de collage per composar figures i paisatges rectilinis, o bé revestint i decorant 
objectes amb les palles que abans haurem seleccionat i retallat. 

b) Construint elements geomètrics en volum tot inventant formes i peces amb palletes de mesures 
diverses unides amb boletes de plastilina.

c) Retallant petites peces, classificant-les per formes i colors, per insertar les en un fil i elaborar collars 
i braçalets senzills i originals

Ara, una de les tipologies de pintura a l’atzar que més gratificant resulta és la que es pot realitzar tot 
bufant amb una palla: gotetes de pintura un xic aigualida o bé tinta. S’obtenen creacions que es van 
expandint a partir d’una taca inicial que s’allarga, es ramifica i crea uns efectes increïbles. Gràcies a la 
imaginació dels petits artistes aquestes  línies i taques lliscants arriben a convertir-se en flors, arbres, 
boscos frondosos, monstres simpàtics, o màgics cabells d’extravagants personatges
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Agrupació de Comerciants del 
Veïnat de Salt

Sense comerç, no hi ha barri!

cuidem les mascotes
QNo cal que donem llet quan el nostre gos o gat és 

cadell si li donem el pinso adequat. Cal donar-li un 
pinso especial per a cadells que els proporcionarà els 
nutrients necessaris per al seu creixement. Són pinsos 
que tenen nivells més alts de calç que un de normal 
i, per tant, ja n’aporten a la dieta sense necessitat de 
donar llet. Cal recordar que la llet de vaca té una com-
posició diferent a la de gos i que pot provocar proble-
mes intestinals, perquè el budell del gos pot ser que 
no l’assimili del tot bé i provoqui, per exemple, diarrea.
Si el nostre cadell és molt petit i no menja pinso enca-
ra, li donarem llet maternitzada especial per a ells, si 
cal, utilitzant un biberó també especial per a la nostra 
mascota. Ho trobareu a la vostra botiga especialitzada.

És veritat que els gats quan necessiten 
purgar-se mengen herba? 
A causa de les bones pràctiques higièniques del gat, 
moltes vegades se’ls poden acumular boles de pèl a 
l’intestí. La seva neteja consisteix a llepar-se el seu pe-
latge, cosa que provoca que puguin arribar a ingerir 
gran quantitat de pèl, sobretot en època de muda. Si 
n’arriben a tenir una quantitat considerable, ells ma-
teixos buscaran herbes o derivats per provocar-se el 
vòmit i així expulsar-ho a l’exterior. Per això s’aconsella 
l’administració de malta de forma més o menys periòdi-
ca segons els costums de l’animal, que ajuda al trànsit 
intestinal i prevé la formació de les esmentades boles 
de pèl. Cal tenir en compte que si l’animal ha ingerit 
alguna cosa que li ha provocat malestar, també voldrà 
ingerir herba per purgar-se.

És possible evitar que el meu gos mascle 
aixequi la pota a tots els fanals?
El fet que el teu gos mascle aixequi les potes a tots els 
fanals és indicatiu del marcatge territorial. Té aquest 
comportament perquè, anteriorment, altres gossos han 
marcat amb orina aquella zona, i en percebre-ho el teu 
gos, com a mascle que és, sent la necessitat de remar-
car-la per delimitar el seu territori.
 Si es vol evitar aquesta conducta caldria esterilitzar 
l’animal, ja que així desapareixen les hormones res-
ponsables d’aquest comportament.. És molt important, 
però, realitzar la cirurgia al més aviat possible (abans 

dels 1,5-2 anys o de seguida que comenci a marcar), ja 
que, si es fa més tard, pot ser  que aquesta conducta 
ja hagi quedat instaurada en l’animal i no desaparegui.

El meu gos m’esgarrapa les cames quan 
se m’enfila. Què puc fer? Existeix algun ti-
pus de llima o similar per arrodonir-los les 
ungles?
Primer de tot, si és una conducta que ens molesta, el 
que hem de fer és prohibir-la. Per al gos és com un joc, 
de manera que si no volem que se’ns enfili, el renyarem 
quan ho faci. Com que és una conducta més típica de 
cadells i aquests tenen les ungles més esmolades ja 
que no les gasten tant com un adult, ens poden dei-
xar marcats. Podem tallar-los les ungles per evitar-ho. 
Cal recordar que  no hem d’arribar a la part carnosa 
de l’ungla, on hi ha els vasos i nervis, ja que li farem 
mal i sagnarà. Aquesta part és molt fàcil de veure en 
ungles transparents o blanques, on no hem d’arribar a 
la part rosada, però en les ungles negres és més difícil 
de saber per on tallar. Si no ho veiem clar, el veterinari 
o la perruquera ho poden fer, i davant el dubte, si ho 
fem nosaltres, tallarem just la punta amb un tallaungles 
especial. Si, tot i això, no ho veiem clar, podem utilitzar 
una llima per treure la punta de l’ungla. És més lent, 
però més segur.

 Informació facilitada per Animal Sapiens

Li hem de donar llet 
quan és cadell?
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curiositats catalanes
La Castanyada se celebra el dia trenta-u d’octu-

bre i està molt lligada a Tot Sants, que se celebra 
el dia u de novembre. Aquest dos dies assenyalats 
del nostre calendari s’aprofiten per menjar panellets, 
castanyes, beure moscatell, etc; però també té una 
part més tenebrosa, com seria el contar històries 
terrorífiques i fer carotes amb carabasses. Els dies 
previs i especialment el dia de Tots Sants, a les fa-
mílies es recorda les persones desaparegudes.

La llegenda: la llegenda diu que a la Edat Mit-
jana la nit de Tot Sants es tocaven les campanes 
de totes les esglésies de Catalunya, per recordar a 
les famílies que resessin pels seus difunts. Com que 
els campaners necessitaven molta energia per fer-
ho, menjaven castanyes i bevien glops de moscatell 
per fer-les més lleugeres. Posteriorment es van anar 
ajuntant amb la família, i finalment, amb el amics.

La Castanyera: a finals del segle XVIII, la figura 
de la castanyera es fa molt popular. Les castanyeres 
eres dones que tenien una parada fixa al carrer i 
es dedicaven a vendre castanyes. Avui dia la figura 
segueix estant present, però amb menys freqüència. 
La castanyera ha estat sempre un element molt im-
portant de la cultura catalana

Castanyes, Moniatos, Panellets i Vi
Per què es mengen aquests productes per la casta-
nyada? Doncs bé, tot té una explicació. Les casta-
nyes i moniatos, són un fruit i un tubèrcul típics de 
la tardor. Molt relacionats amb el calendari agrícola 
d’acord amb el qual  les famílies vivien a la Edat 
Mitjana.
Els panellets es creu que són una evolució dels ri-
tus eclesiàstics en aquestes èpoques. El dia de Tots 
Sants estava prohibit menjar altra cosa que no fos 
fruita seca, i els panellets es componen bàsicament 
d’ametlles. Per una altra banda, era tradició portar 
pa a les tombes perquè els difunts tinguessin sufici-
ents forces per arribar al més enllà. Sens dubte els 
panellets fan les delícies de grans i petits per a les 
postres.
Per acabar, el vi també és un producte relacionat 

amb el calendari agrícola. La verema s’ha acabat 
fa unes poques setmanes i, per tant, és una bona 
època per tastar-lo. A més és un bon company per 
fer baixar tant els fruits de tardor com les delícies 
que sabien fer tan bé les àvies i mares. Actualment, 
el temps de cuinar és més escàs, i podem trobar 
tots aquests productes en establiments dedicats a la 
seva elaboració i venda.

Informació recollida en diferents webs  
de les xarxes telemàtiques. 

La Castanyada  
i Tots Sants
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A l’atenció del Sr. Delegat / president de Caixa Banc 
a Girona

Benvolgut/da
El motiu d’aquest escrit és  informar-vos del malestar 
que un sector important de la població de Salt mani-
festa arran  del tancament d’una oficina que  la vostra 
entitat Caixa Bank té a la vila de Salt.
Bona part dels veïns i veïnes del barri dels escriptors, 
barri vell, barri centre, observa amb desgrat i molta pre-
ocupació el tancament de l’oficina de Caixa Bank núm. 
935, situada al passeig Marquès de Camps cantonada 
carrer Major. 
Considerem, que qui pren les decisions de logística i 
viabilitat d’aquesta entitat no ha  tingut en compte la 
importància que té per al nombrós col·lectiu de la po-
blació de gent gran i persones amb  mobilitat reduïda 
disposar d’una oficina bancària relativament a prop del 
seu domicili. 
Afegit a l’agreujant que un alt índex d’aquest segment 
de la població en no estar avesats a l’ús de les noves 
tecnologies com caixers automàtics i gestions online 
se’ls fa indispensable  la gestió personalitzada. 
Aquestes persones han estat clients/tes d’aquesta ofi-
cina al llarg de tota la vida, i ara, manifesten enuig i  

consideren molt injust el tancament d’aquest servei. 
Aquest fet els ocasionarà una manca d’autonomia 
personal i restricció de moviments atès que hauran de 
dependre que altres persones els/les apropin amb ve-
hicle a l’oficina més propera en el supòsit que els sigui 
impossible fer-ho a peu.  L’oficina més propera està si-
tuada a la plaça de la Llibertat.
Ens enfada i ens amoïna la manca de sensibilitat que 
té aquesta entitat, vers uns clients que han estat fidels 
durant molt de temps i que possiblement arran d’aquest 
fet també consideraran el canvi d’entitat bancària.    
Per tots aquests motius exposats, els sol·licitem que 
tinguin a bé reconsiderar el tancament d’aquesta ofici-
na i no  deixin als nostres veïns/es sense aquest servei 
tant necessari per a ells/es. 
Aquesta població és la més vulnerable i suma gran 
quantitat de persones afectades, més de la meitat de 
la població dels nostres barris, US  PREGA  NO DEI-
XAR-LOS  sense aquest servei.
Des de la nostra humil petició  DEMANEM que la direc-
ció de  Caixa Bank  rectifiqui en la seva decisió. 
Moltes gràcies per la vostra atenció.
Rebeu les nostres cordials salutacions,

Veïns i veïnes  afectats/des pel tancament de la 
sucursal de Caixa Banc Nº 935

Carta a Caixa Bank opinió

Tal com vàrem anunciar a la revista del mes de juny, 
el dilluns 17 de setembre va entrar en servei la nova 

línia L9 d’autobusos entre Salt i la Universitat de Girona, 
de dilluns a dissabtes, excepte el mes d’agost. La seva 
freqüència és d’un autocar cada hora. Sortida de Salt en 
direcció a Girona a partir del carrer Miquel Martí i Pol, con-
tinuant pel passeig Països Catalans (amb tres parades: 
plaça Sant Cugat, Estació Jove i al davant del Mercado-

na). Segueix pel passeig d’Olot de Girona, carrer Emili 
Grahit (on fa aturada davant de les facultats d’Infermeria 
i de Medicina de la UdG) i, finalment, puja per l’avinguda 
Montilivi fins a la Facultat de Ciències. En aquesta direc-
ció, el primer bus surt a les 7.35 h i l’últim, a les 21.35 h.
En direcció a Salt, el primer vehicle es pot agafar a les 
8.09 h i el darrer, a les 21.09 h. De la Facultat de Ciènci-
es del campus Montilivi es dirigeix a l’avinguda Montilivi, 

fent parada a la Facultat de 
Medicina i a la d’Inferme-
ria, continua pel carrer Emili 
Grahit i pel passeig d’Olot, 
carrer Alfons Moré de Salt, 
hospital Santa Caterina, 
avinguda de la Pau (a l’Es-
cola Universitària de la Salut 
i l’Esport Euses), la zona de 
l’Espai Gironès i la dotzena 
i última parada és al carrer 
Miquel Martí i Pol.

Entrada en funcionament de la nova línia d’autobús 
L9 entre Salt i el campus universitari de la UdG

notícies
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Els infants dels Casals Municipals  
aprenen a ser responsables dels seus animals 

Els infants que varen participar al Casal de Lleure 
i al Casal Esportiu de Salt  van rebre la vista de 

l’Alai i el seu entrenador en Miquel, dins el projecte 
“En Xipi a l’Escola”, que busca fer comprendre als 
nens  les necessitats dels animals i fer-los respon-
sables de tenir-ne cura. En total més de 60 nens i 
nenes dels Casals Municipals d’Estiu van aprendre 
els bons hàbits que s’han de tenir amb un gos, tant 
a casa com al carrer. Aquests tallers es faran el pro-
per curs a les escoles de Salt per conscienciar els 
infants de la responsabilitat de tenir un animal i com 
cal tenir-ne cura.
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Benvinguda als mestres i professors nous que s’incorporen 
als centres educatius de Salt

Salt reconeix la figura de l’artista Jaume Xifra i presenta l’edició 
d’un catàleg i una exposició retrospectiva de la seva obra

El passat 10 de setembre, Salt va obrir el curs escolar 
2018/2019 amb un acte de benvinguda a la Factoria Cul-
tural Coma Cros als mestres i professors que s’incorpora-
ven a les aules dels centres educatius de la ciutat i es va 
realitzar un reconeixement a la tasca dels docents que van 
cloure la seva etapa professional el curs passat.
L’alcalde, Jordi Viñas, va encoratjar els nous docents a 
compartir les seves “il·lusions i reptes” per tal de fer de les 
aules “el bressol de futurs ciutadans i ciutadanes formats, 
crítics i amb igualtat d’oportunitats”.
“Sabem de la idiosincràsia del nostre municipi. Sabem que 
és singular, però lluny de ser un obstacle és un handicap 
que ens ha de permetre integrar l’educació a temps com-
plet, dins i fora de l’aula, cohesionar socialment la nostra 
comunitat i donar valor als recursos humans de què dispo-
sem”, va destacar Jordi Viñas.
L’acte va servir també per presentar el treball que s’està 
realitzant amb el Pla Educatiu de Salt. Una eina que s’ha 
elaborat a través d’una diagnosi educativa i s’ha realitzat a 
partir d’un procés participatiu entre tota la comunitat edu-
cativa del municipi.  
“Aquest curs culminarà el Pla Educatiu de Salt, que ha es-
tat el resultat d’una suma de complicitats, col·laboracions i 
treball participatiu i del que n’estem profundament orgullo-

sos”, va afirmar l’alcalde.
El professor de la Universitat de Vic i referent en innovació 
educativa i educació inclusiva, Josep Castillo Adrián, va 
oferir la conferència inaugural La innovació necessita tota 
la comunitat. 
 “La innovació necessita tota la comunitat i a Salt ens ho 
creiem i estem treballant de valent per fer de la nostra vila 
una ciutat educadora”, va indicar l’alcalde en referència a 
la conferència inaugural.
L’alcalde va concloure l’acte amb un sentit agraïment a la 
feina i dedicació a tots els que han finalitzat la seva etapa 
professional, als que s’incorporen i als que, un any més, 
afronten el curs escolar a Salt.

El 14 de setembre es va portar a terme l’acte de reco-
neixement a la figura de l’artista Jaume Xifra al Saló 

de Plens del consistori en presència de la seva família, 
amics i col·laboradors. En el mateix acte, es va fer també 
l’agraïment públic als cedents i germans, Teresa i Joan, es 
presentarà el llibre i alhora catàleg “Home, natura, realitat. 
Jaume Xifra”. 
Seguidament es va inaugurar a la Casa de Cultura Les Ber-
nardes de Salt l’exposició retrospectiva. La mostra vol ser 
un homenatge i alhora una plataforma de difusió i d’interpre-
tació del seu treball en clau antològica que posa en valor la 
donació de la família de Jaume Xifra a la col·lecció patrimo-
nial del municipi de Salt i als artistes, amics i col·leccionistes 
que li feren costat.
Aquest reconeixement parteix del conveni que es va sig-
nar el 13 d’octubre de 2015 entre l’Alcalde de la vila, Jordi 
Viñas, i els hereus de Jaume Xifra per a la donació del llegat 
de l’artista que havia mort a París feia poc més d’un any.
El fons, que consta de més de dues-centes obres artísti-
ques (algunes realitzades per amics i col·laboradors), la 
totalitat dels seus arxius de treball, la seva biblioteca i un 
volum immens de documentació personal curosament ar-
xivada i recopilada al llarg de la seva vida, podrà ser gaudit 
per primera vegada al país a través de la mostra, el catàleg 
i un tast dels seus llibres que es podran veure a la biblioteca 
municipal.
L’exposició Jaume Xifra (1934-2014). Home-Natura-Reali-
tat planteja per primer cop una visió retrospectiva de la seva 
contribució a l’art contemporani d’un dels artistes més sin-

gulars que ha donat Catalunya en maridatge amb la cultura 
francesa. 
Jaume Xifra va néixer a Salt el 1934. Aquest “artista saltenc 
de París”, ha estat un gran creador i un gran pedagog. És 
el primer dels artistes de la generació conceptual catalana 
dels anys 60 que emigrà a França en plena dictadura. A 
casa nostra era conegut per formar part del grup dels ar-
tistes catalans de París dels anys 60 i 70, pel seu treball 
sobre l’objecte, les accions rituals i el projecte Scanning. La 
proposta creativa de Jaume Xifra és per naturalesa provo-
cadora i, d’una banda, conté un esperit lúdic i d’una altra un 
reflex poètic.
A la Revista La Farga, número 132, de l’any 1992, hi po-
dem trobar, a la pàgina 13 (http://www.revistalafarga.cat/
r101-r215/132.pdf#page=12), un comentari descriptiu de 
l’exposició que es va fer al Museu de Salt d’una part de la 
seva obra, i a la pàgina 14 (http://www.revistalafarga.cat/
r101r215/132.pdf#page=13) l’entrevista que va fer Alícia 
Vila a Jaume Xifra.
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He anomenat aquesta secció una mirada, una 
fotografia, però crec que ha arribar el moment 

d’afinar la idea.
No vull dir que a cada mirada podem fer una foto i 
menys encara que l’hàgim de fer.
Afinem-ho. Vull dir que per fer una foto cal saber 
mirar i veure amb uns ulls especials tot el que volem 
fotografiar. A vegades fins i tot cal renunciar a fer la 
fotografia.
He de saber com aquella llum que estem veient és 
adequada a allò que volem expressar. 
Per sort, els nostres ulls són magnífics i fan que allò 
que reben ho pugem interpretar molt millor. A més, 
tenim un processador superexcel·lent, el nostre cer-
vell. Cap màquina de fotografia, valgui tots els di-
ners que creiem, podrà apropar-s’hi de cap manera.
Podem dir que la foto que veiem amb els nostres 
ulls és l’única perfecta, és aquella que no només 
transmet els colors, la llum, els detalls ... que volem. 
La fotografia serà com a molt una aproximació que 
pot ser molt propera o una interpretació que, obli-
dant una mica allò que veiem, fa referència a allò 
que sentim, que ens emociona. Podem, doncs, can-
viar colors, formes, treure allò concret per esdevenir 
el sentiment, l’emoció.
Aquest estiu amb la gent del Casal de les Bernar-
des vaig tenir l’oportunitat de fer una excursió de 
quatre dies a la Vall d’Aran. Rar que sóc, em vaig 
adonar com feien les fotos molts dels companys. 
Eren postals, de ben segur boniques, de ben segur 
un pèl impersonals. 
No sé si eren les que volien fer, però sé que en 
varen fer moltes, que està bé. En el meu haig de 
dir que també en vaig fer moltes, però després a 
casa, amb l’ordinador, vaig començar a fer selecció, 
escollint aquelles que essent boniques podien tenir 
un sentir més emocional per a mi. Si hagués volgut 
només postals n’hagués pogut comprar a moltes 
botigues de la Vall.
Segurament les 50 que vaig acabar per fer més me-
ves molta gent no els hagués volgut ni veure, és 
ben bé la seva opció, però jo no hagués volgut veu-
re’n 200 del mateix estil i concepte.

Una mirada: una fotografia fotografia

Per cert, vaig proposar als de la junta que qui volgu-
és els pogués passar a un Paint Drive i fer-ne una 
passada i no diré que em van engegar a fer punye-
tes, però quasi. Reconec que veure fotos per a mi 
és una manera de veure com perceben el món les 
altres persones i m’agrada. 
Amb tot això no vull dir que les meves valen molt i 
les altres no valen res, però sí que vull dir que ningú 
ha après res dels altres, ni en fotografia, ni com es 
pot veure el món.
Quan dic una mirada, una fotografia faig referència 
a com sabem mirar, a com aquesta mirada ens arri-
ba al nostre cor i ens afecta.
Sé que la meva dèria és la fotografia, diria més, és 
com ens comuniquem i per a mi una manera bàsica 
són les imatges i avui en podem fer amb molts apa-
rells que no cal que siguin càmeres fotogràfiques. 
Però si volem comunicar hem de poder compartir. 
Una foto tancada a casa és un llibre tancat i sense 
fulls escrits.

Pere Quero Martí   
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Festa aniversari del Casal i de l’Associació de 
Gent Gran Les Bernardes

Durant la setmana del 8 al 13 d’octubre celebrarem el 
XXXVI aniversari de l`Associació i el XXVIII de la inau-
guració del Casal de Gent Gran Les Bernardes amb tot 
un seguit d’actes dirigits als socis i usuaris del Casal. 
Com cada any i al llarg de la setmana es faran una sèrie 
d’activitats en les quals hi pot participar tothom.
El dilluns dia 8 d’octubre, a partir de les 15.30 h, organit-
zarem diferents campionats de jocs de taula: parxís indi-
vidual, botifarra per parelles, brisca per parelles, escacs 
individual, billar de caramboles i billar a tres bandes.
El dimarts dia 9 d’octubre a la tarda el Grup de Teatre 
gironí “Primera Fila” representarà una obra per deter-
minar, que sens dubte ens farà passar una bona estona.
El dimecres dia 10 d’octubre a les 16.30 h els nostres 
amics del grup  d’instrumentistes “Calidae” com cada 
any faran un concert per a tots nosaltres amb un reper-
tori de peces de tota mena i del gust de tothom.   
El dijous dia 11 d’octubre  a les 8.30 h campionat de Pe-
tanca Interclubs amb la participació de 8 tripletes.
El divendres dia 12 d’octubre a les 12.00 h a la plaça 
Diputació (pistes de petanca) ballada de sardanes amb 
CD. Tot seguit dinar de germanor i pastís d’aniversari, 
i en acabat de dinar concert, amb l’actuació del Grup 

retro  “Los Tinieblas”, que amb les seves cançons ens 
faran recordar aquells temps no tan llunyans de la nostra 
vida, peces dels Shadows, cançons romàntiques, rock 
and roll, twist, etc. és el que ens oferirà aquest grup fi-
guerenc.
I ja per acabar la setmana de festa, el dissabte dia 13, a 
les 16.30 h, ball de tarda amb l’actuació de Jordi Bruch.

Associació de Gent Gran Les Bernardes Les Bernardes



29

Si parlem d’escultors, dos són els noms que em ve-
nen de seguida a la ment: Miquelangelo i Rodin. 

Tots dos van plantejar una nova concepció en el món 
de l’escultura. 
El primer, amb la grandària de les seves obres, amb una 
escala superior al natural que empetiteix a tothom qui 
les contempla, pel seu perfeccionisme i per la forma que 
tenia d’expressar la realitat.
L’obra del segon va representar un punt d’inflexió amb la 
tradició escultòrica del moment. En Rodin va posar fi a 
les estàtues de visió frontal. A les seves escultures hi va 
imposar un desplaçament, forçant el visitant a envoltar 
la figura. A la pel·lícula el protagonista es mou al voltant 
de l’obra, la mira, la retoca, la perfila, la destrueix per 
tornar-la a compondre. En aquests moments de plena 
creació, hi ha una manca de complicitat de l’artista amb 
l’escultura. L’actuació de Vincent Lindon és destacable 
però no convenç. 
Les postures de les models que Rodin utilitzava com a 
part  del procés creatiu, s’allunyaven molt de les postu-
res clàssiques i va portar el realisme fins a un punt a on 
no s’hi havia arribat mai. Les escultures femenines te-
nien genitals. Aquesta sexualitat més o menys implícita 
de les estàtues va portar-lo a ser objecte d’admiració, de 
condemna i de rebuig.  
En diverses escenes la càmera enquadra els rostres 
dels protagonistes mentre aquests parlen sobre la belle-
sa d’una obra, sense mostrar-la a l’espectador. El direc-
tor  aconsegueix fer visible el que no es veu.  Alhora, la 
utilització de primers plànols donen als actors i actrius un 
valor expressiu que mostra confidència i intimitat. 
El personatge que surt més malparat és Camille Clau-
del, interpretat per Izïa Higelin, que va ser primer alumna 
i després amant d’en Rodin, fent el paper d’una esculto-
ra que sempre va estar a l’ombra del geni i que va tenir 
la mala sort de néixer en una època a on estava molt 
mal vist que les dones es dediquessin a l’art. Al film, en 
Rodin ens deixa molt clar la manca de compromís sen-
timental amb les dues dones que van ser clau a la seva 
vida, la seva muller, amb la qual es va casar uns mesos 
abans de morir, i la seva amant, que ho va ser durant 
15 anys.

Rodin

El taller de l’artista està magníficament representat amb 
un joc de contrastos entre la llum i l’ombra. Els clarobs-
curs converteixen l’escena en un quadre. El director de 
fotografia, Christophe Beaucarne no podia haver triat 
millor tècnica per destacar d’una manera molt efectiva 
la figura de Rodin i l’escultura en la qual treballa.  L’abús 
reiteratiu, però, d’aquest tipus d’escenes abaixen el rit-
me del film i l’allarguen innecessàriament.  
El director de Rodin, Jacques Doillon, ens ofereix una 
pel·lícula massa acadèmica  a on no aconsegueix fer 
aflorar la passió i la intensitat que de ben segur tenia 
l’artista.

Núria Heras Colomer

cinema
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Nourdine Khalili. Artesà de la canya veïns d’arreu
En Nourdine té 58 anys,  el podem veure sovint atra-

fegat al seu hort a la vora del Rec. Hi té de tot: pa-
tates, tomàquets, mongetes, enciams, carbasses, ... i 
canyes, la matèria primera de la seva vocació artesana.
És originari del Marroc, d’un poblet de la província de  
Nador, prop de Melilla. Fa uns trenta anys va arribar a 
Catalunya cercant un futur millor.
D’entrada,  en Nourdine té l’aparença d’un home tranquil 
i serè que després constatem parlant amb ell, en un més 
que correcte català. A casa seva, una mostra del seu 
treball: a la porta un mòbil sonor i a l’entrada la canya 
cobreix el sostre en un disseny artístic de triangles con-
traposats.
Què el va portar a marxar del seu país?
Al meu país vaig fer una mica de tot però la situació era 
difícil i, com que era jove, volia millorar.
Llavors no calia visat, hi havia un acord amb el Marroc, 
però et demanaven que portessis certa quantitat de di-
ners per tirar endavant. 
Va trobar feina de seguida?
Els dos primers anys va ser complicat, per la qüestió 
dels papers.
La primera feina va ser molt dura. Tallava canyes per dur 
a França per fer canyissos.
Després vaig fer de masover. Més tard vaig entrar a la 
construcció, primer de peó i després de paleta 
en la restauració i construcció de cases al Baix Empor-
dà, dirigides per arquitectes interessats en recuperar 
tècniques  i materials tradicionals (el mur de tàpia i la pe-
dra seca i el fang i la canya) i respectuosos amb l’entorn. 
Lluís Auquer, de Verges,  era un d’aquests arquitectes. 
Interessat per la construcció amb canya del Marroc, em 
va ensenyar fotos i em va demanar de començar a fer-
ho aquí.
Poc després vaig tenir una petita empresa, fins a la da-
vallada de la construcció amb la crisi.
Què és el mur de tàpia?
Construir amb el mur de tàpia consisteix en fer servir un 
encofrat de 80cm d’alçada per 2 m de llargada i anar 
abocant capes de terra. Es compacten amb una mena 
de maça (el maçó). 
És la tècnica constructiva més utilitzada des de les pri-
meres civilitzacions.
Des de quan viu a Salt?
Primer vaig viure a Palafrugell, després a Verges i fa 15 
anys vam arribar a Salt. Havia de deixar la casa de llo-
guer que tenia i un cunyat volia comprar una casa  vella 
al barri Vell. Com que jo era paleta, i ell no, la vaig com-
prar i reformar. 
Vaig arribar sol i després va venir la dona i els fills, en te-
nim 4, els grans són fora perquè aquí és difícil treballar, 
el petit  està estudiant, ja és d’aquí i hi té els amics. Li 
costa anar al Marroc. 
Com utilitza la canya?
Treballo amb canya autòctona, sencera. Cal tallar-la de  
novembre a febrer, vigilar el secatge i netejar-la. La faig 
servir  per fer sostres, parets de separació, penjadors, 
estris de cuina, mòbils, ...
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Participo a la Fira del  Cistell i d’altres fires artesanals. 
Ara m’han demanat de Badajoz d’utilitzar les fotos dels 
meus treballs per a un projecte d’arquitectura integral 
amb materials naturals i també aniré a la fira Volta a vol-
ta del barri de Sant Narcís que es farà a l’octubre.
Com és la seva vida aquí?
Aquí ets lliure, fas els  teus costums, si vols anar a la 
mesquita, hi vas. Sóc el propietari de la meva vida, ningú 
t’obliga ni et molesta.
Com creu que s’hauria de resoldre la immigració 
massiva?
La  solució és fàcil:
1r. Que Europa deixi de donar suport a les  dictadures 
d’aquests  països
2n. Deixar que la gent tingui un mercat lliure i es desen-
volupi al seu país, que tinguin un valor  
No conec ningú que hagi pogut tornar al seu país perquè 
hagi millorat a nivell polític i econòmic. 
La llibertat és la mare de tot.
Creu que les autoritats  fan tot el que cal per ajudar 
els immigrants?
Sempre hi ha algun problema. Es necessita més que 
l’ajuda econòmica. Hi ha la dita aquella que diu “No em 

donis peix, ensenya’m a pescar”. Hem de ser un bon 
model pels fills. Han de veure el seu pare com el dels 
seus amics. Hi ha gent que busca als contenidors coses 
per vendre. Això fa mal. 
A més es generalitza parlant d’immigrants quan la majo-
ria ja són d’aquí.                                                                         
Jo sento que aquest país és  el meu i he de cuidar d’ell.
Hi ha un filòsof tunisià que diu: no parleu als vostres fills 
d’immigrant i racisme, l’immigrant es el que arriba l’últim 
al país
Què opina del racisme? L’ha patit en alguna ocasió? 
Alguna cosa hi ha. El racisme és a pertot, al Marroc  ara 
hi ha més de 80 nacionalitats africanes. Jo sempre he 
estat   voltat de gent d’altres nacionalitats. Vivíem prop 
de la frontera. El meu avi va salvar un català fugit de la 
guerra, disfressant-lo de dona. A la meva família sempre 
hi ha hagut gent de fora.
Jo crec que la persona ha de tenir una eina: convertir el 
negatiu en positiu, defensar-se sense fer mal a l’altre. 
No cal contestar. Qui és racista ja en té prou. Hi ha una 
dita àrab que diu “ Cada gerra dóna el que té a dintre”. 
A la gerra d’en Nourdine hi ha, sobretot, tolerància.  

Pilar Velázquez

Nourdine Khalili. Artesà de la canya
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Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 16,7 18,2 19,2 18,7 18,2 18,2 18,9 17,2 19,7 19,2 20,7 18,2 18,3 20,2 18,7
Temperatura Màxima 31,0 32,9 34,4 34,0 30,5 30,1 33,2 35,0 34,5 34,5 32,5 32,7 34,0 36,4 35,0
Mínima Parc Monar 14,3 16,4 17,8 16,3 16,2 16,7 17,5 16,2 17,4 18,2 19,9 18,0 15,7 18,1 16,9
Pluja/mm.     1,5  3,8    0,9      
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 16,7 17,8 18,7 18,2 19,4 19,7 17,7 15,7 18,2 16,7 19,2 20,7 19,2 19,7 21,7 21,7
Temperatura Màxima 29,0 32,0 33,5 34,6 33,0 30,0 28,0 33,0 35,0 35,0 36,6 36,0 32,5 34,5 36,0 36
Mínima Parc Monar 20,1 17,2 17,5 17,4 17,6 18,7 19,2 14,7 18,2 15,7 18,3 17,1 18,8 20,4 20,3 20,3
Pluja/mm. 23      5,8 Ip 65,3       

Dies de pluja: 7
Màxim en un dia: 65,3 (mm)

Dies de pluja: 8
Màxim en un dia: 56,9 (mm)

Pluja acumulada: 100,3 (mm) 
Temperatura màxima:
36,6° el dia 26 de juliol

Pluja acumulada: 99,9 (mm) 
Temperatura màxima:
 38° el dia 5 d’agost

Temperatura mínima:
15,7° el dia 23 de juliol

Temperatura mínima:
15,9° el dia 26 d’agost
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el tempsTemperatures i pluviometria

Resum meteorològic

Fonts: Gerard Taulé (Salt-XOM)

JULIOL - El fenomen meteorològic més destacable  del 
mes de juliol va ser la violenta tempesta del dia 24, que 
va convertir en rius els carrers de Salt. Va caure pedra i 
molta pluja, 64,6 mm a Salt-XOM, parc del Monar, i 65,3 
mm a Salt-Plaça de Sant Cugat. El mes va ser 1,1ºC més 
càlid del normal (1,1º d’anomalia tèrmica positiva respecte 
al període 1999-2018). Vam tenir 26,1ºC de temperatura 
mitjana a Salt-Plaça Sant Cugat, però sense cap onada 
de calor destacable, però la persistència de la calor va fer 
que el mes fos càlid, +1,2º d’anomalia. El mes va ser força 
plujós, 100,3 mm a Salt-Plaça Sant Cugat, quan la mitjana 
del període 1999-2018 és de 39,0 mm.
AGOST - L’onada de calor dels inicis d’agost fou el fet més 
destacable, les altes temperatures van començar a finals 
de juliol, el dia 30 concretament, i van perdurar fins al dia 7 
d’agost. Vam tenir 9 dies de més de 20ºC de mínima a Salt, 
amb una temperatura màxima absoluta de 38,0ºC, 37,0ºC 

a Salt-XOM. La xafogor era considerable ja que la humitat 
no va ser massa baixa, com en altres onades de calor, i a 
més el vent era fluix. A partir del dia 8 d’agost i fins al dia 
23 les temperatures eren de ple estiu, una mica altes, però 
sense exageracions. A finals de mes vam tenir una bona 
refrescada, amb alguna tempesta amb força pluja, com el 
dia 28, 12,6 mm a Salt-Plaça Sant Cugat i 20,6 mm a Salt-
XOM. Una altra tempesta, però, fou la més intensa del mes 
i va donar molta precipitació, el dia 17, 56,9 mm a Salt-Pla-
ça Sant Cugat, 57,4 mm a Salt-XOM. La precipitació fou de 
99,9 mm, quan la mitjana és de 60 mm a Salt-Plaça Sant 
Cugat. Acabem un estiu climatològic (juny-agost) càlid però 
humit, almenys en el bimestre juliol-agost, amb 200,2 mm 
a Salt-Plaça Sant Cugat. No ha sigut gaire avorrit meteoro-
lògicament l’estiu, gairebé cada setmana ha plogut i hem 
tingut tempesta. L’anomalia tèrmica és de +1ºC (26,1ºC de 
mitjana a Salt-Plaça Sant Cugat).

Dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Temperatura Mínima 22,5 22,5 23,0 22,0 23,5 21,5 22,5 22,0 18,5 18,5 18,0 19,5 19,5 20,5 18,0
Temperatura Màxima 37,5 37,5 37,9 37,8 38,0 36,5 35,0 33,0 31,0 30,5 32,0 34,5 31,0 30,0 32,0
Mínima Parc Monar 20,4 21,0 20,1 19,7 20,3 20,2 21,2 19,9 21,3 19,0 16,5 18,1 18,1 19,7 16,6
Pluja/mm.         15,7        
        
Dies 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Temperatura Mínima 18,0 17,5 16,9 17,1 17,6 18,9 19,0 18,5 18,2 18,0 15,9 16,9 19,4 21,0 17,4 19,4
Temperatura Màxima 33,0 31,5 30,1 33,6 34,9 35,2 35,1 34,5 30,9 27,4 27,4 31,5 34,9 32,2 28,1 24,1
Mínima Parc Monar 15,9 17,3 16,4 15,5 15,7 16,7 16,4 16,5 16,7 17,9 15,3 15,2 17,5 20,4 17,4 19,5
Pluja/mm.  56,9      1,9   1,3  Ip 12,6 10,8 0,7
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Elaboració:
Prepareu les verdures netejant-les i tallant-les a trossos petits. 
En una cassola amb oli feu-les coure, una per una, posant-hi 
sal al vostre gust, i un cop cuites retireu-les del foc i poseu-les 
en un escorredor perquè perdin l’excés d’oli i reserveu-les.
Bulliu l’arròs amb aigua i sal, i un cop cuit, passeu-lo per aigua 
freda i deixeu-lo escòrrer perquè quedi ben sec.
Finalment, en una cassola al foc sense oli poseu l’arròs i les 
verdures, barregeu-ho bé, i quan sigui calent ja ho podreu ser-
vir.

Recepta de la Sra. Pilar Masferrer Salló 
del grup de Les Cuineres de Salt.

Ingredients: 
• 250 g d’arròs
• 2 carbassons
• 2 porros
• 2 pastanagues
• xampinyons

Arròs amb verdures de temporadagastronomia

• altres verdures de temporada que 
us agradin

• oli
• sal

un Salt enrere
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demografiaNaixements, casaments i defuncions

Casaments
Jose Arias Roblas 
Maria José Martínez Marín 16/06/2018
Sergi Daranas Caballé  
Marina C. Ortega Casagran 16/06/2018
Lotfi Ben Haddou  
Rajae El Marsse 22/06/2018
Cristhian Ludin León Avilez 
Amanda Campos Montoro  22/06/2018
Younes Jatte  
Salima Chaibi El Bouazzaou  25/06/2018
Daniel Garcia Molina 
Cindy Gabriela Garcia Amaya  07/07/2018

Naixements
Zeinabou Ceessay  14/06/2018
Victor Bosch Aterido  14/06/2018
Marc Molina Sánchez  15/06/2018
Zaynab Sabaaly Mjahed  19/06/2018
Rayan Jamal  19/06/2018
Guim Ortega Ramos  20/06/2018
Shahbaz Singh   21/06/2018
Douaa Bouilmaouan 24/06/2018
Mark Melnychuk     25/06/2018
Amina Eddib Khadadi  26/06/2018
Yasica Chumber Lal Devi  27/06/2018
Sulaiman Fares   28/06/2018
Alan Alex. Rodríguez Faria 28/06/2018
Fatima Ceesay  28/06/2018
Anir Azzammouri  28/06/2018
Yaacoub Senhaji   28/06/2018
Youssef Z. Belhachmi Ouazzani  29/06/2018
Malak El Ayadi Ait Talghamt  02/07/2018
Oussama Bachaoui  03/07/2018
Chaymae Berk Allali   03/07/2018
Alma Heredia Rodríguez 03/07/2018
Fidae El Hadi Khol Ti 04/07/2018
Marian Sujou Konteh 04/07/2018
Garry Akhase Osaretin  05/07/2018
Ceessay Conteh   05/07/2018
Gabriel Manzano Gallardo 07/07/2018
Ayman Aazzouzi   06/07/2018
Ashal Abbeas  07/07/2018

Defuncions
Ramona Sitjes Bosacoma, 93 anys 30/04/2018
Dolores Díaz Cercas, 87 anys 01/05/2018
José Muñoz Lagos, 63 anys 05/05/2018
Antonio Yoldi Roura, 73 anys 06/05/2018
Maria Rosa Borrell Heras, 68 anys 08/05/2018
Manuel Martin Delgado, 78 anys 09/05/2018
Maria del Carmen Vázquez Franqueira, 64 anys 10/05/2018
Maria Casas Ribas, 94 anys 11/05/2018
Josep Bardera Crous, 62 anys 15/05/2018
Oliva Alarcón Álvarez, 77 anys 15/05/2018
Rosa Cullell Garangou, 83 anys 18/05/2018
Joaquim Llaras Masa, 92 anys 22/05/2018
Josep Ventura Guarro, 62 anys 23/05/2018
Andres Sánchez Lerena, 60 anys 23/05/2018
Carme Bau Puig, 91 anys 26/05/2018
Francisco Muñoz Vivar, 92 anys 31/05/2018
Maria Romagos Figueras, 85 anys 01/06/2018
Jordi Arenas Roca, 69 anys 03/06/2018
Hassan Ofakkir, 54 anys 03/06/2018
Bogdan Durkach, 58 anys 03/06/2018
Julian Fernández Ponce, 54 anys 04/06/2018
Ramón Aguilera Escalante, 78 anys 06/06/2018
Pedro de Lamo Castellanos, 79 anys 07/06/2018
Odette Jofre Vila, 87 anys 13/06/2018
Angela Piserra Angelats, 90 anys 19/06/2018
Manuel Muñoz de la Cruz, 64 anys 23/06/2018
Abdelkader Akhiat, 51 anys 25/06/2018
Saikou Sussoko, 65 anys 25/06/2018
Carme Serra Ribas, 91 anys 26/06/2018
Juan Hernández López, 81 anys 29/06/2018
Narcis Punti Sans, 89 anys 01/07/2018
Francisca Lucas Fernández, 58 anys 02/07/2018
Luisa Recuero Ibañez, 95 anys 03/07/2018

Cristian Mena Menacho 
Lorena Pérez Sánchez  09/07/2018
David Jimeno Jimeno 
Yolanda Osuna Delgado  12/07/2018
Joaquim Rosa Pla  
Laura Bascon López  14/07/2018
Antonio Siria Caparros  
Silvia Baladoch Pijol  19/07/2018
Genis Carreres Besalú 
Diana Lauska 20/07/2018
Faouzi Belhadda Khadiri 
Omayma Tanaoui    23/07/2018

Ilias Agustin Segura Marjan 09/07/2018
Musa Sawaneh 09/07/2018
Anas David Segura Marjan 09/07/2018
Mohamed Cherrib Khtira  13/07/2018
Arleth  Hernández Bartrina 14/07/2018
Firdaus Louqdyeme  14/07/2018
Yassir Fakhardine  15/07/2018
Banu Ceessay 15/07/2018
Nil Juanola Bozza 16/07/2018
Kumba Dukureh 16/07/2018
Aya Hacel   17/07/2018
Aina Alvarez Gallardo 22/07/2018
Nicolas Tsibiy 23/07/2018
Eiden Martin Suta 24/07/2018
Marwa Sadiki  28/07/2018
Mariam El Mlih 28/07/2018
Aya Mhamdi   28/07/2018
Timotei Draghici  31/07/2018
Kadijatu  Konteh Sawaneh 30/07/2018
Jene Diakite  31/07/2018
Abdellah Fegrachi 01/08/2018
Youba Aali    02/08/2018
Enzo Nogue Camacho  03/08/2018
Ruiyang Huang  04/08/2018
Lau Roura Garcia 04/08/2018
Jaqueline Matache 06/08/2018
M. Nour Moumen Nassiri  07/08/2018
Khalilibrahim Almosstafa  07/08/2018

Ramón Llamas Morató 
Sara Jaanin Acharoui   27/07/2018
Alex González Ojeda 
Angelica Vi. Castillo Suazo  27/07/2018
Sergi Campos Costa 
Noelia Piñol Rams 27/07/2018
Henrry M. Calderón Villalva 
Yessica Yulieth Barrero Varón 27/07/2018
Angel Bosch Hernández  
Sonia Cabezon Jiménez  27/07/2018
Yimmy Cortes Hinestroza 
Ivama Y. Sinisterra Caicedo 28/07/2018
Bienvenido Garcia López  
Irene Hueso Mateo 31/08/2018

Jan Gómez Martínez 09/08/2018
Israe Bouchnaf    09/08/2018
Zakaria El Masaoudi 10/08/2018
Mamoudu Cherif  10/08/2018
Aya Chimicha  11/08/2018
Alexia Celes Ruiz 11/08/2018
Carlota Ferrarons Marqués  12/08/2018
Sussess Osinachi Japhet 13/08/2018
Haitham Ibibi   13/08/2018
Daniela Teruel Tiscar 14/08/2018
Gabriel Montoya Benitez 16/08/2018
Ousmane Lo 17/08/2018
Mahamadou Sissoko   17/08/2018
Nermin Quariouh  17/08/2018
Rim Massaoudi  17/08/2018
Fatou Kaba  18/08/2018
Khadija Asnad Junaid  18/08/2018
Lamyae Lakhdar  21/08/2018
Youssef B. Al Gharib  25/08/2018
Rehab Eninabach 26/08/2018
Jianqiao Guan 29/08/2018
Leo Puget Boada 29/08/2018
Ayman Hader  30/08/2018
Noa Morena Peñin  30/08/2018
Tasninim Mokhtari    31/08/2018
Douglas K. Orellana Medina 31/08/2018
Adam El Gharisi  31/08/2018

Pedro Torres Illana, 79 anys 04/07/2018
Baltasar Ramos Rey, 76 anys 07/07/2018
Maria Frigole Bonet, 96 anys 08/07/2018
Maria Motje Sala, 88 anys 10/07/2018
Lourdes Ametller Darder, 64 anys 10/07/2018
Josep Fuste Geli, 68 anys 13/07/2018
Josep Regincos Mune, 90 anys 13/07/2018
Jorge Edison Loor Zambrano, 58 anys 13/07/2018
Maria Fita Carandell, 75 anys 15/07/2018
Angel Herreros Flores, 84 anys 20/07/2018
Maria del Pilar Garcia Ollero, 68 anys 21/07/2018
Ivan González Garcia, 26 anys 21/07/2018
Ricard Martín Fábrega, 66 anys 22/07/2018
Jose luis Rosales Moral, 44 anys 25/07/2018
Josep Berenguer Tomás, 68 anys 26/07/2018
Remei Domenech Grabulosa, 86 anys 28/07/2018
Francisca Montes Rueda, 94 anys 29/07/2018
Tomás Camos Arrebola, 60 anys 30/07/2018
Luis Tirado Cezón, 63 anys 01/08/2018
Gabriel Martín Vaquero, 61 anys 03/08/2018
Mercedes González Berdun, 87 anys 06/08/2018
Manel Comadevall Roca, 84 anys 07/08/2018
Ramón Rifa Casellas, 65 anys 08/08/2018
Guillermo Muñoz Rodríguez, 90 anys 11/08/2018
Jamila Houbban Houbban, 60 anys 11/08/2018
Maria Antonia Toledo Martínez, 85 anys 15/08/2018
Ana Manuela Vicente Alarcón, 70 anys 15/08/2018
Maria Dolors Bars Casamitjana, 85 anys 22/08/2018
Pedro Garcia Iglesias, 81 anys 25/08/2018
Lluís Dilme Vicens, 89 anys 26/08/2018
Raimunda Juventench Armengol, 93 anys 27/08/2018
David Terradas Sais, 53 anys 28/08/2018
Rosa Maria Macia Durán, 69 anys 30/08/2018
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Encreuats

Solucions

Sopa de lletres

L’acudit follpoti poti

MIGUELEZ, Major, 20 972230568 
Dies: 9 - 20 - 31
ESCATLLAR, Guilleries, 60 972230103 
Dies: 2 - 13- 24
JUBERO, Major,157 972233518 
Dies: 10 - 21
BALERI, Pla de Salt,15 972441001 
Dies: 4 - 15 - 26
DOMENECH, Llevadores, 7-9 972439935 
Dies: 6 - 17 - 28

PLAÇA DELS PEIXOS, Esteve Vila, 1 972978376  
Dies: 7 - 12 - 18
NIETO, Àngel Guimerà, 75 972233645 
Dies: 5 - 11 - 22
ORDIS, Pg. Països Catalans, 71 972237704 
Dies: 1 - 23
MUÑOZ, Pg. Països Catalans, 145 972243412 
Dies: 3 - 14 - 25
ROCAS, Major, 269 972231249 
Dies: 8 - 19 - 29 - 30
NOGUERA, Pg. M. de Camps, 20 972232578 
Dies: 16 - 27

FARMÀCIES de guàrdia: mes d’OCTUBRE

cadernera
puput
pollastre
cervatell

mosquit
vespa
anguila
granota

tortuga
serpent
elefant
camell

guineu
senglar
truja

Verticals 
1 Fenomen atmosfèric que es produeix quan una 
porció d’aire, d’extensió més o menys gran, porta en 
suspensió partícules d’aigua, provinents de la con-
densació del vapor de l’atmosfera, en densitat sufi-
cient perquè la visibilitat sigui inferior a un quilòmetre
2 Vent fort que bufa sobtadament i breument en for-
ma de remolí.
3 Opacitat de les capes inferiors de l’atmosfera pro-
duïda per partícules de pols, de sal, de fum, etc., 
que disminueixen la visibilitat.
4 Quantitat de neu caiguda damunt la terra d’una 
vegada. 
Horitzontals 
6 Ploguda forta que produeix torrentades i inunda-
cions.
7 Cristallets de glaç procedents de la boira que, 
quan fa molt de fred, es dipositen sobretot a les su-
perfícies verticals, a les plantes i a les arestes dels 
objectes.
8 Grans petits de glaç, transparents o translúcids, 
procedents de la condensació del vapor d’aigua 
atmosfèric.
9 Precipitació en forma de gotes d’aigua que cauen 
dels núvols.




